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IL. 

Isprăviam anul trecut cu impresia apăsătoare a 
unei noi biruinţă în Balcani, la care nu luaserăm parte, 

din care nu profitam, natural, şi, din nenorocire, după, 

felul cum cerşisem în odaia de otel din "Bucureşti a, 

d-rului Danev ori la masa verde a diplomaţiei din 
Londra, nici moral. Alţii făcuseră dovada unei mari 

puteri războinice, unei discipline naționale desăviîrşite, 

unei puteri de sacrificiu cu totul fără păreche. Erau 

în preajma, Constantinopolei, avînd, din punct de ve- 

dere militar, oricînd putinţa de a întra. acolo, şi se 

spunea că în lăzile Ţarului Ferdinand al Bulgariei, pe 

care prietenii şi prietenele din Apus îl aşteptaii de 
mult Împărat al Orientului, se păstrează, pentru mo- 

mentul potrivit, mantia de purpură a, vechilot Cesari 

bizantini. Între aliaţi era şi o înţelegere perfectă în 

aparenţă. Buropa-i sprijinia cu toate simpatiile sale. 

Iar la noi — un Guvern care-şi lua îndrumarea de la 

strigătele întrunirilor publice, care nu îndrăznia să 

risce nimic şi totuși voiă, din instinct de conservaţie, 
să „capete“ ceva, unde o fi şi prin orice mijloace, o 

opinie publică în care fierbea invidia si lăcomia fără 

un singur element sănătos de tradiţie, fără o singură 

linie clară de direcţie, fără un singur element solid 

de apreciare a împrejurări!or; în sfîrşit o oposiţie 

pentru oposiţie, în fruntea, căreia, ca mai puţin răs-
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punzători, stătea cei jigniţi personal — cu dreptate saă fără — la alcătuirea unui Guvern de colaborare, de echilibrare momentană a ambițiilor și pasiunilor: 
ea credea că a striga „război“ e o politică şi se mîndriă cu aceasta cum nu se mîndrește un adevărat om politic cu ideia. cea maj mare, mîntuitoare pentru un popor, cu pregătirea cea mai îndelungată, cu situaţia, cea mai fericită, creată de dînsul prin muncă absolut. . desinteresată. 

lar împrejurul nostru săltaui ispititori oamenii din Viena şi din Petersburg, doritori să ni fixeze definitiv locul întrun conflict european, de care toţi se temeati afară de exaltaţii noștri, gata să între, după împre- jurări — şi ca, Și cum n'ar mai fi fost Și alţii pe lume — la Chiev sati la Alba-lulia, cu oarecare preferinţă. pentru calea cea d'intăii, mai potrivită cu „tradiţia“ noastră de vasalitate. 
La, închiderea Camerelor asupra Crăciunului, putinţa. unui războiă stătea înnaintea ochilor tuturora. Se zicea că d. Marghiloman îl şi anunţase, întrunul din acele ceaiuri în care diplomaţia romînă lasă fracul discreţiei şi se „face comod“. La întrebarea mea, în Cameră — căci un popor nu poate fi lăsat în nesi- guranţă “faţă de ceia ce] așteaptă a doua, zi chiar -— mi Sa răspuns de pe banca Guvernului că acele cu-. vinte n'a fost, pronunţate. A doua zi însă, ziaristul care le raportase desminţia, hotăriţ această desminţire.. Pentru a forță, resistența d-ruluț Danev, adulat atunci de toată lumea, — şi de noi, fireşte, şi mai mult —, plecase la Londra, cu fonduri penru presa apuseană, care nu cruța, niciun epitet „ornans« pentru acțiunea noastră lipsită de „eleganță“, d. Tache Ionescu, ele--
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aşa de naturală! — a Bulgariei învingătoare fără nok 
Și cu voia noastră. Aș vrea să văd unul care ar fi 
capabil să smulgă fără violență unui triumfător o 
umilință publică... Artificiile de politică internă în care 
ai noștri ai trecut maieştri, tocmai pentru că poli- 
tica. noastră internă e în afară de jocul normal al for- 
telor naţionale, nu. puteai ajuta la nimic. Totuși 
anume intervenţii, cerute cu o stăruinţă, desperată, 
aduseseră unele concesii: o bandă de teritoriu, asigu- 
rătoare, la Sudul Dobrogii, dar fără Silistra. Așa cum 
se duc luptele politice la noi, cu indiscreţie şi păr- 
tenire, „opinia publică“ nu putea face alta decît să 
ceară cu pasiune, nu ceia ce refusa adversarul din 
afară, ci ceia ce nu putea, să capete adversarul din lă- 
untru. D. Tache Ionescu, umilit de un „partener“, 
care se răzima pe Chirchilise și Liulă-Burgas — teri- 
bile- argumente! —, era. rechemat de colegii săi, Şi 
aceştia, eraă întrun fel biruitori. Dar țara, n'avea nicio 
biruinţă, nici măcar acea biruinţă de sine însăși, care 
face să se amîne anume socoteli pentru timpul cînd 
ele se pot face cu toată cinstea cuvenită, 

Il. 

Pe vremea, aceia, în lumea mai modestă a, celor ce 
nu guvernează și nu vor fi chemaţi să guverneze, 
fiind născuţi din părinți fără strălucire, neavînd bani 
de împărțit și niclun caracter de sacrificat pentru 
Sucees, era unul a căriii lipsă de patriotism era evi- 
dentă. El îşi dădea seama, de lungile greşeli de negli- 
gență şi totală necunoaștere, de trufie și despre. de 
o potrivă neîndreptăţite, pe care le făcuseră pe rînd 
politicianii noştri faţă de cei mai apropiaţi vecini, ca şi. 
faţă de marile Puteri, în care se sprijiniseră toate spe- 
ranțele lor de viitor. El înțelegea, că ne găsim înnain-
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tea une situații fără speranţe şi avea, curagiul să tragă 
conclusia, oricât de tristă, care se impunea. El era, po- 
sitiv informat că, în acel moment cînd strada era, in- 
vadată de nerăbdătorii unui război, a cărui biruință 
dintăii, şi principală, trebuia, să fie o schimbare de 
Guvern, cu toate consecinţile ei, pănă la prefectă şi 
administratori de plasă, noi nu puteam purta un răz= 
boii, neavînd nimic în adevăr gata, și el nu credea, 
că. o pregătire militară pentru lupta cu trupe oţelite 
şi bete de biruinţi mari se poate improvisa. El vedea 
bine ce urmări poate avea pentru Romînii de pretu- 
tindeni un mare succes, dar şi o vădită neizbindă a 
Romăniei. Ca unul ce nu e om de Stat, el se revoltă, 
în ideile sale de ordine, impuse de stuâiul vieții po- 
poarelor, la gîndul că politica, țerii ar putea să plece 
din cabinetele de la Capşa sai din conciliabulele de 
cluburi. Şi, în sfîrşit, ca unul care nu poate judeca, o 
acţiune în afară de frumuseţa ei morală — sînt de- 
fecte de acestea pe care nimic nu le poate îndrepta—, 
el nu se putea învoi cu o reducere a rolului, aşa de 
mare şi de nobil, pe care, după toate drepturile și 
amintirile ei, îl poate juca Romănia, în Balcani,—unde 
a fost timp de veacuri elementul de legătură şi de 
conducere, — la, o pretenţie teritorială între Tureii, Ta- 
tarii şi Bulgarii „Cadrilaterului“, care acum încunjura 
în rama sa luminoasă întregul ideal naţional. Şi mai 
departe el credea în drepturile Şi datoriile naţiunilor, 
mai presus de orice. 

Cu acestea toate, ce putea fi altceva N. Iorga, pro- 
fesor la Universitatea, din București fost secretar al 
Ligei Culturale, decît un trădător? Sînt şi poveri de 
acestea pe care trebuie să le porti în viaţă, şi e bine 
să fi crescut destul de tare, în lupta cu oamenii, ca 
să nu-ți încovoi cîtuşi de puţin umerii. 

Înfăţişam în cartea, „Romănia, vecinii săi şi chesti-
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unea Orientului“, la, sfîrșitul anului 1912, părerile mele, 
consecvente de la 1904 pănă astăzi. Din această, pu- 
blicaţie rămiîneati la o parte numai broşura francesă 
care, cum se știe, „dăduse arme Bulgarilor“ — ca şi 
cum li-ar fi trebuit altele decît acelea, pe care le aveai, 
bine ascuţite şi învingătoare —, și cuvîntarea ţinută, în 
Cameră la discuţia, Adresei. 

Le adaug în anexele acestui notă volum, care iese, 
în împrejurări cu totul altele, pentru a cuprinde ce 
am văzut în acţiunea militară, pe care, pentru presti- 
giul e în rîndul întăiu, pentru manifestarea îndependen- 
ei sale politice, care nu e adevărat că s'a cucerit la 1877 
odată cu independența Statului, a, întreprins-o Romănia, 
supt presiani fatale, care n'aii a face cu agitaţiile de 
pe Calea, Victoriei şi cu naționalismul de la cafeneaua 
Capşa. Ca o pregătire pentru ca, şi cei simpli de minte şi 
cei interesaţi pănă la simplicitatea minţii să poată în- 
țelege cum acelaşi om care răspingea în Septembre 1912 
lăcomia laşă a, anexărilor a putut aproba în Iufie 1913 
intervenţia militară pentru echilibrul balcanic, pentru 
pacea, durabilă peste Dunăre şi hegemonia romănească, 
într'o confederație defensivă, pe care şi acum o cred 
necesară, fac ca aceste note să fie precedate de arti- 
colele din „Neamul Romănesc“ care ai urmărit pas 
cu pas schimbările în situaţia din Sud-Ostul Europei. 

III. 

În cea d'inţăiă săptămînă din lanuar arătam bucu- 
ria mea pentru „partea cea bună“ a mișcării pornite, 
cu intenţii mai puțin bune, de oameni pe cari îi cu- 
noșteam în de ajuns ca să nu mă pot înșela în ce 
priveşte adevăratele lor intenţii. Simptomele de con- 
ştiinţă naţională, oricît de redusă şi exterioară, a lumii 
de sus mă impresiona adînc, pe cînd de la ceilalți
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aşteptam marele avînt jertfitor de care pănă la urmă 
ali dat dovadă. Iată ce aducea „Neamul Romănesc“ 
de la 7 lanuar: 

Sînt oameni cari ai nevoie să-şi însemne cît mai des punctul de vedere. Îmi pare bine că nu fac parte dintre aceia. Părerile exprimate odată, în cunoştinţa lucrurilor de care e vorba şi în lumina ideilor de care socot că nimic nu se poate despărți şi depărta, le menţin, Dar aceasta nu mă împiedecă de a vedea lucruri nouă, de. a recunoaşte, cu dreptate, cu bucurie Chiar, partea bună ce se desface chiar din pornirile cele mai rău socotite. 
Sint dintre aceia cari aă o nemărgenită încredere în sătenii cari nu pot vorbi şi hotări astăzi. Aştept pentru noi un mare viitor atunci cînd ei vor fi che- maţi la hotărîrea soartei acestei ţeri şi a acestui neam. Dar, pe cît de mult nădăjduiesc într'inşii cei tăcuţi şi gata de jertfă, pe atita de puțin stimez gălăgioasa, schimbătoarea, grandomana lume de la oraşe, care-ţi va da cel mai călduros concurs, oricînd, pentru impe- rialism î Camciatca şi alte idealuri de întruniri publice. Ei bine, împrejurările din urmă at produs în- această lume cîteva fapte, puţine, ce e dreptul, care pot să îndreptăţiască speranţe mai bune şi în această parte. „_ Colegul din Cameră, care, ieşit de mult din oaste, imploră pe ministrul de Războiă să-i dea putinţa de a-şi primejdui viaţa pentru țară —d. Mişu Pop; bă- trinul colonel de la Griviţa, care se roagă a i se în- credința o brigadă de reservă, pe care va şti s'o con- duci, — d. Nicolescu; înnaltul funcţionar care stăruie si fie primit, la 30 de ani, ca soldat şi-şi lasă moşia acelor dintre sătenii de lingă dînsa cari vor servi cu devotament Romănia, — d. Teodor Cudalbu; ministrul care, ajungînd vrista la care e şters cineva din ca- drele armatei, cere, ca un drept al caracterului săi, să fie reînscris în ele, —d. N. Filipescu, sînt exemple vii de un înnalt simţ al datoriei. lar, cînd, la apeiul «Universului», răspund cu sutele cei săraci, cari ţin să-şi dea banul pentru fota viitorului, şi o spun în cele nai mişcătoare cuvinte, aceasta arată că nu numai 

R
e
 
i



ACŢIUNEA MILITARĂ A ROMĂNIEI 9 

în cei de sus tresaltă simţul celei mai curate iubiri de ţară. 
Un suflet omenesc valoarează, nu cît învăţăturile 

pe care le-a primit, ci cît emoţiile ce l-aă străbătut. 
Ori de vom avea un războii —bun, răă, folositor, 
netebnic, primejdios ; şi va veni vremea s'o spunem —, 
ori de va fi pacea pe care o făgăduia, se zice, la în- 
ceputul Anului Noi, Moştenitorul Tronului, — acest 
lucru va rămînea : înnălțarea sufletului prin prevestirea 
zilelor de luptă pentru numele bun al patriei şi pentru 
cinstea steagului. 

Pentru lămurire, în contrazicerea punctelor de ve- 
dere, reproduceam în n-l următor părerea cuprinsă în 
programul naţionalist cu privire la politica externă a 
Romăniei, — părere care, din fericire — şi cît mă bucur 
de aceasta! —, e astăzi a tuturora. 

O politică externă care, plecînd de la conştiinţa 
unității neamului şi a intereselor lui solidare în toate 
privinţele, să întrebuințeze cu înţelepciune toate îm- 
prejurările potrivite ce se oferă, făra a se angaja în 
costisitoare şi primejdioase alianțe cu Puterile mari, 
şi să caute în același timp şi apropierea de vecinii Romă- 
nici în Peninsula Balcanică, dobîndind în această unire 
locul hotăritor ce se cuvine de drept și după toată tradiția 
îstorică, Romăniei, 

În acelaşi timp, scriam contra unei ațițţări de presă 
în adevăr destrăbălată, datorită la două, motive, pe 
care le știam bine şi eram dator să nu le ascund: 
mercantilismul şi intriga de partid: 

Niciodată presa noastră n'a răspuns mai puţin—nu 
aşteptărilor, căci acestora li-a răspuns cu prisos şi cu ; 
folos! —, dar marii sale datorii morale, decit în aceste 
zile tulburi, cu un aşa de ameninţător orizont. 

Si ni amintim numai ce este, din nenorocire, în 
această țară, oricînd şi, mai ales astăzi. Incultură ab- 
solută pentru patru cincimi ale naţiei, pentru o cin- 
cime, cultură falsă, urcindu-se, cu informaţiile ei ne- 
îndestulătoare şi greşite, cu sentimentalitatea ei arti-
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ficială, cu falsa-i logică strîmbă, pănă sus, sus de tot, la jeţuri universitare şi la scaune de represintanţi ai neamului în . Parlament, Numărul celor ce sînt în adevăr orientați, celor cari sati deprins a cugeta drept Şi a simti sănătos, e din cale afară de mic. În zilele cînd urletul «poporului» cerea Cadrilaterul și un sis- tem de comunicaţie pănă la Marea Egee, cînd se propunea anexarea şi păstrarea la distanță a Mace- doniei, cînd Rominul trăia pentru «mobilisarea> ime- diată, avînd ca ţinta pentru unii numai Sofia, iar pentru alţii, mari de tot, şi Chievul, asemenea oameni «resonabili» şi cumpăniţi făceau bine să steie acasă. Un anume «patriotism» şi «naționalism» e prin esenţă intolerant, — şi vai trădătorilor ! 
In altfel de împrejurări. presa, căreia orice bună- voință i-a stat Ja îndemînă, avea un mare şi frumos “rol. Prin ea bunul simț putea să revie în drepturile sale și sănătatea morală a unei societăţi să se resta- bilească. Lucru mare, căci după felul cum se mani- festă un popor în zile ca acestea se vede şi valoarea lui sufletească, seriositatea, obiectivitatea, realitatea lui. Entusiasmul uşor al Meridionalilor, — de Ja Atena sati de la Palermo — e dar pentru toată lumea o notă de_ inferioritate politică permanentă, 

In loc să procedeze aşa, presa noastră, cu popu- larul «Univers» în trunte, nu numai că a zvirlit cu nemiluita asupra unui foc ce începea să se aprindă, de la sine sai şi prin uneltiri străine, untdelemnul ieften al celor mai necontrolate telegrame, în stare să înnebunească pe neştiutori şi pe incapabilii de a judeca, dar ea a deschis coloanele ei tuturor reclama- giilor războiului. Toţi ai năvălit: profesori fără va- loare ştiinţifică, educatori f'ră simţ de răspundere, candidaţi de deputăţie f.ră şanse de reuşită, «istorici» şi «geografi» de circumstanţă, şi vechi profesionişti ai minaretei şoviniste. Aă venit cu proclamațţii, cu Statistice, cu hărți, și din aceste locuri în vază a strigat cît îi ținea pieptul. 
ŞI, geloasă de presa independentă, a partidelor nu s'a lăsat mai pe jos. Cea guvernamentală, uitînd răs- punderea de azi, cea liberală — vezi colecţia de es- citaţii a « Viitorului» —, negindindu-se la răspunderea
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de mini, au bătut furios în struna teoreticianilor unei 
megalomanii periculoase. Zi de zi, ceas de ceas... Ca 
să se vadă unitatea de vederi a naţiunii. 

Resultatul îl avem înnaintea noastră: de unde ches- 
tia balcanică era privită de public în Octombre cu o 
nobilă şi demnă reservă, în Decembre balamucul pă- 
rerilor personale se deslănţuise, înriurind şi pe miniştri 
şi tulburînd toată ordinea fecundă a vieţii sociale şi 
economice. , 

Resultatul de azi nu voiesc să-l apreciez. Il vede 
toat lumea. Ce so fi petrecînd în sufletele celor ah- 
tiați de cadrilatere, se înţelege lesne. Presa se poate 
mîndri cu această stare de spirit. Ea a dat foc cu 
făclia care-i era pusă în mîni ca să lumineze. 

Şi, cînd aceiaşi intrigă de partid tulbură atmosfera, 

Camerei, iată în ce cuvinte, făcînd abstracţie de per- 
soana miniştrilor responsabili, ca şi de sentimentele 

unor prieteni cari nu erai să mă cruţe, exprimam necesi- 
tatea unei chibzuiri liniştite, la înnălţimea împrejurărilor: 

Poate că natura cunoştinţelor şi ocupaţiilor mele 
mi-ar fi cerut să vorbe=c în chestia atinsă de d. Gră- 
dișteanu. Cu toate acestea, dacă d. Grădişteanu n'ar 
fi vorbit, nu aş fi vorbit aici, şi anume, fiindcă la 
noi, în aceste împrejurări grele, s'a adresat un îndemn, 
care ne privia pe toți: şi pe membrii majorităţii şi pe 
membrii minorităţii, şi pe membrii minorităţii liberale, 
atît de puternică, şi pe mine, acesta singurul, care 
vorbesc aici la tribună. *'a adresat îndemnul de a 
nu face mai grea o situaţie destul de grea, prin ames- 
tecul nostru necontenit în discuţia ei. Şi ei, acest răă 
patiiot şi vechii anarhist, am crezut că sînt dator să 
ascult de acest îndemn. Să-mi daţi voie să vă spun 
că am ascultat încă o dată de un îndemn venit în 
împrejurări care după mine erai mult mai grele şi 
care atingeaii cu mult mai adînc inima mea decit 
împrejurările acestea, de un îndemn venit acum 
cîțiva ani, în 1907, atunci cînda fost —ce ştiţi. În 
1907, în momentul cind ţara ardea de la un capăt la 
altul, în casa mea săracă a întrat un membru al nou- 
lui Ministeriti liberal de atunci — acel membru nu mai  
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este printre cei vii. La un ceas de dimineaţă, l-am văzut pe dînsul întrînd în casa mea, pe Spiru Haret, care mi-a cerut, — recunoscînd ascendentul pe care puteam să-l am asupra opiniei publice în acel moment, şi pe care ascendent vă asigur că-l aveam, — mi-a cerut să mă abţin de la orice fel de acțiune cîtăva vreme, pănă ce țara va reîntra din no în viaţa ei obişnuită. Și atunci, din conversaţia aceasta a doi instigatori, dintre cari pe unul îl iartă Dumnezei, pentru tot binele făcut acestei țeri, iar cu privire la cellalt se va zice, cred, cînd îi va veni şi lui vremea, tot aşa, —zic, din conversaţia acestor doi instiga- tori a resultat liniştea desăvirşită în acest oraş. Nu sa făcut nicio întrunire, nu sa scris în foaia mea niciun articol care ar fi putut să însemne o încura- jare data oamenilor, pentru cari singera de durere inima mea, atunci cînd se împuşcaă nevinovați. Şi du- rerea mi-am strîns-o în inima ŞI nu am zis niciun cu- vînt, pentru că mi se spusese că viaţa şi viitorul ţerii atirnă de la liniştea şi tăcerea tuturor, 
Ei bine! Cum am tăcut atunci — şi Dumnezeă ştie cum am tăcut! —tot astfel mă cred dator să tac astăzi. 
Şi, d-lor, să-mi dați voie să amintesc încă un lucru, să amintesc calitatea mea de istoric — de care nu mă pot lipsi, — căci fiecine are ocupațiile sale, care-l orien- tează şi atunci cînd face politică. 
Cahtatea mea de istoric îm; impune, înnainte de toate, o datorie: să nu judec lu_rurile pe care nu am mijlocul de a le cunoaște în întregime (aplause) şi să nu osindesc oameni pe cari nu aș fi în stare să-i în- locuiesc cu succes. (Aplause prelungite.) Şi, prin urmare, d-lor miniştri, nu am nimic, nică în clin, nici în minecă cu d-voastră. Am un singur lucru cu d-voastră: doriţi ca această țară a noastră să fie cît mai puternică şi mai mîndră ; tot aşa doresc ŞI ei. (Aplause prelungite.) Şi, cîtă vreme sînteţi acolo şi aveţi o majoritate Care vă susține şi luaţi toată răspunderea pentru faptele d-voastră, găsesc că este şi de rău gust şi Puțin cuminte să amestecăm la gre- utățile din afară greutăţile din lăuntru. (Aplause pre- lungite.)
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Dacă se va face o greșală, d-voastră veţi fi răspun- 
zători ; dacă va fi un merit, d-voastră îl veţi împerţi. 
Şi, cînd lucrurile sint altfel, nu este cavaleresc ca re- 
presintanţii independenței parlamentare să aibă altă 
atitudine decit aceia pe care o am aici. Independenţa 
trebuie să fie sinceră, dar independenţa trebuie să fie 
şi dreapti, 

Am, din partea mea, însă, o rugăminte să v'o 
adresez, o rugăminte iarăşi în numele binelui şi li- 
niștii acestei ţeri. 

D-lor membri ai Guvernului, în împrejurări de 
acestea, o ţară nu trebuie să se înfăţişeze ca o gloată 
tumultoasă din Grecia modernă; în împrejurări de 
acestea, popoarele tari trebuie să fie liniștite, cump:- 
nite în vorbă şi hotărite în faptă. (Aplause prelungite.) 

Popoarele care ai o opinie publică, nu ai nevoie 
să se adune şi să o strige în împrejurările extraordi- 
nare, fiindcă şi-au format-o pe deplhn în împrejurările 
obişnuite. Mai puţine întruniri publice, mai puţine mo- 
țiuni, mai puţine articole de gazetă din partea unor 
oameni cu desăvirşire saă măcar pe jumătate nerăs- 
punzători ! 

Şi d-voastră, cari aveţi o presă, să faceţi bine să v'o unificaţi, să chemaţi pe redactorii d-voastră, să li impuneți să aibă o altă atitudine decît atitudinea des- trăbălată a unor oameni care vinează popularitate saă cîştig. (Aplause prelungite.) 
D. C. Bacalbaşa: Cer cuvîntul. 
D. A. Jorga: Și vă mai cer un lucru, alegeţi dintre toate ziarele d-voastră unul, şi spuneţi: acesta este ziarul care represintă vederile Guvernului, Şi atunci țara, în loc să se piardă economiceşte cum se pierde astăzi, din causa unei nesiguranţe întreţinută necon- tenit de o anumită presă, ţara să se uite cu siguranţă la ziarul acela, ca să afle intenţiunile Guvernului. Va 

fi războiul, îl vom face, nu lăudîndu-se înnainte, ci arătîndu-ne vrednici de el, atunci. lar, dacă este să fie pace, să nu lovim grav în bogăţia şi liniştea ţerii (aplause) pentru apetituri de popularitate sai pentru dorința de a face ca opinia publică, mai mult saă mai puţin bine informată, să se uite cu o încredere
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nelegitimă la anumite persoane, în loc să se uite la 
altele. 

Acestea le aveam de spus. (Aplause prelungite şi 
îndelung repetate.) 

Şi aceleași sentimente de neîncredere față, de spor- 
tul naţionalist romîn le aveam faţă de acelaşi sport 
naționalist, cu aceleași scopuri de partid, gaşcă şi per- 
soană, din Turcia, lui Enver-beii : 

Dacă n'a putut da o victorie, Turcia lui Moham- 
med al III-lea (cel de-al II-lea a luat Constantinopolul) 
dă lumii o surprindere, o mare, tulburătoare şi ame- 
nințătoare surprindere. În momentul căderii celei mai 
adinci, cînd bătrînul Chiamil, despre care, aşa Fvrei 
cum este, se va spune cîndva că a fost un credincios 
şi devotat servitor al ţerii sale şi că a suferit adînc 
pentru cesiunile la care l-a silit o vreme atît de ne- 
milostivă, cînd acest ultim Mare-Vizir al Turciei în- 
tregi se hotăra să părasească Adrianopolul, cea d'in- 
taiu reşedinţă europeană, Capitala lui Murad l-iă, a 
lui Baiezid Fulgerul, a fiilor lui, a lui Murad biruito- 
rul din Varna, strălucita Edirn& cu moscheia lui Selim, 
— în acest moment 300 de hogi şi ulemale, avînd în 
frunte pe politicianul jidanoid Geavid-beii şi pe ca- 
valerul fără pată al oştirii turceşti Enver, întraă în 
sala Marelui-Sfat al păcii dureroase şi, căicînd peste 
trupul generalisimului Nazim-beiiă, impuneaă un Mi- 
nisteriă june-ture. Cu mînile lui tremurătoare neno- 
rocitul „bătrin căruia soarta i-a reservat să părăsească 
în mînile unui dușman despreţuit provinciile euro- 
pene ale ţerii sale a binecuvintat şi acest noii ipostas 
de cîrmuire. Mahmud-Şefchet e dictator, şi în Consi- 
liul săi de miniştri nu lipseşte, ca o măgulire pentru 
Romănia, — care ar trebui să cadă, pentru a salvă 
Adrianopolul, asupra Bulgariei, — nici senatorul aromân 
N. Baţaria. 

Ce poate însemna acest noi regim june-turc ? Răs- 
punsul se poate găsi amintindu-ne ce a fost cel 
vechii. 

llusii că Turcia lui Soliman-cel-Măreţ poate să învie,
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hotărîrea de a înlătura orice amestec european, cen tralism osmanic cu limbă turcească, dar înfrățire cu creştinii şi cu Evreii, — iată frumosul şi fatalul pro- 
gram. 

El a adus căderea partidului care şi-l scrisese pe steag şi, prin neglijarea totală şi neiertată a oștirii, 
peirea ţerii. 

Junii Turci vin astăzi cu alt spirit, cu altă ţintă; cu alt simţ al realităţii? Gindul lor de a păstra, contra tuturor Adrianopolul, dovedeşte că nu. 
Și, cînd mijloacele materiale de care se pot servi sint un popor fără conştiinţă şi oastea de la Cea- talgeă, putem rămînea sceptici față de această ultimă 

încercare, pe care unii 0 cred curată şi cavalerească Şi în care nu vrem să bănuim criminala manevră a unui partid dorit de a ajunge la putere pe rui- 
nele patriei. 

lar încercării pe care o făcea, Liga, Culturală“, arnes- 
tecată în lucruri care n'o privesc, de a mă pune în 
contrazicere cu păreri mai vechi, îi răspundeam astfel 
la 19 Ianuar: 

«Liga Culturală» publică o broşură în care, alături de foarte folositoarele note ale d-lor Vilsan şi Papa- hagi,:se dai observaţiile critice, bine documentate şi vioaie, ale d-lui G. Bogdan-Duică. 
Cunoscutul profesor şi scriitor se ocupă, între altele, de părerile mele privitoare la legăturile noastre cu Tripla Alianţă, cu Austria în special, şi constată ma- liţios că de la scrierea în 1904 a Istoriei Romiînilor în limba germană pănă azi mi-aş fi schimbat esenţial sistemul de cugetare. Atunci, adecă, socotiam că în- țelegerea cu Austria era preferabilă acelei cu Rusia şi astăzi aș strica anume socoteli ale Romăniei scriind împotriva alianţei cu Puterile centrale. Atunci credeam că idealele noastre în Ungaria sînt «poate de neatins» şi acum le scot înnainte pentru a recomanda o alianţă cu Balcanicii care să le ajute. 
Contrazicere formală, — urîtă Ja un istoric, şi con- damnabilă la unul care se amestecă şi în politică.
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Să vedem însă dacă e aşa. 
Ce ziceam în 1904? Că Rusia ne-a despoiat şi ame= nințat. Că ne-am apropiat de Austria inofensivă. Că aceasta era numai o mişcare defensivă a Statului romin. Că poporul romîn are idealele sale. Și regre- tam că ele sînt poate irealisabile. Deocamdată era vorba, de siguranţa Romăniei, şi Austria, mai ales prin faptul că era membră a Triplei Alianțe, atunci stă- pînă pe Europa, î-o garantă. 
De atunci însă atitea lucruri s'a schimbat, şi anume : Rusia, ocupată în Extremul Orient, subminată de tulburări interioare, nu mai constituie aceiaşi amenin- 

are pentru noi; 
Ungaria grăbeşte măsuri de desnaționalisare radi- cală, care nu ne pot lăsa nesimțitori (legile şcolare, episcopia maghiară). 
Austria: ni impune un tratat de comerţ împovărztor şi nu ni dă niciun sprijin în nicio împrejurare, arătînd că legătura cu dinsa n'are niciun folos, 
In Bucovina ea nu se hotărăşte a lua partea Ro- mînilor în conflictul, hotărîtor, cu Rutenii pentru Bi- serică, 
Departe de a mai fi inofensivă, ea visează un noă Imperiu ca acela din vremea triumfurilor lui Eugeniu de Savoia şi momeşte popoarele cu ilusia unui fede- ralism, lîngă care Romănia ar gravita ca Stat lătu- ralnic, împreună cu Polonia înviată. 
Desvoltarea firească a Romăniei şi a neamului -0- mănesc, ca şi suferinţile supușilor lui Francisc-losif L-ii, apropie idealurile «poate irealisabile», 
Intr'o vreme cînd Sirbi, Bulgari, Greci îşi reali- sează aproape întreg idealul, răminem singurii cari stăm încă departe de dînsul şi, de nu-l vom apropia, perim. 
Pentru a-l apropia, avem nevoie de un ajutor. Şi de la cine l-am putea avea decit de la aceia cari au, unii din ei, ceva de cerut Ungariei, iar nouă —nimic ? E de mirare deci că recomand lumii să se gîn- dească la altă îndreptare decît cea din 1904? 
Ei cred că nu, Istoricul, căutînd în trecut, face constatări, care nu înseamnă angajamente. lar omul politic dă sfaturi presentului cu ochii la viitor. Cel care e mai bun profet, e şi călăuzul cel mai bun.
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Pe atunci, cum se vorbia de putinţa unui Guvern 
liberal, „Adevărul“ aţiţa, pentru casul venirii la pu- 
tere a fraților Brătieni, la o răscoală țerănească. Iar 

.. „Neamul romănesc pentru popor“, cu gîndul la răz- 
boiui ce stătea în prag, ţinea ţeranilor această pre- 
dică a datoriei militare exclusive: 

Toţi oamenii cuminţi, cari-şi dai seama că un răz- 
boiii nu e o jucărie, vreau pacea. Dar se poate în- 
tîmpla să nu se păstreze. Şi atunci neamul întreg 
iese în luptă. 

In oastea Romăniei cei mai mulţi ostaşi sînt de la 
țară: Hăcăi aflători supt steaguri saă gospodari de 
deosebite vriste cari se chiamă numai atunci, la ne: 
voie, de la vetrele lor. Şi ostaşi mai buni decît acei 
cari se ridică din rîndurile ţera nimii n'are ţara noastră. 

Sînt buni pentru vitejia şi pentru credinţa lor, pentru 
" aceia că, dind tot, nu înţeleg să ceară nimic, ci-şi fac 
toată datoria lor- ca un dar scump faţă de viitorul 

N. nostru, al tuturora. 
Se găsesc însă și răi sfătuitori, oameni cu scopuri 

Ag ticăloase, cari încearcă a-i momi ca să nu mai fie așa. 
NEI li vorbesc de sărăcia celor de jos, de apăsarea supt 
NR câre gem, de nedreptatea care da bielşugul şi stăpi- 

$y Direa tocmai acelora cari, prin lenea şi stricăciunea 
EQ lor, sînt ma! puţin vrednici de răsplată. Şi ei spun 

suis şi tare că țeranul sa învățat minte şi că, data 
SL asta, el nu se va jertfi «degeaba». 

Ingăduiţi-mi, fraţi săteni, să vă arăt ce mare e ră- 
tăcirea cu care sinteți sfătuiți de vînzători ca aceştia. 

Fiecare din noi, dacă trâieşte cinstit pe locul lui, 
e dator pentru aceasta părinților ce-a avut, moşilor, 
strămoșilor, tuturor acelora cari aă muncit şi au lup- 

„tat, cu sudoare şi sînge, ca să fim noi, cești de azi, 
măcar aşa cum sîntem. Și nu frebuie oare ca noi să 
ni arătăm recunoştinţa jață de înnaintași, păstrînd şi 
crescând moștenirea lor ? : 

Dar nu vom mai fi în viață, ca mîne. Vom trece 
. ŞI noi între înnaintași. Şi, dacă urmaşii noştri vor 
duce-o şi mai greti de cum ni este nouă astăzi, pe cine 

  

   

  

vor blăstăma oare în mînia lor? Das u pe noi? 
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Să ne gîndim la una şi la alta, şi atunci şi cel mai 
sărac şi mal bătut de nedreptate va luptă cinstit în 
amintirea înnaintaşilor şi pentru viitorul urmaşilor 
noştri, 

Umblă zvonuri de război şi mulţi cred că azi-mîne 
poate să pornim oștile. 

De fapt, țara noastră se pregăteşte, vremile fiind 
tulburi şi Cirmuirea fiind în gilceavă cu Bulgarii 
pentru hotarul Dobrogii, care li se pare unora că ar 
fi primejdios aşa cum e astăzi, Sosesc puşti şi tunuri, 
şi măsurile de cuviință se ieaă. Cine ştie?, poate ca 
mîne neamurile lumii se vor prinde de grumazi pentru 
interesele lor cele mari şi va trebui ca şi noi să stăm 
de strajă cu arma în mînă pentru păstrarea acestui 
pămint şi pentru dreptăţile neamului. 
„Gata să fim pentru ceasul acesta! Dar şi cu arma 

cea din lăuntru, care e credința și hotărîrea. Cînd se 
va da porunca, — de va fi să se deie, — fiecare să-şi. 
ştie locul şi să alerge la dînsul. 

Dar pănă atunci să nu ne tulburăm. Neamul nostru 
e aşezat, răbdător, cuminte şi tăcut. Aşa să ne do- 
vedim şi astăzi. Fiindcă zbuciumul cel mare înnainte 
de faptă. prinde mai ales pe aceia cari se sperie de 
fapta însăşi. 

Sătenii romîni să dea din umeri faţă de cei ce 
asurzesc strigînd şi ameţesc frăsindu-se, şi cu stăpi- 
nirea firii să aştepte ceasul. 

Dar se cerea atunci, în haosul produs de atitea 
glasuri discordante, în deosebirea, scopurilor nemărtu- 
risite ce se urmăriai, un „om“. şi asupra „omului“ 
„Neamul -Romănesc“ reflecta, la 27 lanuar, astfel: 

> 

Prin articole, prin cuvântări şi prin convorbiri par- 
tidul libural are aierul că osîndeşte pe guvernanţii de 
astăzi, conservatorii de toate conducerile, pentru înca- 
pacitatea lor în resolvirea chestiunilor de politică ex- 
ternă la ordinea zilei. Cu prilejul cutare trebuia să 
se facă aşa, şi aşa cu alt prilej, dar din nenorocire 

„ n'aă fost oamenii... Și d. Virgil Arion doreşte un <om
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mare», providenţial, dar nu ştie unde să-l caute, căci 
în sensul d-sale de sigur că nu stă nici la d. P.P. 
Carp acasă. Liberalii însă îl ştiă. Altfel m'ar critică 
aşa de vehement în particular, altfel n'ar demonstra 
aşa de zgomotos în Cameră, altfel n'ar zvirli cu pietre 

„şi în Regele Romăniei, cum o face «Semnalul», « Facla» 
liberală, la care colaborează domnii ministeriabili C. 
Banu şi G. Diamandi cu cereri în folosul Evreilor şi 
cu caracterisarea Tartarinului romîn pe care-l cunoş- 
team şi ei, perfect, din «Viitorul». 

Deci liberalii cunosc Omul. | 
In asemenea împrejurări nu e permis să-l ascundă 

pentru a ni face de-odată o mare surprindere bucu- 
roasă cu dinsul. Renunțăm la această covirşitoare 
emoție. Îl vrem acuma, neîntirziat. Prea grăbesc îm- 
prejurările şi prea sînt hotărîtoare pentru viitorul nostru 
şi al Romînilor celorlalți. Cată să ştim acuma cine e 
acea minte superioară, acel spirit bine înzestrât cu 
tot felul de cunoştinți, acea conştiinţă fără nesigu- 
ranțe, acea voință netedă şi tăietoare, acea consec- 
venţă desăvirşită în ciuda tuturora, acea, putere de 
muncă nebiruită, | 

L-ai avut şi pănă acuma, şi l-ai ascuns. Alţii at 
trecut înnainte, aă ocupat locurile de frunte, sau bu- 
curat de onorurile cele mari, alții aă posat ca şefi 
autorisați ai partidului liberal. EI, pe atît de modest, 
pe cît de bine înzestrat, s'a retras în umbră. Ştia ce 
„face. Işi închipuia că va veni odată ceasul cînd, bună 
oară, vom avea de cucerit Cadrilaterul, de răsbătut 
la Marea Egee, de stirnit şi de hotărît războiul eu- 
ropean... Şi se reservă, pe atunci, cu siguranţa de vii- 
tor a oamenilor de Stat geniali. 

Acel ceas a venit, întocmai cum fusese prevăzut. 
__Şi noi toţi, cerem într'un glas partidului fericit că-l] 
posedă: 

Omul! Omul d-voastră cel mare! Să iasă! Să-l 
vedem! " 

V. 

La 24 lanuar am fost rugat să vorbesc la Ploieşti 
despre Unire. Era un prilej de a se da o învățătură :
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folositoare din comparaţia, între bunul simţ solid de 
la 1859 şi pripeala de entusiasm din 1913. Şi atunci 
Sati exprimat aceste idei, care n'a fost primite cu 
prea multă antipatie : 

, . 

Bine a făcut Liga Culturală serbătorind „aici cu o 
pompă deosebită ziua de 24 Ianuar. - 

Caci eu nu găsesc, ca alii, impresionați de cine 
ştie ce articol fâră valoare al unui necompetent din 
Apus, care proclamă tendenţios înfrîngerea noastră 
fări luptă, că am avea motiv să ni acoperim faţa de 
ruşine. Ruşine, înjosire, umilință, scădere, — de ce? 
Pentru că, dincolo de Dunare, um era -de aşteptat 
cîndva, alte popoare  şi-ati îndeplinit, împotriva unui 
du:man milenar, cel mai firesc ideal naţional ? Dar 
aceasta nu ne scade, ci ne îndeamnă a creste ȘI noi 
în chip firesc şi în margenile idealului, âdecă ale 
dreptului nostru naţional. 

Că, în această operă de cucerire, dreptul naţional 
strict a fost călcat, că Sirbii vor opri pămînt bulgă- 
resc, că Grecii doresc s4 rămiie în. Salonic, care e 
jidovesc ? Aceste certe-i privesc. Nu putem considera 
pe unii cu simpatie, pe alţii cu ură. Si se descurce 
cum înțeleg! 

Dar că va ieşi o Bulgarie avind mai mulţi chilo- 
metri pătrați decit Romănia, — se poate! Mai mulți locuitori n'o să aibă, dar să zicem că i-ar avea. Care prin resultatele agrimensuriă şi ale statisticei se fixează rangul popoarelor în lume? Cum, tradiţii, civilisaţie acumulată, aptitudini culturale, bunătate de suflet, în- 
suşiri ale minţii toate acestea nu întră în socoteală ? Cum, un pămînt de rîni, de prăpăstii, de stînci goale, un vechii pămînt stors şi supt fac tot atita cît bine- cuvîntatele cîmpii de roadă ale țerii noastre ? Atiîţia chilometri, atitea capete de om_— şi sa isprăvit? Olanda, Belgia, Elveţia trebuie să privească umilite la regiuni ale Europei răsăritene care sînt mai întinse ŞI înfățișează un mai mare numar de locuitori ? Dar stă în puterea noastra să creştem' valoarea noastră umană! Şi pentru aceasta trebuie, făr.: zăbavă, să ri-. dicăm la deplina demnitate uman:, pe o basă solidă
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de îndreptăţire economică, socială şi politică, pe ţe- 
ranul nostru, care înfăţişează peste şese milioane de 
suflete. | 
Am spus acesta lucruri, şi cu un ton pasionat pe 

care l-am voit, fiindcă fără a se risipi acești nori ai 
prejudecăţii n'am fi putut vedea limpede vremile ace- 
lea pe care azi trebuie să le comemorăm. Şi rostul 
comemorării lor e să scoatem lecţia de civism de care 
avem 0 aşa de mare nevoie. 

Ei 

Sint războaie sterpe şi sînt cuceriri mari care se 
fac fără a vărsa o picătură de sînge. Intre acestea a 
fost Unirea Principatelor, crearea Romăniei. 

N'aveam pe vremea aceia nimic din ce sprijină şi 
e gata să apere Statul nostru. Oastea, — o biată mi- 
liţie, care nu văzuse focul; finanțele, — o sărăcie cu 
scumpătate socotiti ; administraţia, — o încercare în 
sens occidental; învățămîntul superior, — începuturi 
inimoase, dar încă neorganisate. Şi totuşi lucruri ho- 
tărîtoare ai fost îndeplinite. 
„Prin ce? Aproape numai prin virtuți sociale, de o 

biruitoare realitate. 
In rîndul întăiă, o solidaritate națională perfectă. Cla- 

sele pireaă.mai osebite decit astăzi, dar oamenii erai 
mai apropiaţi. Intre boierul cu ifos şi ighemonicon, 
între smeritul negustor şi între țeranul supus erai 
legături din cele mai strînse. Era în adevăr de un 
neam și de o lege. Se întilniai în aceiaşi biserică, ser- 
bai aceleaşi praznice, cetiaă aceleași cărți, aveaă ace- 
leaşi datine şi vorbiat. întocmai acelaşi graiă. 

Al doilea, era atunci idealism curat în tineret. Cum 
erau şcolile vremii, ele nu dadeaă numar: aripi de 
zburat doritorilor de locuri înnalte. Printr'însele, ală- 
turi de înviţătură, se strecura în suflet ce trebuia 
pentru a-l ținea curat în viață şi împotriva vieţii. Intr?o : 
vreme cînd nu eraii agenţi electorali, cînd nu puteaiă 
să apară şi să se răspindească for de propagandă, o 
societate întreagă a tost pregătită pentru marea schim- 
bare prin munca plină de jertfă a acestor tineri din 
şcoli pe cari Amintirile d-lui P. Răşcanu ni-i înfăţi-
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şează la Birlad lucrînd nopţi întregi la, copiarea în- 
ştiințărilor şi proclamaţiilor. - 

Și o bună viaţă de familie ajutase a-i face aşa, viaţa. 
în casa cu ziduri de cetate, în care cei de un sînge 
alcătuiaă ca o singură ființă, în care nu era unul care 
să nu se simtă răspunzător de fapta celorlalți. 

In această lume de creştini, de oameni de omenie 
era o conștiință de drept pe care nimic n'o putea birui. 
Prin ea s'a făcut Unirea, la care aveam tot dreptul. 
Din lumea europeană care biruise pe Ruşi pentru a 
salvă Turcia de cotropirea lor înceată, nu pentru a 
ne ajuta pe noi, mai mult indiferenți în micimea noas- 
tră ignorată, cine ne-a sprijinit de fapt? Anglia era 
pentru Turcia, vechea şi marea ei clientă, şi unirea, 
întărirea noastră ar fi însemnat slăbirea, primejduirea. 
Imperiului Otoman. Austria a făcut tot ce i-a stat prin 
putinţă ca să ne anexeze ori măcar si ne ţie răzleţi, 
temîndu-se şi de atracţia pe care am putea-o exercita 
asupra Romînilor de supt sceptrul ei şi pe care am 
fost destul de netrebnici pentru a nu o exercita în 
de ajuns. Rusia năcăjia pe Austria, făcîndu-se a sus- 
ținea causa noastră. În Franţa, — diplomaţii ei, puşi 
să vorbească la Constantinop | pentru noi, rideaui de 
«boierii moldo-valahi>, barbari şi hirbareţi, şi politica 
Unirii era doar a, sentimentalului romantic Napoleon 

„al lll-lea, care şi el, la urmă, în întrevederea de la 
Osborne cu părechea regală a Angliei, s'a învoit la 
simulacrul de Unire cu doi Domni, dou: oşti, două 
steaguri. , 

Noi însă eram pătrunşi de dreptul nostru şi, pre- 
cum n'am fi fost în stare să încălcăm, pentru nimic 
în lume, dreptul altuia, tot aşa nu puteam crede ct 
dreptul nostru va putea fi biruit. | 
_Şi atunci am făcut Unirea, noi de capul nostru, 

pe răspunderea noastră şi cu primejdia noastră. Căci 
primejdia era. O ocupaţie turcească 'se putea, produce, 

„Un amestec austriac, o intervenţie europeană. Ce are 
a face! Toate acestea sînt trecătoare. Dar dreptul «e 
altceva. Nevăzut, el merge pe urma oștilor: a doua 
zi după o înfrîngere el îngroapă cu pietate morţii 
săi și pregăteşte răsplata: sigură de-a doua zi. Şi ferice |
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de poporul care-și ştie lîngă dinsul în ceasurile grele 
acest ajutător fără greş şi fără oboseală ! 

Dintr'o viaţă bine orînduită, gospodărească, mo- 
destă răsăria încă o virtute: simțul realității, al posi- 
bilităților. , ” | 

Era greii să găseşti atuncea, chiar pentru 0 reven- 
dicare de drept elementar, aventurieri politici, inte- 
resaţi sai numai lipsiţi de echilibru sufletesc. A so- 

-coti, a cumpăni, a alege momentul, a chibzui mijloa- 
cele era o deprindere generală. Aşa era omul, aşa 
era familia, aşa era societatea. A doua zi după Unire, 
chestia austriacă a fost pusă pe tapet prin biruinţa 
lui Napoleon asupra lui Francisc-losif. În Ardeal, se 
aştepta zilnic întrarea dorobanţilor, şi mulţi bătrîni 
de acolo pomenesc şi azi cu înduioşare de acele clipe 
ale celor mai nerăbdătoare așteptări. În Principaţe se 
ținea gata, în aceste părţi, un lagăr. Şi totuşi doro- 
banții n'aă plecat. Vodă ştia de ce, şi alţii cari nu 
ştiai, nu i-ai cerut socoteală. Şi era a doua zi după 
minunea din lanuar, şi ne putem închipui ce bucurie 
fără margeni, ce încrezătoare beţie era în suflete! 
Dar aă tăcut toți, şi, cînd atitea chestii, începind cu 
cea țerăneasci, îşi aşteptau resolvirea, ai făcut bine. 

Vremi mari ne prind şi pe noi în virtejul lor. Poate 
noi sîntem generaţia care va hotari de viitorul acestui 
neam, — noi sai copiii noştri, pe cari noi îi putem 
formă. ” 

Să luăm aminte deci la aceste învățături. 
Psin reforme hotărite şă restabilim' solidaritatea na- 

țională şi să ne pâtrundem de gîndul că numai atunci 
ea va fi deplin: cînd şi noi vom fi, ca înnaintaşii 
noştri, Romîni şi creştini. 

Să schimbăm școala cu totul, dindu-i profesori cari 
să nu calce mai des pragul clubului de căpâtuials, 
sprijinind:o cu o familie însănătoşat: prin stîrpirea 
luxului ruinător şi a unei false vieţi sociale care con- 
rupe conştiinţa saă râpeşte energiile. 
Să facem dip dreptul nostru naţional îndreptariul 

politicei Romăniei. Totul cu dinsul, dar fără dinsul 
nimic !
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ȘI, repudiind linguşirile demagogice ale spiritului de aventură, să facem cu chibzuială pe pămînt să- niitos -paşii cari duc în adevăr înnainte. 
Atunci nu vom avea de invidiat nimic şi nimănui! 

Şi în acelaşi n-r din „Neamul Romănesc“ care pu- 
blică resumatul conferinţei se înfățișa astfel motivele reale care ţinea lumea de sus într'o perpetuă agitaţie: 

Cu oarecare slăbiciune în ultimele zile, vuieşte văz- duhul rece al iernii de strigătele unui patriotism exasperat. La Silistra!... La Sofia !...: Jos Bulgarii!... Şi în cuprinsul luxos al Parlamentului — a] Camerei, Căci Senatul tace, aceasta fiind rînduiala — apeluri vibrante se îndreaptă spre banca ministerială, săgeți aruncate de mîni pe care le crispează pasiunea na- țională ţintesc filosoficul plastron al d-lui Maiorescu, care, la vrista d-sale, e silit pentru a face față situ- ației să răsfoiască puţintel prin repertoriul pătimaş al «retorilor» şi <limbuţilor> de cari, în vremi liniștite, îşi îngăduie să rîdă ca un om cuminte. " Asemenea manifestări le judec — şi n'am ce face: e de sigur o lipsă în simţirea mea — drept greşite în fond, precum sînt în formă fără gust. Şi ori mă înşel prea mult, ori mîne-poimîne, chiar după cine ştie . ce anexări biruitoare, aşa va judeca toată lumea. Dar nu e numai atit. 
Dincolo de acest tărăboiă de stradă, dincolo de «musica de Cameră» din Parlament se văd unele lu- cruri care pun pe ginduri. Întăiă. Guvernul e alcă- tuit din doi duşmani vechi, 'cari saă apropiat pentru chestia externă, deschisă fără voia d-lui Carp şi fără voia „d-lui Tache lonescu.. Şi, discutîndu-se această chestie, negociindu-se cu privire la dinsa, o parte din asociaţi, tachiştii, sînt pentru o soluţie, iar cealaltă, conservatorii, pentru alta. 
Dar nu toţi conservatorii, căci d. Maiorescu e totuşi măcar atit de conservator ca d. coleg Mehedinţi. O Parte şi aici, în partea care vrea „„ce nu vrea Gu- vernul, azi şi mine. Te străduieşti a carâcterisa această parte care nu desarmează, ci stă veşnic supt corturi
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pe un ger ca acesta. Şi calificativul lipseşte: sînt şi 
mai tineri şi mai bătrîni, blonzi, bruni şi albi, sînt în- 
vățaţi şi oameni mai puţin învăţaţi, sînt persoane in- 
teligente, dar şi unele mai puţin inteligente. Un lucru 
e sigur: că, dacă unii au fost miniştri, niciunul nu 
este şi n'are şansă dea fi întrun viitor apropiat. 

Ah, ce dulci sînt emoţiile luptei pentru patrie, pentru 
naţiune, pentru ideal! 

D. Carp n'a fost niciodată un doritor de putere. 
Nu i se poate face ofensa de a-l caracterisa astfel. 
Dar d. Carp vrea războiul european şi anexarea Chie- 
vului. Telegrame şi interviewuri zguduie din cînd în 
cînd nervii unui public foarte... vibratil. Şi atunci?... 
Dar cine a putut spune vre-odată că şeful demisio- 
nat al Guvernului de ieri şi al partidului conservator 
nu e un doritor de răsbunare? 

Şi ce mindre sint une ori visurile unei patrii mari 
pentru scepticii îmbătrîniţi în critica amară! 

Hotărit însă -că liberalii sînt de o perfectă cumin- 
țenie patriotică. Ei se abţin de a judeca situaţia şi 
acțiunea Guvernului. Dar cine poate opri ziarele ofi- 

- cioase ale. partidului de a servi zilnic porţiunea de 
aţițare care trebuie pentru ca opinia publică să se 
ţie vitează... mai ales față de Guvern, Bulgarul cel 
mai apropiat? Se ştie că d C. Banu, cu toată seni- 
nătatea sa placidă, e un om ireductibil. Şi la Cercul 
de studii cum nu sar discuta, cu soluţiile cele mai 
mai radicale, «conflictul» ? Oare se poate amesteca 
vre-un şef în această Academie naţional-liberală pentru 
acei cari nu vor întra niciodată în cealaltă? Iar, dacă 
d. Vintilă Brătianu stă în fruntea doritorilor de schim- 
bări şi de luptă, dacă d-sa conduce legiunea parla- 
mentară a patrioţilor neobosiţi, ce poate face, ca frate 
mai mare, d. |. 1 C. Brătianu, decit să enunţe o de- 
claraţie de care ceilalţi vor ținea seamă potrivit cu 
conştiinţa lor? 

Și ce mingiietoare e pentru membrii viitorului, 
poate apropiatului Guvern liberal conştiinţa că încă 
odată totul a fost jertfit pentru patrie ca în Roma 
cea veche, mama noastră ! ” 

lată ce se ascunde, — spune o lume întreagă. De 
aici patriotism, naționalism, imperialism, visuri de bă-
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trînețe, conștiință romană! Fără a pomeni de mărunţii cari se răsbună la Dacia pentru că nu sa găsit şi pentru €i un Scaun în Parlament si cari sforăie mai rău decit tunurile de asediu de la Adrianopol. Se ascunde? Ce vorbă nepotrivită! Se răsfaţă, fără nicio sfială de oameni. 
Măcar de aceia cari n'aă orbit şi nu voiesc să-şi acopere ochii şi cari-şi amintesc că. războiul din 1877 l-aă făcut oameni cari nu călcaseră pragul unei în- truniri publice şi nu usaseră niciodată de dreptul lor de interpelare. 

„Duşmanul războiului“ vedea, însă absoluta nevoie a 
unei îndelungate şi serioase pregătiri militare pentru 
războiul naţional, al cărui ceas se apropie, şi „Bule- 
tinul armatei şi marinei“ găzduia, aceste rînduri: 

Istoria noastră e plină de războaie, dar mai toate nu sint altceva decit războaie de apărare. Cînd Ştefan- cel-Mare şi Petru Rareş şi, în oarecare măsură, şi alţii întră peste graniţa de Miază-Noapte a Moldovei în Pocuția regelui polon, ei reclamă, în puterea unui drept veşnic, moştenirea lor de la Alexandru-cel-Bun. Fi apără deci un drept de moștenire. Cînd Dan al II-lea şi Vlad Ţepeş si Mihai Viteazul trec Dunărea şi lo- Vesc cetățile turceşti de pe malul drept, de la Vidin la Silistra, la Hirşova şi la alte vaduri dobrogene, ei vreai să capete înnapoi vama rîului, pe care pe vre- muri ai noştri o avuseră. Pănă şi cucerirea Ardea- lului, a Moldovei de Mihai, cea mai îndrăzneață, mai Personală din faptele războinice săvirşite de neamul nostru, are în ea -lementul defensiv mai mult decit - acela de aventură, care totuşi nu lipseşte: cu Andrei Bâthory peste munți Țara-Romănească ar fi fost strînsă între două oşti inişcate de mina Sultanului; cu Ie- remia Movilă în Hotin şi Suceava, pasurile moldo- venești ale Carpaţilor erau deschise oricînd unei nă- văliri a Polonilor, aliaţii Turcilor. Împrejurările pe atuncea eraă aşa, încât ajungea acel înstinct admirabil al războiului defensiv, care ni-a dat atitea-şi atit de mari biruinţe. Noi n'aveam nici



ACȚIUNEA MILITARĂ A ROMÂNIEI 21. 

idealul ambițieă, nici acela al chemării noastre. Chiar 
dacă un Domn simţia în mintea lui neobişnuite por- 
niri de mărire a ţerii şi de înnălțare a neamului săă 
— şi astfel de porniri ştim bine că le-a avut un Des- 
pot-Vodă, un Gaşpar Gratiani, străini de rasă şi aven- 
turieri, ba chiar şi Vasile Lupu, un pămîntean, pro- 
babil pe jumătate Romiîn, — el trebuia să le înfrîneze, 
şi nu atîta din pricina: Turcilor, cari n'ar fi îngăduit 
asemenea lucruri, cît din pricina boierilor şi a osta- 
şilor, cari n'ar fi vrut să le ajute. 

De războaiele ambiţiei să ne ferească Dumnezeu! 
Și, cu cit cultura noastră se va întări, cu cit va cu- 
prinde în ea mai multă realitate şi va urmări scopuri 
practice mai vădite, astfel de războaie vor fi tot mai 
grele. In schimb va trebui să ne pregătim pentru 

„războaiele ofensive, fără şovăire şi fără zăbavă, me- 
nite să îndeplinească idealul chemării noastre. 

Cine ar putea tăgădui adevărul elementar că, odată 
ce sînt naţii, ele au dreptul-de a căuta să se adune 
supt acelaşi steag? Se poate discuta numai în ce pri- 
veşte timpul şi modul cum această necesitate a lucru- 
rilor trebuie să între în dreptul ei. 

Şi astăzi, cu privire la acest timp şi mod, trebuie 
"să se recunoască nevoia de a introduce mari schim- 
bări. Bulgari, Sirbi, Greci, vecinii noştri de la Sud 
sînt aproape în stăpînirea formei politice depline şi 
permanente. E adevărat că alți Slavi de Sud, ca Cehii, 
ca Polonii, ca Rutenii, n'a început încă mişcarea lor 
de desfăşurare din forma internaţională — Austria, Ru- 
sia — care nu-i poate mulţămi pentru totdeauna. Dar 
nu trebuie să uităm că n'avem a face cu popoare din 
care o parte, şi încă o mare parte — peste jumătate —, 
să alcătuiască un simbure independent. 
„Avem noi însă, cărora simburele independent nu ni . 

lipseşte, din fericire, dreptul, pe care ni-l recunoștea 
însăşi diplomaţia austriacă în anii 1857-1859, cînd se 
opunea din răsputeri Unirii Moldovei cu Ţara-ROmă- 
nească, de a trimete raze de cultură, care să trezească 
peste hotarele Romăniei un ideal, care e însăşi vo- 
inţa lucrurilor ?
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Pentru ca această dorință să nu rămiie însă numai pe hirtie, trebuie cea mai deplină pregătire materială şi morală, trebuie închiderea noastră harnică între margenile acestui vis —, şi numai ale lui. 
Şi trebuie, neapărat, pe lingă armată şi finanţe, pe lingă caractere, încă un lucru: obișnunța așa de de- plină cu ideia lucrurilor care vor trebui să fie, a marelui și greului răeboit, ofensiv, careva treburi să înceapă cîndva, încît ea să se prefucă într'un Puternic și sigur instinct, al națiuniă întregi. Să înceteze tot ce moleşeşte, tot ce desbină, tot ce adoarme şi tot cerisipeşte! Marea. operă de dreptate faţă de țerani nu trebuie să întîrzie nicio zi, şi e o crimă a o zăbovi. Aceasta e basa, sin- gura cu putinţă, a solidarităţii naţionale, care şi ea e condiţie neapărată a succesului. 
Pe urmă, luîndu-se exemplu de la şcoala întemeiată de d. Filipescu, întreg învățămîntul să fie reformat, Şcoala să dea nu trujie, ci puteri tot mai multe, de la bietul dascăl de sat pănă la profesorul de Universi- tate  Şcolarul să se simtă, nu tot mai învaţat, mai pretenţios, mai scos din ranguri şi mai obosit, ci toț mai sigur și mai tare, tot mai deprins să asculte şi maă bucuros să ajute, tot maă puțin el însuși și tot mai mult un fii al țeriă sale, al neamului săi. - 

Și la ieşirea din şcoli tînărul nu trebuie să scape : de această disciplină. Ea trebuie să-] urmărească ori- unde, prietenoasă, dar poruncitoare, intransigentă cu slăbiciunile omenești. Societăţi pline de viaţă, de vo- ioşie, de colegialitate trebuie să prindă pe fiecare, țiindu-l veşnic în rîul viă al forțelor naţionale. lar mai ales literatura, —— pentru care nu e sumă care să nu trebuiască jertfită—, o sănătoasă literatură de reali- tăți, să ţie pe toți supt vraja unui cuvînt de ideal şi de energie. 
Şi atunci, la ceasul cel mare, —- care nu se poate să nu vie şi pentru NOI, — un popor întreg se va ri- dica şi-şi va face datoria fără strigăte şi gesturi mari, ca lucrul cel mai firesc de pe lume. 

De chestia macedoneană se. vorbia tot mai puţin, de hegemonie romănească peste Dunăre, de loc. Trei profesori aromîni plecară însă — împyejurările le știu
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bine, dar nu le spun azi — în largul Europei pentru 

a-i propune soluția Macedoniei autonome, care în acel 
moment, — ca şi azi —, era împosibdilă. Nu numai atit, 

dar această ideie se lovia cu înseși cererile Guver- 

nului romîn, apărător chemat al Arominilor. Atuncă 

în Cameră, spre marea indignare a „patrioţilor“, am 

spus aceste cuvinte de desaprobare pentru misiune. 

D-le preşedinte, cu toate că d. ministru-preşedinte 
şi d. ministru de Interne, cari mi-ar fi răspuns 
mai hotărîtor, cu privire la ce vreai să întreb, 
nu sînt aici, totuşi ţin să aduc chiar azi înnaintea 
Camerei un fapt. De cîteva zile călătoresc în Eu- 
ropa apuseană trei profesori de origine macedo- 
neană. Unul e d. N. Papahagi, un fost profesor pe 
acolo, şi nu ştii dacă nu figurează şi acum în statele 
Ministeriului de Instrucție. ceilalţi doi îmi sînt colegi, 
profesori la Universitate : d. Valaori şi d. Murnu, per- 
sonalități foarte distinse. Unul din ei, d. Murnu, e o 
personalitate însemnată şi supt raportul literar şi şti- 
inţific. Aceşti trei profesori cutreieră Europa pentru 
a supune deosebitelor Cabinete europene o anumită 
soluţie a dumnealor, soluţie prevăzînd autonomia Ma- 
cedoniei. Deocamdată cel d'intăii pas pe care l-ai 
făcut dumnealor a fost la Pesta... 

Să fim bine înţeleşi, la Pesta. 
O voce: — E aproape. 
D. N. Iorga: — Doamne. multe lucruri sînt aproape, 

dar acesta nu este un motiv ca să se ducă cineva 
acolo, ci se duce cineva mult mai departe, dar unde 
trebuie. Prin urmare, s'a dus la Pesta, aă avut in- 
terviewuri cu o parte a ziariştilor evrei din Capitala 
Ungariei, vechi şi dovediţi prieteni ai națiunii romîne. 
At cerut audiență la d. Lukâcs Laszl6, preşedintele 
Consiliului de miniştri ungar, şi el un vestit filantrop 
şi mare filo-romîn; şi ne închipuim ce interesantă 
trebuie să fi fost! convorbirea între d. Lukăcs, care 
abia rupsese negociaţiile cu Romînii, tăgăduind Ro- 
miînilor din Ungaria dreptul de a se manifesta ca o 
nație deosebită, şi între petiţionarii macedoneni din 
Bucureşti, cari veniaii să ceară compătimirea, ajutorul
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eventual al d-lui Lukâcs şi al Ungariei politice pentru Romiînii cari vor autonomia în Macedonia. 
Cred ca trebuie lămurit un lucru. Dacă acei cari ai mers la Pesta să ceară milă pentru Romîni —- şi nu pot arata în de ajuns mirarea mea dureroasă pen- tru această acțiune —, dacă acel cari aă -mers acolo, ar fi nişte Romini din Macedonia, încă mi-ar părea răi, şi iată de ce: 
Interesele Macedonenilor sînt apărate de Romănia oficială, şi, precum nu se întîlnesc în Europa Bulgari, Sîrbi, Greci, cari, în afară de Guvernele bulgăresc, sîrbesc, grecesc, să solicite atenţia şi simpatiile Cabi- netelor europene, nu ar fi trebuit ca nici Romînii din Macedonia, în atară de Guvernul romin, şi cu 0 so- luţie pe care nu Guvernul romîn a exprimat-o, să solicite în felul acesta deosebitele Cabinete europene. Dar acești profesori sînt de aici, din Bucureşti, doi din ei sînt profesori la Universitatea din Bucureşti, şi atunci am onoare s: întreb pe d. ministru al lastrucţiei Publice, care este aici, dacă dumnealui cunoştea in- tenţia acestor profesori atunci cînd li-a acordat con- gediul, neapărat, de care sau folosit pentru a între- prinde călătoria în care se găsesc. lu cred că, dacă congediul s'a acordat pentru aceasta, rău sa făcut; iar, dacă s'a acordat fără să se ştie unde se duc, d. ministru al Instrucție: Publice îi poate chema cu de- plica siguranță că mai mult folos vor aduce aici, în Bucureşti, în lupta pentru cultura romănească în cu- prinsul Universității, decît milogindu-se pe la uşile tu- turor străinilor în Apus. Cred că trebuie să se ispră- vească odată vremea cînd Rominii sînt consideraţi „pretutindeni ca nişte presentatori de supplices libelli, de cărţi de rugăciune, şi că trebuie să vină aceia cind noi toţi, uniţi prin disciplină şi represintaţi prin cine trebuie a fi represintați, să vorbim cu răspundere şi hotărît unde trebuie şi cînd trebuie. 

Milogirile acestea trebuiesc să aibă un capăt, şi d-voastră aveţi mijlocul de a interveni, pentru ca acest „capăt să fie cît se poate mai apropiat. 
D. Vintilă Brătianu găseşte că intervenţia ar fi ne- patriotică.
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D. 1. Grădişteanu strigă că d. N. lorga a dat argu- 
mente Bulgarilor şi Ungurilor. 

D. N. Iorga: Cer cuvintul, d-le preşedinte. 
D. Președinte: Aveţi cuvîntul, d-le Iorga. 
D. N. Iorga: Nu voiii răspunde nimica la ceia ce 

a spus d. lon Grădişteanu. Cînd un om are în urma 
sa o viață întreagă de muncă săracă pentru ridicarea 
acestui neam, atit pe cit a putut, el poate răspinge 
orice fel de învinuiri care vin din partea unor oa- 
meni, cari e', prin munca lor, nu aă crescut cu ni- 
mica prestigiul Romăniei şi civilisaţia romănească. 

In ce priveşte cele spuse de d. Vintilă Brătianu, le 
înțeleg foarte bine. Nu este cu putinţă să se ridice 
chestiunea externă fără să se desemneze cele două 
puncte de vedere: 

Punctul de vedere al miei, clar, întreg, statornic, 
e de a lăsa în seama Guvernului răspunderea pentru 
întreagâ-l acțiune, pentru ca mai tărziii să vorbim cu 
privire la acţiunea care va fi dus la o anume răs- 
pundere ; și punctul de vedere al d-voastră, cari, pe 
pe o parte, aplaudaţi saă admiteţi acţiunea Guver- 
nului şi, pe de altă parte, vă folosiţi de orice ocasie 
pentru a vă înveli cu un nimb de patriotism, pe care 
nu ştiă cum l-aţi meritat. | 

Dacă d. Vintilă Brătianu —- şi, cînd vorbim în Par- 
lament, sîntem datori să ne respectăm, să nu ne facem 
răi patrioţi, trădători, — dacă. d. Brătianu mi-ar fi adus 
argumente, i-aş fi răspuns, şi vă asigur că înnaintea 
conştiinţei d-voastră (către d. Brătianu) ar fi fost o. 
conştiinţă care nu-i este inferioară şi înnaintea patrio- 
tismului d-voastră ar fi'stat un patriotism care sa 
dovedit prin fapte. Dar d-voastră, prin atitudinea 
d-voastră, prin însinuarea de nepatriotism, m'aţi făcut 
să întrebuinţez un ton pe care nu-l întrebuinţez bu- 
curos. 

Domnilor, înțeleg durerea Macedonenilor şi cred că 
această durere are răsunet şi în inimile oamenilor 
cari ai situația acum în mînile lor şi vor răspunde 
dacă Macedonenii nu vor căpăta măcar situația pe 
care o aveai. pănâacum supt Turci. 

Dar, pănă atunci, nu voii să avem o altă acţiune, 
paralelă cu acţiunea Guvernului, o acțiune clandes-



22 N. IORGA 

tină, care să se opună acțiunii făţişe. In astfel de îin- 
prejurări, un Guvern trebuie să aibă o singură poli- 
tică, iar clandestinismul, cu ruşinea şi primejdiile lui, 
nu trebuie să se întilnească. 

Şi se adăugiaii, pentru «Viitorul», acesta explicaţii : 

«Viitorul» — fără iscălitură — mă întreabă, într'un 
articol fireşte indignat — cine nu e indignat astăzi ? — 
şi neapărat patriotic —- cine nu e patriot astăzi? —, 
străbătut de cea mai călduroasă suflare de naționalism 
— unde nu e naționalismul astăzi? —, mă întreabă, 
zic, cum mă pot indigna de demersul făcut de cei trei 
profesori aromîni în Occident. 

Adecâ de demersul d-lor V alaori, Macedonean cres- 
cut în Dobrogea, Murnu, Macedonean crescut în Pesta, 
şi N. Papahagi -- pe care nu-l cunosc — la <înnaltul 
prag» şi la «Sublima Poartz> a lui Lukâcs "Lâszl6, 
onorabilă persoană, — mai ales! — şi şeful Guvernului 
ungar, care în aceiaşi zi refusa să negocieze cu Românii 
din Ungaria, pentru că nu li poate recunoaște o basă na- 
Hională a pretențiilor lor. 

Şi, ca profesor şi scriitor ce este, scriitorul, care 
rămîne acelaşi şi fără iscălitură, mă cercetează cu 
acel zîmbet al omului care ştie că nu-i vei putea răs- 
punde : dar bine, domnule, emigrații de la '48 n'aă 
lucrat ca persoane particulare pentru popularisarea în 
Apus a causei romăneşti, deci şi pentru t'nire? 

Făra niciun zîmbet de triumf, ci numai ca un om 
cinstit care totdeauna a ştiut ce vrea şi nu s'a sfiit 
so _spuie, oricum sar fi judecat aceasta, răspund: 

Intre 1848 şi 1856 nu exista un Guvern romîn, ci 
numai nişte Domnii, vasale şi ocrotite, ale Moldovei 
şi Munteniei, cărora orice politică externă, orice legături 
politice cu străinătatea li erati interzise. Viitorul Romă- 
niei față de Europa trebuia înfățişat prin alţii, şi anume 
prin aceia cari fuseseră membrii sait sprijinitorii altuă 
Guvern, căzut în apărarea noului tricolor. 

E, mi se pare, cu totul clar. Cînd este un Guvern 
al Romăniei, cînd e dator să apere pe Romiîni, cînd 
a declarat că-i va apăra, acțiuni clandestine — şi” zic 
aceasta ştiind ce zic — sînt ușuratece şi stricătoare,



ACŢIUNEA MILITARĂ A ROMĂNIEI 33 

Dacă liberalii voia să combată spusele mele — 
şi de înfierările lor nu-mi pasă, căci se ştie ce since- 
ritate ai în politică înfierările —, m'aveaă decit să 
spuie, nu să însinueze ; acțiunea oficială a României nu 
ni inspiră nicio încredere; să se apere fiecare cum poate ! 
Şi să fi cerut răspunsul de la altcineva decît vechea 
glumă acră a d-lui Disescu. 

Aşa, da! Şi poate că şi mie bunii amici ai amicului 
miei Filipescu mi-ar fi permis atunci, fără acele de- 
saprobări inarticulate pe care le poate da orice Juriu 
politic de mahală, să apăr vederile mele, care eraă 
în deplină concordanță cu interesele ŞI cu onoarea 
Romăniei şi a Romînilor. 

O ultimă observaţie. Ei nu sînt naționalist, de 
şi am fost, cînd speța era ceva mai rară, şi, dacă e 
vorba de: cuimirea și mîhnirea» acelora cari mi-aă 
denegat totdeauna o chemare politică, de cîte ori 
îi voiă vedea <uimiţi şi mîhniţi», voiă zice: trebuie 
să fi făcut vre-un lucru bun! 

lar țeranilor li se dădeai, la sfîrşitul lui Februar, 
aceste sfaturi : 

Bănuiala că se va rupe pacea şi că vom porni 
război împotriva Bulgarilor ca să li smulgem o gra- 

- niță mai tare în Dobrogea încep să se risipească. O 
graniță mai bună se pare că o vom avea şi fără văr- 
sare de sînge, prin buna înțelegere care, şi la ţeri 
ca şi la oameni, nu strică între vecini. Și mai ales 
cînd e vorba de popoare mai mici, care n'aă avut 
mult noroc în viață şi pe care, din toate părțile, le 
pîndesc gurile lacome ale celor mai tari decît dinsele. 

Se aude, pe de altă parte, că şi între creştinii de 
peste Dunăre şi între Turci nu va mai fi măcelărirea 
aceia grozavă: de pănă acuma care a umplut lumea 
de scirbă, așa de straşnică era patima ucigaşă. E 
vorba ca între biruitori şi biruiți să se facă pace, şi 
anume ca Turcii să plece aproape cu totul din Eu- 
ropa, partea de lume în care ne găsim şi noi şi peste 
o întindere largă din care ci aă fost stăpini temuţi 
vreme de cinci sute de ani şi mai bine. 

3
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După ce va fi linişte, Romănia noastră va avea 
griji mai grele ca pănă acum: să crească oastea, să 
o ţie gata pentru orice împrejurări, să cumpere co- 
Tăbii ca să ni apere coasta de spre Mare, şi altele, 

Dar fiecine din noi va trebui să fie de acum, alifel şi 
dânsul. 

Să muncim mai mult şi mai rinduit, să cheltuim 
mai puţin pe cele ce nu sînt de nevoie, să alergăm 
mai puţin după lucruri aduse de aiurea, să nu hrănim 
atiţia străini aduşi la noi de toate vinturile —ia gin- 
dește-te, frate țerane, la mulţimea de bani ce iea de 
la d-voastră zarzavagiul bulgar —, să avem încredere 
unul în altul și să lucrăm toți laolaltă. 

Căci altfel vom trăi tot cu frica altora saă din 
mila altora. Şi decît așa, mai bine nici n'am mat 
trăi! 

VI. 

Ianina, cădea, și Adrianopolul nu era, să mai resiste 
mult. „Neamul Romănese“ scria la Li Mart: 

Una din cele trei cetăţi în care s'a adăpostit tot ce 
societatea osmană are mai sănătos, mai energic, mai 
devotat legii a cării iubire ţine locul iubirii de pa- 
trie, Ianina, a căzut. Cum şi de ce, nu spun ştirile. 
N'a fost vre-un mare asalt nebiruit al oştilor regelui 
Georgios, un eroic avînt împotriva redutelor apără- 
toare. N'a fost cumpărată cu mii şi mii de morți 
stăpinirea cetăţii care comandă Albania de Sua. De- 
ocamdată cei ce aă fost acolo ştii mai multe; mai 
tărziă vor şti şi istoricii. Generalul Suţu a întrat 
în fruntea unor ostaşi cari ai aşteptat cam mult 
ceasul triumfului, şi, la Atena, mic şi mare se înfră- 
țesc în veselia zgomotoasă pentru cucerire. 

Gîndul oricui are simţ pentru vitejia îndărătnică 
în serviciul unei cause pierdute, pentru sacrificiul 
total făcut patriei, chiar dacă nici prin acest sacri- 
ficiu ea n'ar putea să se păstreze în margenile ei şi 
cu cinstea ei de odinioară, îşi va smulge gîndul de 
la aceste scene de legitimă bucurie pentru a-l în-
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drepta asupra celor 5.000 cari aă lăsat Jos armele 
negre de fum, cari ai înfășurat, încredinţindu-le duş- 
-manilor mai. norocoşi, mătasa singerată a steagurilor 
Islamului şi au făcut, şovăind, cel d'intăiă pas către 
robia de războii, 

Și gîndul calătoreşte, mişcat, mai departe, către 
Scutari, supt zidurile căruia în vremea lui Ştefan-cel- 
Mare se aşterneaii corturile Turcilor cari trebuiau să 
scoată pe Veneţieni din moştenirea lui Scanderbeg, 
şi în cuprinsul căruia acuma mii de flămînzi, de ră- 
niți, de părăsiţi fac ce nu sar putea crede că poate 
face virtutea omenească exasperată pentru ca un şir 
de zile încă semiluna să stea semn de stăpînire de- : 
asupra cetăţii.. Și mai ales spre acel Adrianopol, pe 

„ care mi-l amintesc aşa de liniştit şi de patriarhal, în 
căderea serii blindă, cînd spre minarete se urcati în 
zbor lin berzele albe, şi în care astăzi ostaşii lui Şucri- 
Paşa adaogă o ultimă pagină de glorie domina- 
ției otomane în Europa. 

Prin aceşti” neînfrînați îndeplinitori ai datoriei lor, 
sfirşitul “Turciei -europene nu e o ruşinoasă izgonire, 
ci căderea în luptă dreaptă, căderea din păcatele 
altora decît ale acestor admirabili soldaţi: Istoricul 
nu va putea zice la capătul acestei poveşti de cinci 
sute de ani, în care a fost atita glorie şi destulă în- 
țelepciune, că neamul degenerat al Turcilor a trebuit 
să-şi părăsească puterea și căminurile în faţa por- 
nirii răsbunătoare a supușilor de odinioară. Ci el va 
însemna că, la capătul imitaţiei nesăbuite a orîn- 
duirilor şi modelor europene, la capătul risipei ne- 
bune a unor Sultani corupți, la capătul intrigilor 
pentru putere și cîştig ale efendiilor fără conştiinţă şi 
fără patriotism, în stirşit la capătul tulburărilor sterpe 
ale unei ideologii de importuţie, o mare clădire po- 
litică s'a prăbuşit cu zgomot asupra muncitorilor cari-și 
lucraă harnic ogorul lor, asupra cinstiţilor negustori 
şi meşteri din oraşe, asupra soldaţilor ce-şi scoseseră, 
bucuroşi de luptă, săbiile din teacă 

Şi moralistul va trage, îngîndurat, încheierile sale, 
grave şi crude. 

Totuşi la noi se făcuse o potolire. Nota războinică
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scădea la, oamenii politici, Alte ițe se ţeseai pentru 
altă urzeală. Camera acum era liniștită. Întrunirile 
prin „Liga Culturală“ încetaseră, Se pregătia inter- 
venţia pe lîngă Puteri ; arbitragiul Europei ni se im- 
punea. Şi deocamdată lupta de partid se dădea în 
jurul chestiunii, absolat oțioase, date fiind împrejurările: 
mediaţie sai arbitragiă? De Japt, era una pentru ca să 
fie cealaltă. 

Dar, în acelaşi timp, măcelurile de Turci și Albanesi, 
ambițiile fără frîi ale biruitorilor, deveniaă tot mai 
cunoscute. În toată Europa se pregătia, înversiunea sim- 
patiilor, pierderea, situației morale a aliaţilor. Aceasta, o 
constatam la 7? Mart astfel: 

Trei lucruri deosebite, foarte deosebite, acelea pe care le numeşte titlul acestui articol: războii, diplo- maţie şi omenie. Nu e, se poate zice, niciunul din aceşti termini care să se potrivească pe deplin cu - ceilalți. 
Dar e adevărat că gradul de cultură morală al unui popor, de la care, mai la urmă, atîrnă şi viitorul lui, se poate constata după aproximaţia pe care o atinge apropierea dintre ele. 
Cu părere de răă trebuie să spun că în ce priveşte: pe vecinii noştri biruitori şi triumfători, Bulgarii, apro- ximaţia aceasta e din cele mai slabe. 
Cine n'a admirat avîutul lor pentru mărirea patriei şi liberarea neamului, a rasei slave de supt stăpînirea străină, solidaritatea tuturor claselor în aducerea jert- felor celor mai mari, stăruința îndărătnică în urmă- rirea, peste toate greutăţile, a țintei odată fixate ? Prin aceste neobişnuite însuşiri, pe care le poate tăgădui . numai un invidios fanatic strimt la minte — căci în- - Josirea altuia nu creşte pe nimeni —, sa ajuns după două, trei lovituri mari, bine sprijinite de credinţa aliaţilor şi încă mat bine de totala demoralisare a dușmanului, la scoaterea Turcilor din tot teritoriul lor european, afară de cuprinsul cetăților eroice şi de acel unghiă lingă trei Mări, de unde acum cinci sute
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de ani a pornit valul supt care s'a înnecat toată pu- 
terea creştină. 

În acel moment începea rolul diplomaţiei. 
Erati elementare pentru negociatorii bulgari anu- 

mite lucruri. 
Că interesul ţerii lor e înnainte de toate acela de 

a închide Balcanii, redeveniţi creștini, amestecului 
interesat, egoist al marilor Puteri, care l-ai privit 
totdeauna ca un debuşeă comercial şi ca un cîmp de 
intrigi, indiferent de vieţile şi drepturile naţionale ce 
se află într'însul. 

Că, pentru aceasta, legătura cea mai strinsă şi cea 
mai sinceră trebuie păstrată cu aliaţii, procedind faţă 
cu dînşii în delimitarea celor cîştigate după alte norme 
decit ale unel etnografii dubioase în acest mare ames- 
tec de neamuri şi ale unei istorii ilusioniste saă fal- 
sificate. 

Că Turcii chiar, de acum înnainte cu totul inofen- 
sivi, reduşi la o mică provincie locuită de ai lor Şi 
care cu grei ar putea trece în mînile altora, trebuie 
cruțați, în stăpinirea şi în onoarea lor, că față de dinşii se impune aceiaşi politică de cumpătare pentru 
present, de asigurare pentru viitor, pe care Germania 
biruitoare a avut-o în 1866, şi de atunci pănă astăzi, 
faţă de. Austria învinsă. 

Că faţă de Romănia se cuvine acea politică preve- 
nitoare — chiar și în greşelile noastre, care nu pot fi decit trecătoare —, prin care singură s'ar putea înlă- 
tura la noi vechi şi dăunătoare prejudecăţi şi s'ar 
putea stabili acele relaţiuni care ar înfrîna şi ar ga- rantă opera de independenţă economică şi politică a Ținuturilor dintre Carpaţi şi Marea Egee, dintre Ma. rea Neagră şi Adriatică. 

Ei bine, tot ce nu trebuia să se facă, s'a făcut. 
leri, «Europa» stătea uimită înnaintea unui războiiă pe care nu-l prevăzuse, înnaintea unui resultat la care nu se putuse aştepta : cu sfială, cu respect ea se apropia de învingători pentru a da oarecare sfaturi nesigure, Azi, după negocierile de la Londra, rupte de o trufie fără margeni, se anunţă altele, pentru toate proble- mele pe care le-ai deschis armele la Cumanovo, Chir- chilise şi Liul2-Burgas.
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Intre aliați relaţiile sînt foarte rele. De mult a îîn- 
ceput războiul «frățesc» de presă. Autorităţile militare 
respective îngăduie sa înteţesc chiar ciocniri în toată 
forma, cu vărsări de sînge. Fiindcă Bulgarii vreaă 
Saionicul evreiesc, de care n'aă nevoie numai decit, 
fiindcă ei ţin să scoată pe Sîrbi din acele locuri ma- 
cedonene asupra cărora ei văd plutind marea amin- 
tire a Țarului Duşan. Şi acestea se spun fâțiş. Inter- 
pelări necruțătoare s'aui şi făcut în acel Parlament din - 
Sofia care nu ştie ce mare şi stintă virtute poate fi 
în anume momente înfrînarea limbii. 

Faţă de Turcia, cruzimea a fost extremă, fără pu- 
tința de a reveni vre-odată, de a cîştiga aceste inimi 
aşa de adînc jignite. Izgonirea în Asia fusese pronun- 
țată la început; acum se consimte numai la recunoaş- 
terea unei mici stăpîniri pe ţermuri de Mare. Nici ca 
o comună independentă, neîntărită, n'aă vrut victo- 
rioşii să recunoască acel Adrianopol în ţerna căruia 
e frămintat trupul vechilor eroi ai Islamului şi asupra 
căruia se ridică mîndra moscheie a lui Selim, tina din 
cele mai desăvirşite opere de artă musulmană şi pentru 
Osmanlii una din cele ma! pline de amintiri. Cu pi- 
ciorul greii pe grumajii învinşilor, Bulgarilor li-a plă- 
cut, ca o ispăşire, să li vadă spasmurile de durere. 

Nu judec aici politica Guvernului romin, fiindcă 
nu sîntem în acele ceasuri cînd o asemenea judecată 
se îngăduie. Dar nu e Guvernul romîn el singur; 
mai este şi o Romănie, care încă poate să aibă alte 
Guverne, fiecare cu vederile sale. Şi e de sigur gre- 
şeală mare aceia de a întinde polemica asupra unei 
întregi ţeri, unui întreg popor, batjocurindu-i mora- 
vurile, trecutul, limba cea «alcătuită din şeptezeci şi 
şepte altele». O şi mai mare greşeală e să se audă 
în Sobranie, a doua zi după ce Camera Romăniei 
auzise din gura a doi miniştri laude pentru oștile bul- 
găreşti şi recunoaştere pentru întreaga operă înde- 
plinită de Bulgari, cuvinte care erai cel puţin nepo- 
trivite. Greşeala cea mai mare e însă aceia dea în- 
credința politica externă a Bulgarilor d-lui Danev, al 
cărui temperament, foarte bun poate pentru luptele 
interne, e, prin afirmaţiile sale drastice şi provocă- 
toare, prin despreţul de adversar, o piedecă neconte- 
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nită pentru orice negocieri. Oare să nu existe în Bul- 
garia oameni! tot aşa de inteligenţi, dar de un spirit 
mai mlădios? 

Acestea pot face pe vecinii noştri să piardă o bună 
parte din roadele victoriei. Este însă altceva care li 
poate aduce pierderea unei situaţii morale pe care o 
cîştigaseră prin cel mai autentic eroism. 

S'ati tipărit în deosebite locuri ştiri şi scrisori pri- 
vitoare la măcelurile ordonate saă măcar tolerate de 
luptătorii în numele crucii. Contra Albanesilor s'a 
săvirşit, se pare, din partea Siîrbilor, groaznice neo- 
menii, menite a nimici un întreg popor. Data aceasta, 
aş crede că Austriacii nu mint. Ceia ce se vede însă 
din ultimele destăinuiri ale misiunii sanitare romiîne, 
ale foii «Jeune Turc», ale lItalianului care povesteşte 
cum un teolog bulgar a măcelărit pe ofițerul german 
din armata turcească ajuns în mînile lui şi care se 
rugă doar ca logodnica să-i fie înştiinţată, ale solda- 
tului a cărui scrisoare către soţie a apărut într'o foaie 
de dimineață din Bucureşti, pot aprinde de indignare 
orice suflet omenesc în toată lumea civilisată. 

Se cucereşte un sat. Bărbaţii maturi sînt executaţi 
imediat. Femeile se împart în două: pentru cele «bă- 
trine»> măcelărirea fără zăbavă, celelalte se dai la o 
parte pentru a servi înnainte de moarte plăcerilor de 
care sînt setoşi cavalerii cruciați. Şi, de sigur, focul 
mistuie urmele acestor odioase crime, care amintesc 
vremurile cînd hoarde de fiare călcai în picioare ave- 
rea şi viața oamenilor şi dădeau flăcărilor oraşele în- 
singerate de masacru. 

lar povestitorul înseamnă liniştit <«măcelăria» ce s'a 
făcut şi scrie nevestei că se îmbracă în rufele curate 
ale victimelor. 

Ce păcat că nu se împacă la vecini, în clipa celor 
mai mari succese ale lor: război, diplomaţie şi ome- 
nie! Ar fi bine pentru mulţi —,şi poate pentru viito- 
rul lor în rîndul întăi... 

O spune un prieten, care credea —şi crede încă — 
în opera comună ce am putea-o face pe lume. 

Se adăugia nebunia omorului regelui Gheorghe al 

Greciei, cu care dispărea unul din puţinii cari se
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străduiaă să ascundă urile ce fierbeati între aliaţi. 
Rolul acestui om de bine se aprecia, astfel: 

a 

Un «dement» a omorit la Salonic, unde se insta- lase ca să afirme că, dacă steagul elin se poate da Jos, e mai greă a izgoni un rege din cucerirea sa, cît de ieftină sati cît de scumpă, pe regele Gheorghe al Greciei, după o jumătate de veac de Domnie. 
Un tragic sfirşit în ceasul biruinţei depline, a doua zi după întrarea ostașilor săi, cari fuseseră cîndva fugarii desprețuiţi de la Domokos, în Ianina, după triumful fiului sătă căruia îi dăduse numele de Constantin, al celui din urmă Paleolog, căzut de sabia turcească a cuceritorilor. Dar şi un strălucit, să zicem chiar un fericit capăt al traiului: în raza de soare pe care o viată întreagă o aşteptase, resemnat de la o vreme la vînturile aspre, la mocneala cerurilor blăstămate, cu ploi grele şi vifore, şi care se Joacă astăzi pe fruntea celui ce a căzut şi el pe cîmp de luptă pentru patrie, deşi glontele ucigător i l-a trimes numai ne- bunia, 
Asupra acestui ultim noroc, asupra acestei splen- dide fericiri tărzii să ne oprim o clipă. i După un preşedinte de Republică asasinat de «ad- Versari de idei», după bunul Bavares romantice Otto, Othon, izgonit în al treizecelea an de Domnie pentru că Grecilor li se părea că în atita anarhie nu e încă destulă «libertate», un tînăr prinţ danes a primit, poate din curiositate pentru exotism, din pasiune ti- nerească pentru aventură, «tronul Greciei», un biet „Scaun aurit pe care orice politician de oposiţie are dreptul să-l scuture în aplausele «naţiunii», pentru a vedea ce figură face «străinul» aşezat pe dînsul. An de an, pănă sai împlinit cinzeci, Wilhelm de Dane- marca ajuns «<basileus»-ul Georgios a fost somat să Tealiseze înnainte de I-ii lanuar unitatea naţională elină cu Capitala în Constantinopol, şi, an de an, ce- dînd cu dibăcie unei pretenţii snă alteia, el a ştiut să amine polița. Ce-ar mat fi rîs el însuşi, cel batjocurit şi ameninţat, ce-ar mai fi ris după Domokos și fuga spre Atena, după izgonirea fiilor săi din armată, dacă
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i sar fi spus că to uşi el va face aceste lucruri, chiar dacă Bizanțul s'ar mai lăsa unui Sultan ! 
ŞI s'a făcut. Şi anume pentru un singur motiv. Un rege constituțional nu “poate interveni cu per- soana sa într'o țară cu moravuri politice stricate, Un străin şovăieşte să iea hotărîri care provoacă jigniri grele. Unui întemeietor de dinastie nu-i e iertat a risca totul pentru a salva onoarea şi a pregăti viito- rul ţerii, 
La Atena omul a venit, şi, cu toate că Venizelos nu era decit un biet Cretan pribeag, un învins al luptei pentru libertate, regele Gheorghe l-a recunoscut, cu simț politic, de la întăia vedere. Şi azi Elada bi- | ruitoare, reabilitată, întregită, îngenunche înnaintea sicriului lui Gheorghe L-iă, pentru această clipă de curaj, care va încunjura de-apururi cu glorie mor- miîntul săi. 

Sforțări uriaşe aduseră atunci şi căderea Adriano- 
polei, despre care vorbiam aşa : 

Curgeai lin în noaptea cu stele cele trei ape, paş- nice şi încete, supt uriaşele arce de piatră ale podului de formă veche, venit din mila de oameni a puter- _nicilor. din vremuri, pe cari Coranul i-a învăţat să facă astfel. Stradele înguste eraă cufundate în adine întunerec. Lătraă cîni, şi glasuri trăgănate se ridicaă cu tristeță ca la o sfătuire de sat, pe prispe, în păr- țile noastre. Dar peste cîtă omenire se adăpostia acolo adormită, aţipind sai schimbînd păreri la lumina ste- lelor, se întindea o tăcere solemnă. Minaretele mos- cheii lui Selim nu păreau că străpung bolta cu vir- furile lor îndrăzneţe, ci toată pacea nopţii arăta că se sprijină sigură pe dînsele. 
Şese luni de zile în acest lăcaş de pace, unde ŞI trimbiţile de dimineaţă ale soldaților suna fără patimă războinică, mai curînd o melodie ciudată pentru în- timpinarea dimineţei senine, a fost iadul zgomotului, al durerii, al foametei, al morţii. Turci, Greci, Bul- gari şi Evrei au trăit laolaltă această jumătate de an a groazei, fără să aibă măcar acel sentiment al sol-
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daţilor că scriii gloria lor în cartea vremurilor. De- 
parte, în Europa se discuta a cui va rămînea cetatea: 
a cuceritorilor de la 1361, cari şi-ai trăit aici atîta 
evlavie şi atitea triumfuri, atîta pompă a celor mari, 
atita smerită sărăcie a celor mici, ori a celorlalți, cari 
de o mie tre sute de aniaă rîvnit după stăpinirea ei, 
„supt căpetenii barbare şi supt Ţari trufaşi, dintre 
cari unii, ca Ioniţă, vorbiat graiul aromănesc şi mi- 
nai cete de călăreţi cumani, de la Dunărea noastră 
şi asemenea cu noi la făptură şi la graiă, ca să ajungă 
în stăpînirea Odriiului, pe care şi urmaşii lor, cerce- 
taşii lui Mihai Viteazul, l-ai văzut pe urmă în cute- 
zătoarele lor năvăliri. 

Cînd Ianina a căzut, s'a putut şti că Adrianopolea 
nu va îi cruţată, că oricît singe sar vărsa, îndărăt- 
nicul eroism bulgăresc nu va îngădui ca, în clipa în- cheierii unei păci așteptate, pe acest ultim petec de pămînt osman în mijlocul Traciei să mai fluture se- 
miluna albă pe fondul de purpură. Şi ai pierdut mii 
de oameni pentru ca această nouă şi mîndră pose- 
siune să nu li fie dăruită. 
Acuma se împarte între movilele de morți, pe stră- 

zile scăldate în sînge, între casele darimate de ghiu- 
lele, pîinea de pomană a biruitorilor, şi toţi aceşti flă- mînză, soldaţi, oameni cu avere, fruntaşi, se îndeasă alături cu cerşitorii stradelor ca să capete o frîntură 
de aluat negru. 

Mai curînd ori mai tărziu, în zilele păcii, se va face linişte, şi oarecare mulțămire se va putea întoarce. imeni nu va dărîma moscheia cea minunată care va vedea, an de an, tot mai puţini credincioşi în cu- prinsul ei de răcoare. Pitorescul fesurilor și giubelelor va mai ținea un timp. Se vor face case nouă, în alt stil, grădini publice, tramvaie, tot ce aduce cu sine civilisația noastră. Şi, într'un fel, va fi bine. 
Dar se va mai găsi cîte un drumeţ, de departe, care, străbătînd pripit tot acest vălmăşag, va alerga la curtea de marmură cu apele: vii, va trece printre stilpii măreţi spre pacea rugăciunilor şoptite, şi aici, răspingînd orice atingere cu lumea din afară, se va gîndi la vitejia, la cinstea, la mila, la înțelepciunea,
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la seninătatea şi pacea care aă fost — şi care nu se 
vor întoarce niciodată ! 

Și această cădere inspira şi reflecțiile următoare: 

Cîntind aă întrat Bulgarii în Adrianopol după ce 
nouă mil, poate unsprezece mii de-ai lor rămăseseră 
cufundaţi în şanţuri, sămănaţi pe cîmp ori prinşi în 
țesătura sirmelor ucigaşe. Un corespondent frances, 
cel d'intăiă care a întrat în cetatea cucerită, li-a auzit 
cintecul de teroce bucurie, dar şi de superior eroism, 
pănă în adincimile pustii ale moscheii lui Selim al 
Il-lea. 

Se pare că marea cetate căreia Şucri-Pașa i-a dat 
un suflet de împotrivire vitează n'avea forturi de be- 
ton şi alte invenţii ale faimei, ci numai vechi redute 
de cărămidă stricată. Dar în sfîrşit era o cetate, O 
cetate cu 60.000 de oameni şi cu un astfel de co- 
mandant. Şi totuşi ea a căzut, destul de curînd ca 
să îngăduie Bulgarilor, cari n'o datorese nimănui, a-şi 
spori pretenţiile. 

In acest timp, noi privim la neobişnuitele lucruri, 
cum -n'a mai văzut Europa de o jumatate de veac Și 
cum nu saă petrecut în Orient de cinci sute de ani, 
care: schimbă toată vecinătatea noastră, toți terminii 
noştri de comparaţie şi, cîntărind toate, ajungem la 
conclusia, pe care o spunea un ziar, cu acea brutali- 
tate care e azi la modă: avem vecini răi, să tragem 
zăvorul la hotar! Apoi... vom putea fi liniştiţi, Poli- 
tica internă pe care o cunoaștem va fi liberă, adecă, 
de a urmă şi mai departe certele de partide, risipa 
banului public, despreţul pentru ideal. 

ŞI nu, onoraţi domni, cari veţi da ori nu veţi da 
Romăniei Silistra ! Şi eu aud, din depărtare, cîntecele 
de triumf de la Adrianopol. Ele nu răsună însă în 
sufletul miei ca, în vechiul templu părăsit al moscheii 
lui Selim, ci ca în altarul noă al unei religii de mo-- 
rală naţională, ca în paraclisul de catacombă al unei 
credinți încă neînţelese şi prigonite. 

Cetăți 2, — ceară-le Statul-major, întărească-le ingi- 
nerii, apere-le generalii! Nu e treaba noastră nici să
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le cerem, nici — vorba d-lui Maiorescu — să renun- țăm la ele. Dar datoria noastră e să creăm acele mari puteri populare. singurele în adevăr naţionale, prin care se cîştigă biruințile şi se întemeiază stăpi- nirile. Dintr'o sfioasă doină de durere a celui singu- ratec să facem, ca adevăraţi conducători ai poporu- lui nostru, noi, toată clasa de sus, un mare strigăt de asalt, înnaintea căruia se vor da în lături, nu nu- ma! duşmanii pe cari ni-i facem, ci şi aceia pe cari i-am avut totdeauna. 

Țeranil erai invitați din noi, la 13 Mart, să-şi caute 
iute de muncă, în vederea războiului, încă posibil : 

Aşa sînt vremile azi de nu poate fi sigur nimenea. Acum se pare că nouril se împrăştie, că vremea bună se va face iarăşi, că ni vom putea căuta de datoria, de munca şi de cîştigul nostru ; şi acum porneşte alt vînt de patimă nebună şi lumea întreagă parcă stă să se cufunde în focul nimicitor al războaielor, 
In zilele din urmă, vremile rele sai întors. 
Aşa sînt de obosiţi Bulgarii încît abia mat pot ținea piept Turcilor, pe cari i-aă strîns întrun colţ lîngă Țarigrad; dar şi Turcii, cîți sai putut aduna, încă nu sînt în stare să o iea înnainte. Siîrbii, tova- răşii Bulgarilor, nu vreai să mai jertfească nimic. Muntenegrenii cei fără noroc nu pot să iea cetatea Scutari. lar Grecii îşi gătesc de ale lor şi nu se pri- mejduiesc pentru fraţii de luptă. 
Dar nici ei toți nu vreau să se lase, nici Turcul nu se învoieşte a da tot ce i se cere, şi mai ales îl su- pără gindul că el ar trebui să plătească banii răz- boiului. 
O lume caută să-i împace, şi nu poate. 
Şi tot lumea aceia, care se teme de munca și de economia ei, ar vrea să puie capăt gilcevii noastre cu Bulgarii pentru hotarul Dobrogii, şi nu izbutește. Zăbavă se face din zăbavă, şi nimica parcă nu se mișcă. Ba încă se mai petrec nenorociri şi grozăvii, cum a fost mai ieri uciderea regelui Greciei în Sa- lonic, cetatea pe care o voiă, după cucerire, pentru
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dînsul, şi o faptă ca aceasta încurcă lucrurile şi mai 
răă. 

Războiul pare că stă şi în pragul nostru. 
Şi atunci ce trebuie să facem? 
A venit primăvara, şi n'aă fost furtuni, viscole, ploi, 

înghețuri. Nu, a fost senin şi frumos, vreme bună de 
" muncă. 

La muncă pare că Dumnezei din cer ne chiamă. La muncă multă și iute ! Căci cine ştie dacă mîne de- getele n'or lăsa sapa pentru puşcă ! Şi să nu rămiie în urmă ogoare nearate sati fără sămînță în brazda lor! 

VII. 

Venia în stirşit, odată cu blîndul April, resultatul de 
la Petersburg. „Silistra, cu cei trei chilometri în jur.“ 
Şi, pe de o parte, Guvernul se silia să arăte marele 
Succes ce sa căpătat — o săptămînă s'a discutat „se- 
cret“ în jurul glorioasei cuceriri, — iar, pe de alta, 
oposiţia tăgăduia, fără bună, credinţă, că a făcut, ea, 
din Silistra, punctul capital al cererilor romăneşti. 

„Protocolul“ îl apreciam astiel, la 9 April: 

Afu aici, departe, prin telegrame ale lui Dillon, care ni e «simpatic», că diplomaţii adunaţi la Peter- sburg supt presidenţia lui Sasonov şi-ati dat verdictul în chestia graniţei dobrogene, sai, cum se zice de obicei, în «chestia Silistrei». Părţile împricinate ai rămas ireconciliabile pănă la sfîrşit, dar împăciuitorii, mediatorii, după noi, arbitrii fără apel după felul lor de a proceda, şi-aă luat hotărîrea. Danev a fost trimes la Sofia și represintantul Romăniei la Bucureşti. Şi Romănia şi Bulgaria, zice comunicatul, vor avea de ce să fie mulțamite, şi felul cum, în Senat, d.L.[. Brătianu sa informat de la d. Maiorescu asupra re- sultatului, ca şi răspunsul primului-ministru, par să arate că, în ce ne priveşte, doar grupul patriotic, na- ționalist şi carpist al <Romăniei Viitoare», condus de d. Virgil Arion, să mai păstreze vre-o părere de ră
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„Că nu ne-am întins pănă la Marea Egee. Afară de d. 
Brătianu însă, lumea noastră politică va afa totul 
numai după redeschiderea conferinţelor pentru pacea 
între aliaţi și “Turcia, în orice cas după închiderea 
Camerelor şi poate chiar după plecarea boierilor la 
băi, 

Silistra este ori ba în această hotărire, se va în- 
treba, chinuit cetăţeanul care a ieşit aplaudînd de la 
vre-o întrunire a nemulțămiţilor conservatori, cari vor 
războiă şi cucerire ? Şi de la răspunsul ce-l va da 
vremea, cu oarecare zăbavă, cum se vede, va atîrna 
buna saă reaua, disposiţie, ba chiar încrederea în na- 
țiune şi în viitorul ei sai adînca desperare şi amor- 
țirea pentru orice alta decît schimbările de Guvern, 
a respectivului cetăţean. Să-mi fie permis a pune în- 
trebarea altfel: Prestigiul Romăniei, influenţa sa firească 
în Balcani, vaza de care trebuie să se bucure la Ro- 
miînii de peste hotare, putinţa de a sprijini pe Aro- 
mini în silinţile ce vor face pentru a-şi păstra naţio- 
nalitatea, — ai crescut ele ori nu? 

Să cercetăm împrejurările. 
Ceartă între creştinii balcanici şi Turci, Nu ne ocu- 

păm de dinsa: doar nu sintem şi noi «Balcanici>! 
Habar n'avem de ce se petrece la acele rase inferi- 
oare. Şi apoi sîntem asiguraţi din Viena că nu va fi 
războiu. 

Dar războiul este. Siguri de vecinătatea noastră ime- 
diată, noi ştim bine că Bulgarii vor fi bătuţi, striviţi 
de armata pe care un von der Golz-Paşa (din Berlin) 
a organisat-o; de Sîrbi, de Greci nu ne interesăm : 
sînt învinşii de la Slivniţa şi de la Domokos. Iar, după 
biruința 'Turcilor, Austria ar fi poate dispusă a... Cine 
ştie | 

Dar Bulgarii înving ; înving şi ceilalți. Turcia eu. 
ropeană moare supt ochii noştri, cu tot talismanul 
constituţionalismului. Data aceasta, cîtva timp, nimic 
alta decît — stupoare generală. 

Dar iată că o ideie se iveşte: războiul e grei to- 
tuși, el se prelungeşte. Ca să valorăm dreptul nostru 
peste munţi, trebuie munca şi entusiasmul unei gene- 
rații. Am putea căpăta ceva în Bulgaria printr'o aţi- 
tudime susținută de <opiniunea publică» pe care o
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poţi comandă ca un dineă, la Capşa. Deci paroxismul 
unui avînt naţional la... Sud. Din zi în zi poate răz- - boiul. Dar el nu va fi. Bulgaria va ceda de sigur. 

Vin pentru Bulgari zilele grele de la Ceatalgea: aşteptarea de două luni în gerul iernii adinci. Totuşi 
ei nu cedează. Deci războiul va fi ? Pentru mulți acest 
război cu minorii şi femeile era o reeditare a cam- 
paniilor lui Mihai Viteazul peste Dunăre. Să mobi- 
lisăm măcar, imploraiă alţii. 

N'am mobilisat, n'am făcut războiă. Europa a in- tervenit. Aveam tocmai atitudinea cui simte nevoie de 
dînsa : trecătorul palid, răzimat de zid, de care doc- torul se poate apropia, trebuie să se apropie. Am făcut 
acum, asupra mediaţiei şi arbitragiului, față de acor- dul dintre Tripla Alianţă şi Tripla Înţelegere, înnaltă metafisică polhtică. Dar conferința de la Petersburg 
n'a lucrat potrivit cu nerăbdarea noastră : s'a adunat 
cînd a vrut, a cetit cele două memorii, a luat ca pentru sine hotărirea şi ni-a fixat un termin pentru 
a o şti sat măcar pentru a o putea comunica, 

Va fi Silistra, nu va fi Silistra? Un lucru e sigur: 
că prin noi n'am facut nimic, că această mare ocasie 
de a ne afirma cu scopuri înnalte, cu vederi largi, 
cu planuri pentru viitor s'a pierdut, că singura clipă în care puteam apărea, cu muncă, îndrăzneală şi în- țelepciune, ca factor decisiv în Balcani, s'a pierdut. Din poalele Austriei am fugit în braţele Europei, care cu cealaltă mînă desmierda Bulgaria biruitoare. Am 
pus Romănia în aceiași linie cu împricinaţii pentru prada balcanică. Ne vom bucura poate de oareşcari 
Chilometri pătrați mai mult şi de cîteva mii de duş- maâni în interior. Mîne Europa se va retrage, iar noi 
vom rămînea, comparativ, scăzuţi teritorial, egalisaţi politic, înduşmăniţi naţional, după zidurile Silistrei ori 
numai ale Megidie-Tabiei. 

Sînt prea mîndru pentru ţara şi pentru naţia mea ca să mă poată bucura această nouă ispravă a poli- 
ticianismului romîn, unit sati cointeresat. 

O călătorie în Apus pentru a lua parte la congresul 
istoric din Londra îmi arătase totala lipsă de sim-
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patie şi prestigiu pe care ni-o pregătisem în toate 
țerile culte ale lumii. Peste cîteva zile de la întoar- 
cerea mea, începeaii „noile surprinderi din Balcani“, : 
luarea, cetăţii Scutari, tentativa de usurpaţie în Al- 
bania a fostului comandant Eşad-Pașa, şi hotărîrea, 
regelui Nichita de a nu ieşi cu niciun preţ — nică cu 
al unui războiă european — din cucerirea sa. Situaţia, 
era, apreciată astfel în „Neamul Romănesc“ de la l-iă 
Maiă: 

<Balcanicii» ati dovedit că pot fi foarte viteji şi de O rară energie în urmărirea scopurilor lor, naţionale sai numai politice. Aă mai dovedit că setea răsbu- nării şi dorinţa cîştigului îi poate apropia în cea mai strînsă legătură, în trăţia de arme cea mai desăvir- şită în aparenţă. După aceste probe de putere, vred- nicie şi înțelegere ar fi putut crede oricine judecă asupra evenimentelor politice care-i trec supt ochi că luptătorii împotriva Turcilor, că naţiile de curînd desrobite vor avea înțelepciunea de a păstra cu scum- pătate o alianță de asigurare, — oricîtă iritaţie ar produce acțiunea Austriei, oricite îndemnuri ar veni din şoaptele, de o aşa de isteață ipocrisie asiatică, 
ale Rusiei. Urmînd lucrurile astfel, Romănia ar fi fost atrasă către această confederație sigură, loială, 
căreia singură i-ar fi putut da desăvirşirea şi trăinicia, fixîndu-i, azi, hotarul firesc către Europa centrală şi, mîne, îndeplinind, din partea ei, opera de eliberare a tuturor elementelor naţionale din Sud-Ostul Eu- 
ropei. 

Idealul nostru rămîne şi acuma, după ultimele în- tîmplări neaşteptate, acelaşi, singurul cu putință pentru 
aceia, — destul de mulţi, cred —, cari nu sînt nici oportuniști, nici grandomani, ci unesc seriositatea unei cugetări politice mai înnalte cu simțul, totdeauna viă, al realităţilor. Evitarea oricării vasalități de abdicare cu Puterile Mari de la Apusul sai de la Răsăritul Romăniei, prudenta şovăire între două orientări de interese, schimbătoare după interesele noastre singure, silința permanentă de a ne afirma tot mai mult din-
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colo de Dunăre, nu ca fricoşi ai rectificărilor de ho- 
tare sai ca lacomi ai compensaţiilor, ci, chiar cu sa- 
crificii momentane, ca învățători politici, ca sfătuitori 
spre pace, ca armonisatori ai antagonismelor. 

Dar trebuie să mărturisim că va fi grei, de tot 
grei şi că toată cumințenia acelora dintre noi cari 

“sînt în adevăr cuminţi, va trebui să fie întrebuințată 
cu cea mai mare atenţie şi foarte multă vreme.. 

Ceia ce a făcut — de la sine saă după anume sfa- 
turi de la Petersburg — Maiestatea Sa Nichita la 
Scutari e aproape o crimă de les-umanitate. Munte- 
negrul poate trăi—acest vechi cuib de haiduci, pre- 
făcuţi în cetăţenii permanent înarmaţi 'ai unui Stat 
european, — de o viaţă provisorie. Căci această Cer- 
nagoră nu represintă nici măcar o necesitate econo- 
mică, necum o fatalitate naţională. Sîrbi munteni, — 
isolați prin viața lor de patru sute de ani, prin no- 
rocul de a fi rămas pe culmile lor neatirnați atunci 
cînd frații lor robia la spahiil şi dahiii Sultanului, 
credincioşi tradiţionali ai unui Vlădică din care acum 
o sută de ani s'a făcut, printr'o secularisare a puterii 
supreme, un cneaz, iar mai ieri un rege, — iată ce 
sînt Muntenegrenii. Un asemenea Stat nu poate cere 
hotarele sale de drept, care ar îndestula neapărate 
cerinţe :naţionale sai ar asigura păstrarea vechii şi 
necesarei sale alcătuiri politice. Ostaşii se bat pentru 
plăcerea de a se bate,—şi chiar de a fi bătuţi, — iar 
regele lor pentru ambiția de a nu sta prea mult în 
urma tovarășilor încoronați ai «cruciatei». El şi-a adus 
aminte că ai lui dorm în biserica ortodoxă din Scu- 
tari. Dar cetatea. a fost luată de Turci de la Vene- 
țieni, în acelaşi timp cînd se încerca în Moldova cel 
d'intăiă atac de nimicire împotriva lui Ştefan-cel-Mare, 
şi deci strămoşii Maiestăţii Sale se odihnesc poate 
aiurea. Dispare astfel singura îndreptăţire a unei cu- 
ceriri, căreia şi gloria-i lipseşte, pentru că se vede 
astăzi bine de ce a părăsit vechile întărituri pe care 
le apărase aşa de hotărit Eşad-Paşa, ultimul apărător 
al stăpînirii osmane în Europa. 

Albanes de naştere, bogat proprietar albanes, şef 
de gintă, a voit să fie şieel crege». Ambiţia l-a muşcat 
de inimă şi pe dînsul. Şi iată-l proclamat suveran al. 

4
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noului Stat pe care Austria înțelegea să-l facă pentru usagiul ei propriu, cu călugări latin! şi directori vie- nesi, În alt colţ albanes stă Giavid, generalul otoman care nici n'a învins nici na fost învins, ci sa furişat, sa strecurat și deci s'a păstrat, — pentru sine, pentru poftele ce avea şi ocasiile ce i se puteai înfăţişa. lar Guvernul provisoriu, după represintaţia de la Trieste, „supt ochii părinteşti ai Suvernatorului, face aceia ce fac Oamenii fără lucru : cutreieră Europa cu memorii care se ascultă, se lauda şi nu se urmează. lar, în acelaşi timp, Sîrbii la Nord, Grecii la Sud distrug cu furie rațiunea de a fi adevărată a viitoarei Albanii : elementul albanes, pe care-l grămădesc în gropile cu var ale execuțiilor sumare. 
| Scîrboasă lume,—ca fapte şi ca motive! Dar nu e atit. Bulgari și Greci stau Sata să se incaiere pentru 

tinopolei în 1453! —, ci şi contra Sîrbilor. În sînge creştin se va hotări soarta Macedoniei, — cred mulţi, cari dorim să n'aibi dreptate. 

se vede, i-ai născut Şi i-ai crescut Părinţii lor, cari n'aă fost nici Unguri, nici Nemţi. Mîne Europa poate arde în flăcări hrânite de cită ură se strînge în su- flete prin aţițările unei prese deşuchiate şi sălbatece. In aceste împrejurări mai ales, cineva în situația noastră trebuie să aiba altă îndreptare decît a furioasei 

4 ,
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porniri spre orice război şi a fricoasei resemnări la orice pace. A nu pierde din vedere niciodată idealul, care e unul singur, şi a nu scăpa niciun prilej, de care sînt multe, dar nu toate bune, şi nu rele toate, — acesta ar fi programul unui. Guvern român. Dacă ar fi un Guvern romîn! . 

VIII. 

Și perspectiva, războiului : general înteția pănă la paroxism, cu pronunciamente de club împotriva, comi- tetului executiv şi a miniștrilor, lupta dintre conser- Vatori, în credinţa că astfel d. Carp va, putea, ajunge, în momentul conflictului suprem, conducătorul Romă- nici. Această, acțiune se desaproba astfel în „Neamul Romănesc“ de la Lit Maii: 

Dd. P. P. Carp şi N. Filipescu aă deschis război pentru dărimarea Guvernului Maiorescu-Tache lonescu. În acelaşi timp, prin Liga Culturală, ca şi direct, opinia publică e îndemnată să participe la acest războiă in- tern al ' partidului conservator, din care promotorii săi, cu dd. Virgil Arion, preşedinte al Ligei, şi |. Gră- dişteanu, fost preşedinte al ei, în frunte, vreaă să facă o acţiune naţională a «poporului» revoltat de rolul pe care Romănia, care trebuia să facă un răz- boii, e silită a-l juca în Balcani. 
Sîntem datori cu următoarele explicaţii : Oricare ar fi fost saă ar fi legăturile personale ale fiecăruia dintre no! cu protagoniștii acestei rivalități ajunse la vădirea ei fără cruțare şi fără reserve, nu putem vedea, şi în cei ce atacă, și în cei ce se apără, „decit represintanţii acelui politicianism de interese fie ambiția, fie mai răă decit ambiția — în care stă nenorocirea Romăniei şi a poporului romănesc. Nu alegem, n'avem de ales, nu trebuie să alegem. Dar această acţiune mai are o lature, Guvernul e considerat ca apărător cu orice preţ al unei păci ce nu trebuie să dureze. I s'a cerut Si-
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listra : cu o supunere fără curaj înnaintea unei opinii 
publice pe care însuşi a răscolit-o, a cerut-o și a că- 
pătat-o; astăzi i se presintă alt program de inter- 
venţie în vederea unor anexări 'mai întinse. Acest program ar voi şi ar fi în stare să-l realiseze nemul- 
țămiții. E un program de indeplinit prin războiă. 

Impotriva acestui program trebuie să stea puținii oameni cuminţi din această țară. N'avem război de făcut peste Dunăre decît pentru două motive: asigu- rarea soartei elementului romănesc din Balcani şi prestigiul Romăniei în Europa sud-ostică. 
De aceia, dacă e sinceră în motivarea ei, campania de azi ne lasă reci. Oricit sar abusa de cuvintele: național şi patriotic nu e vorba de adevăratele inte- 

rese ale patriei şi neamului. lar, dacă nu e sinceră, 
n'avem să desaprobăm numai o ideie, dar să şi con- 
damnăm, cu toată puterea, anume procedee. 

7 

lar şi mai clar în cuvintarea de la Ploieşti, înnain- 
tea alegătorilor prahoveni, prin care se readuce în 
discuţie chestia întreagă : 

Chemarea d-voastră la această întrunire nu Înseamnă, într'o vreine cînd aproape orice acţiune publică as- cunde ceva care nu se poate spune, altceva decît 
nevoia ce simt, la sfirşitul unei sesiuni parlamentare care va fi poate stirşitul unui Parlament, de a vă arăta care a fost atitudinea mea ta deputat. 

La alegerea mea, pe câre unii oameni interesaţi sai de'rea credință ati înfăţişat-o ca resultată din cine ştie ce combinaţii personale pe care le despreţuiese şi care niciodată, și de nimeni, nu se vor putea în- cheia cu mine, chestia felului cum se va desfăşura o colaboraţie nelogică şi imorală - se impunea atenţiei publice. Vor putea trăi împreună, vor putea lucra împreună, în chestii mari şi grele, aceia cari-şi ară- taseră pumnii pănă în ajun, aceia cari întrebuinţaseră, vorbind unii de alţii, cele mai aspre cuvinte, pănă la acela de «punga, ? Evident că frăția nu era să fie lipsită, pe vechiul fond de duşmănie, de scene urite. ŞI, în această rivalitate, care a existat totdeauna şi
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care se desfăşură astăzi, necruţător, în coloanele de 
«interviewuri» ale ziarelor, mi se făcea onoarea — mi 
se făcea insulta — de a mi se atribui un rol.: 

Eram să fiă adecă, pe vremea cînd d. N. Filipescu 
nu spunea în public părerea pe care şi-a format-o 
despre d. Tache lonescu,—asupra căruia am vorbit tot- 
deauna deschis, la locul săi, — unealta prin care în- 
tăiul ar fi lovit în cel de-al doilea. Şi eraă oameni, 
poate chiar printre alegătorii miei, cari aşteptat să 
vadă cum mă voiă achita de acest curios mandat. 

D-lor, spre a primi o asemenea sarcină, pentru care 
fără îndoială că nu mia făcut Dumnezei, ar fi trebuit 
să am un interes: unul material sai unul moral. De 
cel d'intăii nu vorbim şi nu poate vorbi cine mă cu- 
noaşte. De pasiunea care m'ar face să lovesc, din ură, 
întrun om, nu pot fi bănuit. Cine sa deprins a rîde, 
de un ris care curăţă şi înseninează, de faptele urite 
şi de acei cari, statornic sau trecător, se fac vinovaţi 
de ele, acela nu poate uri. 

ŞI, înnainte de toate, ei nu pot servi o luptă per- 
sonală, cît de îndreptăţită, saă o simplă intrigă, şi din 
alt motiv: nu văd între politicianii acestei teri nicio. 
deosebire decir acelea care în chip firesc există între 
oameni ca oameni şi pe care le recunosc, orientin- 
du-mă după ele în legăturile mele ca om. «Politica» 
e însă aceiaşi : la cei <oneşti» ambiția, la ceilalți, ceva 
mai mult. Să ajungi răpede, să capeţi vază, să strîngi 
bani, — mai e ceva la fiecare? Să Cucereşti puterea 
oricum, s'o păstrezi în orice împrejurări, s'o aperi îm- 
potriva oricui, — este vre-un partid care să dea alt 
spectacol? Pot ei avea simpatii pentru partidul de 
reservă prudenta, dar fără consecvență și bună cre- 
dinţă, al liberalilor, divisați şi asupra modului de ac- 
țiune, cari-şi reservă să declare la momentul potrivit 
că toate ar fi fost bune dacă ar fi fost ei la cîrmă, 
şi cari prin nicio declaraţie sinceră şi precisă n'a 
ajutat la resolvirea chestiilor mari la ordinea zilei? 
Mă poate încălzi acel vechii partid conservator, de 
reminiscenţe şi de resentimente, care, izgonind rebelul 
incomod, nu doria mai mult decît să-l vadă dînd du- 

„ioase tîrcoale casei comune de odinioară? Ori acel 
noi conservatism-democrat, care a cerşit necontenit



54 : N. IORGA 

cu ochii la fereştile aceleiași case, din care ieşise trîn- tind uşa, cu tăgăduiala unei propagande continue de idei, unei îndelungate Tenunțări şi unui permanent sacrificiu, de care sa arătat total incapabil ? Nu: noi cari urmărim folosul țerii prin Jertfa noas- tră nu putem ajuta, în duşmăniile lor, ascunse sati fățişe, pe aceia cari totdeauna, chiar atunci cînd declară că «sîntem gata», cu lipsa celor 150.000 de puști comandate dăunâzi, lucrează pentru folosul lor, fie şi numai de ambiţie, cu jertfa ţerii. Am fi fericiţi dacă Şi d-voastră aţi Jjud=ca aşa, dacă ați ajuta cu fapte alcătuirea partidului celui noă care ar putea da Romăniei, de sigur, acea unitate ideală, acea regenerare morală, pe care le-a asigurat Greciei, mai îmbătrinită în păcate decît noi, era lui Venizelos, Cretanul străin, fără învăţătură, fără multă carte, fără talent deosebit, dar cu nepătata viață politică şi cu 
țerii — pănă la capăt. 

Şi daţi-mi voie să adaug un sfat: Feriţi-vă de con- trafaceri ! Ideile noastre aă fost taxate de periculoase, de anarhiste, de revoluţionare, pănă ce, pe rînd, toţi le-aă adoptat în aparenţă, simulînd fără sinceritate şi devotament îndeplinirea punctelor programului nostru, Geme lumea de naționaliști şi democrați în momentul de faţă, pănă la advocatul proceselor evreieşti frau- duloase, pănă la proprietarul milionar care, ținînd supt călcîii mii de țerani exploataţi şi lipsiţi de lumină, fără a se- gîndi ca e chemat să li deie şcoală şi bi- 

Dobrogea cea mare a viitorului. Ar fi bine să nu salutați cu aplause vechiul «ci6- _Coism>, vechiul arivism politic, chiar atunci cînd se îmbracă tricolor la o zi mare şi mişcă energic stea- gul războiului. cu Bulgaria. Aveţi lucruri mai bune de facut. 

%* 

N'am dat în unul pentru plăcerea altuia. Dar, cu prilejul interpelării privitoare la casul de la Flămînzi, unde, în goana împotriva obştilor, fusese arestat un în.
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văţător pentru gravul păcat că făcuse o obşte de Ro- mîni săraci pe domeniul bogatului Mochi Fişer, şi în alte intervenţii, am represintat cele trei puncte de vedere care hotărăsc totdeauna acţiunea naționalistă, | Mila pentru ţeranul stors ŞI părăsit străvechii in- | culturi, hotărîrea de a se face, fără zăbavă, tot ce e cu putință pentru a-l aşeza, şi material şi moral, lîngă noi. 
Necesitatea unei reforme imediate a întregului în- Văţămînt, pentru ca nicăiri să nu mai fie copii fără putință de a învăţa, ori şcoli de formă, din care iese numai cabsolvenţi» capabili cu multă greutate de a-şi înnoda o iscălitură, 
Datoria de a se apăra clasa, atît de interesantă şi folositoare, a meseriașilor şi a negustorilor noștri îm- potriva elementului străin care-i înnăbuşă supt ochii de filantropi indiferenți ai Statului. Dacă aceasta se chiamă antisemitism, da, sîntem antisemiţi. Dat ne de- clarăm gata să renunţăm la antisemitismul nostru, dacă străini! primesc schimbarea de roluri cu indi. genii —, chiar cu riscul pentru aceștia de a pierde «drepturi politice», mai mult fictive. 

Doriţi, de sigur, şi mai mult să vă explic atitudi- nea mea în chestia externă, , Cînd mi'ați ales, Turcia europeană pieria, iar Pute- rile, generoase infirmiere, care o ținuseră pănă atunci de supţiori, nu se mai gindiati decît la moştenirea pa- pucilor şi halatului răposatei. Slavi şi Greci ocupa provinciile locuite de conaţionalit şi coreligionarii lor. Toate se schimbaseră total la hotarele noastre. Nu pot zice că am prevăzut în întregime ce s'a în- tîmplat. Cine cunoaşte încheierile cărții mele germane despre Istoria Imperiului otoman va recunoaşte totuşi că n'am fost lipsit de prevedere. Ştiam bine cine sînt «Junii Turci», ideologi, cari, neglijind administraţia şi armata, credeai că. ajunge pentru o regenerare tor- mula magică a libertaţilor apusene, şi descoperisem şi e, îndată, că o bună jumătate din renovatori erat Evrei, Greci şi Armeni. Oricum, mă puteam aștepta
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şi eă, dacă nu la o victorie turcească, cel puţin lao resistenți serioasă. 
Nu s'a întîmplat aşa, şi, ca şi d-voastră, ca şi toată lumea, am simţit şi eă o dureroasă stringere de inimă pentru catastrofa Turciei. 
Şi era firesc să fie aşa. Cînd Italia, sora noastră, adevărată şi bună, a pornit campania din Tripoli, am fost dintre aceia, cari, înnăbuşind sentimente uşoare de înţeles, aă desaprobat acest act de agresiune, nu numai pentru c: unul mult mai tare ataca 0 slăbi- ciune vrednică de compătimire şi de ajutor, nu numai pentru c1 o Putere creştină, fără vre-o îndreptăţire de rasă, nâvălia asupra unei poporaţii musulmane şi arabe, ci şi pentru altceva. Siăbirea Turciei însemna 

“slăbirea noastră. 
Cu atît mai mult am avut cu toţii acest sentiment cînd victoria în Balcani sa plecat statornic de partea aliaţilor, a câror calitate de creştini n'ajungea ca să trezească iubirea noastră. Se adăugiati pentru a întări acest sentiment de tristeță, de nelinişte şi alte motive. Erai biruiţi, izgoniți sat distruşi Turcii ce! adevăraţi, aceia cari se retrag astăzi în Asia Mică lîngă mor- mintele strămoşilor, dar vina nu era a lor, ci aefen-.! diilor, a «ciocoilor> lor, de alt sînge şi cu alt suflet, cari au adus pe rînd slăbirea, demoralisarea şi peirea muncitoarei şi cinstitei rase curate. Și avem şi noi efendiii noştri, adesea de alt sînge, ba chiar şi de altă limbă, cari ni-aă dat pe rînd slăbire şi demoralisare, și să ferească Dumnezeă să nu: gătească şi peirea acestei țeri de răbdare şi îngăduinţă ! ! 
Dar Turcia se duce, s'a dus, în acea Asie de unde n'o vor aduce înnapoi toate compătimirile şi toate părerile noastre 'de răi. Sîntem noi oare meniţi să-i purtăm pe umeri moaştele? «Morţii cu Morții, viii cu Viii> e şi un adevir de politică sănătoasă. Înnaintea noastră s'a ridicat o reslitate nouă, plăcută ori neplă- cută, dar neînlăturabilă. Cu dînsa trebuie să trăim, după dînsa trebuie să ne potrivim în urmărirea ade- văratelor noastre. interese. A ceda, factorilor cari se impun nu poate constitui pentru niciun popor o umilinţă. . 

Şi întreb dacă noi am fi putut împiedeca în vre-un  
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chip această prefacere fatală.. Prin ce? Prin "Bbili- ZI 
sarea preventivă, înfrinătoare, intimidantă, de cătănie 
se tot vorbeşte, de chemaţi ca şi ce nechemaţi, cuo 
stăruință pretențioasă care ar fi vrednică de carica- 
tura literară a unui Caragiale? Dar a crede că atita 
ajungea ca să împiedece apriga luptă necruțătoare a 
eliberării naţionale, a răsbunării creştine înseamnă a 

“nu-şi da cineva seamă de starea de spirit a vecinilor 
noştri. Cum? Vre-o cinci sute de ani ei aă stat «supt 
jug» ; acum cîteva decenii o parte din raialele de odi- 
nioară ale Sultanului sai liberat păstrind ca mai sfint 
ideal reunirea într'un viitor cît mai apropiat cu frații, 
L-ai zăbovit, de nevoie, din zi în zi, îndeplinirea. În 
sfirşit, cu voia lui Dumnezeă, prilejul mult aşteptat, 
prilejul fericit şi unic se înfăţişează. O lume întreagă 
e gata să moară pentru ca naţia să trăiască împreună 
supt acelelaşi steag. Şi ajunge zngănitul de arme, 
huruitul de tunuri dincoace pentru a-i împiedeca în 
oarba, în fanatica şi nebuna lor năvălire? Uare, dacă 
mine Austro-Ungaria: sar desface, dacă am vedea în- 
naintea noastră perspectiva îndeplinirii unor visuri 
seculare, nu s'ar cuprinde întreaga noastră nație de 
o nebiruită furie războinică ? N'am alerga toți spre 
hotarul dincolo de care ne-ar aştepta fraţii nerăbdă- 
tori ? N'am fi în stare să jertfim tot ce avem pentru 
ca această clipă fără păreche să nu fie pierdută ? Şi 
este oare vre-o putere pe lume, este vre-o mobili- 
sare, este chiar vre-o. intervenție militară, fie şi a tu- 
turor vecinilor, care ne-ar putea face să ne oprim? 

Dar partisanii mobilisării, care şi astăzi aprinde pe 
atiţia rătăcitori şi. rătăciți, par a-și închipui sai, cel 
puţin, vreai să facă pe alţii a crede că noi am 
avea cine ştie ce extraordinar monopol de mobi- 
sare. Dar nu sînt oare în preajma noastră Puteri, 
tradiționale apărătoare ale slavismului primejduit, care 
ar fi opus" îndată trupelor noastre concentrate con- 
centrarea, cel puţin tot așa de amenințătoare, a altor 
trupe? Și în Rusia, unde este totuşi o opinie publică, 
nu Sar fi ridicat un curent slavofil aşa de puternic, 
încît niciun Guvern nu i sar fi putut împotrivi? 

Dar lă mijloc, oprindu-ne de a lua posiţie contra 
aliaților — indiferent dacă nădăjduiam ori ba victoria
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Turcilor —, mai era un puternic factor, menit să ne înfrîneze în pornirile războinice nepotrivite: un factor moral. 
Căci — fără a vorbi de laşitatea unur răztoiă cu bătrînii şi Tăniţii — ce represintă oare Romănia noOas- tră? O aglomeraţie de popoare, o legătură întîmplă- toare de teritorii, care se ține printr'o dinastie, o clasă de nobili şi alta de funcţionari, printr'o armată ? Nu, ci, prin silinţe îndelungate ale unei singure naţiuni, 

naţia întreagă. Aceasta e mai ales astăzi evident, şi se poate spune astăzi, fără cruțare, de orice şi în- naintea oricui, Principiul național domină azi peste Dunăre ; el înnaintează pretutindeni spre o biruinţă sigură ; cum ni-am interzice. noi oare acest ideal, care e o neapărată cerinţă a timpului? Pentru a-l] înde- plini, pe acesta şi numai pe acesta, sintem datori a risca, fără mustrare de cuget, totul. Şi, atunci, cînd noi nu putem trăi fără acele în- dreptăţiri morale care ne-ai chemat la viaţă, am fi Putut noi să negăm principiul nostru de existenţă şi de desvoltare combătiînd, alături de oștile unui Im- periu zugrumator de naţiuni, naţiunile desrobite care Porniai către liberarea fraţilor? Eă nu cred. Şi, dacă vre-odată ar fi să triumfe concepţii «realiste» de această înnălțime, aş fi bucuros ca acele zile să nu le apuc nici ei, nici nimeni dintre al miei, 
Cînd am fost ales, lumea se aştepta la un amestec duşmănos al nostru împotriva Bulgarilor, a Sirbilor Chiar !, în strînsă legătură, în deplină frăţie de ars e cu Austro-Ungaria : honvezii şi catanele cari să «con- lucreze» cu noi pentru că o înnălţare a Serbiei nu convine domnilor de la Viena şi pentru că noi ne Ssimţiam jigniți şi amenințați de întregirea, care se putea aştepta de mult, a Bulgariei. Atunci, într'o adu- nare naționalistă din Bucureşti, m'am ridicat cu ho- tărîre, fără să întreb ce zice «poporul», adesea ne- ştiutor şi înşelat, — căci popularitatea nu e steaua ÎN 

o 

Lă 1 Voiam să li luăm cellalt „Cadrilater“, al Timocului!
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are mă conduce, ci eun drumeţ cu care mă pot în- tîlni, dai de care nu pling cînd mă despart, -- m'am ridicat, zic, cu hotărîre împotriva acestei concepţiuni poli ice monstruoase: Romănia naţională, cu tradiţii naţionale, cu menire națională, unindu-se cu un Im- periu internaţional, apăsător al conaţionalilor noştri, pentru a împiedeca lupta altora. 
Peste cîteva zile redactam pentru Ligă în acest sens o broşură francesă, pe care comitetul central, pe rînd, a aprobat-o unanim şi unanim a desaprobat-o, provocind astfel o demisie care i-a permis să iea dru- mul de azi, spre războiul cu Bulgaria şi, în acelaşi timp, spre ridicarea unor politiciani în dauna altora, — de sigur conform cu statutele. Broşura am tipărit-o apoi pe seama mea şi pe răspunderea mea, și aceleaşi idei le-am exprimat în «Universul». Atunci m'aţi ales, neapărat în cunoştinţă de causă. Ce alta puteam apăra în Cameră decit această politică, mai puţin străluci- toare, dar mai cuminte şi pregătitoare a viitorului? Se hotărise a nu se face discuţie la Mesagiu, şi domnul preşedinte al Consiliului, importantă şi foarte solemnă persoană, declarase că, orice sar spune; de cine sar încăpăţina să vorbească, d-sa nu va raăs- punde. Trebuia să renunţ la această onoare, dar nu puteam să renunţ la datoria mea de a vorbi. Şi, re- levînd părerile d-sale chiar — cu ipotese filo-austriace care nu sai verificat —, părerile, duble, ale şefului conservatorilor-democraţi, urîndu-i să Je simplifice . în sensul unei reserve prielnice înţelegerii necesare cu «Balcanicii» —,am osîndit aventura, în tovărăşie austro- maghiară, care ni se propunea, cu visitele la Bucu- reşti din partea şefului de stat-major din Viena.. 

Pe atunci Liga Culturala pornia în noua ei direcţie, aprinzînd sufletele de patima anexirilor: dominație asupra Mării Negre, autonomie în sens romănesc a Macedoniei, acces la Marea Egee. Şi, ca şi azi, o acţiune paralelă cu fracțiunea din partidul conser- vator pornită, întăiă pe ascuns, apoi deschis, pentru ruperea «colaborării» şi venirea unui Guvern Carp, a cărui misiune, declarată de viitorul şef, era provo- carea unui războii european pentru luarea Basara- biei: «spre Chiev», cu oștile lui Francisc-losif !
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Puteam eă sprijini astfel de lupte, unite cu astfel de nenorocite tendinţe aventuroase ? Publicul le-a sus- ținut, îmbătat de frasele meşteşugite ale naționalis- mului de ocasie, şi-l sfătuiesc ca, măcar de acum în- nainte, să puie frîă aplauselor sale învîrtind mîna în buzunar măcar atîta timp cît trebuie ca să-şi amin- tească tot ce ai zis şi ai făcut pănă atunci triumfalii oratori ai momentului. Eă ştiam trecutul ca şi pre- sentul fiecăruia, şi, cînd chestia a venit în Parlament printr'o interpelare, m'am ridicat în contra intrigrei, cerînd să se lase acelor cari vor purta răspunderea, putinţa unei acţiuni neîmpiedecate, 
Ce am crezut atunci, cred şi acum, cînd demagogia tricoloră defilează ademenitor înnaintea d-voastră. Să ne păstrăm pentru misiunea noastră firească şi: să ne pregătim, printr'o mare operă de reforme interioare, pentru dînsa. Toate puterile noastre nu ajung pentru această operă de răbdare, de statornicie, de concen- trare, Fecioarele nebune din Evanghelie, care aveai stînse candelele cînd a venit Fiul Omului, le aprin- seseră de sigur, dar pentru alte scopuri, neasămănat interioare, şi. ele se stînseseră în bătaia vîntului, pe cînd lumina candelelor de la fecioarele înțelepte se ridica singură şi senină în aşteptarea Mirelui. Aşa cred, şi aş dori să credeţi aşa. Şi, dacă nu credeți aşa, la scadența politică apropiată să alegeţi mai bine pe altul, fără a crede că m'aţ! supăra prin aceasta. Cînd se coboară de la munte plutele pline, le mînă apa strînsă îndelung, prin zăgaze tari, pentru aceasta: si avem în sufletele noastre acel zăgaz tare care împiedecă puterile apei de a se risipi în miş- carea la vale a cîtorva butuci răzleţi. Patriotismul, naționalismul fără fră nu sînt şi ele decît o desfri- nare. 

E «nepatriotic» ceia ce vă spun, — vor zice mulți. Innainte dea judeca, vă cer un lucru : să puneţi ală- turi ceia ce am făcut fiecare, din viaţa, noastră, pănă acum. 

În schimb se releva în Cameră marea, însemnătate a primirii populare făcute la Roma principelui Carol :
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Onorată Cameră! De cînd Romănia a căpătat din 
noii viața sa politică neatirnată, ţara noastră a fost 
dese ori obiectul atenţiei altor State, ale căror inte- 
rese se apropiati mai mult sati mai puţin de interesele 
noastre. 

Pănă acum însă nu sa întîmplat niciodată ca na- 
țiunea noastră să fie aclamată, nu ca un Stat putînd 
să servească anumite interese într'o parte a Europei, 
ci în întregimea. ei, în ființa ei sufletească. Ei bine, 
lucrul acesta s'a întîmplat i ieri, la Roma. (Aplause pre- 
lungite.) O grandioasă manifestaţie, a zeci de mii de 
cetățeni ai Capitalei Italiei, care cuprinde urmele în- 
naintaşilor noştri, — cei mai depărtaţi şi glorioşi în- 
„naintaşi ai noştri, — sa adunat pentru a aclama în 
Principele Carol situaţia Romăniei de azi şi viitorul 
la care România este chemată. (Aplause prelungite.) 

Și cred că noi am da dovadă de o indiferenţă orien- 
tală, de o totală lipsă de înţelegere pentru locul unde 
sînt interesele noastre şi de unde ni poate veni spri- 
jinul, dacă am lăsa un astfel de prilej cum a fost 
grandioasa manifestaţie din Roma, fără un răspuns 
călduros din partea noastră. 

Prin urmare, cred că sînt în sentimentul Camerei 
rugînd Biroul să trimeată preşedintelui Camerei De- 
putaților din Roma expresiunea de recunoştinţă a 
noastră, mişcaţi de marea iubire (aplause prelungite) 
pe care poporul italian ni-a arătat-o în Capitala sa, 
şi augurînd ca, pornind de la această iubire, să strîn- 
gem legături, care nu pot fi decit. de cel mai mare 
folos în anume împrejurări care încep azi şi pentru 
noi şi pentru poporul frate, mai puternic şi mai Miân- 
dru de trecutul săă decît noi. (Aplause.) 

TX. 

Dar, după o straşnică „lichidare“ în Cameră, după 

deosebite încercări, din câre a reieşit slabul curaj po- 

litic al celor mai aprinşi luptători pentru d. Carp, 

chestia s'a închis în folosul miniștrilor. Parlamentul 

avea obişnuitele ocupaţii de partid, cînd în sfârşit voia,
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de a Presenta şi discuta, protocolul s'a căpătat. Asupra, „şedinţelor secrete“ de la Senat, „Neamul Romănesc“ | observa la 16 Maiă acestea: 

Păcat de ceasurile pe care, între colegii miei de- putați, le-am pierdut la Senat ca să ascult secreta 

Păcat şi de timp şi de osteneala ce mi-am dat de a însemna, pntru viitoare scopuri de istorie, destăi- nuirile de acolo! 
Mi-a părut răă încă de la început de timpul chel- tuit, căci tot ce-a spus d. Maiorescu e secret doar întru atîta că nu le-ar fi putut spune, cu tonul bat- Jocuritor întrebuințat de d-sa, înnaintea miniştrilor străini pe cari împrejurările îi fac să negocieze cu» Romănia în persoana. d-sale. | Incolo, asemenea materiale diplomatice se publică oriunde în cărţile albastre, galbene, verzi şi 

Dar aceasta era nota particulară, dacă nu savoarea specială a comunicaţiilor, 
Mi-a părut răi de însemnări fiindcă a doua zi, printr'un nemai pomenit abus, toate foile dădeaii note mai precise decît ale mele, 
Ca să ştii că d. Maiorescu m'a avut “nicio politică decît aceia de a înlocui pe d. Carp, care-l ajuta din toate puterile, ca să ştii că a luat lozinca Silistra de la d. lonaş Grădişteanu şi de la întrunirile publice, că a făcut — din carpe diem linia sa de conduită po- litică, nu era de nevoie să merg acolo. O ştiam ! Nulitatea politicei noastre externe şi inferioritatea
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Oamenilor noștri politici s'a vădit Sîmbătă şi va urmă Luni, - - 

Părerile ce am exprimat în Cameră le-am reprodus 
aproape în aceiași zi unui prieten stenograf. E vremea, 
să le redai acuma, în întregime: 

In această Cameră sînt acum, şi sper că se vor menținea şi pănă la votare, două curente în ceia ce priveşte protocolul care ni se înfăţişează. Să mi se dea voie să nemulțămesc şi pe unul şi pe altul. Deci cei d'intăii, cari vor vota actul de la Petersburg, să nu se supere prea mult că nu-i voiă putea imita, iar ceilalți să nu aştepte de la mine consecinţile despe- rate, pesimiste ale d-lui Miclescu. 
De alminteri sînt dator să “deosebesc de celelalte cuvintări — toate, neapărat, sincere — cuvîntarea  sin- ceră, dar într'altfel, a d-lui Miclescu, şi să-mi dea voie d-sa să interpretez aşa cum înţeleg ei republicanismul d-sale, pe care în acest sens î] împărtaşesc şi eă şi ar fi bine să-l împărtăşeastă şi cît mai multă lume. D-sa - nu e fâră îndoială republican în sensul de la <Pro- testarea», la care, pe lînga d-sa, aă scris şi alții, şi de- claraţi şi nedeclarați, şi ştiuţi şi neştiuţi. 
D. 7. Maiorescu, preşedintele Consiliului: Eu n'am scris, că am fost contra direcţiunii <Protestării». D. N. lorga: În orice cas,a fost multă lume acolo, Republicanismul de astăzi al d-lui Miclescu' presu- pune însă neapărat iubirea înnainte de orice a lucru- lui public, «res publica». D-sa urmează preceptele stră- moşilor romani: «Salus reipublicae suprema lex», şi, într'o ţară în care sînt atiţia cari preferă cu învier- şunare alte interese, interesul personal manifestat prin bogăţia situaţiilor, a onorurilor, sai măcar prin si- lința de a menținea, să zicem, un Ministeriti de cola- boraţie, e foarte frumos să se găsească şi de aceia care înlătură toate aceste lucruri pentru a se gîndi, înna- inte de toate, la «salus reipublicae»>, la interesul &eneral. 

  

"A urmat Marţi, d. I.1. Brătianu, care a știut să păstreze dis. Cuţiei înnălțimea cuvenită şi a avut frumoase accente de orator.
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Pentru multe persoane, în discuţia «ce sa deschis cu privire la situaţia not creată dincolo de Dunăre prin victoria aliaţilor, o hotărire a tost grea. Vă rog să credeți că hotărîrea mea n'a fost din cele mai uşoare. 'Atîta vreme am fost împiedecat să o spun. şi-mi pare bine din toată inima că a venit momentul cînd, fără a face vre-un răă țerii şi negocierilor pur- tate în numele ei, pot să vorbesc limpede şi deschis asupra întregului complex al chestiunilor pe care le atinge conflictul din care a resultat sfărimarea Împă- răției otomane. Poate că mie mi-a fost mai grei şi mai dureros să tac decit altora, căci cine poate crede că un om a cărui viaţă a fost întrebuințată în cea mai mare şi mai bună parte — mai mult de douăzeci de ani— la cercetarea părţii celei mai însemnate, mai oneste şi mai glorioase din trecutul nostru întreg, care s'a înfiorat de atitea ori de fiorii luptelor de odi- nioară, de filfiitul steagurilor biruitoare, de mulțămirea biruinţilor cîştigate, ca un om care a trăit toată tine- reța şi bărbăţia sa în mijlocul celor din alte vremuri, în urma cărora, a silinților şi izbîndelor lor, s'a văzut, pare că, observator - modest, „împărtăşindu-se, atunci, de tragedia sforțărilor şi de bucuria triumfurilor lor, un astfel de om poate răminea nesimţitor întrun mo- ment cînd, din noi, pretutindeni, răsuna, întăiă în întrunirile publice ale Ligei Culturale, apoi aici, în Parlament, în consilii ministeriale Chiar, trîmbiţa care chema în numele ţerii, în numele demnităţii naţio- nale, a foloaselor ce se pot atinge printr'un nou răz- boiă şia gloriei pe care acest noii războiă poate să ni-0 dea, lumea la o nouă ciocnire împotriva duşma- nilor ? 
Câţiva dintre d-voastră, cei mai bătrîni, aă apucat războiul din 1877-78, şi într'o pagină frumoasă, pe care am citit-o adese ori înnaintea elevilor miei, d. preşe- dinte al Consiliului a arătat de ce sentiment dureros, manifestaț prin lacrămi, care se îngrămădiau în ochi, aă fost cuprinși locuitorii Bucureştilor, ai Capitalei Romăniei independente, cu oaste proprie, cu steag ajuns neatîrnat, cu viitor deosebit care i se deschidea înnainte, cînd, în margenea orașului de reşedinţă al Domnului romîn, aă defilat oştirile “Ţarului, venite
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pentru alte scopuri, călcînd peste slăbiciunile şi umi- 
lințele noastre, fără să ştim măcar dacă ni va fi în- 
găduit să arătăm că şi noi putem da o oaste care să 
cîştige şi ea biruința ei. Ei n'am trăit ca bărbat în 
acel timp, dar, în casa noastră, mîni de copii pre- 
făcea pinza în scamă pentru răniţi, şi nu voii uita 
nici ziua cînd un glas, glasul mamei, ni-a dat cea 
d'intăii veste a victoriei romăneşti, şi nici aceia cînd 
glasurile noastre de şcolari înnălțaă imnuri întru mă- 
rirea Romăniei libere şi biruitoare. 

Se poate oare ca o viață începută astfel să nu do- 
rească a se sfirşi — şi viaţa în timpurile noastre e 
scurtă — decit după vederea altei lupte, a unei în- 
tregiri a patrimoniului romănesc, a unei desrobiri, fie 
Şi parţiale, a numerosului şi vrednicului element 
romănesc care se găsește supt stăpînire străină, a unei 
noi afirmări a energiei şi vitejiei naţionale? Dar acesta 
a fost cel mai stînt vis al vieţei mele! Şi să trebuiască 
astăzi, eu, istoric, amestecat sufleteşte în tot trecutul 
nostru, ei, cel crescut în mijlocul unui război fericit 
şi al celor d'intăiă amintiri ale lui, să trebuiască să-mi 
calc pe inimă pentru a fi împotriva celor cari ne în- 
demnaii la războiul timpurilor noastre şi la folosul 
care ar putea resulta dintr'însul ? 

La, sfîrşitul cuvîntării sale, d. ministru de Interne a 
vorbit în frase frumoase de bucuria pe care ar trebui 
să o simţim cu toții cînd astăzi putem cuceri din noă, 
putem adăugi ceva la Romănia, pentru a înnălţa stea- 
gul nostru, dacă nu pe zidurile Silistrei, care nu mai 
sînt, cel puţin pe pămîntul udat de sînge în care 
aceste ziduri fuseseră întemeiate, şi aceasta coborînd, 
cum zicea d-sa, un steag glorios, steagul celor mai 
recenți biruitori din Balcani, acela care a condus 
pe Bulgari, în asaltul lor desprețuitor de moarte, 
la Chirchilise şi Liulă-Burgas. Şi, dacă pentru mulţi 
acesta a fost un argument sentimental, putea să 
fie încă mai mult pentru mine, care ştii ce a fost 
această Silistră de odinioară, care-mi amintesc, din 
cetirea vechilor cronici bizantine, de vechiul cneaz 
rus Sviatoslav, venit la Dunăre pentru a resolvi cu 
sabia chestiunea Orientului, aşa cum se presinta. la 
sfirşitul veacului al X-lea, cînd Impărăţia bulgărească 

5
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muria, cînd Bizantinii nu erai în stare s'o înlocuiască 
şi el nădăjduia să poată pune temelia unei nouă Îm- 
părăţii a Răsăritului, de formă bizantină, de supuşi 
bulgari, de luptători slavi de la Nipru, pănă în ziua 
cînd, învins la rîndul lui de silințile unui Nichifor 
Focas şi lon Ţimische, el rătăcia pe Dunăre, în lun- 
trea lui uşoară, înfăşurat în platoşă de aur, purtînd 
pe cap coiful strălucitor, ca să vadă încă odată pă- 
miînturile de care era să se despartă pentru tot- 
deauna, mergînd în ţara lui, departe, pentru a peri 
de săgețile Pecenegilor sălbateci ! 

Puteam ei rămînea nesimţitorla evocarea timpuri- 
lor lui Mircea, căruia i s'a zis Cel-Mare fiinacă era 
cel bătrîn,— şi astăzi lucrurile mari le putem găsi nu- 
mai în lumea acestor bătrîni, fiindcă în lumea noastră 
tînără ne lovim numai de lucruri meschine? Când se 
amintia acea stăpînire romînă a Dunării, pe care ei 
o știi mai întreagă, —- căci puţini dintre d-voastră vor 
fi ştiind că, înnainte ca Mircea să-şi fi aşezat căpitanii 
în Silistra, Vidinul primia între zidurile sale pe un 
Domn al Ţerii-Romănești, Vlaicu, pe care vecinii săi 
îl intitulată «rege» şi că pe la 1370 acelaşi stăpiînitor 
muntean avea supt poruncile sale şi Nicopolea, că deci 
de la Vidin, de către hotarul Serbiei, pănă la Chilia 
de la gurile Dunării, mai mult: pănă la depărtatul 
Moncastru, Cetatea-Albă de la limanul Nistrului, tot 
țermul era romănesc și, astăzi, cînd steagurile tricolore 
ale micilor noastre vapoare fac — şi ce bucuros am fost 
totdeauna de aceasta ! —- legătura între cele doua ma- 
luri ale Dunării şi steagul nostru se oglindește în 
apele bătrînului rîă, el nu face alteva decît acopere 
printr'o icoană nouă vechile icoane ale corăbiilor vea- 
cului al XIV-lea, și cît de răă e—şi am putea. s'o împie- 
decăm !—că în tot cursul Dunării-de-jos acest steag 
nu ne poate umbri în călătoriile noastre, ci, suind 
scara vapoarelor austriace şi ungureşti, recunoaştem, 
nu numai 0 necesitate de transport, dar şi perma- 
nența unei pretenţii de hegemonie, şi economică, Şi 
politică ! | 

Şi, cu toate că amintiri aşa de multe, aşa de scumpe, 
așa de puternic legate de sufletul miei, se îngrămă- 
diaă asupră-mi, nu m'am putut hotări a vorbi şi a , ) p Ş
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îndruma ca şi ceilalți. Am fost silita mă împotrivi 
de o conştiinţă a cării educaţie a fost scopul de 
căpetenie al vieţii mele, care e astăzi singura mea 
mîndrie, şi totuşi n'aveam măcar voia —nu mi-o dă- 
deam — de a arăta pe deplin, verbal, înnaintea dum- 
neavoastră, fără nicio reservă, care sînt motivele care 
mă siliaă să nu aprob o acţiune gicită de mine de la 
început, urmărită cu durere pănă la tristul resultat pe 
care-l avem astăzi înnaintea noastră. , 

Ori poate m'a împiedecat de a abunda în sensul 
celorlalți, de a adăuga la credinţa şi entusiasmul lor acea 
iubire pentru Bulgari, acea sentimentalitate romantică, 
fireşte şi naivă, cu totul străină de realitate, pe care 
era dispus să mi-o atribuie în discursul său de la Senat 
d. 1. Brătianu ? 

Adecă am iubit în totdeauna atit de mult pe vecinii 
noştri de peste Dunăre, încît să cred că, inimile lor 
şi ale noastre bătind în acelaşi ritm, am putea încheia 
o înțelegere politică pe basa acestor nezguduite sim- 
patii ? Dar astfel de ilusii le are cineva la o vîrstă mai 
tînără de cita mea, şi, dacă şeful partidului liberal se 
apropie de 50 de ani, am trecut şi ei binişor de 40, 
şi, dacă ocupaţia mea istorică îmi poaie da un ne- 
ajuns, un defect, să zicem: o infirmitate, această infir- 
mitate nu poate fi o ilusie de frăţie omenească, ci, din 
potrivă, conştiinţa dureroasă despre necesitatea lup- 
telor crude pentru ca omenirea să-și recunoască şi să-şi delimiteze drepturile. Precum studiul cugetării 
omeneşti în deosebite timpuri poate produce la spe-: 
cialişti o oarecare indiferență în ceia ce priveşte 
adevărul unor soluţii care nu sînt niciodată cu totul. 
adevărate şi niciodată falşe în întregime, tot aşa pe istoric îl stăpîneşte de la o bucată de vreme un simţ 
al relativităţii tuturor lucrurilor, dar şi al duratei lor prin singura încordare a tuturor puterilor de viaţă ale unui Stat şi ale unui popor. 

Dar, fiindcă de atitea ori mi s'a adus, aici şi aiurea, în cuvinte de acelea, fără măsură şi fără respect pentru alte idei, pe care cineva le poate împărtăşi în toată 
sinceritatea,—căci, de multe Ori, în materie de lucruri omenești, nu poate exista rigiditatea discutabilă a unei singure formule, dincolo de care nu ar fi decît ră-
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tăcire sai nebunie,— fiindcă mi s'a adus deci, în felul 
acestor jigniri dureroase pentru mine, învinuirea că 
am uitat puţin de interesul nostru pentru a gîndi 
prea mult la interesul altora, daţi-mi voie să foiletez în cartea în care am cuprins spusele mele cu privire 
la chestia Orientului în timp de aproape zece ani, de 
la 1904, cînd începe amestecul mieă în politică pănă 
astăzi, pentru a scoate la iveală citeva casuri, cîteva momente ale relaţiunilor noastre cu vecinii şi a vă semnala cuvintele în care-mi exprimam părerea mea, 
pe atunci prea tranşantă, prea aţițătoare, prea revo- 
luţionară față de un sentiment public slab, de o dem- 
nitate naţională insuficientă. 

În 1904, un vas romănesc de transport lovia un torpilor bulgăresc la Rusciuc şi comandantul torpi- 
lorului stricat se suia pe coperta vasului nostru, in- sulta pe căpitan, pe tot personalul de serviciu, fără ca pentru aceasta opinia noastră publică să se emo- 
ționeze prea mult, şi atunci, d-lor, iată în ce cuvinte îmi arătam indignarea pentru jignirea adusă nouă şi pentru uşurinţa cu care ne arătam dispuşi să o su- 
portăm, — îndemnînd la o acţiune energică fără care mi se părea că prestigiul nostru nu se va putea imen- ținea, căci este o părere foarte greșită aceia că se poate amîna scadența unei astfel de polițe, că se pot acu- mula, plăţile pentru anume date, la care adversarul e slab şi atunci de odată să i se aducă aminte toate jignirile pentru a se putea pedepsi dintr'o singură lovitură. Nu, aceasta nu moralisează, ci moralisează simţirea deplină a insultei primite şi răsbunarea ei imediată, 
în folosul educaţiei naţionale. 

«Acum ce se va face? Sa început o anchetă. 
şi, de la cele d'intăii cuvinte, delegaţii nu s'aii 
înțeles. Se pare că se aşteaptă de la noi despă- 
gubiri şi scuse, lingăriri şi pupături de mîni. Ce- 
tesc acum că d. Mişu, priceputul nostru ministru 
la Sofia, sa dus pentru a vorbi oamenilor de acolo, că d. Saligny a plecat în cercetare la 
Rusciuc. 

< Toate sînt bune, dar opinia publică romănească 
are nevoie de o satisfacţie cinstită, loială, în-
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ireagă. Aceasta nu poate fi ţara osîndită să pri- 
mească orice obrăznicii ale orişicui. Onoarea ei 
trebuie să fie mai presus de orice, Şi onoarea 
ei a fost atinsă.» : 

Alt cas: trec ani de zile după aceasta, Bulgarii se 
proclamă independenţi. Actul proclamării se face în- 
tr'o bibliotecă populară. Națiunea întreagă simte ace- 
laşi fior de mîndrie şi iea întreaga hotărîre de a in- 
tespreta pănă în ultimele sale consecinţe această 
declarație de independență care punea pe fruntea 
principelui vasal de ieri coroana Ţarilor medievali. Pe 
toți acest titlu i-a lăsat indiferenți: de ce nu i-ar 
zice «Țar», cine-i poate împiedeca să caute în amin- 
tirile lor istorice titlul cel mai potrivit pentru a îm- 
podobi cu dinsul pe stăpînitorul lor înnălţat cu o treaptă? 
Eu ştiam ce însemnează Țar. Țar nu e rege; e Îm- 
părat, cu tendinţa, firească, spre Constantinopol, e în- 
vierea tuturor amintirilor glorioase din evul mediu, e 
necesitatea silinței de a le învia în timpul nostru. Şi 
Țarul acesta, era, cum trebuia să fie, nu Țar al Bulga- 
riei de atunci, ci Țar al Bulgariei care este să fie, 
cuprinzînd pe toți Bulgarii: Ţarul tuturor Bulgarilor. 
Noi l-am primit şi așa, fireşte mai tărziă, după ce 
l-aă recunoscut Viena şi Berlinul, care ni fac semn şi 
ni dai indicaţii în toate împrejurările. De ce am î 
riscat recunoașterea lui pentru 'a adăugi un titlu la 
recunoştinţa vecinilor noştri, la recunoştinţa pe care, 
de altminteri, nu o sprijină nimic, fiindcă o anume re- 
cunoştinţă este o greşală, precum este o şi mai mare 
greşeală a o cere de la acei cari nu sînt dispuşi să, 
O recunoască? 

Pe vremuri şi noi am îndrăznit a zice stăpînitorului 
Romăniei unite: Domn al Romiînilor, a bate acest 
titlu în argintul monedelor, şi l-am retras, prudenți, 
precauţi, fricoşi de a nu jigni pe nimeni: ne-am mul- 
țămit cu acest titlu de Domn al Romăniei care se 
păstrează şi pănă acum. 

Eu fusesem pe acolo de multe oră, dar nu în toate 
colţurile, fusesem în tot lungul Dunării şi la Sofia, pentru 
a trece de acolo la Constantinopolul rîvnit de Țaratul 
cel noă, şi, atunci, zguduit de evenimente ale căror
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urmări le prevedeam, cum vă veţi convinge îndată din ascultarea cuvîntării mele, scriam această pagină de recunoaştere a unor drepturi pe care nimeni nu le putea înlătura, dar şi de semnalarea unor primejdii către care mergeam cu siguranţă. 

«Bulgaria liberă e Țarat. Legătura cu cel mai 
mindru trecut împărătesc se face în vechea Ca- 
pitală împărătească a Tirnovei şi locul unde s'a 
luat hotărîrea istorică e o sală de bibliotecă po- 
porală. 

«Pe trecut şi pe popor se razimă noul Țarat. 
«Tocmai acele elemente de care oamenii cari 

aă în mînă puterea la noi n'ată ştiut şi n'aă voit 
să ştie. 

«Nu invidiem pe Bulgari. Sînt vrednici prin 
muncă, prin patriotism, prin credință fată de 
tradiţia istorică, de ceia ce ai astăzi. 

«Dar inima ni sîngeră cînd ne gîndim cun ne 
prinde pe noi acest mare Fapt.» 

Cînd zic la urmă «sărmană dragă Romănie», cine ar putea tăgădui sentimentele de la care pleca aceste 
cuvinte ? 
„ŞI a mai trecut vreme, Bulgaria aceasta nouă a procedat une ori cu noi întocmai ca şi Bulgaria cea veche. La Turtucaia, noi avem o şcoală. Învățătorul de acolo n'o fi observînd toate cerințele delicate ale situaţiei sale, dar, în stirşit, aceasta nu e suficient pentru ca el şi părinţii copiilor cari urmează la scoala lui, supt un pretext saă altul, să fie aruncaţi în închi- soare, supt ochii noştri şi în batjocura noastră. Cînd sa întîmplat casul de la Turtucaia, a doua zi după încă o visită. solemnă, a regelui şi reginei Bulgariei la Sinaia, «Neamul Romănesc» lua, faţă de această jignire, o atitudine din care nimeni nu va putea, des- face iubirea cu orice preţ pe care et aş fi purtat-o Bulgarilor. 

«Ce urmează de aici? Cred că trebuie să mul. țămim Bulgarilor că aii dat nota cea adevărată față de noi. Cei cari-şi făceati ilusii după genti-
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leţele familiei regale bulgărești față de familia 
noastră regală le pot părăsi. N'ar fi trebuit să 
se încînte niciodată de acest ieften preţ al con- 
cesiilor politice. Şi, chiar dacă gîndul înnalţilor 
visitatori ar fi fost curat, Hincul bulgăresc are 
alte sentimente, în de obşte cunoscute: el in- 
vidiază Romănia din toată puterea invidiei care 
e pentru dînsul o virtute națională. Şi acest Hînc, 
intelectuali, gazetari, funcţionărime, oaste, ne 
urăşte şi ne pîndeşte chiar în mijlocul discursu- 
rilor despre recunoştinţa. eternă.» 

Am vrut să vă înfăţişez aceste dovezi. Mi s'a părut 
necesar pentru a-mi da autoritatea trebuitoare ca să 
pot spune lucrurile ce vor urmă. Şi aş cuprinde cele de 
pănă acum în următoarea declaraţie: Această naţiune 
a noastră e atît de nenorocită prin sărăcia şi lipsa de 
cultură a celor mai mulţi din fiii acestei ţeri, prin ru- 
perea ei între atiția stăpînitori, cari o întrebuinţează 
pentru scopurile lor deosebite, împiedecînd manifes- 
tarea unitară în istoria lumii a puterilor noastre cul- 
turale, militare şi politice, încît n'am în sufietul mieă 
destulă iubire ca să i-o închin şi destulă muncă, por- 
nită din această iubire, pe care să i-o consacru. Aşa 
fiind, cum aş putea, eă oare să revărs o cît de mică 
parte, din iubirea aceasta, neîndestulătoare pentru bi- 
nele şi înnălţarea acestei ţeri, şi asupra altor neamuri, 
pe care se găsesc destui să le iubească şi să le sprijine aşa 
cum ar fi de dorit ca şi noi să ştim a iubi şi a spri- 
jini cu toţii ţara noastră şi neamul nostru ? 

* 

Să mi se îngăduie, d-lor, a nu urmă linia obişnuită 
a vorbitorilor de pănă acum cari întovărăşiaui pe d. 
Maiorescu în peregrinaţiile d-sale diplomatice pentru 
a ajunge pe urmă la protocol. Să mi se îngăduie 
încă un lucru: a nu vorbi de acest protocol ca de 
opera d-lui Maiorescu, pe care-l pot preţui şi dintro 
veche colegialitate universitară între dumnealui, mult 
mai bătrîn şi încunjurat de respectul cuvenit, şi între 
mine, mult mai tînăr şi care n'aveam dreptul să mă 
bucur de acest respect.
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Nu, d. Maiorescu n'a avut o politică mai mult decît 
alta. Binevoitor, la -vrista d-sale a crezut că are da- 
toria de a servi politica altora, a multor altora, şi a 
primi întreaga răspundere pentru dînsa. 

Şi nu e nici politica d-lui ministru de Interne, care 
se arată dispus a primi gloria ei. Ea e politica tuturor 
şi a nimănui; s'a făcut în acelaşi timp la Ministeriul 
de Externe şi la Ministeriul de Interne şi la Ministe- 
riul de Lucrări Publice, la Dacia şi la Băile Eforiei, 
la Atenei, la întrunirile Ligei în provincie, în redacţia 
deosebitelor ziare, şi toate acestea împreună aă produs 
acțiunea complicată din care a resultat ceia ce avem 
acum înnaintea ochilor. Nu e nicio mirare că ma putut 
resulta altceva. Această politică, resultat al unei tra- 
diții nenorocite, al unei totale lipse de disciplină, al 
unei ignoranţe cumplite în ceia ce priveşte condiţiu- 
nile de viaţă actuală şi tendinţile fireşti ale naţiunii 
noastre, această politică va ieşi condamnată din ex- 
punerea pe care o voii face. 

Şi vreai să plec de la însuşi actul pe care, bine 
pecetluit cu peceţi roşii, dovezi ale autenticităţii, ni-l 
presinta la Senat d. prim-ministru, Şi aici să mi se 
îngăduie să pun în legătură aceste peceţi, garanții 
de autenticitate, cu cuvîntarea d-lui Miclescu și să 
spun de ce, admirind forma şi puritatea de intenții din care pleacă, n'am vibrat de ideile şi sentimentele 
pe care le cuprindea. Îmi plac cuvintele care vin din 
fapte şi duc la fapte ; şi discursurile ai nevoie, ca şi 
protocoalele, de peceţi: peceţi de credință, peceţi de 
muncă, peceţi de sacrificii, peceţi roşii de singe ; unde le văd, cred, dar numai acolo. 

Protocolul pecetluit al d-lui prim-ministru cuprinde cedarea către Romănia a Silistrei împreună cu un teritoriu de trei chilometri în jurul ei. Care Silistră ? Oraşul, bojdeucele, sai cetatea ? D. ministru de Răz- boiii crede că cetatea, că de perimetrul, de periferia ei e vorba, — şi a făgăduit că va represinta acest punct de vedere în casul cînd va fi unul din dele- gaţii Romăniei. Aceşti delegaţi vor trebui să nego- cieze cu delegaţii bulgari. O mai potrivită soluţie a conflictului nici nu putea să fie. Am pornit de la ne-
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înțelegerea cu Bulgarii ca să terminăm cu o nouă dis- 
cuţie nesinceră, în care ei vor adăugi, fireşte, la ne- 
mulțămirea lor anterioară nemulțămirea jignirii pro- 
vocate de cedarea Silistrei. Ne vom găsi înnaintea 
dificultăților cu grei de înlăturat ale unei discuţii 
romîno-bulgare. 

Aceiaşi comisiune o vom găsi însă şi aiurea, Bul- 
garii n'a voie să ridice întărituri noi, nici să dreagă 
pe cele vechi, într'o anume rază, care va fi determi- 
nată tot de o comisiune romiîno-bulgară. Ne putem 
închipui că delegaţii bulgari vor arăta cea mai mare 
bunăvoință de a fixă raza care să satisfacă pe deplin 
pretenţiile şi temerile noastre. Şi aici, prin urmare, la 
alt punct greii, ne vom găsi faţă în față la stirşit, cînd 
față în față eram la început; cu adausul sentimentelor 
de minie şi tendinţelor de răsbunare pe care le poate 
produce o cesiune teritorială, 

Comisiunea romîno-bulgară se întîlneşte însă şi în- 
trun domeniu în care am fi aşteptat-o încă mai puțin. 
Vor fi poate în Silistra patrioți bulgari cari nu vor 
suferi blinda noastră stăpînire. Nu vor băga de 
seamă că anexarea va permite să se trimeată la ŞCO- 
Ile lor, pe care nule vom distruge, pentru că n'avem 
dreptul, şi pentru că am fi pedepsiţi imediat prin lo- 
vituri aduse şcolilor din Macedonia, că vor putea 
primi în aceste şcoli pe fiii Bulgarilor din judeţele 
Constanţa şi “Tulcea, cari vor putea da prin urmare 
Silistrei un caracter naţional bulgăresc încă mai pu- 
ternic şi mai învierșunat decît acel de acum. Vor fi 
oameni cari nu se mulțămesc nici cu atit. Amin- 
tirea biruinţilor de ieri îi fac ireductibili,—şi nu vreaă 
să vorbesc aici despre dreptul naţional pe care l-am 
putea pretinde noi, şi despre dreptul naţional pe care 
şi l-ai creat ei în acel loc, în care înfăţişarea de as- 
tăzi nu e tocmai acea din 1878, cînd d. ministru de 
Interne cerea ca graniţa Romăniei să se întindă pănă 
la margenea Cadrilaterului, Bulgarii, cari vor voi să 
plece aiurea, vor fi despăgubiţi. Despăgubirea aceasta 
ar răminea să o fixeze Suveranul cel noi. Ei bine, 
protocolul hotărăşte că alături de dînsul va fi şi vechiul 
Suveran, care, natural, în astfel de lucruri n'ar avea 
ce să mai caute. Vă puteţi închipui la ce resultate cu-
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rioase va ajunge comisia de expropriere romîno-bul- gară, a cării misiune va fi de a se pronunţa în ceia ce priveşte sumele de acordat Bulgarilor indignaţi de dominaţia romînă, cari vor dori să se strămute aiurea, Dar protocolul mai cuprinde o clausă, privitoare la Romînii macedoneni. Noi ştim cine sînt: 300 poate 500.000—oamenii optimişti îi socot pănă la un milion-—, aşezaţi acolo din cele mai vechi timpuri; moştenitorii celor d'intăiă colonii romane din Peninsula Balcanică ; mai vechi decît noi, cari am venit de la dînşii şi prin ză. Stat elementul roman aşezat ia mijloc între coloniile lui Traian şi podul de la Severin, element scump nouă prin comunitatea de sînge, venerabil pentru oricine prin arhaicul caracter al existenței lui. Noi li zicem Aro- mîni — pentru dînşii, aceasta înseamnă Romîni — ; pentru diplomaţii din Petersburg însă ei sînt <Cuţo- vlahi». Noi primim protocolul cuprinzînd această bat- jocură. «<Cuţovlah» e o poreclă grecească care în- seamnă « Valah şchiop». Simtă-se şchiop cine o vrea şi procedeze în „consecință : ei nu mă simt şi nu simt nici naţia mea, întemeiată pe voinicele sale pi- cioare milenare, nu o simt şchioapă de loc! «Cuţovlahi» din protocol mi se pare o insultă, şi eă aş fi cerut revisuirea lui din acest punct de vedere care creiază o deosebire şi de nume, între noi şi între dînşii. Dar ce se va face cu şcolile garantate prin protocol — lăsăm la o parte Biserica —- ale acestor cuţovlahisaţi? Avem dreptul să le subvenţionăm ; sînt însă două, condiții: una să fie frecventate de elevi cuţovlahi, — cîntru cît vor fi frecventate» de asemenea elevi, cen tant que...>, nu continuă mai departe, căci socot că accentul miei franțuzesc ar suna urât după probele de excelentă pronunțare francesă, care ni saă dat în ultimele şedinţe, menite să arăte că puriştii de ia Paris n'aii dreptate atunci cînd pretind o uniformi- tate de dicţiune francesă, indiferent de provincie. Dar cine va fixă că şcolile cuțovlahe vor fi frecventate de elevi cuţovlahi? Evident administraţia locală, deci administraţia bulgărească, şi, fără a fi trăit în Balcani, ştim şi în regiunile noastre carpatice că orice prefect, subprefect ori primar găseşte mijlocul ca părintele de familie să declare şi în ceia ce priveşte naționalitatea
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administraţilor ceia ce e în interesul puterii pe care aceşti 
agenţi administrativi o represintă. Şi cear fi dacă într'o 
localitate sar face declaraţia că nu există elevi cuţo- 
vlahi ? Mai primeşte şcoala Cuţovlahi ori nu? 

Nu numai atît: această subvenție se va cheltui supt 
supravegherea Statului bulgar. În ce sentiment va 
face această supraveghere şi cu ce tendinţi? Fireşte 
nu cele mai prieteneşti faț+ de noi: cu dorința de a 
păstra şi mai departe cultura străină într'o provincie 
bulgărească. Dar oare nu ne-am luptat ani de zile 
pentru a împiedeca supravegherea în ceia ce priveşte 
o singură şcoală romănească, cea din Braşov? După 
multe silinți am biruit, şi am socotit aceasta ca un 
mare triumf al nostru, ca înlăturarea unei mari pri- 
mejdii. Acum vom avea această supraveghere pentru 
toate şcolile pe care le vom întreținea cu banii noştri 
în cuprinsul provinciei aromîne a Bulgariei. 

Oare cu aceasta, admiţînd că Guvernul bulgar ar 
îi sincer şi iubitor de noi şi respectuos de drepturile 
aromine, s'a resolvat chestia fraţilor noştri din Pe- 
ninsula Balcanică? Dar pămîntul lor va fi împărțit 
între Bulgari — şi noi ştim cât li va reveni, şi poate 
să li revină mult mai puțin decît cred astăzi, dacă 
pretenţiile sîrbeşti vor învinge —, între Sîrbi, între 
Greci, fără a mai vorbi de acea Albanie pe care n'o 
ştim ce e, şi ştim tot aşa de puţin care va fi rolul pe 
care elementul aromănesc îl va putea juca în cuprinsul 
ei. Protocolul din Petersburg ni dă asigurări în ceia ce 
priveşte pe Bulgari, dar, odată ce chestia drepturilor 
noastre în Balcani sa redus la un conflict romîno- 
bulgar care să se resolve la Petersburg de ambasa- 
dorii Puterilor, ce asigurări avem din partea celorlalte 
naţiuni? E ceva, scris din partea Sîrbilor, oricît ar fi 
de prieteni — căci să nu uităm. că s'aă auzit plingeri 
în ceia ce priveşte purtarea organisaţiei administra- 
tive sirbeşti faţă de Romînii din valea Timocului ? 
Ce asigurări scrise avem din partea Grecilor ? 

Vedeţi, eii sînt un modest protesor care n'am decit 
inteligența, nu tocmai mare, care se cere pentru a 
ocupa o catedră universitară în Romănia, şi căruia, da- 
torită împrejurărilor modeste în care îşi petrece viaţa, 
îi lipsesc cu totul acele cunoştinţe cu care se pot
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mîndri colegii noştri miniştri şi simpli deputaţi. Eă mă declar incapabil de a scoate din fiecare buzunar cîte o ilustrație europeană, ale cării destăinuiri personale faţă de mine, foarte secrete, să poată servi de sprijin argumentelor mele, dîndu-li un caracter excepţional, dar am fost şi eii la Londra şi ştiă şi eă ceva— de unde şi cum, nu interesează. Eu ştiă că Venizelos vă declară că, odata anexată Macedonia la Greci, nu mai sînt ace- leaşi motive de a-i persecuta. ]l cred. E un 6m rar, un om foarte cuminte. Îndrăznesc a zice, într'o şe- dinţă secretă, că poate e singurul om cuminte pe care-l au Grecii: Dar şi într'o şedinţă secretă n'aş îndrăzni să fixez cît de mare e numărul oamenilor cuminţi pe carii avem noi. Vorba e că Venizelos nu e permanent, nu € etern. Nimeni nu garantează că va face şcoală şi că urmaşii lui vor judeca întocmai ca dinsul. Şi atunci la cine ne plingem noi cînd Aromiînii Cari, prin noua cu- cerire, se adaug Ja vechii Aromîni fără drepturi şco- lare şi religioase din regetul Eladei, nu vor fi lăsaţi a-şi deschide şcolile ? 

Dar mi se spune: Silistra are mare importanță strategică. Trecem peste toate celelalte şi o primim; chiar dacă am pierde pe toți Aromînii, Silistra îi compensează. D-lor, am auzit aici un discurs al unui domn deputat în care se făcea socoteala valorii în chilometri pătrați a Macedonenilor. leşia cam slabă. Dar, dacă toți Macedonenii laolaltă fac numai trei chilo- metri, vă puteți închipui că valoarea lor e extraordinar de depreciată, şi ferească Dumnezeă să nu se introducă sistemul acesta de socoteli şi în ceia ce priveşte pe Rominii din toate părţile şi să ajungem noi cu toții a valora tot aşa de puţin în chilometri pătraţi cît valorează fraţii noştri de peste Dunăre ! 
Dar e aşa de mare valoarea strategică a Silistrei ? D. general ministru de Războiă o spune. Mă bucur. Dar sînt alți generali, şi ei cu studii speciale, cari a jucat şi ei un rol mare în armata noastră şi cari tă- găduiesc această importanţă strategică saă o reduc foarte mult, fără a vorbi de aceia cari aă variat foarte simțitor după împrejurări in aprecierea acestei valori strategice. Atunci ce voiţi d-voastră să spuie un biet
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om profan în lucrurile strategice, solicitat în atîtea di- 
recții deosebite de atitea afirmaţii care nu se potrivesc ? 

Oricum, ni-aă spus şi d. prim-ministru şi d. ministru 
de Interne că Silistra trebuia. Era nedreptatea cea 
mare de la 1877, durerea de după tratatul din Berlin ; 
era panaşul—aș zice un panaş de aceiaşi valoare ca 
şi acela pe care Ruşii l-ai căpătat, în dorința lor de 
a şterge urmările tratatului din Paris, prin anexarea 
celor trei județe basarabene, de care n'aveaii cea mai 
absolută nevoie. Din partea mea, eă prefer pălăria fără 
panaș panașului fără pălărie, dar fără îndoială dintr'un 
punct de vedere diferit. În stîrşit un lucru e sigur că: de la 
tratatul din Berlin am avut necontenit Silistra înna- 
intea ochilor, noi toţi. (Bine saă răi, tratatul are forma 
sa şi, cînd se zice acolo: Ost, nu putem preface, cu toată 
dorința noastră de a găsi încă un sprijin în revendi- 
cările noastre, Ost în Vest.) 

Dar aşa să fie: toţi la Silistra ne-am gîndit, de la 
1877-8 înnainte. Să vedem. Ştii că, după o lungă 
guvernare a celor cari ai condus la biruință, partidul 
lor a căzut în catastrofa morală a unei nemai pome- 
nită ruşini. Un ministru de Război a întrat în tem- 
niță; un şef de stat-major a mers pe urmele lui ; țara 
şi-a acoperit faţa înnaintea acestui spectacol. Aşa cre- 
deam, dar de fapt nu era aşa; ţara avea altă preocu- 
paie : durerea nemîngiiată pentru pierderea Silistrei, 
Peste 'cîteva luni se discuta procesul intentat lui lon 
Brătianu, venerabilului bătrîn, aproape de sfirşitul vieţii 
sale, în care se resumaii decenii de muncă romănească 
pentru organisarea şi înnălțarea țerii. D. Maiorescu 
ni-a vorbit numai de darea în judecată a Ministeriului 
din care făcea parte dumnealui. Casul acesta putea fi 
pus alături de cellalt. Credeam că atunci a fost un 
sentiment de revoltă pentru că luptele de partid ai dus 
aşa departe. Ei bine, d-lor, nu: toată lumea se gîndia 
la altceva : la durerea pentru pierderea Silistrei. 

Ai trecut de atunci douăzeci de ani. Ţerănimea 
nedreptăţită, incultă şi flămîndă s'a ridicat într'o miş- 
care care a zguduit înseşi temeliile Statului romîn. 
I sa răspuns prin împuşcarea la zid ori în margenea 
satelor a mii de oameni considerați ca nişte brute răă- 
făcătoare. Aflu acum, ceia ce nu ştiam înnainte, că
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peste detunăturile puştilor, peste bubuitul tunurilor ŞI strigătele de agonie se ridica un strigăt mai puternic decit toate, acela care resuma, toate tendinţele, toate speranțele, toate durerile noastre : ni trebuie Şilistra, ! Dar nu e numai attît: între 1878 şi momentul de faţă, Romiînii din Ardeal at primit cele mai straşnice lovituri. lată, acum, cînd ni spargem noi capetele în ju- rul conflictului romîno-bulgar, s'a numit un episcop maghiar de naţiune, la Hajdudorogh. S'aă smuls fon- duri grăniţereşti căpătate de Romîni prin vitejie, supt marea înnaintașă a lui Francisc-Josif I, Maria Teresa. Şi acum sînt temniţele pline de Romini cari ai lup- tat pentru cel mai elementar drept naţional şi uman. Auzim durerile lor? Se pare că nu, căci în urechile noastre răsună durerea pentru pierderea, după tra- tatul din Berlin, a Silistrei, 
In acelaşi timp, Bucovina s'a rutenisat, La 1877 noi aveam Romîni mai mulţi acolo. Statistica acum. ne arată într'o minoritate care se accentuiază din ce în ce mai mult. E vorba chiar de despărțirea în două a diecesei, şi am fi bucuroşi dacă am păstra cea mai mare parte din fondul religionar, moştenit de la marii noștri Domni, pentru națiunea noastră. Dar mai la urma urmei e indiferent, odată ce se satisfac dure- rile noastre vechi pentru Silistra. 
Se satisfac prin protocolul de la Petersburg care e în Rusia, şi, în Basarabia rusească, două milioane de țerani romîni n'a nici pănă astăzi dreptul de a între- buinţa limba lor în biserică şi şcoală, şi, Romiînii dacă se menţin, e o minune. În orice cas, nu e de vină Romănia oficială, care de atitea ori putea să intervină în folosul lor şi n'a crezut că trebuie să o facă, spe- viată, cînd e vorba de asemenea lucruri, de puterea Rusiei. Ei bine, Rusia compensează toate aceste lu- cruri prin protocolul care ni dă Silistra. Cultura romănească e strinsă înnăuntrul hotarelor xomăneşti. Ungaria nu o maj primeşte supt nicio formă. Aproape nicio gazetă, nicio carte de-a noastră nu mai e admisă acolo. În acest timp, zeci de mii de Un. guri din Moldova, așa-numiții Ciangăi, primesc, prin calendare şi broşuri de propagandă, învaţătură naţio- „nală, îndreptată împotriva Statului romîn. Are cunoş-
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tinţă d. ministru de Interne de această periculoasă 
propagandă pe care nimeni n'ar îngădui-o? Dumnea- 
lui spune că nu. Eă semnalez; nu cred însă că se vor 
lua măsuri. Nu s'ar lua măsura de a se trata la noi 
scrisul unguresc exact aşa cum se tratează scrisul ro- 
mănesc în Ungaria, atunci cînd noi sîntem fermecaţi 
de bucurie pentru luarea Şilistrei. 

EX bine, nu e nevoie să fim diplomaţi mari, să ştim 
tot ceia ce ştiţi d-voastră, să avem relaţiuni exce- 
lente ca d-voastră, ca să declarăm că este o bătaie 
de joc pentru noi să ni se înfăţişeze lucrurile în felul 
acesta. E pur şi simplu ridicol să ni se-spuie că pentru 
aceasta am trăit jumătate de secol şi ca acum putem 
încheia era durerilor noastre prin înfigerea steagului 
romănesc pe reduta de la Silistra, 

Dar, domnilor, să mi se îngăduie să nu privesc ches- 
tia aceasta numai supt raportul militar, supt care ai 
presintat-o toţi. Aşa de puţin discută țeri şi popoare 
care nu se găsesc în situaţia noastră; noi, nu. E un 
element moral la noi care trebuie să stăpînească toate 
celelalte. Acest element moral trebuie satisfăcut, şi 
credeţi d-voastră că el se satisface prin clausele pline 
de restricţiune și primejdii ale unui:protocol care cu- 
prinde în acelaşi timp o jignire a celor mat fireşti sen- 
timente ale unui popor? Căci, acordind atit de mult, 
încît Europa ar fi trebuit să adauge un microscop ca 
să putem aprecia însemnătatea darului care ni se face, 
se dau şi lecţiuni care e grei să le primim. În mîna 
mea n'ati întrat multe acte pecetluite ca acela pe care-l 
are în buna sa păstrare d. Maiorescu, dar ca istoric 
ştii şi eti ce înseamnă un protocol. Printr'un protocol 
se ieai anume decisil în ceia ce priveşte realitatea 
bine definită a unei chestii controversate. Apreciere 
în protocol, nu se încape. Protocolul isprăveşte însă prin 
călduroase mulțămiri aduse Bulgariei pentru mode- 
rațiunea ei,- pentru sacrificiul e, pentru nobleţa ei de 
procedare faţă de zurbagiii cari calcă de atîta vreme 
pragul Europei ameninţind cu războiă dacă nu li se 
dă partea din moştenirea balcanică. Primim noi această 
lecţie, care ni se dă indirect, dar foarte visibil? Un 
ban de aur se înfăşură într'o hirtie plină de insulte;
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fie chiar autenticitatea lui garantată, şi e nu l-aş primi ; hîrtia cu insulte aş vedea-o întăii, şi l-aș refusa | Dar nu în aceasta se mărgeneşte cerința morală, — ceia ce înseamnă pentru mine cerinţele ideale ale țerii noastre faţă de altă problemă, cea de la Nord, şi nu e sigur că înnaintînd mult către Sud ni asi- gurăm drumul la Nord. Mi se va zice: păreri de sentimental rămas în urma chestiunii ; nu trăiesc astfel națiunile : ieaă ce pot, cînd pot şi de la cine pot. O credeți d-voastră ? Există pe lume numai chilometri pătrați ? Numărul lor hotărăște forța unei naţiuni, îi creiază şi îi susține avîntul întrun războită viitor? După numărul de chilometri pătraţi, căpătaţi printr'un pro- tocol oarecare, se va hotărî energia naţională într'o 
armată a Romiînilor? Dar oare la 1877 luptătorii ţe- rani, bieţi oameni bătuţi de Nevoi, neținuţi în seamă de nimeni, fămînzi, desculți şi goi în mare parte şi cari ai fost totuşi nişte admirabilă luptători, aceştia au fost întrebaţi la plecarea de acasă, cînd sai des- părțit de ai lor pe cari nimeni nu rămînea să-i hră- nească : oare cîţi chilometri pătraţi ati la vatră ? Dar mulți dintre dînşii nu ştia ce e chilometrul pătrat, 
şi, dacă a fost ce a fost şi dacă asupra noastră sa 
revărsat acea glorie, aceasta se datoreşte, nu unei conștiințe de ordin material, ci unui instinct transmis din generaţie în generaţie, avîndu-şi începutul în cele mai vechi timpuri ale neamului, unui instinct care era resultatul unei îndelungate vieţi morale, unor factori ideali amestecați din cele mai depărtate timpuri şi 
în sufletele oamenilor celor mai simpli. Tot ce cunosc din viaţa oamenilor mă învaţă a respecta înnainte de toate elementul moral din viaţa lor, şi nu doresc ca 
urmaşii miei să trăiască în vremea cînd elementul acesta moral ar înceta. 

Și acum, pornind de la această concepţie, să ana- lisăm cele petrecute de la 1878 înnainte pentru a vedea ce era cu putinţă să faceţi. 
Situaţia morală a noastră la 1878 era excelentă, Dominam, din punctul de vedere al celor mai legi- time tradiţii, recunoscute de toată lumea, nu numai în 

Balcani, dar şi în Orientul creştin. Ultimele decenii 
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de mai adincă vasalitate faţă de Turcia şi Rusia nu 
ajunseseră pentru a şterge urma sacrificiilor îndelungate, 
a largii mărinimii, a darurilor fără număr pe care 
le făcusem întregii Creştinătăţi orientale. Aceasta este 
mărirea şi aceasta ar fi putut să fie puterea noastră, 
Este adevărat că Bulgarii de mat multă vreme încă 
ni-ai opus—ca în cutare conferință ţinută la Sofia şi 
publicată în limba francesă, într'o francesă care e de 
sigur cu mult mai rea decit a noastră — ni-aă opus 
faptul că ei ai avut Țari şi Patriarhi, că pot sta chiar 
în faţa Ruşilşr cu mîndrie prin aceia că trecutul lor 
creştin, imperial e mai vechii, că ei sai organisat 
întăiă, avînd cultură, legi, Coroana Cesarilor, singuri 
din toată lumea slavă. Este adevărat ori ba ? Într'un ar- ticol pe care-l consacram Bulgarilor în 1904, după ple- 
carea de la noi a ministrului Şismanov care venise să ni 
spuie două vorbe bine întemeiate, de care-şi aduc aminte 
acei cari ai fost în legătura cu dinsul: că Bulgarii 
sint bucuroşi să iea de la noi pentru a nu se osteni până la Viena şi că să grăbim pasul fiindcă ei merg răpede în urma noastră,—recunoşteam adevărul acestor afirmaţiuni şi a puternicului element de conștiință na- țională care se poate cobori din ele. Ă , 

Este adevărat că noi n'am avut nici Împărat nici Rege, nici Patriarh, ci numai Voevozi şi Mitropoliţi, dar aşa a fost națiunea noastră totdeauna, modestă, desprețuitoare de forme — ea în total, iar nu indivizii, cari pot să fie altfel. Numele i-a fost indiferent, fapta era lucrul de căpetenie, şi astfel ea a preferat pe Voe- vodul Ştefan-cel- Mare apărindu-se singur împotriva co- tropirii osmane, unui Imparat bizantin decăzut, şi pe Mihai Viteazul pătrunzînd în fruntea cetelor sale pe drumul spre Adrianopol, unii Rege pierzîndu-şi co- roana în fuga de după înfrîngere. Un lucru e sigur : că noi am fost continuatorii operei imperiale în Orient. In jurul lui Brîncoveanu stăteaă câte patru Patriarhi de odată, din toate colţurile Răsăritului, Şcolile noastre erai pentru toți Răsăritenii, cărţile ieşite de supt teascu- rile din Bucureşti şi Iaşi vorbiaii în toate limbile Orien- tului, european şi asiatic, ele mergea pănă în cîmpiile Siriei şi văile Caucasului, ducînd acolo numele şi ste- mele Domnilor noştri. Cine ar f putut să creadă că 

6
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va veni 0 vreme cînd, coboriţi la acelaş nivel cu cele- lalte popoare balcanice, egalisînd Statul nostru în pofte şi în soluțiuni cu dînșii, ne vom certa cu vecinii noştri mai apropiaţi, indiferent de consecinţele morale, pentru cîţiva chilometri de pămînt... 
Oare aceasta“aii dorit-o Voevozii noştri de pe vre- muri, aşa şi-au înfăţişat ei desvoltarea poporului pe care l-ai apărat şi l-ati înnălţat? . 
Războiul din 1877 a adus trecerea stăpînirii romă- nești și peste Dunăre. Vorbindu-se de pierderea ju- dețelor basarabene, mai multe persoane, între care şi d. ministru de Interne, pe vremuri, ai desaprobat politica celor ce se chema Ion Brătianu şi Mihail Kogălniceanu, de a nu primi în schimb pentru jude- țele cedate prin pacea de la Paris o Dobroge mai mare, întreagă, coprinzînd şi Cadrilaterul. Să mi se dea voie să nu împărtăşesc acest mod de vedere. Ro- mănia e un Stat naţional cu un trecut şi un viitor de o potrivă de naţionale. Ea nu poae deci să pără- sească o parte din teritoriul locuit de Romîni pentru „a căpăta în schimb o cîrpeală oarecare, fie cît de mare, din pămînturi care aparţin naţional altui neam. Ori, ce ? sintem noi ca acele case americane pe care un sistem complicat de mecanică le ridică dintr'un loc şi le mută în altul ? Aceasta poate fi Romănia politică, oricînd capabilă de a fi desrădăcinată de pe teritoriul săi na- tural pentru a fi strămutată aiurea ? Nu ne gindim oare că ar fi de ajuns să începem pe această cale pentru ca să ni se propuie şi alte asemenea strămutări ? 

Deci e bine că Basarabia n'am părăsit-o prin niciun act public. Lă ea n'am renunţat : ne-am retras din- trînsa siliți, nevoind să avem o ciocnire cu trupele ruseşti care o ocupară. lar Dobrogea nu o avem de la nimeni, nici de la Rusia, nici de la Europa : o avem de la noi înşine. Cine a dat un caracter militar luării în stâ- Pînire a provinciei celei nouă, a făcut ce trebuia. Şi se cade să adăugim că, precum spuneam şi altă dată, trupele noastre au găsit şi aici Romîni. At venit pe urma celei mai puţin îndreptăţite la bogăţie, dreptate şi cultură, dar celei mai muncitoare Şi spornice în munca ei din toate clasele societăţii romăneșşti, pe urma țeranilor. Incă înnainte de Mihai Viteazul, ei trecuseră,
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Mocani, Cojeni, dincolo de Dunăre, întemeind sate 
înfloritoare, care s'ati opus lui Radu Şerban fiindcă el 
aducea aici şerbia cea nouă a ţeranului în dauna ve- 
chilor libertăţi, la care aceşti țerani liberi țineai de 
veacur]. Prin urmare, țara pe care acuma o ocupaii 
soldaţii lui Carol I-iă, o cuceriseră țerani mai vechi 
decit Mihai. 

Măcar pentru că avem această tradiţiune, pentru 
că adăugisem acest teritoriu, eram datori să facem o 
luminată, cunoscătoare, activă şi fecundă politică bal- 
canică. Nu că în aceasta ni sar fi resumat toate ten- 
dinţele spre viitor, ci pentru că ea era necesară tocmai 
în vederea acestor tendințe. 
__Ce putea să însemne această politică balcanică ? 
Intăiă asigurarea deplină acasă şi înnălțarea morală, aici 
între noi, pentru ca acea politică să poată fi urmărită cu 
toată concentrarea puterilor noastre politice, econo- 
mice şi culturale. Ne-am gîndit noi oare, după răz- 
boii, că n'ajunge să fim biruitori, ci trebuie să fim în 
același timp întaiă solidari, gata astfel de o intervenţie 
în fiecare clipă, indiferent de natura acestei intervenţii ? 
Ne-am îngrijit de resolvirea răpede, cu orice sacrificiu, 
a chestiunii ţerăneşti? Am întemeiat noi, în locul ve- 
chilor clientele personale, partide de idei, care să se 
întreacă în devotament şi sacrificii pentru ţară, în loc 
de a sacrifica ţara pentru interese personale sati de 
coterii ? Am îngăduit noi Guvernelor noastre puse în 
serviciul unui program folositor ţerii o activitate li- 
niştită în această direcţie, saii a trebuit ca fiecare 
Guvern să stea cu ochii aţintiți asupra adversarilor, 
neavînd vreme să facă nimic altceva decît această 
supraieghere de fiecare clipă în interesul menţinerii 
la putere? Am naţionalisat noi politica Romăniei, ajunsă 
apanagiul cîtorva familii, în mare parte de origine siră- 
ină și romanisate numai în aparenţă? Am dat noi: 
clasei dominante simţul de răspundere şi de datorie 
morală, ori am lăsat-o în starea în care şi astăzi se 
găseşte, schimbînd buchete de fiori în lupte elegante 
de la Şosea, în timpul cînd peste Dunăre se schimbă 
gloanţe ucigătoare, dovedind şi astăzi superficialitatea, 
totala lipsă de interes pentru nevoile ţerii şi de sim-
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țire pentru durerile şi primejdiile ei? Inchegat-am o diplomaţie cunoscătoare, harnică, vigilentă, modestă la înfăţişare şi energică în intervenţiunea sa, saă, pentru băieţii de familie cari nu pot fi plasați ca deputaţi la Colegiul al III-lea, am creat posturi. diplomatice în Bal- cani, pentru care nu se cere altceva decit oarecare cunoștințe de franțuzeşte, relaţii sociale bune, talent de conversaţie şi anume atitudini? Nu ne-am îngrijit măcar a da acestor privilegiați sfătuitori învăţaţi şi ac- tivi, de cari n'am văzut niciunul în deosebitele mele călătorii prin Peninsula Balcanică, dar am întâlnit le- Saţiuni fără titulari, le care exista un singur funcţionar, de cele mai multe ori străin, care făcea şi desfăcea. toate. Ori ne închipuim că toate aceste lucruri pot fi înlocuite pe deplin prin apucături ca acelea de dăunăzi în cutare Capitală balcanică, în care representantul Romăniei începea prin mîndra declaraţie: aştept, şi termina prin formula : veţi comunica ziarelor că în- trevederea, începută la ceasurile patru, s'a terminat la ceasurile cinci —, şi n'a primit niciun alt adaus, ca şi cum noi am putea întrece în mîndrie pe Romanii din timpul de glorie, pe Ludovic al XIV-lea şi pe Bis- marck 'şi am preface diplomaţia, care e un continut joc de dibăcie cruțătoare, în presentarea continuă a unor atitudini superbe, care ni înstrăinează naţiile ve- cine prin jigniri mai mult sai mai puțin meritate ? Am spus lucrurile acestea de la început pentru ca 
să nu trebuiască, în fiecare cas de constatare a inac- tivităţii, a nulităţii noastre diplomatice, să explicăm motivele, din deosebitele legaţiuni, ca şi din ţară, care le întrețin. ” 

Politica balcanică o puteam face cu Turcii. Oare nu era de imitat faţă de dinşii exemplul Germaniei bi- ruitoare faţă de Austria care putea foarte bine să distrugă pe zivala sa învinsă, dar în loc de aceasta i-a oferit prieteneşte o mînă sigură, pe care nu şi-a retras-o niciodată, asigurîndu-şi astfel hotarele răsă- ritene şi puind în calea Rusiei o barieră care nu o costă nimic? Ar fi refusat oare Turcii o astfel de alianţă? Dar oare ne putem gîndi la aşa ceva dacă pănă şi dăunăzi, cînd noul regim a început în Împărăţia Os-
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manilor — v'o spun aceasta cu siguranţă, ca unul 
care cunosc şi eii unele lucruri, fără a fi amestecat 
în marile taine ale diplomaţiei noastre şi diplomaţiei 
universale — şi din partea noilor conducători ni-aii venit 
oferte, — ele au venit particularilor şi fără îndoială ŞI 
Statului romîn; dovadă visițele ce ni sai făcut —, 
noi am rămas indiferenți la toate aceste oferte care 
ni se păreaii riscate sati periculoase? 

De la Turci, cu altfel de politică, am fi căpătat o 
situaţie excelentă Macedonenilor. Se ştie însă ce am 
făcut acolo: şcoli cu prea mulți profesori şi prea pu- 
țini elevi, cînd şi profesorii nu preferaă să resideze 
la Bucureşti în apropiere de patronii politici de la 
Ministeriul Instrucţiei, cari-i numiseră după interese 
de partid. Două clientele se succeda în împărţirea 
lefurilor din Macedonia, şi era aşa de puţină con- 
secvenţă în conducerea luptei culturale — singura po- 
sibilă pentru dînşii din punct de vedere național — 
a fraților din Macedonia, încît, printr'o schimbare a 
vîntului, dăunăzi, şcolile, cu tot bagajul lor, a tre- 
cut de la Ministeriul de Instrucție la cel de Ex- 
terne, fără ca prin aceasta să se fi făcut un pas mai 
departe în îndreptarea unei situaţii ajunse imposibilă. 
E oare cineva aici, în Cameră, care să-mi poată spune 
acum că propaganda noastră în Balcani, între Aro- 
mini, n'a fost cea din urmă propagandă națională în 
peninsulă, cea mai desorganisată, cea mai puţin res- 
pectată, cea mai puţin fecundă? Nu răspunde nimeni. 
Aşa a fost. 

Date fiind condiţiile particulare în care Statul osman 
priveşte naţiile, ca echivalente cu religiile recunos- 
cute de dinsul, ar fi trebuit să dăm oamenilor aces= 
tora o Biserică pentru a-i deosebi de Biserica gre- 
cească şi de Bisericile slave. Li-am dat-o oare? S'ar 
zice: era imposibil. Dar a fost posibil, cu oarecare 
cheltuieli şi stăruinţe, să smulgem Patriarhiei ceva 
mult mai însemnat, să smulgem Patriarhiei duşmane 
cu noi, pe chestia mănăstirilor secularisate, autocefalia 
Bisericii Regatului romîn! În ceia ce priveşte pe 
Aromîni, ne-am mulțămit cu acel ridicol episcop de 
origine albanesă, cu apucături suspecte, care, cocoțat 
în rîndul al doilea al unei case sărace din Constan-
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tinopol, nu putea fi măcar descoperit de doritorii de a-i face cunoştinţa şi care, la sfîrşit, cumpărat de duşmanii noştri, a dispărut cu totul, ŞI pănă în ziua de astăzi, ceia ce n'a împiedecat pe înnaintaşii noştri din această Cameră a striga de două ori : Trăiască Sul- tanul!, pentru un succes ca acesta, precum şi pentru acela, aşa de mare, a admiterii printr'o iradeă a drep- tului Arominilor de a alege şi ei Consilii comunale. Dar, dacă nu ni plăceaiă Turcii, dacă era ceva în amintirea războiului yecent sati a conflictelor militare de odinioară care să ne împiedece de a face pact cu dînşii, ce se putea aduce oare împotriva unei înţelegeri continue, unei statornice colaborări, unei penetraţii răbdătoare şi rodnice în Statele slave de peste Du- năre ? Zicem că am desrobit Bulgaria. Atit ni mar lipsia... De fapt am luptat să ni cucerim independenţa. Dacă prin aceasta Bulgarii şi-au căpătat viaţa pro- prie, atît mai bine. Să nu li-o spunem noi, să aşteptăm să o spună ei, căci, dacă o spunem numai noi, tot nu, se ajunge la niciun folos. 
În sfirşit o Bulgarie exista, de la 1878 înnainte, din- colo de Dunăre. Săracă, fără organisaţie culturală, fără forță morală, spionată, încurcată şi batjocurită de Rusia protectoare, ea ar fi dorit de sigur să aibă în loc sprijinul statornic şi desinteresat din punct de vedere teritorial al Romăniei. Ce nu era de făcut acolo şi ce nu sar fi căpătat printr'o acţiune prie- tenească şi ocrotitoare, care nu ne-ar fi costat mai nimic ? 
ŞI nu: din mîndrie de rasă ne-am îndărătnicit si nu vedem decit pe părinţii romani şi pe fraţii” din Paris, ignorînd cu totul acest Răsărit în care dacă soarta ne-a pus, ea ni-a impus în acelaş timp datorii ce decurg dintr'anume vecinătate geogratică. Am lăsat pe Rus să lucreze cum voiă, şi, cînd s'aă dus Ruşii, alţii ai rămas liberi să exercite pe toate terenurile influenţa lor în Bulgaria. 
Această Bulgarie sa unit cu Provincia privilegiată autonomă, cu Rumelia orientală. Noi n'am avut niciun punct de vedere în această chestiune. Peste cîteva luni, Battenberg, prigonit de Rusia, pentru acţiunea sa îndependentă, a trebuit să-şi părăsească tronul 
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trecînd prin Romănia şi întorcîndu-se tot pe aici. 
Bulgarii aă fost cufundaţi în războiul civil. Am păs- 
trat față de aceste fenomene de transformare în Pe- 
ninsula Balcanică aceiaşi atitudine de nulitate voită 
pe care o păstrarăm față de războiul sîrbo-bulgar care 
se petrecu între reuniunea cu Rumelia şi detronarea 
principelui Alexandru. Am socotit că ni ajunge sem- 
narea tratatului de pace în Bucureşti, noi fiind me- 
diatorii—ş iunul dintre dinșii, d. Pherekyde, e de față la 
această şedinţă. Foarte onorabilă “lucrare, încheierea 
acestei păci, dar e permis să se spuie că atît nu 
ajunge pentru a se recunoaşte rolul nostru firesc în 
schimbarea împrejurărilor balcanice. Şi, încă odată, nu 
vorbesc de anexare, ci de acea străbatere a noastră 
supt toațe raporturile, care ne-ar fi făcut conducătorii 
recunoscuți de toată lumea ai politicei de peste Du- 
năre. 

Dar în 'tot acest timp mai erai atitea şi atitea lu- 
cruri de făcut. Universitatea noastră e mai veche 
decît Universitățile slave din apropiere. A avut ea 
vre-odată catedre în legătură cu viața transdanubiană, 
sai predat vre-odată cunoştinţe de drept bizantin, 
de istorie bizantină, de artă bizantină, de corespon- 
dentele lor $lave, de limba tuturor vecinilor noştri? 
Evident că hu. Și nici nu se putea, căci organisaţia 
noastră şi îni această privinţă am luat-o de-a dreptul 
din Apus, culalte nevoi şi cu alte tendinţe. Şi, dacă 
vaii făcut astfel de cursuri, ele nu s'aă făcut după 
cererea oficialităţii şi cu voia «i, ci din iniţiativa cî- 
torva profesori, a căror acţiune a fost privită poate 
cu ochi răi, fiindcă se amestecai întrun domeniu 
inferior, care ni trebuia să fie atins niciodată în ţara 
noastră. 
Am tradus noi pentru vecini ceva din literatura, 

din ştiinţa noastră? Ne-am îngrijit ca prin traduceri 
să ştim ceva din ceia ce gîndesc şi simt ei? 

Un distins mihistru al lor, d. Şişmanov, a venit la 
București să ne vadă, să ne cunoască, să îndemne la 
un schimb de ințuene folositor şi ţerii sale, dar şi 
nouă. Ni-a spus âcele cuvinte, citate mai sus şi pe 
care nu le pot uiţa. Am auzit acele cuvinte, şi atenţia, 
noastră nu s'a opțit asupra lor, Dar ei scriam atunci,
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îndată după plecarea lui, în «Sămănătorul» acest pa- sagiu, pe care să-mi îngăduiţi a-l cita: 

«Mulţămită unei mari stăruințe, încete şi si- gure, de ţeran mărgenit, harnic şi strîngător, mulțămită acelui om cu totul superior care a fost Stambulov, Bulgaria e astăzi o țară în care se poate spune cu oarecare adevăr ceia fe se spune şi la toate popoarele care nu-şi dai samă de greutăţile ce le așteaptă încă. Oricum, Bul- garia are o armată, un învățămînt popplar, o economie rurală, care sînt, pentru priten şi duşman, şi pentru cine vede numai, recg şi pre- văzător, ceia ce este : bune. 
«In ce chip însă ar putea fi ale noasțre bune, — ceia ce e pentru noi o chestie de viaţă — dacă nu le vom cunoaşte și nu vom vedea! Bulgaria decît prin cărţile de sensaţie ale Apisului, noi cari stăm taţă în taţă cu dinsa ?» 

   

Și peste trei-patru ani, într'o întrunire publică, iată în ce cuvinte condamnam această politică de ciocoism : nu pot întrebuința alt cuvint pentru că aşd se chiamă despreţul faţă de cei mică unit cu adika închinare înnaintea celor mari; 

   

  

    

  

tinopol stind 
laşi şi Bucu- reşti erat consideraţi ca moşteniţori ai Împăra- ților bizantini; ei porniai din ari , găciunile care se cintat la sfinţirea Impăraţilor 

noştri; cu alai împărătesc venidă în țară, unde 

se țineau viața sufle:ească şi sărit. Aceasta o zice toată tradiția noastră: nor eram centrul firesc al Răsăritului creştin. «După epoca veche creştină a/venit epoca nouă, i i ŞI prejudecățile 
acesta, unde a trăit, sa destoltat şi a înflorit Creştinătatea de a ajuns ceia & este astăzi. Pănă,
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şi vechiul Orient musulman s'a scuturat din ne- 
păsarea-i seculară ; Statul turcesc nu mai este o 
Impărăţie mondială, dar el represintă un popor, 
o naţiune care vrea să trăiască în chip vrednic 
de trecutul săii. Ce am făcut noi faţă de nea- 
murile acestea, întru cît am afirmat rostul nostru 
în Peninsula Balcanică, pe care, ca liberă viaţă 
creştină, noi am întemeiat-o? 

«Ai venit stăpînitorii vecinilor să ni facă vi- 
sită, visita nu sa înnapoiat; ne-am încunjurat 
cu un zid de despreţ, şi dincolo de acest zid de 
despreţ popoarele balcanice sati desvoltat totuşi... 

<Ar fi trebuit însă ca astăzi glasul nostru să 
hotărască în Balcani, voinţa noastră să fie vo- 
ihța hotărîtoare acolo, noi să fim centrul firesc 
de alipire pentru popoarele din Peninsula Bal- 
canică, pe cînd astăzi toate se fac de-asupra ca- 
petelor noastre şi în paguba noastră. 

«Nici comerţul nostru nu pătrunde în Balcani, 
nică politica noastră n'are legături în Balcani, 
nici viaţa noastră culturală nare prestigiu pentru 
Balcani. Umblind după fantasmele Apusului, am 
pierdut realitatea Răsăritului... Am pierdut re- 
alitatea Răsăritului ca și cum am putea schimba 
fatalitatea geografică, ca şi cum am putea mută 
hotarele şi le-am putea alunga în Apusul acela 
unde ştim sai credem că este în ceputul nea. 
mului nostru. Facem o greşală politică după 
alta, şi aceste greşeli nu pot fi repetate, fără 
ca după scăderea prestigiului să se ajungă nu la 
primejduirea existenței Statului romănesc.» 

Am fi putut avea, nu numai legături cu Bulgaria, 
cu Serbia, ale cării interese corespund aşa de mult 
cu ale noastre, cu Grecia, dar noi singuri am fi fost în 
stare să reunim aceste State cu Statul turcesc într'o 
legătură indisolubilă, care i-ar fi pus pe toţi la adă- 
postul amestecului continuă, dăunător şi jignitor, al 
Austriei şi Rusiei în Balcani. Da, noi am fi putut 
realisa această confederație, care sa cerut de mult — 
şi mi s'a cerut şi mie părerea, pe care am exprimit-o
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în acest sens cîndva, într'un răspuns al mieă unui ziar al Turciei nouă — şi din această înţelegere ar fi resultat ceva care ar fi împiedecat războiul, l-ar fi făcut cu totul inutil, anume acea autonomie a Ma- cedoniei, care, pe altă cale şi prin stăruința altora, mai interesaţi, nu se putea îndeplini. 

Aşa ne-ai găsit ultimele împrejurări. Politica noastră externă consistă în necondiționata alipire la Austria. După 1877, din indignarea împotriva Rusiei, din frica față de viitoare încălcari ale ei, am încheiat o alianță ale cării condiţii nu le cunosc, ba nu ştiă măcar dacă e ceva scris. Ni-ar putea. spune d. ministru de Interne, dar tace. Poate nu ştie nici dumnealui, şi poate nu ştie nici şeful liberalilor, căci această extraor- dinară politică se razimă pe ignorarea totală din partea tuturor, şi vai de poporul a cărui politica externă se chiamă aşa pentru că i se tace în afară: în afară de hotarele sale ca, ŞI în afară de interesele sale | 
Războiul a început în Balcani. Cu câtva timp în- nainte, contele Berchtold, cancelariul austro-ungar, Aus- triac ca nume, Ungur ca suflet, a apărut la Sinaia. Ce voiă d. Berchtold? Evident că unul care cunoaşte pe Romînii din Ardeal din legăturile pe care le ati cu naţia sa, voiă să vadă cum ne întățişăm şi noi, şi de sigur a plecat cu părerea că maghiarismului i-ar fi mai uşor să aibă de patru ori mai mulţi Romîni dintre noi decît Rominii de dincolo, fiindcă sîntem nesămănat mai comozi decît dînşii, mai maniabili, mai supuşi, La plecarea sa, cineva a spus undeva câ Romănia va ieși mai mare, şi atît ajungea ca să ne liniştească : şi de data aceasta Austria era să îngri- jească de luciul nostru, permițindu-ni a face politica internă pe care o cunoaştem cu toții, şi care ne-a ținut în loc doi ani de zile. 

N'ajungea atita: întrun timp cînd se putea aştepta un războiii austro-rus, trebuia să se dea ilusia că Ro- mănia va merge împotriva Rusiei. De aceia s'a în- fățişat în pompă mare la Bucureşti şeful statului-ma- Jor cesaro-regal: d. Konrad de Hotzendorf a venit ca
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să fie văzut şi ca să ne compromită prin aceasta, pe- 
cetluind înnaintea tuturer dependența noastră. 

S'a întîmplat însă că Austria, care ţintia înnainte 
de toate să împiedece întărirea Serbiei din care pot 
resulta pentru dinsa cele mai mari primejdii, în Bosnia 
şi Herţegovina ca şi dincoace de Dunăre, a desco- 
perir-xapede că Bulgaria biruitoare poate fi d€ un şi 
mai mare folos decit-noi pentiu urmărirea iht&reselor 
sale,- Atunci, în apareniă tn stat pe dis plan cu Bul- 
garii, iar, de fapt, în atenţia rnonărhiel miât jos decît 
dînşii. Mat-€ nevoie să spun ce a decurs. din această 
nouă situație 7 73 — 

Astfel de împrejurări trebuie să ni servească însă 
de învățătură, și couă sînt marile foloase ale neiz- 
bindei noastre. 

In jurul nostru avem astăzi popoare care şi-a de- 
săvirşit unitatea. Bulgarii nu mai aă nimic de recla- 
mat de la nimeni, ba încă ei țin supt stăpînirea lor 
atitea elemente eterogene. Serbia are de reclamat 
doar ce se păstrează de Austro-Ungaria. După cinci 
sute de ani Albanesii iese din mormânt, întemeind un 
Stat ale cărui limite sînt cu mult mai mari decit for- 
maţiunile politice albanese mai vechi. Grecia a căpă- 
tat tot ceia ce putea cere păstrîndu-se în margenile 
cuminţeniei. Aşa fiind, noi rămînem singura naţiune 
neîntreagă, care se mulțămeşte cu această situaţie, 
care-și interzice, şi nu numai în lumea oficială, cele 
mai fireşti aşteptări pentru viitor. 

Căci e un adevăr de sociologie, din acelea care re- 
sultă din desvoltarea popoarelor, dacă nu din obişnui- 
tele lecţii de Universitate, că o naţiune trăieşte 
pentru a produce o cultură, pentru a face ca toți 
membrii săi să se împărtăşească de dînsa, desvoltînd 
puteri morale care duc la organisaţii politice uni- 
tare, prin care apoi cultura naţională poate fi intro- 
dusă şi apărată în jocul complicat al civilisaţiei uni- 
versale. Acestea nu sînt lucruri pe care le dorim să 
fie, ci lucruri care sînt, cu saă fără voia noastră, ori 
a altora. 

Şi, dacă Romănia se resemnează la situația ei de 
astăzi, dacă ea înţelege să rămiie, contra aşteptărilor 
dușmanilor săi chiar, o formaţiune politică definitivă
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în provisoratul ei nenorocit, atunci, ei o spun lămu- rit: păcat de silinţile cur at „întemeiat-o, şi blăstămat să fie chiar ceasul în care ea s'a întemeiat, fiindcă, în loc, să fie un element de grăbire, de uşurare a desvol- tării naţionale, ea este, prin interesele speciale pe care le creiază, o piedecă în desvoltarea naţiunii. Da, e sigur că, dacă Romănia n'ar exista, frații noştri din Austro-Ungaria cel Puțin, şi-ar încorda puterile pro- pril pănă la pâroxism, ştiind bine că n'aii nimic de aşteptat decit de la ei înşii, pe cînd, aşa, el văd Ro- mănia alergînd în ajutor şi ea nu soseşte, ei se spri- Jină pe un ajutor al Romăniei, care nu se înfăţişează în clipa trebuitoare ŞI ei sînt expuşi să cadă prin slă- biciunea razimului pe care şi l-a ales. Scădem ast- fel, în loc să creştem energia neamului nostru, A doua învăţătură priveşte noile împrejurări balca- nice. Măcar acum să facem silința cea mare de a ne cobori într'o viaţă care supt atitea raporturi pleacă din îngăduința şi ajutorul nostru. Să fim mai mîndri şi mai harnici! În joc de a ne certa pentru puncte de graniţă, să ne înnălțăm pănă la conştiinţa că pu- tem domina, că sîntem chemaţi a domina, dar nu prin nedreptate şi silă, ci prin cunoaşterea, supravegherea şi armonisarea intereselor naționale în luptă. Fiindcă nouă ni trebuie aceste interese naţionale împăcate pe basa dreptăţii, pentru ca în această împăcare singură să găsim apoi sprijinul întru îndeplinirea datoriei noastre celei mari. Pe cei mici să-i apărăm împotriva celor mari, pe cei nedreptățiți împotriva făcătorilor de nedreptate. Şi o spun lămurit acum e, iubitorul «de Bulgari», că, dacă mîne, întrun conflict dintre Bulgari şi Sîrbi, pe care-l deplor d'innainte, noi am îngădui ca Bulgarii să săvirşească un act de violenţă care li-ar da predoininarea necondiționată pe malul drept al Dunării, şi nor n'am interveni cu toate puterile noastre pentru a împiedeca această încercare de în- tărire a unuia singur, s'ar săvîrşi o crimă de Stat. Nădăjduiesc că aşa ceva nu se va întîmpla şi că, unind grija unui mare ideal, care este o mare nece- sitate şi o posibilitate rațională împotriva căreia nu se pot ridica astăzi nici aliaţii de cari se cuvine a ţinea seamă în margenile tratatelor, cu grija imediată a unui
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echilibru balcanic care să-şi aibă rădăcinile sale în 
dreptatea naţională, pretutindeni satisfăcută, dar neîn- 
trecută de nimeni, vom şti să recăpătăm, prin puterea 
unei națiuni mari şi inteligente, măcar o parte din 
terenul pe care incapacitatea clasei diriguitoare ne-a 
făcut să-l pierdem pănă acum. 

VIII, 

Protocolul — pe care nu l-am votat — sa, primit,. 
Întrasem în normalitate. Comisiunea de delimitare se 
luptă greu cu zgîrcenia colegilor bulgari, fără a stârni 
o mare emoție în opinia publică. Parlamentul se în- 
chisese. La banchetul din Caracăl, ministrul de In- 
terne declara cu mîndrie că anul 1913 se va numi 
„anul Silistrei“. Te omorati prin birturi şi grădini cu 
„Amintiri din Silistra“. Profesorul G. Popa Liseanu 
fusese însărcinat a, scrie istoria, Silistrei, şi cartea. 
apăruse în momentul cînd se rupea negocierile pentru 
delimitare. 

Era, un spectacol comic, din nenorocire foarte comic. 
Furia nechibzuită a d-rului Danev și a partidului 

militar din Sofia ne-a salvat; ea a, înlocuit, prin ne- 
bunia ei, lipsa noastră de înțelepciune şi pregătire. 
Cu ordin formal], Greci şi Siîrbi ai fost atacați, legă- 
tura lor ruptă la Ghevgheli, şi războiul a pornit în 
toată regula, înnaintea Europei uimite. Sa putut crede 
că acest atac neloial va izbuti, că Bulgaria va lua tot ce 
va voi, că ea va realisa, peste dept, prin trădare și silă, 
idealul unui imperialist arogant, lacom şi desmățat. 

La congresul naţionalist din ziua, Înnălţării sa, pus 
întrebarea: ce va face Romănia. Unit asigurati — din 
intrigă politică poate — că ea va sprijini, pentru a face 
plăcere Austriei, plină de vechea e ură împotriva Sârbilor, 
pe Bulgari. „În acest cas, vom fi noi aici pentru a
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împiedeca, strivirea, Sirbilor“, a fost răspunsul ce am dat 
la întrunire. Iar la 7 Iunie „Neamul Romănesc“ semnala, asasinatul din Constantinopol al Marelui-Vizir Mahmud Șefchet ca răsbunarea, unei facţiuni împotriva unui „om de facțiune“. 

Mahmud-Şefehet, Marele-Vizir, a fost asasinat de un cafegili oarecare, plătit pentru a îndeplini această faptă, de sînge. 
Cu dînsul nu dispare un element indispensabil în viața nenorocitei Impărăţii, unul din acei oameni cari singuri pot stăpîni haosul criselor politice. Din potrivă, el a fost unul din factorii cari le-ai provocat, prin silnica înlăturare a lui Abdul-Hamid, prin întronarea în locul Guvernelor nule .de cabinet, a Guvernelor pătimaşe de partid, care sînt, de sigur, la un popor incapabil. de a se manifesta în afară de stăpinitorii săi, o şi mai mare nenorocire. A conspirat, a trădat, a prigonit, a căzut cu năcaz şi s'a ridicat prin lovi- tura de Stat a lui Enver, nu pentru a-şi salvă ţara, — căci îi lipsia geniul —, ci pentru a-şi scăpa de pe- îre partidul. 

A. cîştigat o singură mare biruință acest Sirian aspru, venit din locurile unde viața omenească nu se cruţă : aceia care i-a îngăduit să între în Constan- tinopol ca triumtător. Era a] doilea cuceritor al Stam- bulului. Cel d'intăiă, Mohammed al Il-lea, a creat prin cucerirea sa Împărăţia, împotriva duşmanilor legi! sale, cellalt, împotriva fraţilor de lege, apărători simpli şi fanatici al tradiţiilor sacre ale Islamului, a distrus-o prin cucerirea sa. 
Cei ce vor veni după dinsul nu vor plinge pe mormîntul acestui om de facțiune pe care uri de facțiune l-aă omorit. 

Apoi, pentru ca să afirme principiul: „o singură, atitudine ni se impune: a împiedeca, fie și cu ar- mele, ca Serbia să fie zdrobită“, se scria, acest ar- ticol: 

Ziua de mine poate aduce hotărîri mari pentru Ro- mănia şi pentru neamul nostru întreg. 

 



ACŢIUNEA MILITARĂ A ROMĂNIEI 95 

În adevăr acest războiti început cu declaraţii de na- 
ționalism romantic, de pietate creştină, de patimă pentru 
dreptate pare că nu voieşte să mai iea sfirşit, şi tot 
aşa de puţin tulburările interioare pe care le provoacă 
zi de zi. Bulgaria stă gata să se încaiere cu Serbia 
ajutată de Grecia. Se cere din Sofia îndeplinirea fără 
discuţie și făra zăbavă a tratatului, secret pănă ieri, 
prin care i se lasă ei Macedonia, iar Sîrbii cari o 
ocupă declară că no vor părăsi cu niciun preţ, pentru 
că au dat mai mult decît prevedea în tratat şi n'a 
primit, la rîndul lor, niciun ajutor. 

Ţarul a intervenit cu un ucaz de pace cum nu se 
întilneşte în legăturile dintre Statele independente, 
oricît de mare ar fi unul şi oricît de încurcaţi ar fi 
ceilalți, mult mai mici, oricare ar fi chiar solidaritatea 
slavă şi dreptul îndătinat al Rusiei de a conduce or- 
hestra cu bagheta care poate şi lovi pe cine sar face 
vinovat de o acţiune «criminală», nu în ea însăşi, ci 
fiindcă jigneşte interesele ruseşti. 

Dar Slavii de peste Dunăre ai numai ce li se cu- 
vine. În loc să păstreze, ca bunul cel mai prețios, 
alianța cu atita greutate dusă la bun capăt şi con- 
sfințită prin victorie, în loc să caute soluţii mijlocii, - 
de autonomie internaţională a pămînturilor disputate, 
în loc să cheme prin mărinimia uşoară biruitorilor 
Turcia la o trainică prietenie şi să ajute Romănia, 
printr'o atitudine potrivită şi prin concesiuni înțelepte, 
a se desface din ițele meşteşugit ţesute ale vechii in- 
trigi austro-ungare, — Bulgaria, Serbia, Grecia, îşi ascut 
din noii săbiile pentru a se spinteca reciproc, Ce poate 
fi mai natural decît întoarcerea pe acest drum de 
duşmănii balcanice a celor două influențe nefaste care 
şi pănă acum au făcut atîta răă popoarelor de la 
Sudul Dunării: a Austriei exploatatoare şi a porun- 
citoarei Rusii ? 

Din partea noastră, e limpede pentru oricine că 
o singură atitudine ni se impune: a împiedeca, fie şi 
cu armele, ca Serbia să fie zdrobită. Bulgaria vrea 
s'o facă pentru a mulțămi Viena, căreia existenţa însăşi 
a Serbiei gata de luptă pentru Bosnia şi Herţegovina, 
îi e un spin în ochi. Dar tocmai pentru a tace ca 
Serbia să-şi poată îndeplini în viitor misiunea naţio-
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nală, asemenea cu aceia care ne aşteaptă peste Car- paţi, sîntem datori a interveni. Data aceasta, se poate spune cu drept cuvînt că peste Dunăre se discută chestia Ardealuhă. Nu putem avea deocamdată o Confederație balcanică cu noi în frunte, ei bine să nu avem măcar ca singură putere hotăritoare o Bulgarie prietenă cu Austria și înteţită de Austria, care o va ajuta din răs- puteri să crească, împotriva noastră. 
Se pare că data aceasta sîntem gata. Vom resolvi aiacerea Berman Juster şi afacerea Bogdan-Piteşti, care înduşmănesc pe domnii miniştri al colaborării ; vom resolvi-o poate împreună cu chestia şefiei con- servatoare şi a Guvernului de împărţire a puterii între mai multe clientele conservatoare, dintre care una, cea mai puternică — dar atîta numai! —, e a d-lui Tache Ionescu. Un Guvern mat tare va lua condu- cerea afacerilor : misiunea lui, aşa de grea, va fi aceia de a pune de acord interesele Romănici în gilceava dintre aliați—chestie de moment-—-cu idealul firesc al poporului nostru întreg— chestie a viitorului romănesc. Vor fi liberalii, cîrmuitorii de mîne, oameni cari să afle — cum se zice — «formula»? Să vedem ! 

„Acţiunea, Guvernului în acest sens va fi sprijinită 
de toată opinia publică“ era, încheierea articolului ur- 
mător, scris în seara de 14 Iunie: 

Li 

Poate că acum peste Dunăre războiul va fi şi por- nit, aliații de ieri prinzîndu-se în nebuna îmbrăţişare a celei mai sălbatece uri şi arătînd astfel lumii întregi cît de mult li lipseşte încă pănă la acea cultură mo- rală, sprijinită pe drept, care singură face, şi a doua zi după cele mai strălucite biruinţe, ca o naţiune să fie respectată. A doua, a treia oară Țarul a bătut din picior obraznicilor copii ai slavismului sudic, iar ba- bele diplomatice din Viena, şirete şi econoame de orice cheltuială proprie, își freacă miînile că prin această breşă a unui furios antagonism pentru Macedonia îşi poate face întrarea din not vechea influenţă austriacă, a cării lozincă e: cîştie fără strădanie şi Jertfă. 
Bulgaria e de sigur cea mai vinovată. A căpătat
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-toată Tracia, cu strălucitul Adrianopol, a pătruns pănă 
la Marea Egee, în care doreşte să aibă chiar o in- 
sulă. Apare ca moştenitoarea cea mai larg îndreptă- 
țită în Balcani. Pănă la Dunăre nu mai e un Stat ca 
dinsa. Europa răsună de faima biruințelor căpătate 
într'o campanie fără păreche de fericită. EI nu, e prea 
puţin, mai nimic: îi trebuie Macedonia, toată Mace- 
donia ! 

«Fraţii» de acolo sînt în de obşte o poporaţie slavă 
cu caracter special, cu trecut deosebit — afară de mo- 
mentul răscoalei lui Samuil, care n'a dat un Impe- 
riă —, cu îndreptare mai mult spre Apus; de la Sirbir 
lui Ştefan Duşan, marele Țar mort poate în Devol, 
după ce-şi așezase Patriarhul la Ipec, şi înmormîntat 
la Uschiub, ai luat ţara hordele turceşti. Acuma Sirbil 
ai recucerit-o. E o supremă umilință pentru oastea 
regelui Petru să iasă din hotarele Macedoniei ca să 
între Bulgarii numai pentru că — ce e drept! — nimeni 
na muncit acolo, pe terenul bisericesc şi şcolar, ca 
dinșii. _ 

Dar Bulgaria obiectează un tratat formal şi nu vrea 
să ţie seamă că el n'a putut fi executat în războită, 
deci nici după pace nu trebuie să fie executat. 

De aici războiul: el pare inevitabil. Acuma niciun 
principiu nobil, nicio ideie morală, niciun drept incon- 
testabil nu stă scris pe steagul cu care Bulgarii pleacă 
împotriva Sirbilor, spre a-i despoia, ba chiar spre a-i 
nimici. Şi ceia ce a împiedecat pănă acum intervenţia 
Romăniei a fost caracterul de legitimă revendicaţie 
naţională a războiului cu Turcii. 

Acest motiv nu există, Şi, la rîndul nostru, vorbim. 
Acţiunea Guvernului în acest sens va fi sprijinită 

de toată opinia publică. 

„Vom face deci războiul“ era formula, care se im- 
punea; afirmînd-o la, 22, adăugiam reserva, care sa 
adeverit pe urmă în ce priveşte „organisarea, şi con- 
ducerea“ — înţeleg: cea diplomatică. 

Peste Dunăre a început răsboiul, 
Nu l-am putut preveni, datori sîntem însă a-l îm- . 

piedeca urmările rele pentru noi. -
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Unul singur nu trebuie să dicteze în Balcani, oricare: “ar fi acela. 
„Trebuie să împiedecăm sila prin silă, fără ca pentru aceasta să pierdem nădejdea de a îndrepta pe cei sil- nică, după dovada greşeiii lor, spre buna înțelegere de care, de fapt, şi ei ca şi noi aă nevoie, 

Cine vrea un război de cucerire pe pămînt străin e un aventurier răăfăcător, cine vrea să ne lase spec- tatori ai unei încăierări din care învinşii nu se vor mai ridica, acela e un laş. - 
„Între unii şi alţii e locul oamenilor cari în deplina “linişte a sufletului înțeleg că sînt neplăcute şi grele datorii care trebuie îndeplinite, fără entusiasm, dar fără şovăială. 

Vom face deci războiul. 
Națiunea noastră a fost totdeauna în stare a birui. Vom avea prilejul să judecăm şi cellalt factor: orga- nisarea şi conducerea, | 
Şi neînduplecaţi trebuie să fim faţă de aceia cari nu-și vor fi indeplinit toată misiunea... 

Şi aceste idei se complectează prin cele ce spuneam 
înnainte, dar tot în lunie, la întrunirea Ligei pentru 
Ardeleni : 

În jurul nostru se petrec fapte; să vorbim măcar de fapte. Căci, dacă ar fi să ne întrebăm de unde a venit, în timpul din urmă, tot răul, nu ştiă dacă ar avea. mai. puţină parte flecăria zădarnică decît chiar lipsa. de entusiasm pentru causele mari, 
Să-mi daţi voie să vă amintesc unele lucruri, care 

astăzi îşi ati preţul lor. 
Acum cinci ani se ţinea aici o întrunire publică, şi aceia chemată de Liga Culturală. Lumea era mai multă decit în astă sară, cînd petrecerile chiamă aiurea pe aceia al căror loc ar fi aici, unde se vorbeşte de in- „teresele esenţiale ale neamului nostru, iar nu, în acest ceas, cînd primejdia ne ameninţă din toate părțile, acolo unde se desfăşură luxul neruşinat, desfriul lenei, risipa unei averi cîştigate cine ştie cum. 
Era vorba de un războiă între Austria şi Serbia, care-i stătea în drum, împiedecînd-o de a înnainta spre
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Mările Sudului. Erai oameni între not cari credeai . că trebuie să mergem cu -Austria. | e 
(Un glas: Jos Austria.) 
Nu: jos Austria, ci sus Romănia ; jos păcatele noas- 

tre: luxul nostru, dihonia dintre noi, miserabilele in- terese de partid care ne sfăşie... Jos acestea şi sus Ro- 
mănia nouă, curată, unită şi tare! 5 | Şi, deci, era vorba ca, în schimbul ajutorului dat 

| 

  

Austriei, să ne mărim dincolo de Dunăre, să căpătăm 
valea Timocului, unde sînt Romini, mulți Romîni. Și 
Liga a ţinut acea întrunire, Ea a hotărit să se îndemne 
factorii conducători la părăsirea «alianțelor costisitoare 
şi periculoase» cu vecinul cel mare de la Apus ori cu 
vecinul cel mare de la Răsărit şi să se încerce legă- 
tura cu cei mici, în fruntea cărora, ca număr, ca în- 
suşiri, ca tradiţii, avem dreptul să stăm. Și să arăte 
în acelaşi timp drumul care duce la frăția cu Italia; 
amintindu-se că, unde se ridică steagul italian, putem 
merge cu încredere. 

(Voci: Trăiască Italia.) 
Aceasta era hotărirea tuturor conştiinţelor libere din 

Romănia. Era însă şi conştiințele celelalte, ale Ro-. 
măniei oficiale. Şi acelea, desprețuind moţiunea unei 
aduniri populare, aă trecut înnainte, pe drumul care-l 
cunoaştem. Şi cu folosul pe care-l vedem, 

  

Datoresc aici o lămurire: N'am nicio ură împotriva |. 
altei naţiuni, altui Stat. Abia ajungem, câţi sîntem şi: 
cum sîntem, să ne putem iubi în de ajuns, Nici nă- 
cazul pentru că Austria aliată nu ne-ar fi servit bine. 
în ultimele împrejurări, servind mai bine pe alţii, nu-l: 
pot împărtăşi,. cum nu pot împărtăşi invidia pentru 
succesul acelora. Să-mi permiteţi a fi prea mîndru şi 
pentru un sentiment şi pentru altul, Nu pun în com- 
paraţie ciţi sîntem aici, pe. pămîntul nostru actual, ci 
cîți sîntem de toţi, pe tot pămîntul care e de drept al 
nostru, și, dacă e aşa, nu simt inferioritatea noastră: 
faţă de nimeni dintre cei mai de aproape. lar Aus-- 
triei îl recunosc bucuros că, lucrînd cum face, urmează 
cum crede, interesele ei. Atîta zic numai că nu pot fi. 
şi ale noastre, că de această Austrie, care e o Austro- -* 
Ungarie, cu tot mai multă preponderență maghiară, ne



  

i 

100 - E N. IORGA o 

desparte tot trecutul și că ea împiedecă tot viitorul nostru. 
N'avem o armată şi o diplomaţie, care nu poate f 
numai pentru deosebiți tineri de origine greacă, ca să fim, tirâți veşnic după politica celor din Viena. 

Să nu-i ţinem de răă. Și, mai ales, să nu cumva să li cerem lucruri pe care nu vor şi nu pot să le 
deie. Ce avem de cerut, să ni cerem nouă. Şi vă asigur 

"că putem da. 

lată un exemplu acum în urmă. Ne-am adunat pentru a lămuri pe toţi asupra lovituri ce sa dat, peste munţi, Romînilor prin crearea unei episcopii de limbă greacă-veche — de ce nu asiriană ?—şi de pre- dică maghiară pentru Romiîni cari, chiar dacă şi-at uitat întru câtva limba, nu vreaii să se recunoască drept Unguri. Sa «protestat» şi la noi şi dincolo. Ai «protestat» episcopi, cărturari: cu ce folos? Cu nici- unul. Dar, cînd, în satele menite noului episcop, ţeră- nimea sa împotrivit, cu preoţii în frunte, de aceasta a trebuit să se îea act. Astăzi sînt oameni în temniţă pentru resistenţă. Temniţa e o bună școală. Între ei se află şi părintele Murăşanu ; am spus şi aiurea ŞI o spun şi aici: acesta, şi nu altul, e cel mai mare om de Stat al Rominilor din Ungaria. Pentru că om de Stat e acela care opune primejdiilor ce ameninţa nația sa toată energia de care e capabil. 
Să facă aşa şi alţii! Acei cari ar putea, şi, totuşi, n'o fac. O spun limpede, căci doar n'am venit aici să ne lăudăm. Obiceiul de a ne tămiia între noi e peste măsură de nenorocit. Să ni spunem adevăruri: cît de depline şi cît de crude! EI nouă şi noi lor! Popoarele bărbate aşa fac. Şi astial li “putem zice fraţilor de dincolo: nu faceţi voi, cei din clasele de sus, culte şi bogate, tot ce se poate face pentru a vă mintui fra- ţii cari resistă din 'oate puterile unui admirabil ins- tinct. Sinteţi cetăţeni at Ungariei, legal de o potrivă cu ceilalți, aveţi conştiinţă că nu-e nimeni: mai vechiti acolo decit voi şi părinţii voştri, că nu e bulz de pă- mînt în care să nu fi picurat sudoarea şi sîngele vostru. Atunci de ce răbiați ? Și cum voiţi ca din răbdarea voastră să nu se înteţească prigonirea duşmanului ?
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Uitaţi-vă la ţerani, învățătorii noştri acolo ca şi aici: 
el nu rabdă şi sînt gata să sufere pentru aceasta. 

Dar ei nu pot da tot. O parte trebuie neapărat s'o 
dea cei de de-asupra. | 

Să nu ne răzimăm prea mult pe şcoli. Ele se duc. 
Le petrecem cu lacrămi, dar se duc. Şi, unde sînt 
chiar, ce folos poate aduce un biet om bolnav, obosit, 
adesea aproape necărturar, între cei patru păreți ai 
unei colibe pentru copii goi în vreme de iarnă? Ce 
vine după şcoală pentru ca sfaturile ei să nu piară ? 

Deci cartea ni trebuie, cartea poporului, simplă, caldă, 
bună. Prin toate graniţile s'o strecurăm, cu primejdia 
vieţii s'o răspîndim. O şcoală veşnic vie să fie sufle- 
tul fiecărui Romîn. Bătrînul, femeia, copilul mai vîrs- 
nic să fie învăţători în locul învăţătorilor. Nebiruiţi 
învățători, fiindcă nimeni nu-i poate şti, urmări şi pe- 
depsi. Astfel vom scăpa sufletul fraţilor noştri. Şi, în 
luptele dintre neamuri, atîta trebuie, 

Bani mulţi sînt necesari pentru aceasta, şi-i cerem. 
Dacă frumoasele doamne şi darnicii domni de la Şo- 
sea de astăzi ni-ar fi dat cît at cheltuit pentru o zi 
de petrecere, ar fi o sumă însemnată. Să dea: să-i 
silim să dea; să-i denunțăm dacă nu dai. Ori, altfel, 
să iasă dintre noi, căci, în clipe ca acestea, nu mai 
putem răbda pe cei fără suflet ori cu alt suflet decit 
al nostru. Să dea şi ceilalți, cît de puţin, — şi vom 
avea milioane pentru mîntuirea sufletească a atitor 
Români ! 

Nu vreau să plecaţi de aici cu un sunet zădarnic 
de cuvinte în urechi. În adîncul sufletului păstraţi cu 
credinţă ceia ce cu credință vi sa spus. Sîntem la 
un ceas mare: ori jertfim pentru a fi, pentru a creşte, 
pentru a ne întregi,— căci măcar astăzi putem să spu- 
nem ceia ce alții ai făcut, putem declara lămurit: că, 
dacă esteca Romănia să rămiie ce e acuma, mai bine 
nu sar fi întemeiat Romănia, oferind celorlalți Romîni 
un sprijin înşelător, care-i împiedecă de a se luptă din 
toate puterile lor. Să avem curajul de a dori pentru 
toți numai un steag! Ori, dacă nu sîntem capabili de 
conştiinţă şi de sacrificii, spuneţi-o şi alergaţi la pe- 
trecerile din fiecare zi: se va şti atunci că tot ceia 
ce aă cîştigat într'un şir întreg de generaţii vitejii şi
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cuminții s'a pierdut de o singură generaţie; incapabilă şi putredă, mîncată de lăcomii nesăţioase şi de nemă- surate ambiţii! : " 

ă 
„ Mobilisarea, a fost ea smulsă de mișcarea de stradă pornită de la Capşa cu dd. Jean Sturza, de la „Cu- vîntul“ d-lui Virgil Arion, colonel Lambru, — care, ca, și d. Sturza, s'au grăbit, înrolîndu-se, a, dovedi că: pun fapte în sprijinul părerilor lor —,şi alţii, cari nu vor uita să, însemne partea, ce ai avut la acest „uct na- țional“? D. Maiorescu va, vorbi, dacă va crede de cu- viinţă, d-sa care, cu toată reserva azistocratică şi pro- fesorală a, ființei sale, a, tost silit să arăte mulţimii imense, dar disparate, actul cu iscălitura Regelui. Mă voii mărgeni să Spun că unanimitatea opiniei publice a „precedat cu mult Presiunea manifestanţilor de „Joi seara. Și voii adăugi că nu văq de loc în această hotărîre, provocată de circumstanţele speciale ale unui război balcanic pe care Rusia prin telegrama, Țarului îl de- clarase de înnainte: criminal, continuarea, acțiunii con- servatorilor nemulțămiţi ori a, liberalilor nerăbdători. Ce voia aceștia, era o aventură cu scopuri de partid; „ceia, ce s'a, făcut — şi de aceia s'a Jăcut atunci, si nu înnainte -— era, un act necesar, ieșit din fatalitatea, luenu- rilor. De alminterea, iată, ce scriam la. 26 Iunie: 

I se pare «Epocei», pe care o mulțămeşte rzboiul în sine, ca distracţie patriotică Pentru publicul de la Capşa, că, înnainte de alte triumfuri, este acum în Romănia unul: al d-lui Carp, deci al grupării de la «Cuvîntul», deci al d-lui Timoleon Pisani şi al <Epocei». Aşa să fie oare? | _ 
Ce a vrutd. Carp? Cu Austria la Chiev prin războiul „european. Nu credeți ? Cetiţi cutare număr din «Cu- vintul», în care cu litere groase se precisează «<atitu- - dinea grupării: cu Serbia contra Bulgariei într'un con- flict balcanic, cu Austria contra Rusiei întrun rdzboisi european,
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austriace, a urii naţionale maghiare întrupate în sila 
bulgară. . : 

Şi atunci: unde e, mă rog, «triumful politicei d-lui 
Carp ?> , 

Fiindcă se mobilisează, fiindcă ne-om bate, indiferent 
cu cine, contra cui şi de ce? 

Daţi-ni voie ca, în aceste ceasuri grele, totuși să 
zimbim «.. 

Şi tot atunci, înnainte de plecarea, în ziua de Vineri, 
premergătoare a mobilisării, pentru a mă oferi şi ei 
ca atîlia, alţii, scriam acest articol: 

In acest moment trupele noastre permanente sînt 
înşiruite pe linia Dunării. În mijlocul unui mare entu- 
siasm real în oraşe, în mijlocul unei admirabile conş- 
tiinți de datorie în sate, se dă urmare ordinului de 
mobilisare pe care l-a iscălit Regele. În cîteva -zile, pă- 
răsindu-se fără tristeță toate obiceiurile vieţii normale, 
o armată de 450.000 de oameni, va sta gata să treacă 
Dunărea. Am spus-o şi o repetăm : plăcut ori neplăcut, 
acest război e o datorie. Politica pe care Bulgaria o 
duce cu cea mai totală lipsă de scrupule şi de ome- 
nie împotriva aliaţilor ei de ieri, împotriva «fraţitor 
slavi», a tovarăşilor de «cruciată», pentru a face, prin 
acte de forță, prin cinice «fapte îndeplinite», un mare 
Stat militarist, gata să sară în gîtul oricărui, fie el ŞI 
«Țarul liberator>, nu poate fi tolerată. 

Și întru aceasta ne sprijinim pe aceleași principii condu- 
cătoare care în cursul toamnei și iernii trecute ni impunea 
să combatem ideia unui războiu peste Dunăre. Principiul 
național, care nu îngăduie unui Stat să rtunească stăpt- 
niră cu sila asupra unor teritorii care nu-i aparțin: vădit 
supt raportul limbii, al sîngehui și al conștiinței. Și prin- 
cipiul că pentru păstrarea neatîrnării adevărate a tuturor 
Statelor dintre Marea Egee şi Carpaţi trebuie o bună în- 
țelegere permanentă, o confederație sinceră și trainică, iar 
nu pînda neadormită a cehii mai tare împotriva celorlalți, _ 
fiindcă: atunci trebuie să întervie toță ceilalți pentru a-l re- 
chema la realitate. - 

Acest Balcanic mai tare şi mai dîrz decit ceilalți 
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Ce se face acum? Se începe războiul împotriva voinţei ' 
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nu s'ar fi mişcat însă dacă n'ar fi fost necontenit în- teţit de acea Putere, care, neavînd ea însăşi, din punct de vedere național, dreptul de a exista, face tot ce-i stă prin putinţă pentru a împiedeca, a slăbi şi a încurca viaţa naţiGnală a altora. | 
E Austro-Ungaria, «aliata» noastră de ieri, aliata de azi a Bulgariei, aceia care, pentru a sfărima influ- ența Rusiei în Balcani, pentru a distruge blocul na- țional ameninţător pentru dînsa, pentru a scădea şi primejdui, pentru a anula ca viitor Serbia pe care o urăşte din tot sufletul, a îndemnat din răsputeri pe grandomanii din Sofia să atace, în plină stare de pace “ şi alianță, pe Sîrbi ca şi pe Greci, rupînd la Ghev- gheli legătura dintre dînşii. 

Şi tulburătoarea de pace care se fereşte totdeauna de a-şi urmări scopurile cu propriul ei risc, ci-şi cum- pără succesele cu sîngele şi banul altora, mai avea un motiv ca să provoace împrejurările care azi ne aruncă în luptă. 
Acest motiv e dorinţa lui Berchtold, represintantul intereselor pur maghiare—căci Maghiar e, nu Austriac -— la oficiul Cancelariatuluy din Viena de a Jace cu ne- Pulință o încercare a României către Ardeal. Pe cimpiile Bulgariei Romănia trebuie să învingă. Nu putem admite o altă ipotesă. Dar, a doua zi după 

să se refacă. Și acel timp sînt hotăriţă Ungurii să-l în- trebuințeze pentru a dărima cetățuile vieții naţionale a Românilor de dincolo, pentru a-ă bruscă, a-ă demoralisa, a li smulge din înimi speranțele cu care s'a ţinut pînă acum. Machiavelul maghiar crede că-și va fi îndeplinit astfel toată datoria, nu faţă .de monarhie, de care-i pasă cît ni pasă și nouă, dar Jață de națiunea sa. Să ştim deci pe cine avem înnainte dincolo de Du- năre. Puterea va fi a Bulgariei, ideia va fi a Austro- Ungariei. După ce vom impune punctul nostru de ve- dere, vom şti iarăși pe cine trebuie să ni-l atragem din noă și pe cine trebuie să-l urmărim cu o ură ne- împăcată, 

Pentru ţerani dădusem în ultimele două numere ale foii pentru popor aceste învățături, care poate şi ele şi-a adus roada;
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Războiul între creştinii de peste Dunăre şi între 
Turci sa prelungit peste toate aşteptările, creştinii a- 
ceştia voind s'o isprăvească odată, să-şi iea tot ce este 
al lor sa li se pare că ar fi. S'a mai adăugit pe 
urmă vrajba dintre Bulgari de o parte,—cei mal tari 
şi cei mai mîndri şi lacomi—şi dintre Sîrbi şi Greci, 
de alta,,pentru pămînturile dobîndite, pe care trebuie . 
să şi le impartă şi nu lasă nici unii nici alţii. Ba poate 
că stăm chiar în pragul unui războii, şi, pentru că 
noi avem datoria ca la hotarul nostru să oprim pe cel 
mai puternici de a împila şi a despoia pe cei mai 
slabi, e de crezut că, dacă se va ajunge la o încăie- 
rare nouă, şi noi ne vom amesteca, 

Dar, cum se tot zăbovia pacea tuturora cu Turcii, 
care numai ieri a fost încheiată, şi cum se iviati alte 
semne de furtună în zare, multă lume-şi zicea că în: 
țerile ce ai avut să poarte războiul, ţinîndu-şi toți 
bărbaţii voinici supt arme, va fi lipsă a mijloacelor de 
traii, ba chiar foamete curată. Căci, atuncea cînd 
braţele vînjoase sînt prinse pe puşcă, cine va mai înfige 
fierul în brazda primăverii ca să aibă cu ce să sehră- 
nească toţi împreună ? 

Și iată că războiul şi frica de război n'a încetat, 
soldaţii n'a fost trimeșt pe la casele lor, taberele sînt 
încă pline de oameni şi cu toate acestea în Bulgaria 
ca şi în Serbia—ţerile care trăiesc din lucrul pămîn- 
tului —s'aă făcut sămănăturile, şi o să se mănînce pîne 
din anul acesta greă, stropit cu sînge. Dacă .nu va fi 
atita cit să se poată vinde peste hotar, dar cei din 
partea locului vor găsi la întoarcere pămîntul acope- 
rit de roadă. 

Prin ce minune oare? 
Printr'o minune pe care orice neam o poate face, 

dacă a fost crescut aşa încît să fie vrednic şi de is- 
pravă. Cei rămaşila vatră, moşnegii, copiii şi mai ales 
femeile s'aii apucat de lucru, cu mînile lor slabe, ne- 
desăvirşite ori frînte de vristă. În loc să plângă pe 
cei morţi, pe cei răniţi, în loc să ofteze de dorul a- 
celora pe cari-i aşteaptă de atita vreme, şi-au făcut 
mîndria lor din a-i înlocui. Astfel fiecare va fi fost 
mai mare decit de obicei, la acest ceas fără păreche: 
bărbaţii aă fost viteji, femeile ai fost bărbaţi. 

E lucru de învăţătură pentru oricine.
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Abia stati să se încaiere prietenii cei buni de pănă ieri, pe cari i-a legat setea de pradă şi de dorinţa de a-şi răzbuna asupra Turcului pentru multul răă ce li-a făcut în cursul vremurilor. Grecii nu sînt așa de învierşunați să sară în capul Bulgarilor, cu cari se ceartă pentru portul cel mare Şievestit al Salonicului, unde trăiesc însă mai mult Jidani, dar Sirbii și Bul- garii sînt chiar la cuțite, ” Data asta, dacă-şi sar în cap, va trebui să ne ames- tecăm și noi, şi nu se va găsi om cu judecată dreaptă „care să nu înţeleagă că de silă am făcut-o, pentru că nu mai putem răbda. i | Intr'adevăr, Bulgarii vor fi avînd ei drept ori ba asupra Macedoniei, părţile de la Apus, ce se ţineaii pănă mai ieri de Împărăţia turcească şi în care s'aă așezat prin biruința Sîrbii. Dar un lucru e sigur: că ei, Bulgarii, aă ajuns așa, de cred că nimeni nu li mai poate sta împotrivă şi că tot ce se află peste - Dunăre al lor trebuie să fie. 

Păcat că oameni aşa de viteji, aşa de gospodari, cu atita iubire pentru țara şi neamul lor cad la ră- tăciri aşa de rele şi de- primejdioase ! | Fiindcă, dacă e pe aceia, nu numai că se jignesc - Sîrbii, cari stăruie în credința că aceia pe cari i-ai desrobit de la Turci nu sînt Bulgari, ci Sârbi ca Şi, dînşii, nu numai că se ating şi Grecii, cari trag nă- dejde să păstreze locurile unde sînt ostaşii lor, dar nici nouă nu ni poate veni la socoteală, de loc, ca după. biruinţa cea nouă asupra creştinilor, o singură putere să steie în fața noastră la hotarul de Miazăzi. Şi mai ales una care arată că vrea gilceavă cu lu- minarea şi pe care Austro-Ungaria o ațiţă într'una să facă în viitor ce va putea ca să ne împiedece pe noi să luăm dela Unguri şi Nemţi Ardealul, Banatul, Crişana, Maramurăşul şi Bucovina, pămînturile noastre „Înstrăinate. " 
Dacă deci pornese Bulgarii să nimicească pe Sirbi, ne Vor găsi în cale şi pe nol. Așa pare să fi hotărit şi Regele nostru. 
Se apropie ceas mare: să ne ținem gata! 
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Am văzut şi eă de aproape ce s'a petrecut în acele 
zile mari de la, sfîrşitul lui Iunie şi începutul Iul Iulie. 
La Bucureşti, Vineri, oraşul era îmbrăcat în tricolor, 
oameni din popor veniaă să-ți vorbească de la sine 
şi-ţi spuneai lucruri despre care credeam că. numai 
în cărţile noastre, necetite, se poate vorbi. Automobile 
și trăsuri ducea crainicii cari, în sunet de trimbiţă, 
vestiaă pregătirea de război. Seara, la întoarcere, gă- 
rile, cu mărfurile debarcate, cu trenurile năvălite de 
reserviști, îşi schimbaseră toată înfățișarea. Toţă să- 
tenii tineri de pe Teleajen -se aruncati la, uşorul nogtru 
tren de munte şi chiotiai de răsuna văile. lar unul 
cu glasul şi duios şi viteaz strigă odată: „Iiii, şi eram 
să mă, înşor şi e în toamnă, daracumal..« „Feţele î în- 
grijorate de dimineaţă, cu ochii scotocitori, cu între- 
bările bijbiitoare” dispăruseră. Femeile trecea în că- 
derea, serii cu secerile pe umăr, tăcute, pe gînduri. O 
datorie trebuia îndeplinită: fiecare” o primia. Trebuia, 
oare mai mult? | 

Sîmbătă seara, aceiași lume ţerănească o lua de vale. 
Plînşi erai numai ochii oamenilor „culți“. Cellalţă 
mergeau în grija soartei, cu un vădit, simț noăîn cău- 
tătură. Era tăcere într'o mulţime aşa de mare. La, 
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o gară aii cîntat copiii aruncînd flori pe ferestre. Un 
„intelectual“ pe care l-am văzut apoi şi în Bucureşti 
prin automobile, îmbrăcat tot civil, batjocuria şi cârtia. 
Ceilalţi mergeaii fără vorbă. De ce ar mai vorbi? E 
vre unul care să nu ştie ce gîndeşte cellalt ? | 

La Ploieşti oraşul era răsturnat cu totul. Trenuri 
militare treceati necontenit într'o beţie de entusiasm 
Popular, adevărat. Cîntec după cîntec, urale după urale; 
din cînd în cînd gluma, neapărată, fără care naţia - 
aceasta nu poate. face lucruri mari. Regimentul 40 -
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Călugăreni, al Bucureștenilor, venia, din Dobrogea, ca să-și complecteze cadrele. Prietenul miei, colonelul Petala, a poftit, între ofiţerii cari-i sînt în cel mai intim înțeles al cuvîntului colaboratori şi tovarăși, şi pe pro- fesorul voluntar, și tot timpul suna imnurile din gura ofiţerilor ca şi din ale soldaţilor. Şi era aşa de grav, așa, de mișcător „La Arme“ al lui Iosif: foile de seară, anunțat moartea, lui, de o congestie cerebrală. Dar el era, aici, cuprinzînd în avîntul sufletului săi mare pe _atiţia gata să se apropie în alte lumi de dînsul, 
Am răsbătut cu grei printre maşinile ce alerga din toate părţile. Gara, București nu era de recunoscut, Înnă- untru şi în afară, pe scări, pe coperişuri, pe maşină, prinşi cu miînile de gâtul locomotivelor, erai miile de mii, nestirșite, ale sătenilor de toate vristele, cari alerga- seră la războiii. Erau și femel între dînșii, multe, pănă la bătrîna șubredă, toate fără un strigăt, fără o la- 

crămă, cu o singură dorință: să-i vadă, să-i mai vadă pănă la sfîrşit, pănă ce se va, înc'ide uşa, că- 
Ssărmil asupra soţului, fiului, prefăcut, prin uniforma 
sprintenă, în soldat. Pe lespezi, pe pămîntul gol stă- tea întinşi între saci Și lăzi, cu măntăli albe, cu su- mane pe dînșii, oameni nenumărați cu ochii deschişi mari, privind aiurea, cu o solemnă linişte pe feţele lor. 

În dosul stației toate trăsurile și automobilele erai prinse. „Sînt boierești“, ni se răspundea. O, şi acum acest cuvînt răă!... Prin mulțimea ce umplea toate stră- zile întrun singur val, femeile strîngîndu-se fricoase lingă bărbaţi ce părea că visează, cu figuri poeti- sate de necunoscutul tragic ce li se deschidea înna- inte, ei îmi căram bagajul, lăsat de un reservist căruia i se isprăvise puterile. Iar undeva, în aşteptarea, ceasu- lui cînd clopotele în toată, țara erau să sune, un piano suna și un glas de femeie umplea de cîntec tot cu- prinsul stradei zbuciumate,.
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Apoi a doua zi, între cei gata de plecare, Biserica, 

Albă plină de fiori, de făclii aprinse, de lume în la- 
crămi. Acolo pe catafalc între cununile legate cu tri- 

colorul era Iosif, şi totuşi el nu era. Se pierduse în 
zbuciumul uriaş şi dădea glas simţirilor răsvrătite, 

  

* pornite spre luptă, setoase de biruinţă. Şi era să | 

„îi meargă cu ei, peste văl şi dealuri şi ape şi sălbateci 
"£ munţi vrăjmaşi, era să meargă cu ei, cei meniţi mortii, 

% el acel care stătea acum dincolo de moarte... 

& 

CD Am văzut regimentele trecînd pe Calea Victoriei. 

Lumea avea ochii umezi. Nu striga nimic: așa sîntem 

noi. Ri mergea drepță, hotăriți, unii din cei mai bă- 
tiîni crunţă în privirea fixă: Şi, la un semn, cîntat: 

„un. imn de astă iarnă, care se desfăşură în trăgănată, 

*  plingere de doină. Și din el un strigăt se desfăcea: 

„Să trecem Dunărea!“. ÎL scoteaii aşa de sălbatec, de 
|| î.  sfășietor în patima şi în duioşia lui, încît părea că 

auzi rasa însăşi cerîndu-şi hotarul, rasa care a dat 

| Dunării atita sînge şi o iubeşte pentru aceia aşa de 
mult. 

  

*   
Ei se duceai, şi să rămii lipit de un „biroi de cen- 

sură a presei“... Erau acolo tot cunoscuţi, în civil şi 
în uniformă. Cu cîtă jenă o îmbrăcat cînd ştiai că vei 
rămiînea aici, la „partea sedentară“ sai că vei merge 
cîndva, cu corespondenţii de războiii..., acolo unde nu 
e „durere nică suspin“, dar nici fapte. Am şi acumo 
sensaţie de adîncă neplăcere cînd văd odaia plină de 
oameni, dar goală de lucru, de la Ministeriul de Răz- 
boi, cu freamătul neplăcut al automobilelor rechi- 
siționate, care permit unui privilegiat sai chiar unei 
familiă întregi să poarte eleganta beretă specială, micul 
automobil de metal la guler și să nu se despartă cu totul 
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de viaţa, de pănă acum, Mai tărzii am văzut ŞI. au- tomobilul în primejdie, făcînd recunoaşterea îndrăz- neață, întorcîndu-se cu gloanţe în scînduri. Dar nu-mi aduc aminte să fi văzut lumea bună care se cocea, la soare pe piața d'innaintea, Ministeriului de Războit, Întrun biroă se controla, scrisul presei. În zădar. Cei taxi, „cu legături“, scriaă ce voiati. Cine ar putea, “urmări și pedepsi ?.. De alminteri presa străină era admirabil şi imediat informată. Se redactat și bule- tine: aveau așa de puţin de spus, în discreţia, impusă şi exagerată, încât mai tărziă se notă decesul cailor armatei din Cadrilater. 
Numai astfel am aflat însă trecerea trupelor la Ostrov, întrarea în Silistra, printrun asalţ al cava- : 

leriei care se aștepta, la resistenţă. Ministrul de Răz- „. boiă venise pentru a lua răspunderea. Cînd s'a trecut de. linia, pichetelor, mulți din soldaţi au plins de bu- curie. 
Aveam misiunea, de a informa, foile străine. Circu- lara mea, însă, n'a pătruns pănă la, ele. Şi nici scri- sorile mele, afară de una. De ce?... E aşa de neplăcut, să fii pus, după o viață de muncă, acolo unde vrei să fii de folos şi nu poți fi. Am tradus, înnainte de a pleca unde doriam, câteva, instrucții şi am dat, ici și colo, cîte un articol'din cele anonime, pe care de obiceită ziarele refusaii. Să-mi fie iertat a, reproduce din ele: 

l, 

Pentru a înțelege lăcomia și furia cu care Bulgarii pot luptă împotriva unor fraţi de sînge cari sînt şi frați de arme, trebuie să ne dăm seama de felul cu „totul ciudat în care ei îşi văd trecutul. O privire istorică din «Echo de Bulgarie» socoate la 50.000 numărul Bulgarilor întrați cu Asparuc în Bal- cani. E o curată închipuire. Niciun izvor nu dă nicio cifră. Eraă mult mai puţini. Zisul Asparuc, cunoscut 

 



  

numai cu numele şi cu prada, ajunge aici un filosof po- 
litic. El ştie că Slavii din Balcani, incapabili de a se: 
guverna singuri, ai nevoie de un şef, de o «disciplină 
de Stat», căci doar era un «bărbat politic cuminte» 
cu «intuiţii luminoase de viitor» „represintind o celită 
de oameni de guvern». e 

Chiril şi Metodiu întemeiază, nu o civilisaţie slavă, 
ci una «bulgară». Alfabetul chirilic e alfabetul bulgar. 

Domnul Micev, autorul articolului, descopere că, în 
veacul al X-lea, Preslavul, Capitala Bulgariei, deve- 
nise nepatriotic, <antibulgar», şi atunci Macedonia s'a 
revoltat pentru... cideia bulgară». În lupta "Țarului Sa- 
muil din Ohrida, sprijinită de Vlahi şi Albanesi, d-sa 
vede o cepocă glorioasă» a... «sentimentul naţional 
bulgar». Samuil însuşi e un <Hamilcar», incarnaţia vie 
a «patriotismului bulgar». Dacă Împăratului bizantin 
i sa zis <Bulgarocton», ucigător de Bulgari, aceasta 
înseamnă că aceşti Bulgari politici erai şi Bulgari: 
«naționali». Deci Macedonia era bulgară. 

Răscoala lui Petru și Asan, «Vlahi», Romîni pentru 
toată lumea, e pentru d. Micev «insurecția de la Tir- 
nova». Dacă noul Stat cucereşte răpede Macedonia, 
aceasta se datoreşte unei <conştiinți bulgare la popo- 
rațiile slave din peninsulă». Se reuniaii astfel «<frag- 
mentele deosebite ale patriei bulgare». | 

Şi, de fapt, mai trebuiati doar trei sute de ani ca 
să se ştie, în Apus, ce e patria şi ce e naţia! Şi toate 
aceste arate nu eraii decît nişte imitații stîngace, 
nişte simple. contrafaceri ale Bizanțului, de teorie «ro- 
mană» şi ideal «roman». | 

Pentru astfel de oameni fără critică şi stăpîniţi de 
prejudecăţi naţionale, la 1878 «fenomenul acesta s'a 
reprodus». Pentru că aceleaşi cause ati aceleaşi efecte», 
noua Bulgarie e... «Învierea Imperiului Asaneștilor, cu 
dreptul la aceleaşi graniţe»—şi la noi, după concepţia 
curentă la Sofia! — «şi cu aceiaşi tendință de a se 
aşeza în Constantinopol». 

Tratatul de la San Stefano ţine seamă de acest 
drept. 

Acest tratat rupîndu-se din neinteligenţa Europei, 
«Bulgaria se reface de la sine. Statul lui Asparuc de 
la Dunăre creiază. din noă Imperiul». 

ACŢIUNEA MILITĂRĂ A ROMĂNIEĂ AM
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Deci: Afară cu Serbii din toată Macedonia ! Ea trebuie cuprinsă în hotare care <aii fost - totdeauna ale Bulgariei în cursul lungei sale istorii». «Că n'a existat o jumătate de mie de ani», ce are a face, — nu-i aşa ? 
«Bulgaria nu se va da înnapoi înnaintea niciunut fapt pentru a smulge Macedonia jugului grecesc şi sîrbesc», aceasta n'o spune d. Danev, dar o Spun in- „telectualii din Sofia. 
Şi acest lucru, însuşirea fără drept naţional şi istoric, --a Macedoniei întregi, a Traciei întregi, pe basa unor ficțiuni istorice, trebuie so împiedece, nu numai Sîrbii şi Grecii direct atinşi, dar şi not. Avem destul două împărății lingă noi; a treia nu ne trebuie. 

2. 

Acum cițiva ani, cînd stăteam ca prinşi în vraja teoriilor născocite de rivali ai neamului nostru şi din câre nu. putea să iasă pentru noi nici cinste, nici folos, spuneam după dînşii, cari dintr'aceasta tragea şi fo- los şi cinste, că Împărăţia bulgărească cea d'intăiă, a «bărbatului politic», şi încă «de ordine», Asparuc ar fi stăpînit şi dincoace de Dunăre. Şi eram gata să Jjurăm că, dacă nu încercarea de Stat a lui Samuil «Țarul» din Ohrida, care cu silinţile Romiînilor şi bie- ților Albanesi sa întemeiat Şi sa ţinut, apoi măcar cea de-a treia Impărăţie, a Asăneștilor, pe cari învă- țaţii ce nu ne iubesc îi fac buni Bulgari din drepți «Vlahi» ce erai, că măcar această de-a treia şi ultimă <Împărăţie» bulgărească a fost doamnă peste pămîn- turile noastre. 
De fapt nu e nimic din toate acestea. S'o ştim şi so spunem cu orice prilej: şi în cărţile de şcoală. Bul- garii din toate trele <Impărăţiile»> aă vrut numai să înlocuiască Bizanțul, pe care-l imitaă, îl contrafăceaă, şi cea mai înnaltă ambiţie a lor era să-şi aşeze căpe- " teniile barbare în Constantinopol, în sfintul şi strălu- citul Țarigrad. De Dunăre nu purtai grijă decît prea Puțin, ca și Bizanţiniă înşiă înnaintea lor, iar dincoace de Dunăre, prin păduri dese, smîrcuri adînci, primej- dioase <rovine» şi sate sărace, ce erai să caute, atunci cînd li zîmbia la Bosfor cetatea împărătească ? 
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Doar cîndva să fi avut ei unele părţi de pe lîngă 
Giurgiu, de unde sar trage numele județului Vlașca, 
recunoscînd însă că aceste locuri, unde vor fi ţinut 
ceva ostaşi, erai <Pămîntul Romănesc», <Ţara-Romă- 
nească». 

In toată povestea luptelor şi biruinţelor lor pănă la 
căderea din 1393, Bulgarii nu pot numi una singură 
Ci Un nume românesc, Aici nu s'au bitul, aici mad ia- 
bîndit, aică mad cucerit. 

lar noi la ei,—unde mam fost oare, ande pot să între 
ai noștri fără a călca urmele înnaintașilor ? - 

Nici nu se făcuse Domnia Țerii-Romăneşti, şi Ro- 
mâniă de aici, cu un fecior de Craii unguresc aşezat 
peste Rominii din Ardeal, şi nu peste Saşi, cari aveaă 
privilegii şi nu se lupta peste hotare, aă mers la 
Vidin şi la Plevna, pe la 1270, — biruind. 
Sa făcut Domnia din Argeş. Cind, la 1330, Sîrbii 

ati prăpădit, la Velbujd, la acel Chiustendil, unde se 
bat şi acum, pe Bulgarii Țarului Mihail, not î-am, apărat 
pe aceștia, şi pentru înrudirea dintre neamurile dom- 
nitoare. Prin noi a putut să. se impuie, în locul can- 
didatului adus de Siîrbi, acela pe care-l sprijiniam noi, 
Alexandru, care ţinea pe o Domniţă. Căci în același an, 
după lupta din Balcani, noi eram întregi şi rupeam 
în bătaie pe Ungurii regelui Carol-Robert, afirmîndu-ni 
neatîrnarea, 

Cînd a murit Alexandru, la 1365,nci am pus Țar 
în Vidin pe fiul săă Sracimir, fiul Domniței şi soţul 
altei Domniţe: Cînd el a fost gonit de Unguri, noi am 
luat și am ținut Vidinul. Apoi noi l-am dat înnapoi şi 
prin noi Țarul a stat acolo pănă l-ai răpus Turcii. 

Şi pe atunci, Domn fiind Vlaicu, am stat în Nicopol, 
prin anii 1370. Şi, peste zece ani, Mircea fiind Domn, 
am stat și în Silistra. Aveam şi Chilia și gurile Dunării 
toate: moştenirea lui Dobrotică, pe care nimic nu-l dove- 
dește Bulgar, era a noastră. 

Nu trecuseră zece ani de la moartea lui Mircea şi 
nepotul săi Dan a cercetat tot malul Dunării ca bi- 
ruitor şi a luat iarăși Silistra. La Golubaci am apărat 
Sirbia pe moarte. 

Cu loan Hunyadi, Romîn şi el, am fost pretutindeni: 
în Serbia, în pasurile Balcanilor, la Varna în 1444, de 

8
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unde numai noi am găsit cale de scăpare: am fost la Cosovo din noii şi am fost poate şi la Belgrad, apă- rîndu-l de Mohammed al Il-iea, în 1456. 
Peste zece ani eram de la un capăt al Dunării la - altul cu Vlad Ţepeş, şi în Rahova era căpitan Neagoe. „Jar la începutul veacului al XVI-lea strîngeam la noi zecile de mii ale Bulgarilor fugari cari se închinată nouă ca unor mîntuitori. 
După un veac de suferințe, ne-am întors. Cu Mihai Vi- teazul am pătruns pretutindeni, la Vidin, la Nicopol, la Rusciucul ars de noi, la Silistra, nimicită, în Dobrogea toată, plină de ţeranii noştri. Mitropolitul de Tirnova era vechil de Mitropolit în Moldova. Ca «stelei lor răsăritene» i se închinaă biruitorului, întrat pănă la Plevna, Florentin, Vrața, pe cînd cetașii lui alergati spre Adrianopol, episcopii şi fruntaşi bulgari. ȘI, cînd Mihai a căzut, Radu Şerban a văzut iarăşi Silistra şi Dobrogea, cucerind. Înnaintea lui Matei Ba- sarab se înfăţișai solii Bulgariei chemîndu-l ca stă- pîn. Pănă şi Mihnea al II-lea a dus după 1650 prada -romănească acolo. 

Apoi, peste două sute de ani, în cari am ajutat şi ocrotit, unde năvălisem şi stăpînisem, a venit 1878. EI e în conştiinţele noastre încă. 
Dar e bine să se ştie astăzi, şi de cei cari nu cred, şi de cei care-și pierd firea de bucurie, că, la noi, cei de acolo mai fost, iar noi timp de șese sute de ani am fost pe acolo ! 

3, 

Astăzi, cînd mobilisarea Romăniei a ajutat esenţial causa dreaptă a Sirbilor, astăzi, cînd oricare ar fi ŞO- văielile momentului, o acţiune militară împreună cu Sîrbii pentru a impune Bulgarilor legături corespun- zătoare interesului balcanic general şi bine înţeles, poate să înceapă, astăzi cînd se deschide perspectiva — de ar fi cine să se gindească la aceste lucruri! — a unei alianţe naționale cu Sirbii, pentru triumful în viitor al intereselor unei națiuni ca şi ale celeilalte, să-mi fie îngăduit a aminti o zi mare pentru amîn- două neamurile, zi cînd s'au aruncat cuvinte care nu trebuie uitate niciodată, 
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Maghiarii se ridicaseră la 1848 pentru a rupe de- 
finitiv cu Austria, pentru a impune celorlalte popoare 
forma lor naţională într'o Ungarie liberă şi unitară 
din punctul lor de vedere. 

Se ştie că aceste popoare sai împotrivit şi că atita 
sînge s'a vărsat, într'o beţie de sacrificiu şi eroism, 
pentru ca, împotriva apăsătorilor, copiii Romînului să 
vorbească romăneşte şi al Sîrbului sîrbeşte,— ceia ce, 
cu ajutorul lui Dumnezei, s'a şi făcut. 

Precum, astăzi, goarna şi clopotul ai trezit din 
şesuri şi văi sutele de mii, bucuroase de toate pentru 
cinstea şi mărirea neamului, tot aşa atunci din tot. 
Ardealul aă pornit, la semne tăinuite de chemare, 
zeci de mii de ţerani romîni cari lîngă turnurile bi- 
sericii din Blaj aă jurat că Romiîni voiesc să rămiie, 
întemeind şi acolo, în ţara Împăratului, națiunea po- 
litică romănească. 

In aceiași zi la Carlovăţ, centrul lor bisericesc, se 
aduna Sirbii, ale căror drepturi din vremea coloni- 
sării erai călcate în picioare. Şi aici în fruntea cre- 
dincioşilor stătea Vlădica. Şi aici s'a hotărit a se cere 
Împăratului, în schimb pentru o nezguduită şi devo- 
tată credinţă, autonomie naţională, prin unirea cu Croa- 
ţia, cu Slavonia, cu Dalmația. Cum cerusem noi o 
căpetenie naţională, o cerură şi Sîrbii din Ungaria, —pe 
cari Kossuth îi numia, «nu o nație, cum se cred, ci 
o adunătură de hoţi» — cu un Voevod. 

lar la urmă se votă următoarea hotărîre, pentru 
amintirea căreia s'a scris aceste rînduri: - 

«Călăuzită de un sentiment de sinceră prietenie 
pentru poporul romîn și asociindu-se la toate progre- 
sele pe care le poate face în desvoltarea naționali- 
tății lui, animată de dorința ca poporul romin să îiz- 
butească a se uni ca nație, adunarea arată nădejdea 
de a vedea întărindu-se între Sîrbi şi Romini aceste 
raporturi frățeşti şi folositoare ambelor părţi»... 

Luptind totdeauna alături de fruntașii resistenţei 
romăneşti, bătrînul Polit, care-şi serba dăunăzi ani- 
versara de optzeci de ani, nu făcea decit să urmeze 
această trațiție din 18481. 

1 Între luptătorii peatru causa, sîrbească a fost și colonelul Draculici, al cărui nume îl arată urmaş de Romîni, |
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Unirea aceasta, aclamată în acel an de crisă între- Romînii şi Strbii neliberi, trebuie s'o prefacem, pentru &, în unirea dintre Statele libere: Romănia şi Serbia. 

4, 

Era spre stirşitul anului 1866, Carol L-iă, bătrinul rege glorios de astăzi, care hotărăşte cu puterea ar- matei şi poporului să, soarta Europei sud-astice, era un tinăr principe, venit a doua zi după. o conspirație şi o schimbare de regim, nerecunoscut de Puteri şi ameninţat încă de Turcia, geloasă, ca oricine se - simte slab, de drepturile ei formale. 
Dincolo de Dunăre nu era o Bulgarie. Grecia se găsia încă în anarhia care a urmat dărîmarea tro- nului lui Othon de Bavaria. Dar Serbia lui Mihail Obrenovici, tinăr, entusiast, patriot, bun administrator, organisator de mîna întâiă, iubit cu devotament de poporul săă, ajunsese la o însemnată putere mi- litară şi ardea de dorinţa luptelor: cel mai puţin lucru pe care i-l puteaii da Turcii, vechii stăpîni, era pă- răsirea imediată a cetăților pe care le ocupaă încă. Şi, în Muntenegru, căruntul Craii de astăzi era un şoim focos, visînd mărirea războaielor, 
Cînd ştirea că Turcii intervin împotriva noulut principe romîn se întări, Dumitru Brătianu merse la Belgrad, şi răspunsul îl ştim azi prin rapoartele resi- dentului romîn în Serbia, |. A. Cantacuzino, păstrate- în Biblioteca Academiei Romîne, supt n-l 604. D. Ristici, în numele d-lui Garaşanin — prim-ministru —— a declarat atunci că, „dacă Turcia ar năvăli pe terito- riul român, Guvernul sirbesc war putea răspunde de agi- tațiile ce ar putea să se isce în Serbia“, 
Era de ajuns pentru Marele-Vizir, care, după cî- teva luni, dădea prinţului Mihail «paza», adecă stă- pînirea, cetăților disputate. 
Mulţi credeai însă că această mare concesie ar fi imposibilă. Mulţi dintre Sirbi, cari ardea de dorința neatirnării: se cumpăra cai, se arvuniaii arme ia Hamburg şi la Londra, se spera Bosnia, fie şi supt forma unei atîrnări de Imperiu, cu Mihail ca guver- nator. Şi Rusia, prin consulul Şişchin, Hartwig-ul de: acum jumătate de veac, sufla în foc din răsputeri.
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Aşa fiind, Romănia n'avea numa! datoria de a se 
-asigura faţă de Turci, ci şi aceia de a lua posiție față 
de războiul care trebuia să hotărască asupra moștenirii lor. 

Pentru aceasta se trimese la Belgrad Cantacuzino, 
Zizin pentru intimi, viitorul traducător al lui Schopen- 
hauer şi unul din cei mai inteligenți şi culți oameni 
-de cari puteam dispune atunci. 

Avem instrucţiile lui; trebuia să cerceteze totul cu 
luare aminte: partide, armată, organisare, legături 
cu Europa. Trebuia să afle care va fi atitudinea Ser- 
biei în <drama ce se desfăşura în provinciile creştine 
ale Imperiului Otoman» şi în «vasta conspirație» ce-i 
pregăteşte ruina. Va căuta «cea mai strictă intimi- | 
tate». <E probabil», urmează instrucţiile, «că vi se vor 
face propuneri (ouvertures) pentru o alianță a Romăniei 
cu Serbia. Fără a le răspinge, vă veţi ţinea totuşi 
într'o reservă prudentă», obiectînd «lipsa de instrucţii 
precise» şi situația grea internă ; va spune că „pentru 
20% mișcarea orientală a izbucnit prea curînd, căci 
mu sîntem pregătiți pentru dînsa şi că avem nevoie să 
ne veculegem și să ne organisăm pentru a putea lucra 
„Serios“. 

I. A. Cantacuzino fu bine primit, «nu solemn, dar 
«cordial», de și nu represinta un Guvern recunoscu', 
de şi corpul diplomatic îl ignora total. Prinţul Mihail, 
înnainte şi după soluţia chestiei cetăților, înnainte şi 
după visita sa la Constantinopol şi primirea în cale 
de către noi (primăvara anului 1867), îl tratâ cu o 
deosebită simpatie. Garaşanin doria vădit legături 
mai strînse, şi, dacă nu vorbi de ele, aceasta se da- 
toreşte faptului că Guvernul Ştefan Golescu trecea 
peste agentul săi, pentru a corespunde direct cu Mi- 
nisteriul din Belgrad, mărgenindu-se de altfel la de- 
monstraţii goale. 

Odată cu ivirea primăverii, Cantacuzino merge şi 
ia Cetinie. Fu primit în portul Cattaro de vărul şi 
aghiotantul principelui muntenegrean, căpitanul Stanco 
Radonici. După un drum de şese ceasuri călare, era 
în Capitala Muntenegrului. Nichita L-iă îi vorbi căldu- 
TOS: cera gata să-și jertfească tronul pentru ideia iugo- 
slavă» ; pe Ruşi nu i-ar admite niciodată ca stăpîni, 
de şi l-ati ajutat de fapt şi mult. Cît priveşte Serbia,
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el doreşte, nu împăcarea ei cu Turcii, ci lupta, bi- ruinţa, mărirea ei, Mişcat, el îşi însuşi cuvintele pre- decesorului săă Danilo către prinţul sîrbesc vecin: „Constituie Regatul Serbiei, şi eu voidă fi fericit să staă cel d'intăiăi de sentinelă la poaria palatului domniei tale. Reţinut pănă în Dumineca următoare, Trimesul ro- mîn, care fu decorat cu Ordinul Danilo —- principelui Carol i se trimese apoi prin Radonici marea-cruce, şi acestuia i se făcuo primire cregală»,—luă parte la un mare ospăț. Erati de faţă rudele principelui şi toți Voe- vozii. Nichita bău pentru «consolidarea legăturilor ce tre- buie să unească Romănia cu Muntenegrul», precum şi 
cipele Carol I-iă!» Şi de trei ori asprii războinici ai muntelui sălbatec strigară pentru Carol L-iă : ura !>». Peste cîteva luni, Guvernul nostru schimbâ pe Can- 

Balcani scria direct principelui aceste rinduri, care Sînt şi azi programul oameniloș ce știi vedea în viitor : «Romănia, care astăzi ocupă, material şi inoral, rangul întăiă între Statele creştine din Turcia, ar risca foarte mult, mi se pare, să-şi piardă preponde- rența în opera ce se face pentru a aduce indepen- denţa lor într'un viitor mai mult sai mai puţin de- părtat, dacă s'ar lăsa întrecută fie de Slavi, fie de Greci. Sirbii mai ales, prin conglomeraţia lor cu Bosnia, Herţegovina, Muntenegrul şi Bulgaria, ar formă un Stat numeric mult superior Romăniei ; cred că pentru a păstra influența şi prestigiul ce ni asigură azi su- 

de cîştigat pentru moment ca teritoriu (ceia ce, de altfel, e încă o chestiune de discutat ])... „Trebuie să ne organisăm și să ne ţinem gata, așa încît să putem prinde momentul favorabil pentru a imprima noi mișcarea şi să nu ne măr- genim numai a o urmă. Menţinerea, preponderenţei noastre nu se poate face decit cu acest pret.“
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Sfatul acesta nu l-am urmat. Împrejurările ni-aii 
impus acum să luăm această cale. O amintire pentru 
omul cuminte și prevăcător care la 1867 judecă astfel. 

5. 

Poporul romiîn din neam în neam a fost viteaz. De 
cînd se pomeneşte de neamul nostru, pentru vitejie 
am fost ceruți, întrebuințaţi şi acoperiţi de laude. 
Ne-am ţinut, puţini, săraci şi neluminaţi, prin cea mai 
autentică vitejie, aceia de la Posada împotriva cava- 
lerilor îmbrăcaţi în zale ai lui Carol-Robert regele 
unguresc, pe care l-ai pus pe fugă țeranii cu zeghea 
pe umăr, aceia de la cetatea Dimboviţei, cînd altă 
oaste ungureasci abia a găsit hotarul, aceia împo- 
triva lui Sigismund ca rege al Ungariei, în munţii 
Muscelului, aceia din care Matei Corvinul sa întors 
cu spinarea pătrunsă de săgeată, aceia din codrii Bu- 
covinei şi, peste un veac, în aceleaşi păduri bucovl- 
nene, în desișul Cosminului, cînd oști polone întregi 
aă zăcut supt pădurile prăbuşite, aceia în care Sa- 
simea Ardealului şi-a părăsit tunurile la Feldioara. Şi 
biruinţile asupra 'Turcilor, la Rovinea Doljului, pe 
văile muntene unde se strecuraă cetele unui Vlad 
Ţepeş la ceas adinc de noapte, în smircurile primej- 
dioase ale Birladului, în margenile Dunării-de-jos, 
de-asupra Dobrogii. Pănă la epopeia minunată a lui 
Mihai, care a trecut peste hotarele ţerii sale, purtind 
steagul cu vulturul, din văile Plevnei, din margenea 
Adrianopolului pănă în munţii Maramurăşului şi supt 
zidurile apărate de Poloni ale Hotinului. 

Dar vitejia noastră a făcut cinste tuturor steaguri- 
lor. Cu călăreții noştri a făcut Ioniţă Vlahul, un stă- 
pîn de turme, Impărăţie pentru Bulgarii cufundaţi în 
umilinţa stăpînirii greceşti; pe carele lor cu boi au 
rătăcit în văile Asiei, ţerani romîni apărînd de Turci, 
supt cei d'intăiă Paleologi, Împărăţia şubredă a Bi- 
zanțului. - 

Eram la Cirmen cînd a căzut Serbia macedoneană, 
eram la Cosovo cînd a perit Craiul Lazăr al noii 
Serbii dunărene. Apăram Caffa genovesă din Crimeia 
împotriva Tatarilor şi Turcilor, în acelaşi timp cînd :
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cu singe romănesc se uda brazda biruinţii la Sîntimre, la izvoarele Ialomiţei, în văile Serbiei, în strîmtorile Balcanilor şi pănă la Varna, de-asupra Mării, unde a murit un rege şi un cardinal înnaintea unei năvăliri turceşti care s'a ferit de noi, vechi şi cunoscuți duş- mani. Cazacii Niprului, viteji temuţi de toată lumea turcească, în mijlocul căreia se iviaă neaşteptat ca nişte minunaţi săvirşitori ai răsbunirii creştine, cu- prindeaă în număr mare flăcăi de-ai satelor noastre, cari ai făcut să se ridice flăcările nimiciriă şi supt zi- durile Țarigradului : viteazul loan Potcoavă, care a murit după o scurtă domnie de sabia călăului polon întețit de Turci, înfruntînd pe creştinii cari îl jertfiată şi pe regele lor mișel şi învăţnd pe ucigătorul să cum se dă lovitura, era un fii al satelor Moldovei. ȘI la alte războaie mari ale lumii ni-am luat partea, 

romîn, Nicolae Milescu, Apostol Chigeciă, cu cetaşii lui, înfăţişa avîntul moldovenesc. «Leul nebiruit» al Suediei, Carol al XIl-lea, a ţinut cu sine pănă la sfir- şit ca o scumpă comoară de vitejie pe Sandu Colțea, care, dus în Siberia de Ruşi, s'a smuls de acolo în- cercînd pe ghiaţa veşnică drumul spre libertate şi care a fost biruit şi silit la întoarcere numai de dorul ţerii sale. 
Ruşi, Austrieci asi venit în părţile noastre, cu mă- gule:i pe buze şi sila în braţe. Cea mai credincioasă vitejie li-am  închinat-o şi unora și altora îndată ce ni-aă pus o armă în mînă. La Comana, Pîrvu Can- tacuzino, neam de Domn, a perit cu toţi ai săi ca să nu dea înnapoi înnaintea Turcilor, şi în Basarabia, luata la 1812, se născuseră, atiţia războinici cari fără să ştie ajutaseră Rusia a desface în duuă Moldova lor. ȘI în acest timp, înnaintea oștilor lui Napoleon L-iă,
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munţi umplu şi azi de cruci glorioase dimitirele Bos- 
niei. 

Nu e popor în Balcani, la liberarea căruia să nu 
fi curs sînge romănesc, hrănind rădăcinile puterii sale. 
Cu Cazacii Ţarului, Romînii aă venit în ajutorul lui 
Caragheorghe începătorul Serbiei moderne, şi Grecia 
datoreşte în mare parte ființa sa de astăzi voinicilor 
fără teamă din munții Macedoniei; a doua zi dupi 
sîngeroasele asalturi de la Griviţa, Bulgarii aă apărut 
fără lanţuri înnaintea lumii. 

Dar e vitejie şi vitejie. 
Una cere anume împrejurări ca să se ivească şi să 

crească pănă la cucerirea celei mai strălucitoare glorii. 
Ca «furia francesă>, ea cere izbinda repede şi mare, 
duşmanul pus iute pe fugi, beţia aclamărilor din 
partea popoarelor bucuroase. Ca energia germană, 
îi trebuie siguranța unei organisări superioare, unei 
conduceri fără greș. Ca mîndria englesă, ea pretinde 
împrejurări de viață deosebite pentru ca omul să se 
simtă om şi să se poată avînta asupra dușmanului. 

Vitejia noastră n'a fost aşa. Fără a cere nimic, ea a 
dat tot. 

Flămînzi şi goi, în vreme de iarnă, după încăieră- 
rile cele mai grozave, în ajunul atacurilor celor mai 
ucigaşe, fără nimeni care să-i deoscbească şi să-i laude, 
fără nădejde în răsplata materială şi morală —, aşa 
sati purtat mai totdeauna ai noştri, din capul depărtat 
al vremurilor pănă în ziua de astăzi. 

Totul vine la noă d'innăuntru. Ce e în afară ne poate 
înrîuri, ne poate bucura, dar nu e nevoie de nimic din 
afară pentru ca nebiruita pornire de vitejie să se pe- 
treacă. 

Și nică greutățile, nici zăbavile îndelungate, nici înfrîn- 
gerile mai rupi acest fier tare de vitejie ţerănească. Mircea 
Bătrînul a fost fugar pe drumurile străinătăţii, şi a 
rămas. Vlad Ţepeş s'a ascuns în păduri, şi s'a întors. 
Ştefan a fost strivit la Valea-Albă pentru ca după o 
lună să <călărească biruitor» împotriva oştii păgîne. 
Petru Rareş a fost izgonit în Ardeal, şi pe urmă şi-a 
îndeplinit făgaduinţa de a fi «ceia ce a fost şi mal 
mult decit atita». <M'a învins Dumnezei pentru pă-
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catele mele, nu Voi», striga el după risipa de la O- bertyn, în faţa trufiei polone. Mihai Viteazul n'a des- nădăjduit după niciuna din loviturile de sus care îi sfărimaseră puterea ; a perit numai de mîna trădă- torului, şi în ajun biruise, şi a murit zîmbind, cu aştep- tarea sigură a refacerii puterii sale pierdute, înnaintea ochilor. - 
Cu toții, după zisa bătrînului sciitor, «căzuţi jos s'ati ridicat asupra biruitorilor», 
Aceasta este tradiția noastră. Să n'o uităm, cei de sus, Cei de jos ne învaţă şi astăzi: tăcuţi, închişi în ei, hotăriți la Orice, neînfrînați şi neînduplecaţi, se duc cu buzele strînse la moarte sai la glorie! 

XII. 

În sfirşit raportul d-lui ministru de Războiii, care-mi releva dreptul ca, profesor la Şcoala de Războii şi is- toric al armatei noastre, ma scăpat dintro situ- aţie umilitoare. Maiestatea, Sa, aprobă ca, soldatul vo- luntar N, Iorga să poată urmări în voie toate opera. țiile militare. Le aşteptam îndelungâte şi grele. Şi pro- visia mea de energie credeam că o să-mi ajungă. 
Reproduc de aici jurnalul mie de drum: 
Încă de la, ieșirea, din București trupele apar în mers pe șoseaua ce merge către Apus. Au înfățișarea vioaie Şi veselă; li place de război, sînt bucuroşi, că ajută țerii. Dar cred că, recunosc alte două mari şi puter- nice sentimente: acela, că sînţ Și ei ceva în această țară, ei, cei mici, săraci, nedreptăţiţi, fără, parte, că în ei razimă siguranța noastră a tuturora, că de la ei se așteaptă gloria pentru toți, că ei pot urmă, astfel opera, îndeplinită veacuri întregi de înnaintaşii lor. Şi, al doilea, că sînt liberi: liberi de grija de mînă, liberă de munca, grea de mini, pe arșiță, cu spinarea, încovoiată asupra, ţernei înstrăinate, liberi de poruncă şi de constrîngere, de datorie şi de apăsare, liberi în
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sfîrșit de mediul sărac şi umil, pe care l-a prefăcut 
întîmplarea în strălucirea uniformelor, în zîngănitul 
armelor, în desfăşurarea steagurilor. , 

Multe feţe cunoscute, mulți ochi bucuroşi de întil- 

nire, multe gesturi de prietenie. Se strigă şi „Trăiască 

Romănia“ în urma automobilului nostru, şi acel „cari 

scot, acest strigăt sînt dintre oamenii fără nume, cari 
țin însă în inima lor caldă recunoştinţa. 

Un cer plumburiă apasă încă, şi pe lunca Argeşului 

cu sălciile rupte de furtună, trece un aspru vînt de 

toamnă. În margenea, satelor, grupe de femei, de copil 

se uită aşa în neştire. Poate că între aceia cari vor 
trece 'n rînduri strînse, ori călări pe cai înnalţi, suiţi 

pe chesoanele de fier, vor fi şi dintre ai lor de acasă. 

Dumnezeii potriveşte une ori şi lucrurile cele mai ne- 

aşteptate, şi el poate aduce, numai pentru o caldă ru- 

găciune de mamă, pentru o curată dorinţă de soţie, 

pentru îngenunchiarea, copiilor nevinovaţi, pe cine vrea 

el, pe un anume drum al dorului... 

Pretutindeni recolta e strinsă. De cine ? Nu se vede: 

Totul 'pare pustii. Rar cîte o casă boierească ori câte 

o fabrică la o parte de drumul larg, neted. Şi vit 

e numai vintul care se înfurie şi se vaietă, vii norii 

cari se fiîng sus ca nişte mîni desnădăjduite, vie a- 
meninţarea neagră a furtunii din faţă. 

Ai trecut pe aici oștile. Ică şi colo un cal sa abătut 

stors de puteri şi şi-a încremenit ochii speriaţi: acum 
cînii smulg bucăţi din coşul putred al hoitului şi, aş- 

teptîndu-și rîndul, corbi veniţă de departe, plini de multa 
pradă a lunilor strașnice, se rotesc nerăbdători să |i 

vie şi lor rîndul. N 
Şi de-odată se face o răpede luminare a bolţii și 

ca. un zîmbet înduioșat de 'soare, avînd în el ceva din
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toate urările şi speranțele care sai ridicaţ spre ce- ruri de la atitea, milioane, se coboară, încet și pluteşte peste aurul aspru al clăilor, a] miriştilor rase de secere 
Pi * 

În Alexandria, e relativ linişte. Aă trecuţ soldații. Abia ici și colo pileuri întîrziate, ofiţeri rămaşi în urma detaşamentului lor. Sa, vîndut mult şi bine; ne- gustorii sînt mulțămiți. Îi chiamă, adesea, pe bulgăreşte, Şi bunicii lor aă fost în parte Bulgari colonisați. Dar n'are a face: negoțul e negoţ! Văd întrun log o pan- cartă cu: „Trăiască, Romănia“, La colțuri de stradă cafeneaua face politică, singura, politică de azi: a răz- boiului. 

ȘI, după ce orașul a perit în urmă, cu turnurile bi- sericilor sale, cu lunga, linie verde a zăvoiului, cu în- cetele ape ale Vedey, apar trupele. Într'un șir nesfirşit se zguduie tunurile a două regimente de artilerie: oa- menil drepți pe cai, cu frumoase feţe hotărite, ofițerii sprinteni, prietenoși şi încunjurață de prietenie. Nimeni nu rămîne în urmă decît acel trist soldat care ţine de frii, în margenea şanțului, calul căzut, pe lîngă ochii în stingere ar căruia trec, frămîntînd pratul, to- varășil voinici cari vor avea, parte de luptă. 
Sint căruţe de sanitari, fiuturînd steaguri albe cu crucea de sînge. Capete grase, speriate de Evrei iese de supt covergi, şi comanda, 0 au ofițerii cu ochelari oră cu tipuri şi ticuri speciale. Şi apot, timp de mai mulți chilometri, se înşiră coloanele de muniții, trase de mărunţii cal țerănești, cari-şi încoardă, micile tru- puri slabe, cu atîta răbdare şi bunăvoință, scuturîn- du-şi coama încîlcită. 

%* 

La, Turnu-Măgurele e ca un imens lagăr. Toate stra-
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dele. sînt pline de bonete și tunici albăstrii; toate 
spaţiile libere sînt cuprinse de ostași în aşteptare sail 
în odihnă. Grupe de ofiţeri ocupă trotuarele ori aleargă 
după cele din urmă veşti: între ei reserviști pe cari 

viaţa, i-a, împodobit cu bărbi cărunte larg răsfirate ori 

i-a sucit, i-a frînt în luptele vieţii. Un amestec de toate 
vrîstele, de toate gradele, de toate condiţiile sociale, 
pe cari i-a, strîns aceiaşi poruncă şi peste cari plu- 

teşte aceiaşi chemare. E ca uriaşa strămutare a unei 

naţii: se mănîncă la colțuri de strade, se doarme pe 
pajişte şi, mai ales — se așteaptă. O imensă aşteptare, 

mai mult neliniştită decit îngrijorată, ca a marinarului 
care ştie furtuna sigură şi care doreşte s'o poată în- 
frunta cu o clipă mai curînd, pentru ac frînge și 

pentru a pluti pe valuri line, sigure. 

e 

La capătul oraşului, spre podul de pe Olt, ploaia a 
lăsat ape revărsate, porumburi distruse, hoituri plu- 

tind în şanţuri şi peste noroiul adînc al unei şosele 

desfundate carăle grele cu provisii ai săpat şanţurile 
adînci pe care le împietreşte acum soarele. Supt paza 

cîtorva soldaţi zăpăciţă şi unor milițieni puţin bucuroşi 

de rolul lor se încurcă întrun haos infernal ceai, roți 
înnomolite, căpiţe de fin şi grămezi de sacă cari se 

clatină. 
Şi totuși e, relativ, linişte, pentru atîta frămîntare. 

Iar doi moșşnegi albi la plete şi bărbi, de sigur din 
cei de la '77, ni răspund frumos la întrebări şi arată 

cu mîna drumul ce se poate lua; la capăt îi găsim 
iarăşi: at mers înnaintea noastră pentru bucuria de 

a vedea că ne-ati putut scoate din nevoie. 
Aşa ai fost pretutindeni bătrinii satelor ţerii. Cel 

de la Vlaşca, aşa de simplu şi de mare cînd oferia 

prefectului fiii săi toţi, caii, boii plugului toţi, carăle 

de luţernă şi se arăta supărat numai că nu e în stare
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laltă toată, jalea, ce se zbate în aceste piepturi puter- 
nice, toată hotărtrea, care ține uscați acești ochi săl- 
bateci, tot avîntul care pornește din aceste suflete 
tăcute! , 

Drum la glorie, poate drum la moarte, drum drept, 
la datorie, podul se aruncă dușman spre malul cel- 
lalt. Odgoanele groase de sîrmă îl leagă de mal, lun- 

„tzile -mară de fier se urmează sprijinind platforma, de 
scînduri care se mișcă. În dreapta și stînga, Dunărea, 
curge largă, clipind argintii din vîrfal valurilor că 
ușoare, mai paşnică decit oricând în clipa, tocmai cînd 
0 înjugă un noă război. Dar ea a văzut multe, sor- 
bind sînge şi îngropînd trupuri tinere în adincuri, pentru 
că pe urmă să se desfășure iarăşi bucuroasă de îm- 
brăţișarea. soarelui, zimbind peste morminte umede, 
cu fire de sînge prinse în argintul ei vioiă şi vesel. 
Și acum, cînd o strabat luntai, vedete, maşini cu mo- 
tor, greoaie monitoare, cînd de pe pod lunecă din cînd 
în cînd poveri, cai ce se luptă cu valurile şi cari în- 
noată din răsputeri prinși de funia, qe scăpare, cînd 
tricolorul luptelor i se „oglindește în unde, ea, trece 
harnic spre Răsărit ducînă povești bătrîne, isprăvi stră- 
vechi, amintirile multe ale tuturor strămoşilor, de la, 
Traian care i-a înfipt stilpi eterni în abisuri, şi chiar 
înnainte de Traian, în negura sălbatecă a vremilor tra- 
cice, cînd ghiaţa-i se încresta, de copita cailor dacică. Cu 
multe nume, cu multe graiuri, în atîtea, timpuri, i-a 
Văzut mergînd tot aşa, tăcuţă, siguri de dînşii, indi- 
ferență de soarta lor, spre ursita de peste apele el. 
ŞI ca o mamă care şi-a văzut de atitea, ori fiul în= 
torcîndu-se biruitor, ea, ride la vederea, oştilor noastre. 

Un regiment de infanterie pe pod. Nu sînt, cetito- 
rule, nică steagurile pe care le vezi, nică musica al 
cării ecoii îți pare a-l prinde cu urechea. E un lucru 

“serios și grav acel care se petrece aici. Mișcări vio-
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lente, ba chiar numai ritmul grei al pasului obişnuit 

poate clinti din legăturile lui podul de vase, care se 

mișcă la fiecare noi avînt al mulțimilor înnarmate. 

Pasul se face uşor, lin, cercetător; ochii privesc între- 

bători în zare; cei mai slabi de înger scot boneta şi-şi 

fac cruce, ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca şi cum 

singuri ar sta înnaintea primejdiei. Cei mai multi 

însă ati bărbăţia mută, care nu clipeşte, a omului pe 

care nesiguranța ursitei nu-l înspăimîntă: căci ce eo 

viață de om înnaintea acestor valuri veșnice, acestor 

ceruri nemărgenite, acestei datorii cu neputinţă de 

înlăturat? Pe lături merg cu pas sigur ofiteri de toate 

vristele, în ochii cărora n'am văzut lunecînd nicio 

îndoială. Şi ceasul întoarcerii nu-l putea spune nici- 

unul dintre dînşii, cum nu îndrăznia să-și spuie că 

între acei ce se vor întoarce va fi şi el. 

Dincolo, malul tot înnegreşte de oameni. Dar nu e 

mulţimea bucuroasă de aică, care să-l încunjure de 

iubirea, înduioşată a căutăturilor. Totuși sînt sate ro- 

măneşti sai romanisate î, unul așa de mare cum e 

Ghighen — de unde, prin colonisare, Ghighiul nostru 

de lîngă Ploieşti —, unde se fac săpături pentru a 

scoate din pămînt urme imperiale, care nu sînt de 

sigur nică ale lui Asparuc, nici ale lui Crum, nică ale 

lui „Samuil cel Mare“. Femeile poartă broboadă de 

doliu pentru cei plecaţă în alt războiii, pentru aceia 

cari ază poate sîngeră de Sirbi, de Greci, iar mine —— 

groaznică nelegiuire a soartei! — pot sîngera, de ar- 

mele noastre. Dar, cînd văd pe cei de dincoace, tot 

mai rîd puţin şi, între lacrimi, cu sfială, se lasă foto- 

grafiate de ofiţerii amatori. lar lîngă Plevna o bătrină, 

care stiîngea, mînile prinților, zicea din adîncul con- 

  

„+ Vădeni, Ostrov, Cercelani, Măcrișani, Măgura (sat şi cătun), 

Beșlii. V. şi dealul Verteşti (harta Romanațului de N. L Ar- 

geşeanu, 1893).
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vingerii sale: „La '77 aţă fost aici și, ca proştii, v'aţă 
dus; veţi fi așa, de proşti să vă duceţi şi acum ?«. 

Deocamdată sîntem acolo, în adincul țerii. Divisiile 
independente de cavalerie ale generalilor Bogdan şi 
Mustaţă sînt la poalele Balcanilor: cel dintăiu a prins 
la Ferdinandovo o brigadă bulgară, ai cării soldaţă refu- 
saseră să tragă şi frînseseră săbiile ofițerilor, doritori 
de luptă pentru onoare, cu tof ordinul contrar ce zi- 
ceaii că ar îi primit din Sofia. Divisia celuilalt ocupă 
azi, Luni, Orhanie, — locuri călcate de Rușii şi Ro- 
minii războiului pentru creaţiunea, acestei Bulgarii pe 
care azi o lovesc aceiași Romîni cu învoirea aceloraşi 
Ruşi, pentru păcatele mîndriei sale celei peste mă- 
sură. Sînt trupele unui corp de armată la Vraţa, al 
cărui episcop chema acum cîțiva ani sufletele mMorţi- 
lor de la Plevna ca să se închine regelui lor venii să 
li vadă locul de odihnă. Toată Dunărea e prinsă de 
garnisoanele noastre, afară de Vidin, unde în cetate 
resistă cîteva, mii de oameni tăiați de grosul armatei 
lor, pe cînd Sîrbii înnaintează spre Belogragic şi spre 
zidurile acelei vechi cetăți a lui Şișman şi Sracimir, 

„în care ati stat la 1368 ostașii lui Vlaicu-Vodă și din 
„care, din acest Diiă al strămoşilor, am ieşit la 1878 
numai cu grei. | Ă 

lar la Sofia, după Danev, căzut pentru totdeauna, 
ca un Icar cu aripile de ceară, din slava unei ambiţii 
nesocotite, Radoslavov şi Ghenadiev — acesta un Ma- 
cedonean, deci un exagerat al revendicaţiilor „naţio- 
nale pentru Macedonia — resistă, încercînd cu noi o 
învoială particulară, cu cesiuni între Turtucaia şi Bal- 
cic, pe cînd toate trupele încă în stare să se lupte 
se strîng pentru a sfărma asaltul de la Chiustenail 
al Sîrbilor. În astă seară se așteaptă răspunsul la, pro- 
punerile noastre. 

*



“ACȚIUNEA MILITARĂ A ROMÂNIEI . . - 131 

Prinşii de la Ferdinandovo sînt astăzi oaspeţii ofi- 
terilor noștri. Duşi cu grei în camioane automobile, 
ei sai odihnit întăi, din bielşug ospătați, pe unul 
din monitoarele dunărene, şi astăzi la masa, de amiazi 

ei îşi fac intrarea. Sala, întreagă se ridică în picioare 

pentru a onora pe acești ostași devotați, pe cari i-a 
coborit, între prisonieri nenorocul şi trădarea solda- 
ților lor. 

În uniforme de colori deosebite, mai ales obscure . 
sai şterse, cei mai mulți ai figuri ordinare, feţe urite, ' 

aspre. Unii însă, cu trăsături nobile, privesc cu ochii 
limpezi ai celor cari ai făcut tot ce omeneşte era cu 
putință pentru a nu ajunge aici. lată la urmă şi ge- 

neralul, care protestă contra prinderii sale în „timp 

de parlamentare“: de două ori rugat să vie, el s'a ho- . 

tărît în sfîrșit; poartă mantaua şi la salutul mişcat al 

tuturora el nu răspunde cu o singură privire. Asupra 

acestui om măcar, noi am tras o poliţă, şi pentru sca- 
denţă trebuie să fim gata. 

întâlnesc pe stradă subofiţeri foarte arătoşi şi demni. 

Toată această armată ar avea de altfel cea mai bună 

înfățișare. Soldaţii purta în raniţă rufe curate şi pa- 

chete' de ceaiti. Între ei se află şi din aceia, cari ati în- 
durat la Ceatalgeă, odată cu focul dușmanului, şi as- 
primile iernii sălbatece. 

Ofițerii noştri sînt plini de cea mai curtenitoare 

prevenienţă. „Bieţii băieți“, e cuvîntul care încunjură 

masa, 

Aseară, limbile s'a deslegat (și acum se vorbeşte 

mult şi amical). Seatacă Sîrbii, „popor imposibil“. La, 

Sf. Nicolae ar fi mutilat un ofiţer; de aceia Cniajevo 

a fost ars cu desăvirşire. De aceia sai dat arme co- 
piilor de Bulgari pentru a ucide pe copiii de Sirbi, 

ostașii neavînd inima ce trebuie pentru aceasta. Acum
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Sîrbii, la rîndul lor, ard şi distrug tot. „Taie, bre, fe- 
tițele noastre; taie fetiţele“, se plîngea un subofițer, 

Turcii sînt lîngă Adrianopol. Sînt poate la Adria- 
nopol... Și pare că văd mulțimea credincioşilor năvă- 
lind la moscheia lui Selim, rugîndu-se în genunchi, 
sărutînd cu lacrimă piatra, curților de marmură, a stil- 
pilor, uşorii intrării, păreţii sfintului cuprins. Parcă, 
aud cuvintele hogii aşezai iarăși în mihrabul săpat 
ca o horbotă... Parcă, şi cerurile lui Allah se pleacă 
într'o binecuvîntare. 

Şi mine, brutal, Europa îl va da. afară din cucerirea, 
„lui Murad biruitorul ? 

Am stat de sfat cu unul din ofiţerii bulgară, « care ştie 
ceva nemţește. E profesor la Filipopol. Vorbim despre 
acest oraș, pe care l-am văzut acum șese ani. El strecoară 
că e urit, fără însemnătate: „oraș turcesc“. Îi amin- 
tesc de cartierul noii din spre gară, cu casele mari 

„ale negustorilor greci, şi găsesc farmec în pacea re- 
trasă, în alba temniţă tăcută a, locuinţelor poporaţiei 
musulmane. Adaug că eram în oraş a doua zi după 
mişcarea sălbatecă împotriva Grecilor, după nimicirea, 
clubului, după răsbotezarea, în bulgăreşte a bisericilor, 
după lipirea pe ziduri a, afişelor de ură şi înteţire, El 
e vădit jenat: atribuie acţiunea elementelor plebeiene, 
pe care le-ar fi răscolit trimeterea din Filipopol de 
comitagii greci în Macedonia. 
"ÎL asigur că ură împotriva Bulgarilor nu va găsi la 
noi, că e numai o firească mişcare defensivă împotriva, 
unei politice imperialiste care nu vrea să recunoască 
în expansiunea ei cuceritoare nici arepturile mate- 
riale ale vecinilor, nici cele morale ale aliaţilor. EI 
ascultă încordat, apoi încheie cu vorbele: „n'am avat 
noroc; dacă am fi avut noroc, totul ar fi fost altfel“.
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Îmi aduc aminte de răspunsul d-lui Calincov, fostul 

ministru bulgar în Bucureşti, la expunerea unui ofițer 

superior, care-i arăta spre ce primejdii merge Bulga- 

ia: „Vom vedea“. E la aceşti energici încă un mare 

fond de fatalism oriental. 
Mi se spune că alţii dintre ofiţeri, mai sfătoşi—unul, 

cu faţa unui marinar engles, sa luptat pănă tărziu că 

doi interlocutori romîni —, arată fără sfială causa, tu- 

turor relelor: o politică greşită, prea mare, prea grea 

de purtat. „Noi sîntem o ţară mică; nu putem face, 

cu anii, războaie napoleoniene. Totul sa ruinat la 
noi; întreaga viaţă economică sa oprit. Trebuie s'o 
sfîrşim“... 

Şi mai departe, oaspeţii sînt trataţi cu toată cin- 

stea. De şi pot fi primejdii din partea vre-unui.. exal- 

tat, sa pregătit odihnă de noapte pentru ofiţerii su- 
perioră în vagoanele alipite la trenul regal. Îi văd în- 

dreptindu-se spre dînsele, supt copacii frunzoşi ai 

bulevardului: drepți, cu mers sigur, salutînd cavale- 

xesc pe ai noştri în grad superior. 
A doua zi îl aştepta o surprindere. Nu ştii dacă 

generalul Siracov a putut telegrafiă regelui Carol că, 
după părerea sa el nu e prins de războii, ci un par- 

lamentar ilegal deţinut, în timpul cînd la spatele lui: 

trupa i se revoltă. Dar regele Romăniei a, dat ordine 
de liberare, şi văd telegrama prin care șeful intere- 

sanţilor prisonieri mulțămeşte. 
* 

Vin ştiri de pace. Propunerile noastre ar fi fost 

primite aseară pe de-amntregul. S'aii început la Niş 

negociaţii directe cu Sirbii; generalul Papricov și un 

civil represintaii Bulgaria. Totuşi la Chiustendil ar 

urmă lupte învierșunate. Ultimele sforţări ale Bulga- 
rilor sînt aşa de energice, încît opresc invasiunea duş- 

mamului. În Sofia nu e de loc revoluţia ce se zvonise:
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din potrivă o telegramă anunţă că se lucrează ca de 
obicei, zi şi noapte, în Ministere, la Statul-Major, pre- 
tutindeni, cu o solidaritate naţională în nesucces, care 
e, de sigur, admirabilă. _ 

Ar fi vorba ca negociaţiile între represintanţii tu- 
turor beligeranţilor să se facă pe bordul corăbiek ro- 
mănești „Ştefan-cel-Mare“. Austria sar fi oferit, fără, 
a i-o cere cineva, să garanteze cesiunea, teritoriilor ne- 
cesare pentru asigurarea graniței „dobrogene. E rîndul 
să zicem si noi: „vom vedea“. 

% 

Deocamdată avem puţine pierderi. Încercînd să treacă, 
la întoarcerea după o îndrăzneață recunoaştere, prin 
trei linii de sentinele, locotenentul Boureanu a fost; 
greu rănit la picior. Tovarășul săi şi-a avut calul ră- 
nit de două gloanțe. Boureanu s'a ţinut cu sforțări 
eroice pănă dincolo de linia focurilor. A doua zi, un 
soldat a, fost găsit mort, cu batista apăsată pe rana 
din furca pieptului. Un bacalaureat biciclist a fost 
oprit de gloanțe în lunecarea lui iute. Se aduce cîte 
un „spînzurat“, căruia i sa legat, funie de gît după 
moarte. Noaptea, se trage asupra coloanelor de muni- 
ţii. Poporaţia bulgară, de şi i se plăteşte cu preţul 
cerut, tot ce voiesc ai noștri, se uită, firește, cu ură 
şi sete de răsbunare la năvălitori. 

În sfirşit ce va fi acolo, vom vedea. Sînt repartisat 
deocamdată la corpul l-ii, al cărui cartier-general e 
la Vraţa, 

13 Iulie. Un automobil mă duce la Bechet, şchelea Jiiu- 
lui. Ținutul din margenea Dunării e de o frumuseţă deo- 
sebită. Lanurile de porumb, crescut înnalt de ploile 
multe, se întind pe amîndouă laturile şoselei netede. 
Şi aici toată munca s'a, făcut, în lipsa, bărbaţilor tineri, 
chemaţi la altă muncă.
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Sate puţine, dar mari, larg întinse. Cele mai multe 

case ai înfăţişarea solidă şi plăcută. Ziduri joase, in- 

trări arcuite, coperişuri de oale palide. Se construieşte 

din lut în care se aruncă bucăţi triunghiulare de că- 

rămidă. Biserica nouă din Dăbuleni are proporții 

vaste. Mai interesantă, la stînga bisericuţa, veche, fără 

turn, cu un pridvor original, arată vechime; ar trebui 

cercetată cât se ţine în picioare. Văd un cochet spi- 

tal în stil romănesc, care nu arată să fi adăpostit 

mulţi bolnavi. 

Lumea, rămasă la vatră ni iese bucuroasă înnainte, 

Bărbaţi voinici, foarte frumoase femei sprintene şi 

albe, copii cu ochii Jimpezi supt părul bălan, ca în . 

pînzele lui Grigorescu. 

Dar toate le biruie măreaţa Dunăre largă, în linul 

freamăt de argint al undelor sale. Ostroave răsar, 

zburlite de sălcii, stringînd în desișurile lor umede” 

milioane de ţinţari şi mari tăuni lacomi. Apa le în- 

cunjură uşor, moaie capetele ramurilor fragede Şi-ȘĂ 

duce înnainte viaţa, rătăcitoare, către zarile albastre 

ale celor mai depărtate înnălţimi. Lângă mal pescari 

răsleți îşi înmoaie undiţile: cîte un punct negru de 
viaţă omenească. 

Bechetul se ridică din dunele de nisip, cu porumb 

chircit, cu salcîmi cari n'aă putut să se ridice, clădit 

de puterea şi netezit de desmierdarea vînturilor du- 

nărene. E un sat, şi mult timp, oricîte încercări sar 

face ca, să-l ridice, va rămînea numai un sat. Case 

„joase, urite, adesea fără împrejmuire, — ca o preve- 

dere a Bulgariei de dincolo. Duna e pretutindeni, aco- 

perind curţile, împrejmuind temeliile caselor, avînd 

pare că ambiția de a le şi acoperi. 

Totuşi, în apropierea portului, ea, se dă în lături și 

lasă o mindră aleie de sălcii bătrine să înnainteze 

eătre malul apei largi. Ea ascunde cu crăcile ei stu-
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foase orişice. Numai după ce se încheie, privirea, 

poate cuprinde, din punctul de vedere unde se în- 

nalţă clădirea plină de gust a Serviciului Navigaţiei, 

priveliștea nouă şi atît de interesantă pe care malul 

drept o oferă, 

hahova se desfăşură pe o costișă prăvălită spre 

rîti dincolo de Ostrovul plin de sălcii împleticite. Pă- 

mîntul lutos e brun ca o scurteică orientală de şaiac, 

” coperișurile de ţiglă adaug pete roşietece ; ici şi colo 

se impune verdele grădinilor puţine în această arșiţă 

„şi stîrpiciune. O biserică mai mare îşi încovoaie ca- 

lota coperişului, mai departe ţîșneşte spre cer un alb 

turn de giamie. Şuviţi galbene ce se tîresc pe deal 

arată drumurile ce radiază spre vecinătatea de sate. 

Întracolo duce una din plutele care ai răsturnat 

dincolo mii de oameni pănă acuma; un cochet remor- 

cher negru o mişcă, azviîrlind în lături valurile de 

spumă albă. Îmbarcarea se face supt conducerea unui 

ofiţer maior de reservă și a unui ofiţer de marină, 

oameni de toată bunătatea, pe lîngă cari se adaugă, 

în acest ceas de despărțire ce nu e lipsit de emoție, 

medicul, judecătorul, un advocat din localitate. Sînt 

ediţii nouă de gazete, cu litere mari și ştiri vechi. 

Platforma, de scînduri se umple de automobilul nos- 

tru, de un al doilea, și de o companie de plutonieri. 

Dintre ei se desface un Bulgar tînăr, cu privirea spe- 
riată şi sălbatecă supt căciula tîpşită: are bilet de 

voie soldatul de 18-9 ani cutare, din Rusciuc, dar ori- 

- ginar de la Tirnova, ca să se întoarcă la „vatra lui“: 

nu şti de ce el stăruie că această „vatră“ e Romănia. 

Reserviştii noştri sînt oameni în vîrstă, cu faţa brăz- 

dată de nevoi, sprincenele şi mustăţile groase, în ochi 

cu lucirea de tristă neîncredere a celor ce sai prins 

în luptă cu viaţă şi ati căpătat multe răni de la dînsa. 
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Se pot vorbi multe cu &. Unul singur e de părere 

că am fost „tinut mai bine“ decit dînşii şi că de 

aceia nu-i pot iubi, nu li pot da sfaturi şi nu-i pot 

ajuta. Nimeni nu-l aprobă însă. Ceilalţi recunosc că 

tot răul — sait măcar o foarte largă parte dintr'însul— 

li vine din aceia că nu-şi îndeplinesc în conştiinţă 

datoria de alegători, de cetăţeni, că nu-şi trimet, în 

Sfatul ţerii lor, oamenii lor. Nu se pling de muncă: 

„am munci bucuros şi mai mult dacă am şti că mun- 

cim pe locul nostru“. Pentru țară își arată o mare şi 

sinceră iubire: „facem tot pentru tara noastră“. ŞI, 

cînd li spun că jertfa nu va fi prea împovărâtoare, 

că sînt primiţă peste apă ca prieteni, acelaşi adaugă: 

„Şi sînge să vărsăm, nare a face; îl vărsăm pentru 

dinsa“. Şi, cînd ţermul duşman se apropie, ei strigă 

de odată, instinctiv, prinşi de un covîrşitor sentiment: 

„Trăiască Romănia“. Mă prind că a strigat şi acela, 

care vrea ca, prin hotărîrea oamenilor, oricine să mă- 

nînce tot atit. 

La Rahova, cetatea unde păzia, la 1461, Neagoe, 

„căpitanul“ lui Ţepeş, sînt cîțiva ofiţeri de cavalerie. 

Un mare număr de cai e mînat la grajdurile bune ale 

regimentului local, de soldaţi zdraveni în uniformă, 

bulgară. Nu sînt Romîni în uniformele găsite prin de- 

posite, care încă de aici se arată, gospodăreşte, aşa 

de pline, ci desertori. Un maior dă explicaţia care, în. 

forma. ei cam exagerată, e totuşi justă: „nu sînt pri- 

sonieră; ei sau predat de bună voie și ne-ati ajutat, 

ca şi Rominii, de la început pănă acuma“. Tăcuţi, ei 

poartă cu îngrijire caii pe cari n'aiă voie să călărească 

şi îngrijesc armele cu care alţii se vor luptă. Ce are 

a face ! O ideie li s'a înfipt în minte, —şi ce adînci 

sînt la aceşti oameni rădăcinile ideilor 1—: că nu tre- 

buie să se lupte cu Romînii, cari sînt creștini şi fraţi,
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cari vin pentru pace şi dreptate, cari nu-i urăsc pe ei, ostașii viteji, cum nu urăsc pe ai lor, cei harnici din sate. Şi astfel lasă, arma, și se preda, se încre- dințează nouă. 

Luăm dealul pe una din acele crestături înguste în lut care despart, locuinţile. Biete locuințe, mărunte, răi clădite, fără gust, mai mult decît modeste; doar un advocat are aceiași tejghea ca şi un tutungiă oră negustorul de la „bacalniţa. Turci, Turcoaice cu hor- bota, aproape căzută de pe bărbie, copii cari ne pri- vesc cu curiositate, oameni din popor cu căciula mică, "vesta scurtă, șalvarii umflați, de-asupra, opincilor cu nojiţe multe. Intelectualitatea, în mare parte vinovată, pentru aceste împrejurări, prin nemăsaurata ei ambiţie şi exclusivismul ex radical, lipseşte, Cele mai multe din ferești. și uși sînt lăcătuite, ca bătute în cuie. Totdeauna, oare e aşa de trist în cetatea, dunăreană al cării trecut, de la invasia, cruciaților lui Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei, pănă, la, 1877, e aşa, de romantic ? 

Sîntem pe culme acuma. Se deschid în dreapta, şi în stînga mari lanuri de porumb pus întrun singur ochii şi cu frunza, ruptă, ca să crească rodul mai mare. Deocamdată totul e părăsit: numat din loc în loc, lîngă stâlpii telegrafului, păzește, în haine groase întunecate, sentinela, noastră, a căriă puşcă scînteie în soarele de Iulie, luminind silueta, sprintenă. La „ Oarecare distanţă, un soldaţ duce pe un locuitor călare pe calul mic, cu căciula, lăsată tare pe ochii vioi și Yicleni ca de fiară la pîndă: a, tras cu revolverul asupra sentinelei, a tras de două ori. Şi el explică aceasta prin refusul soldatului de a-l lăsa, a trece cu- „un „bilet“ de Ia „comandantul“ din Vrața.
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E ţinta către care mergem şi noi. Din ce în ce 
mai mult învie cîmpul de porumb şi grîă. Bătrîni, 
femei, copii vin de la, secere: e mai mult negru în 
haine, mai multă tristeţă pe faţă; nu vezi sprintenia. 
fetelor şi nevestelor noastre. Pe umeri poartă un 
fel de secerătoare practice, cu marginea dinţată. Cîntec 
nu €, nici ochi în lături, nici chiar vorbă. Din cerul . 
albastru nu pare să se scoboare asupra lor nicio bu- 
curie. Ce grei poate plăti un popor întreg, gospodar, 
harnic şi brav, greşelile politicianilor săi! 

La. căderea serii sîntem în Cneja. Satul e plin, e 
copleşit de trupe. Piaţa cuprinde mii de oameni, sute 
de căruţi, de camioane cu muniții, de cară dunărene. 
Două transporturi rătăcite sai amestecat cu unul 
care-şi face popasul pe drumul cel bun. Uniformele 
de azi se văd lîngă vechile chipii tari, înnalte, ale 
„liniei“ din 1880, ale artileriei de odinioară; cărăușii, 
întru cît nu şi-a întregit costamul cu cîte-o zdreanță 
militară, poartă cămășile lungi, măntălile de abă cu 
șnurură, căciulile ţeranului dunărean al Romăniei. Vor 
mai merge, zile întregi, de-a lungul drumurilor necu- 

„ noscute ale ţerii străine, în buza unei primejdii, de 
care, în hotărirea lor, împletită pe fatalismul tradiţional, 

nu vreau să ştie, nehrăniță cum trebuie, cu jumă- 

tatea, de pîne goală pe zi, îmbrăcaţi neîndestulător 
în bătaia aspră a recilor vînturi din Balcani, vor merge, 

cărînd hrană pentru trupul şi pușca fiilor, pănă unde 

li se va isprăvi rechisiţia, şi, dacă la urmă, banul 

pentru ei va întărzia, vor avea ce povesti celor de 

acasă și vor adăugi poate, ca acei de pe pluta de la 
Bechet: „Trăiască Romănia!“. 

Între ofiţerii de reservă, cari n'aă toţi hartă și se 
dumeresc cu grei, întîlnim deputați de astăzi şi de 

ieri, medici evrei din Bucureşti. Au avut prilej să
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stea în legături cu lumea locală, cu acei mocniţi ţerani cu mustăţile groase crescute peste buze ca să tacă, mai mult, cu îndărătnicit „intelectuali“ cu barbișon, „mustăţi răsucite Şi pălării elegante de paie, şi spun ceva, din ce li s'a, spus. Învățătorul, care știe franţu- Zeşte, li-a declarat, în faţă că „am avut noroc de Sirbi şi de Greci, căci altfel ne-ar fi bătut de ne-ar rupt“. Eu nu cred, şi găsesc încă odată această sumbră mentalitate de nesfirşită încredere în sine şi un mare îndemn, dar şi o primejdie uriaşă pentru Bulgaria. 

Drumul se întoarce acum spre Biela-Slatina, centru mai mare de populaţie. Ocupaţia militară a încetat. Telegraful e liber de sentinele. 
Tîrgul, la care ajungem îndată, e o adunătură ne- regulată de case curioase, de lut vechii, cu  ferești oblonite, cu uși zăvorite, înşirate de-a, lungul unei şosele pline de gropi în care gîște şi porci scotocese murdăria. Mulțimea care ne priveşte de departe, ne- încrezător şi dușman, e ținută în frîu de un gardist în foarte imposantă uniformă militară. 
Cîmpi pustii cari se ridică încet spre înnălţimi, păduri tinere se urmează, fără altă viață, decît a, ce- telor de secerători ce se întore răpede, cu cîte un bă- trîn în frunte, a cîrdurilor de copii cari se smulg de lîngă ai lor ca să vadă luminoasa, minune fugară a, auţo- mobilului, a, turmelor mari de oreu ciobanul înfășurat în mantia de şaiac ce-l ascunde. De pe o înălţime se desfac trei oameni cari aleargă spre noi; cel din frunte, în uniformă ruptă, un băiat cu ochii fulgerător de răi, pune un genunchii la pămînt în margenea șanțului şi se caută supt pelerina militară. Carabina care se în- dreaptă, preventiv împotriva, lui îi întimidează, ȘI-l împiedecă de a-Şi desăvirși mișcarea. 

O patrulă ne întîmpină, în frunte cu ofițerul tînăr 

a
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care-şi suceşte pe țarină calul vioiă. Păzeşte un de- 

posit; de obusiere. care se află undeva la, dreapta, din- 

colo de mica pădurice sălbatecă. La dol paşi de locul 

plăcutei întilniri sîntem pe şoseaua tare, largă, bătută, 

cu piatră, nu cu prund, care duce la Borovan, loc de 

concentrare pentru trupele corpului I-iă. 

Ajungem acolo în noapte deplină. Acelaşi tîrg cu 

străzile gropoase, cu fereştile fără lumină, cu casele 

nevăruite sai cu pete galbene, de neîngrijire, în fa- 

ţada atinsă cu var sinelit. Oltenii noştri stai în jurul 

focurilor ce zvârl jerbii roşii cununate cu scîntei. Un 

mare convoi de prisonieri din brigada capturată stati 

prieteneşte laolaltă cu ei, ca și cum sar fi cunoscut 

de cînd lumea, tunica brună lingă tunica albastră, şa- 

iacul greii al uniformei de iarnă lingă uşoară blusă, 

albăstrie. Ofiţerul ce comandă, un reservist, se îngri- 

jeşte a găsi pînea. pentru cei cinci sute de oaspeţi 

nol cari ni-ati venit cu ranițele goale. 

E lung drumul pănă la Vraţa. Ne strecurăm pe lîngă, 

convoaie, lungi şiruri de săteni cari merg ca acasă 

la ej, întîlnim sentinele răzlețe, bivuacuri de detaşa- 

mente, în luminișuri de livezi, de mirişti secerate, pe 

lîngă sate în care nu clipeşte niciun semn de viată, 

pe lîngă rari drumeţă cari, trimeşi în ' vre-o afacere, 

ştii cuvîntul, neapărat, al „parolei“. De-o parte şi de 

alta, drumul, care se ridică vădit, de şi nu răpede, e 

mărgenit de desişuri de salcîmi, de sălcii, de boschete 

de copaci roditoră. i se pare că treci pe supt o boltă. 

Cerul e minunat de limpede, scînteietor de stele, fără 

lună, care va ieşi mai tărziă. Aierul rece zbucnind în 

wişcarea iute a automobilului vestește în noaptea de 

Iulie Balcanul apropiat. 

Roţile se aburcă peste şinele căii ferate, care acum,
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N nu mai duce nicăiri, și în curînd avem înnaintea, noastră masa, greoaie a turnului turcesc ce păzeşte la întrarea, spre centrul vieţii orășenești din Vrața. La doi paşi, întrun otel mare, clădit în sus, căci locul e scump în acest -adăpost, omenesc de supt stîncă, fe- reştile mari luminate chiamă la. veghea, tărzie a, ofi- țerilor noștri. Întrăm în cafeneaua prefăcută, pe cîteva, zile în „Popotă“ - şi „fumoar« şi supt ochik Parului Ferdinana, împodobit cu toaţe ordinele sale, supt aj bătrînului Țancov, în atitudine de valetudinar, schim- băm cele mai grabnice Ştiri. 
* 

De două zile ai noștri sînt aici. Cei d'intăiă ve- Diţă a făcut ca în satele noastre la manevre, şi au făcut răă. Colecţia, de mineralogie, instrumentele de „fisică, biblioteca, de la școala de fete vor trebui refă- 

4 

cute de noi. Dreptul năvălitorilor în ţară, dușmănoasă, față de locuitorii Paşnici, trebuie precisat, nu numai în mintea, şi aşa strict cinstită, a, țeranului, ci şi în a lumii orăşeneşti care ceteşte prin ziare prea multe articole despre trofee. Prăvăliile s'au închis, şi închise stai pănă astăzi, de şi liniştea, cea may deplină dom- neşte, de şi nicio casă n'a ars, nicio lovitură nu s'a dat unui om fără arme, — şi, în jur, din porumb poc- nesc puști şi revolvere, asupra, sentinelelor, asupra automobilelor cu Ştiri. Totuşi grosului divisiei L-iu i sa făcut o frumoasă primire, de primar — om de is- pravă —, de unii orășeni, cari asi ieşit, — familiile celor de frunte fiind mai toaţe trimese la, Sofia. De atuner nu sa ivit niciun conflict, „Strengari“« bucureșteni, cari aji călcat faţă de femei datoriile de profund res- pect dajorit familiilor celor căzuți în lupte sai opriți acolo, ai primit „trăgători“ în fața, camarazilor, Dacă, ofițerii de reservă ar fi avuţ totdeauna autoritatea şi bunăvoința, cuvenită, nici aceasta, nu sar fi întîmplat,
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Ar fi fost îndeplinită din cuvînt în cuvînt frumoasa 
proclamaţie a principelui Ferdinand, care anunţa lo- 
cuitoriler scopul venirii noastre, colaboratori ai libe- 

rării de la 1877: pacea tuturora și dreptatea pentru 
fiecare. Ă 

O noapte în autornobil aproape deschis e. foarte in- 

teresantă, între altele și pentru că vezi şi auzi tot 

ce se petrece, pănă în ziuă. Vîntul munţilor te ţine 
treaz. Trist se ridică lătratul risipit al miilor de cîni, 
un pisoi părăsit li ţine hangul din cine ştie ce cot- 

lon rece, glasuri trăgănate se ridică din mijlocul bi- - 
vuacurilor apropiate. 

În sfîrşit cinci ceasuri. Cei d'intăit locuitori cari 

umblă după grijile lor trec pe lîngă mine. Îi urmez, şi 

mă găsesc în piața centrală. Ea pare strivită, cu toată 

întinderea ei, de enorma, strălucita masă sură a stîn- - 
cilor de de-asupra, care-şi profilează pe cerul de di- 

mineaţă contururile ciudate, ce par a fi resultat 
dintr'o sfăşiere sălbatecă, strimbe, piezișe, vrăjmaşe, 
goale de orice vegetaţie în singurătatea lor de despe- 
rat sihastru. Ce meschină pare statuia, lui Hristu Botev, 
revoluţionarul venit de peste Dunăre la 1876, de la 
noi și cu ştiinţa noastră, pentru a începe lupta de 
eliberare și pentru a peri, cu toţi tovarăşi, în pragul 
ei ! Trupul tînărului înnainte-mergător, înfășurat într'o 
tunică cu brandenburguri, se întoarce războinic, pe 
cînd mîna rotește o sabie de comandă; calpacul aco- 
pere capul tînăr al entusiastului idealist; o bizară şi 
jignitoare concepție a făcut să se înfigă la, cele patru 
colţuri patru „capete tăiete“ de bronz, dintre care 
unul e al lui; litere de bronz arată numele celor căzuți 
pentru neam și ţară. Era poate aici o coroană de 
depus: aceste sacrificii merită totdeauna toate ono- 
xurile, şi din partea tuturora.
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Străbat străzile pline de ostaşii noştri. Văd clădirile 
de căpetenie, în care sai așezat autorităţile militare. 
Sînt altele mai în lături, că depositele în care s'au găsit 
din bielșug uniforme, postavuri, arme, recvisite me- 
dicale, pe care nu erai medici să le poată întrebuința, 
spre folosul răniților, ce periaă cu miile, spitalele unde 
zac alţi -răniţi — nu și ai Turcilor, cari ar fi fost cu- 
leși din pivniţile unde muceziat —, aproape părăsiță 
în cea mai mare murdărie, cu pansamentele neschim- 
bate de multe zile. 

N 

Vraţa e un oraş mare, cu două biserici — curate, 

dar din nenorocire fără; niciun stil —, cu un gimnasiu, 

o şcoală superioară de fete: reşedinţa unei divisii. 

Nimic nu arată însă nici tendinţa către confort a 
locuitorilor, nici exemplul dat de Guvern prin clădiri 

igienice şi arătoase. E vădit lucru că, dacă aici este 

o bună şcoală primară și o excelentă armată, în schimb 
tot restul a fost neglijat, a, trebuit — date fiind mij- 

loacele, restrînse, ale ţerii şi miile de scopuri la care 

trebuiaii să servească, într'o viaţă naţională care în- 

cepea din noii — să fie neglijat. Ce ai lăsat Turcii, 

aceia este şi acum, afară de cîteva clădiri nouă de 

cărămidă strînsă, cu aceleași greşite potriviri de fa- 

ţadă care aici sînt obişnuite, — baroc amestec de uşi 

lungi, de ferești strîmte, de cafasuri şi balcoane inutile 

şi disgraţioase : e vechea, casă turcească, aş zice mai 

bine balcanică, făcută din paiantă pentru focul de 
mine, mai mult goală înlăuntru, cu fereştă şi uşi oblo- 
nite ca pentru vremuri de perpetuă nesiguranţă, cu 

"acoperişul solid de olane bulbucate, rose-palide. 

Am avut; prilejul să și pătrund în locuinţe de frun- 
taşi. E strictul necesar, fără tablouri — dar cu hărţi 
etnografice tendenţioase, fără „bibeloturi“, fără dra- 
perii, fără absolut niciun lux, aproape fără alt strict
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necesar decît patul de fier vienes, scaunele de fier de 

aceiaşi origine, lavaboul de metal. Mai pretutindeni 

serviciul e făcut de un ţeran în portul lui obişnuit, 

cu Găciula pe cap adese ori. În acest traii „lacede- 

monian“ sînt de introdus fără îndoială schimbări, 

fără a se ajunge la cheltuiala zădarnică, la exposiţia 

tufaşă, la fațada, mai mare decît cuprinsul. Nimicu- 

rile care se despreţuiesc aice nu rămîn fără înrîurire 

asupra sufletului: sentimentele se fac- mai dulci, por- 

nirile furioase ale puterilor ce se simt se îmblinzesc, 

ideile negre se înseninează şi ideile fixe se împrăştie, 

Am văzut vechiul bazar, care s'a păstrat fără schim- 

bare. Măruntele bărătci de lemn se îndeasă unele în 

altele, ca niște băbuţe friguroase. Firmele sînt scrise 

aproape neceteţ pe scîndurile de lemn; une ori e numai 

însemnarea cu cridă a numelui proprietarului. Ici şi 

colo, apare obișnuita înştiinţare — zguduitoare la în- 

ceput şi emoţionantă pănă la capăt — că stăpînul 

care s'a dus nu se va mai întoarce; afişe cernite în 

litere de tipar ori în simplă cursivă zgiriată, Aici 

viaţa a încetat cu totul, — şi nu numai din pricina 

noastră; unele din aceste croitoriă, cizmării, cojocării 

Sati închis încă de acum unsprezece luni, și cine ştie 

dacă se vor mai deschide! 

Pe alocurea se vinde: în brutăriă sînt soldaţii noştri, 

cari. întrebuinţează cuptoarele, dar iată măcelari cari 

zdrobesc . carnea de vită şi de pore cu topoarele, 

pentru ofiţerii de aprovisionare cari se îndeasă la 

mica lor tarabă. Magazinele de lucruri mai scumpe 

nu îndrăznesc însă. 

În mahalale, viaţa obişnuită a fost totuși reluată. 

Porţile sînt încă ferecate, dar în pragul portiţei stau - 

de dimineaţa, pănă seara, femei de toate vristele, pănă 

la bătrinica adusă de şele, copii bine îmbrăcaţi, foarte 

robuști, curaţă, cu obrajii trandafirii de sănătate, codane” 

10
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cu barizul pe cap după moda turcească, stati şi se 
uită la tot ce trece, la infanteria, de vioi soldaţi al- 
baştri, la cavaleriștii ce aleargă cu ordine, la trenu- 
rile de artilerie, la convoaiele de provisii şi muniții 
care zi şi noapte uruie pe caldarimul şoselei, dar mai 
ales la automobile, ale căror semnale le-ai învăţat 
toți ştrengarii aceştia, şi la liniștitele aeroplane care 
trec sus de tot în albastru ca niște vulturi uriași cu 
aripile țtapene. 

ÎN interesează, vreaă să înveţe, să adopte, să-și 
adauge tot ce aduc aceşti străini. În jurul oricării ma- 
şinăriă care se drege sînt ochi serioşi cari observă, 
Sîntem „descusuţi“ sistematic, cu o nesfirşită şi stă- 
ruitoare răbdare. 

„_ Zîmbetul e rar, și cine l-ar avea atunci cînd pe pă- 
mîntul săi trece altă oștire, căreia nicio resistenţă, 
nu i se poate opune în potopul năvalnic al tuturor 
nenorocirilor ? Sînt aici dureri adinci, doruri sfinte 
către alţii, care trebuie gîcite, trebuie cruţate, trebuie 
răsplătite. „Sînteţi bogaţi“, spun unii cu jind, cînd de 
atitea luni bărbatul nu aduce banul în casă. „Fru- 
moșşi băieţi aveţi voi“, suspină o bătrînă, „dar şi noi 
avem băieţi frumoşi“. lar altele nu spun nimic, dar 
ochii pling de cîte ori trece un ostaş care poate să 
nu se maj întoarcă la soţie, la mamă, La Cneja era o 
bătrînă, fără, soţ, fără rude, numai cu doi copil voi- 
nică cari ati murit, — de Turc, de Sirb, de Grec, cine 
ştie! — şi, de cîte ori o uniformă, se vede pe un prag 
de casă, ea, vine, sărmana, și se aşează lîngă dînsa, 
fără o lacrimă, zimbind, fericită: aceasta e nebunia 
ei, care a mîngiiat-o, că nu crede, nu poate să creadă, 

- cum că feciorii ei nu se vor mai întoarce niclodată, 

Cu intelectualii, amestecați aici, întrun chip necu- 
noscut în oligarhia noastră, cu poporul, în haine ţe- 
răneşti, care face politică — și cît de efectiv şi de
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aprins! —, legăturile sînt rare, jenate. În jurul „po- 

potei“ ei se agită, cu cerşitori curioși în frunte, aş- 

teptînd plecarea, celui din urmă ofițer pentru a-și re- 

lua, locurile la mesele de lemn și a pune la cale soarta 

lui Danev, care nu va fi iertat nici în copiii lui, şi a 

celorlalți. Adîncă despărţiri de partid există între ei, 

mai adinci ca la noi, şi din causa, intereselor ames- 

tecate în aceste lupte, căcă, aică, la o schimbare de 

regim, totul se schimbă. Primarul e malinovist totuși, 

dar pentru că, după vechile datine turcești — cînd 

aceasta era cetăţuia creştinilor —, autonomia Comu- 

nală se menţine. E trist de ce sa întîmplat, dar 

crede nestrămutat în viitorul neamului săti: mîne va 

vorbi despre întrarea Bulgarilor în Salonic, în „Solun“, 

şi va repeta vorbele lui Simion că: de acum poate 

să-şi închidă ochii. 

Am ocasia să vorbesc un ceas cu d. advocat Gheor- 

ghiev, stambulovist, prieten al Romăniei — de şi crede 

poate” că noi am adus holera şi că pretutindeni am 

stricat sămănăturile, — care binevoieşte a mă găzdui. 

Își dă seama pe deplin, poate nu fără influența spi- 

ritului de partid, de greşelile mari ce sai făcut şi e 

hotărît să sprijine altă politică, de concentrare şi tă- 

măduire. În ce priveşte Sirbii însă, e ireconciliabil: i 

se pare indiscutabil că Macedonia e bulgărească, chiar 

acolo unde nu sînt Bulgari, şi anume pentru „motive 

etnice“ care sînt pentru d-sa altceva decît presenţa 

actuală a unei populaţii bulgărești în cutare locuri. 

Mă întreabă, de am renunţa la Basarabia dacă ar fi 

colonisată cu Ruşi şi pare mirat cînd îi spun că şi 

cele mai sfinte drepiuri istorice ai un termin, că orice 

popor are în cercul expansiunii sale provincii unde 

nu mai sînt decît morminte asupra, cărora se plinge. 

Crede că la Cumanovo şi aiurea ati fost şi Bulgari, 

mai ales Bulgari între luptători, că Adrianopolea sar
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fi putut lua, şi fără concursul Sîrbilor. Evident că n'ar 

„da nimic, şi, în locul lui Danev, pe care-l desaprobă, 
ar reîncepe şi d-sa aventura, care, în aşa de triste 
împrejurări, se prăbuşeşte astăzi, 

Interlocutorul mieti e un om frumos, voinic, brun, 

sămănînd foarte bine cu colegul de la Universitate şi 

„Academie Simionescu. Vorbeşte franțuzeşte foarte bine, 

ca unul care şi-a. făcut studiile în Lausanne, E sis- 

tematic în discuţie, nu fără o oarecare nuanţă de 
pedantism, pe care l-aș numi oriental: în adevăr ni- 

căiri categoriile și „distincţiunile“ aristotelice n'aii că- 

„pătat o mai mare desvoltare decît în lumea musul- 

mană, şi argumentarea pentru un subiect cu totul 

lipsit de însemnătate şi de valoare practică poate că- 

păta prelungiri nesfirșite la un hoge din Samarcanda. 

„Am. avut însă plăcerea de a discuta chestii de cel 

mai mare interes pentru amîndouă popoarele cu un 

om cult, - vorbind curent o limbă europeană şi mai 

“puţin supus decît alţii cuvintelor iresistibile” de- pa- 

siune care fac orice discuţie, nu numai inutilă, dar şi 

supărătoare. . 

* 

Cavaleria generalului Musteaţă se găseşte la Or- 
hanie, unde a întrat după ce-a aruncat în împreju- 

rimă citeva şrapnele de pe dealurile încunjurătoare. 

Orhanie e la deschiderea defileurilor ce duc spre 

Sofia. Divisia I-a a fost trimeasă pentru a-l susţinea, 

şi astăzi se va face încercarea, defileurilor. Generalul 

Cotescu îmi îngăduie binevoitor să merg acolo pentru 

“a fi de faţă la un moment care poate fi de o mare 
importanţă, istorică. 

Şi iată că Miercuri luăm cu același automobil dru- 
mul către cheia, trecătorilor de la Stara Planina, de 

la „Munţii cei Bătrîni“, dincolo de care poate fi luptă,
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acea luptă pe care cu nerăbdare o aşteaptă soldaţii 

noştri. Pe d'innaintea unor clădiri militare întrăm în 

şoseaua destul de bună care străbate tot înnainte 

regiunea de supt munţi. La dreapta o bucată de vreme, 

despărțite prin cîteva grădini şi case, stîncile goale se 

urmează, cu înrialte vîrfuri în care a bătut parcă se- 

curea unui furios uriaş nebun. Îndată calea, ferată 

mărgeneşte aceiaşi dreaptă, şi în fund se zbat pe un 

pietriş bogat apele Ischerului, o strîmtă şuviţă de apă 

săracă, fără nimic din măreţia apelor noastre în cur- 

gerea lor prăpăstioasă pe piatra muntelui. 
N 

Mezâra e uh centru destul de important, dar întru 

toate asemenea, ca umilă sărăcie, cu celelalte. Poate 

că această sărăcie nu e numai aparentă, venită din 

gusturile simple, din tendinţa spre economie, din obi- 

ceiul de a-şi ascunde bielșugul ca pe vremea de bă- 

nuială şi prigonire a-Turcilor. Aici, prin aceste locuri 

strîmte, se poate lucra puţin. Şi industrie nu există 

încă, decît pe alocurea. O mare fabrică de spirt, care 

acum nu funcţionează, pare a, fi creat rostul economic 

al localităţii. 

Locuitorii, cari fraternisează cu sentinelele noastre 

romăneşti, ni arată bucuros, vorbind o romănească 

foazte limpede, drumul spre Rebucovo. Se trece Is- 

cherul pe un pod bun, în margenea căruia sînt acuma 

cîțiva prinşi din brigada Siracov: mi se spune că, de oare 

ce, după liberarea lor, ei se strîngeai în cete, sa luat mă- 

sura, de a-i expedia la Vraţa, şi de aică mai departe către 

ţară, pentru a fi întrebuintați la munca agricolă 1, 

De acum înnainte trebuie aproape douăzeci de chi- 

lometri pănă să se întilnească sate; unul, două se 

ivese numai din depărtare în Ținutul de supt munte. 

1 De fapt, eraii trimeși fiecare Ia locul lui, „cu bilet“.
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Jos, rîul se sucește pe luturi care-l îngălbenesc, pe 
cînd malul se înnalță, tot mai mult, ca părete de pră- 
pastie; parapete de piatră, masivă, stîlpi grosolani în- 
fipţi unul lîngă altul, îl mărgenese numai pe alocu- 
rea. Sînt multe lanuri de porumb, de o mare bogă- 
ție şi o îngrijire deosebită. Grîul se suie în pîlcuri 
mărunte, amestecate capricios prin verdeaţa, de pă- 
dure, pănă sus pe culmi, care aici nu mai au goli- 
ciunea abruptă a, virfurilor 4e lîngă Vraţa. Pare că . 
am fi în părţile mai de sus din valea Teleajenului şi, 
precum aceasta se opreşte la Cheia înnaintea munte- 
lui mai înnalt, deschizînă privirilor o succesiune fru- 
moasă de coame, tot astfel, dar într'o râai mare mă- 
sură, dincolo de casele, lăsate la o parte de şoseaua, 
dreaptă, ale satului Rebucovo, linii foarte înnalte se 
înfundă, de la verdele apropiat pănă la cel maj deli- 
cat, mai aerian, mai ceresc albastru, „Planina“ e acolo, 
și trebuie drum lung, greutăţi naturale însemnate 
pentru a se ajunge la acea Capitală a Bulgariei nouă, 

“al cării nume e pe toate buzele. 
Coborînd puţin şi apoi urmînd în linie aproape 

dreaptă, fără, întovărâşirea apei zgircite, ajungem la 
Novaciane. E un Novăceni de odinioară, căci finala, 
numelui nu e de sigur bulgară. Ar dovedi-o și unele 
amănunte de gospodărie, ca, acoperișurile de lemn, 
mai încolo de ţiglă, care se înnalță de-asupra porţi- 
lor, ca în părţile Gorjului, și care ne vor urmă pănă 
la capăt. Împrejmuirea e făcuţă din cărămidă, și piatră, 
cu ochiuri pătrate, care-i dai înfățișarea unor ostreţe 
săpate. Sînt şi ziduri numai de piatră grea; coperi- 
şuri de ardesie brută nu lipsesc nici aici, dar cele de 
țiglă bună cuceresc tot mai mult terenul. În jurul 
casei sînt toate instalaţiile unei îngrijite agriculturi de 
proprietar mic, de şi cu 0 înfățișare neorînduită, dă- 
răpănată şi urită prin aceia că peste lutul de basă
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spoiala varului se aşterne cu multă scumpătate. Nu 
mai sînt vitele frumoase din părţile Rahovei, resul- 

tate din corcirea cu specii apusene a rasei indigene, 

care e aceiaşi ca şi la noi. Bivoli greoi se bălăcese 
în noroaie. Porci mistreți cu spinarea perie scormo- 
nesc gunoaiele lîngă cîni slabi ca nişte javre de pri- 

pas. Stolură de gîște grase n'a căzut încă prada re- 

chisiţiei oficiale sai a neînlăturatei rechisiţii par- 

ticulare, 
Romăneşte ştie un bătrin cu barbă albă scurtă şi 

cu mărunţii ochi albaştri, foarte vioi. Adus de senti- 

nelă, el strînge călduros mîna tuturora şi la între- 

barea, ce i se pune răspunde că locuitorii nu sînt Ro- 

mînă şi n'aă nicio amintire despre o obirşie transda- 

nubiană. El însuşi a fost la 'Turnu-Măgurele, la Giur- 

giu, şi de aceia se poate înțelege cu noi. 
Şi satul următor are terminația romănească: Serăd- 

lenii. Lumea, toată e şi aici afară. Soldaţi nu sînt. 

Între case mari, dar de construcţie ordinară, fără vre 

una care să se impuie ca, frumuseţă sai ca originali- 

tate, se ridică o biserică nouă, cu două turle, foarte 

colorată. De obirşia locuitorilor, după experiența de 

dincolo, n'am mai întrebat. 

* * * 

Orhanie se semnalează printr'o clopotniță foarte 

înnaltă, evidentă rămășiță de pe vremea Turcilor lui 

Midhat-Paşa, bunul gospodar de la 1870, reforma- 

torul şi organisatorul „vilaetului Dunării“, cari e au 

întemeiat acest oraș al lui Orhan, Urkhan, fără să 

lase acum alți represintanţi decit zglobii Ţigance 

musulmane, cu. cîrpa murdară legată pe frunte, cu 

scurteica, şi şalvarii umflaţi, din stambă cu fiori foarte 

prăfuită, şi cu uşorii papuci scorțoși. 

Stradele sînt cărări prăfoase ori noroioase între
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colţuri de grădini de o ideală frumuseţă sălbatecă. 
Privirea, atentă descopere iute printre multele buruieni, 
printre nalbele înnalte, de toate colorile, din care sol- 
daţii noștri fac "centrul piramidelor de puști, colțurile 
reservate grădinii cu flori, grădinii de zarzavaturi şi 
livezii cu mulți pomi frumoși, altoiți cu îngrijire. Am 
descoperit pe urmă la celalt capăt, de către Etropol, 
locuință nouă, cu două rînduri, cu vitralii pentru flori, 
cu ornamente de fațadă, dar, în loc de var, cu ace-- 
iaşi sumbră culoare, sură-gălbie, a tencuielii, 

Oficiile militare sînt instalate în Gimnasiu, mare 
clădire de cărămidă, lîngă o grădiniță foarte răi în- 
treţinută. Pe cînd soldaţii își gătesc în curte miîn- 
carea de amiază, pătrund în localul şcolii, cu păreţii 
triştă, văpsiță albăstrui, cu odăi neîncăpătoare şi fără 
lumină, risipite la întîmplare; e vădit că aceşti oa- 
meni cari dai totul pentru armată, n'a făcut clă- 
direa pentru scopul săi, ci a adaptat şi aici vre-un 
local de „autoritate“ anterior. Ceva maj departe, în- 
tro casă turcească, al cării rînd de sus înnaintează 
simţitor asupra celui de jos, locuieşte comandantul 
nostru. Meschinul local al Poșter și-a schimbat mo- 
mentan stăpînul: s'ai găsit multe cărți poștale şi scri- 

„sori risipite. „Ilustratele“ înfățișează, artileria, bulgară 
la Adrianopol, lupta cu baioneta; la Lozengrad, fost 
Chirchilise, şi una chiar, foarte frumoasă, pe Abdul- 

„Hamid, cu o cadînă lîngă dînsul şi capete sîngerate 
în faţa lui: cu un virf de nuia „else joacă în orbitele 
goale ale unui cadavru. | 

Poliţia e o clădire în paiantă, cu false coloane de 
lemn. O şcoală primară, plină şi ea de oaspeţi în uni- 
formă, îşi are aceleași încăperi ca și Gimnasiul, cu 
tăblițe săpate în lemn pentru fiecare clasă; într'una 
sa amenajat, cu totul aspru, o scenă, cu ornamente 
de o naivitate extraordinară,
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Visitez şi școala, de gospodărie pentru fete, aşezată 

la capătul unui maidan foarte întins. De departe, ea 
atrage prin coperişul ei, vesel, de ţiglă nouă; în ate- 

nanțe paianta se uneşte cu cărămida, și legătura eco- 

nomicoasă se vede. Sînt bune săli de clasă şi de 
mîncare; directoarea, al cării bărbat e plecat şi el la 

război, a făcut studii în Belgia. În coridoarele clădirii 
principale văd fotografii interesante, care înfățișează pe 

fetițe lucrînd. Grădina e plină de floră îngrijite şi de 

semănături. Elevele rămîn ţerance şi folosesc acasă 

la ele învățătura practică de aici. 
O scurtă primblare arată tot ce are vechea Orha- 

ie: o singură stradă mai mare, cu prăvălii foarte 

modeste, acoperite cu ardesie, cu ţiglă sat şi cu una 
şi cu alta; cele mai multe uşi şi ferești sînt oblonite: 

un cîrciumar la care e popota ofiţerilor — băiatul de 

prăvălie rămîne cu şapea în cap înnaintea, generalu- 
lui —, un bărbier, un fierar sînt singurii cari ţin des- 
chis. Unii debitanță de tutun şi de lucruri de întăia, 

necesitate aă instalat o masă în deschizătura uşii sau 

vînd numai pe fereştă: cutare negustor cerea unui călăraş 

să plătească şi pentru altul care plecase fără să dea bani, 
şi ostașul nostru nu se supăra de o pretenţie pe care 

fireşte o răspingea liniştit, dar cu hotărire. Se feresc 

de-ai noştri, de escesele lor întîmplătoare—a, fost, cum 
am spus, o mică luptă, şi unul din ai lor a căzut — 

pănă şi negustorii, meşterii, între cei patru păreţi de 

paiantă aj cărora e cea mai lucie sărăcie: bragapgii, 

cizmari de opincă şi papucă şi alţii. Un fotograf, în- 
chizînd, şi-a lăsat afară reclama, interesantă prin cin- 

stitele feţe serioase de sătence, prin mustăţile răsucite 
şi mîndrele barbişoane ale soldaţilor. | 

După amiazi, se începe trecerea, defileurilor. Infan- 

teria, artileria divisiei întăia a corpului L-iă ai şi plecat,
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într'acolo, după ce sat schimbat de cercetași cîteva, împuşcături. Generalul Cotescu, generâlul Gărdescu sînt cu ei în aceste minunate locuri primejdioase. Ne pre- gătim să-i urmăm, cînd se anunță, că va, trece prin oraş ș divisia de cavalerie a generalului Musteaţă. 

În tăcerea desăvirşită, pe care goarnele n'a voie So rupă în vreme de înnaintare războinică, capul co- loanei apare din dosul vechiului turn de pe vremea, Turcilor. Sînt, îndaţă după generalul cu aspra figură, bărbătească, — era soldat pe aici la 1877 —, avînd lîngă el deschisa, față blondă a unuia din cei doi ma- ioră Olteanu, călăraşii, cari urmează, steagul, prins în teaca lui neagră. Flăcăr neobișnuiți de voinici, cu fe- țele hotărîte fără, asprime, cu ochi în Cari se joacă, gluma şi setea de încercare în lupte; sprintena uniformă, nouă dă mișcărilor de înfrînare a, cailor voinici o uşu- rință, o graţie deosebită. În scrișnirea pietrelor călcate, în sunetul îndulcit al săbiilor pe pielea cizmelor ȘI şe- lelor, ei trec în trap uşor. Rare oră intervine o co- mandă scurtă, un strigăt de nerăbdare, injurătura mş- rîită a sergentului care găseşte că „se omoară, caii“ în vre-o întrecere fără voie. i 
- În lumea locală care s'a strîns să, vadă, rupînd şi ea, numai rare ori tăcerea care se impune prin fru- museţa, serioasă şi grava, măreție a, priveliştii, prin atmosfera, de așteptare şi primejdie care apasă. peste tot, trece vădit un fior de emoție războinică, de res- pect pentru ostașul care se duce înnaintea, morţii pentru a-și servi țara. O știă şi ei, acești privitori, dintre cari unii abia Sai întors răniți de pe cîmpurile războiului şi alții — ca, sus, la o fereastă, acea, fe- meie în negru, cu părul strîns pe tîmple şi cearcăne adinci în jurul ochilor dureroși, ca, acea fetiță cernită, care se stringe lîngă dînea — pling pe urma celcr cari 
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ati plecat, cîndva, serioşi, gravi, ca şi aceştia, înnaintea, 

soartei şi nu s'aii întors încă şi, poate, nu se vor în- 
toarce niciodată. 

Din grupul nostru, unde sînt şi glumetţi, se desface 

către „duşmani“ întrebarea : 

— Frumoasă oaste : nu? 
— Frumoasă, frumoasă, bre ; dar avem şi noi. 

— Aşa cavalerie aveţi voi? 
— Avem noi puţin, bre ; dar avem şi noi, bre. 
Regiment după regiment sai strecurat călărașii, şi 

acum, aproape fără superioritatea pe care li-ar putea-o 
da atmosfera, închisă de casarmă, exerciţiul de fiecare 
zi, conştiinţa că aparțin armatei active — trec roşi- 

orii. Aici nu mai e tunica roşie strălucită lingă 

întunecata tunică albastră; aceiaşi stofă ştearsă prinde 
trupurile unora ca şi ale celorlalți; în ochi luceşte 

același simţ al solemnităţii momentului. Între Dobro- 

geră se amestecă fesurile roşii—ca macil în griie—, fețele 

negricioase, cu micii ochi asiatici, ai 'Turcilor tatariă 

cari par a mirosi răsbunarea rasei şi legii lor. Şi ar- 
tileria călăreaţă îşi poartă sprinten tunurile de şea, 

cu gurile desfăcute de capace, pregătite să verse 

moartea. 

Un ceas şi jumătate ai trecut atitea mii de oa- 

meni; imenşi nori de praf întunecă raza clară a soa- 

relui pe urma înnaintării lor. Am dat celor de faţă, 

pănă la copiii cu șapcă militară şi cu picioarele goale, 

cari nu mai rîd de „mămăligarii“ noştri, ci-și da 

seamă şi de puterea ca şi de îndreptarea, acţiunii 
noastre, impresia de energie, de siguranță, de solida- 

ritate, pe basa căreia întrun viitor apropiat oameni 

cuminţi vor trebui să caute o' apropiere statornică, 

folositoare amîndouă popoarelor. 
* 

XX 

Urmăm trupele, pe care le şi întrecem îndată, în punc-
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tul unde drumul părăsește cîmpia, roditoare, plină de grîne coapte, pentru a, se înfunda în stejarii pădurii de munte, suind tot mai mult spre culmile „Planinei“. Infanteria, divisiex îutăia, Olteni din Calatat Şi Craiova, înnaintează în ordine bună, cu pas sigur. Numărul celor pe cari i-a şchiopat bocancii ori i-a doborâţ raniţa, i-a, copleşit soarele răsfrînt de pietre, e mic; așezați pe margenea, şanțurilor, ei se pregătesc prin- - tr'o uşoară odihnă să se apropie încet de popasul de seară. Un timp, Șoseaua e cu totul singură, și păsă- rile se bucură, de lumină, săltînd în trilură mulțămite, ușoare mirezme se desfac din desișurile culmilor, iz- voare își deapănă povestea lunecînd pe fețele de stîncă, Ce moarte groaznică sar putea face aici, de pe în- nălțimile ce par să închidă o taină de ameninţare, ce silinți desnădăjduite ar cere un asalt împotriva, a- cestor păreţi prăpăstioşi! Dar şi de aici trupele bul- gare sati retras. Sai mai bine ele mai fost niciodată. „Căci Sirbii pătrund biruitor în părțile Vidinului: la» Chiustendil resistenţa, lui Ratco Dimitiiev a fost, se zice, înfrîntă; în Sud se dai lupte desperate cu Grecii pentru Salonic. Cu cine sar putea înjgheba armata nouă pentru a răspinge pe ai noștri, a căror înnaintare se ascunde așa de mult, încît la Borovan se cetia, în 'clipa, întrării noastre telegrame din Sofia că Rominii s'au retras și la Vraţa se ştia cu siguranță că nu ne-am mișcat încă din Rahova? Numai o răpede cedare _si- gură ori tergiversări orientale, ca acelea ce sai în: cercat pe lîngă generalul Musteaţă, ar putea să înlă- ture ruşinea unei întrări romănești în Sofia, pe care cel ce-și dati seama la NOI, nu 0 vor, dar a cării ne- 
apărată, nevoie în anume casuri se impune tuturora, 

lată-ne la capătul defileului vestit, care a costat acum patruzeci de ani lui Gurco jertfe aşa de gro- 
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zave. În stînga, se înnalță, dominînd văile adinci, TN0- 

numentul ridicat de Ruşi generalului îndrăzneţ, care 
a suit culmile peste mii de cadavre. Pegranitul mîn- 

cat de muşchii galben şi desfăcut, la basă, din legă- 

turile sale, e prinsă crucea de marmură, şi table co- 

“ memorative pomenesc regimentele care ai sîngerat 
aici: literele de bronz aii fost însă desfăcute din cuie - 

de feluriţi amatori, şi inscripţia se ceteşte azi numai 

din adîncituri; iscălituri triviale pătează pănă şi „ca- 

valeria“ Sfintului Gheorghe. May sus încă, sînt redu- 

tele turceşti, cucerite cu atîta preutate: pămîntul ro- 
şietec pare că păstrează încă ceva din sîngele mult 

cu care sa frămîntat. Un grup de ofiteri, de soldaţi 

curioşi să afle, cu toată oboseala lungului şi greului 
marş, încunjură aceste urme ale holocaustului adus 

pentru liberarea, Bulgariei. Iar în faţă, pe iarba scurtă, 

sămănată cu clopoței vinei, cu busuioc albastru, s'ait 

întins ca pe o pajişte de acasă cei 6.000 de oameni 

al avangardei. Pe locul unde stă tinereţa, lor sănă- 

toasă ai zăcut atunci miile de trupuri găurite de 

gloanțe, sfirticate de obuse, tăiate de săbii. Se pare 
că pămîntul acesta a primit destule jertfe şi că soarta 

îl refusă astăzi încă una. 

— Vrei să vezi pe Stanciev? 

— Care Stanciev? 
— Fostul ataşat militar al Bulgariei la Bucureşti. 

L-ai prins... 

— Glumeşti. 

Şi-mi caut de lucru, de privelişte, — minunată pri- 

velişte care cuprinde atitea văi şi atîtea culmi, scăl-. 
date acum în soarele care li desface contururile pănă, 

la fumuria înnălţime a muntelui Vitoşa, care supt 

un pile de neguri ascunde Sofia. 
Dar de fapt a fost aică Stanciev, colonelul mărunt
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de stat și ager în privire, care, de şi — se zice —, fu de Romîncă, găsia atîta plăcere să ridă de ar- mata. noastră pănă ieri, cînd nu ştii cine asigura, pe ministrul nostru în Sofia că, pănă la încheiarea mo- bilisării, Sîrbi şi Greci vor fi bătuți şi se va lua dru- mul Bucureştilor. A fost ca, parlamentar, foarte afec- tat de rolul pe care trebuia, să-l joace. A adus vestea „protocolului“ încheiat la Bucureşti şi prin care se fixă o zonă de ocupaţie care ar fi fost întrecută de no; a ameninţat întăii, dacă se va urmă, înnaintarea, cu 0 puternică împotrivire a artileriei — „aşa de de- parte bat tunurile d-voastre ?*, i-ar fi răspuns genera lul Gărdescu—, pentru a, declara la urmă că, totuși trupele de care dispune Guvernul din Sofia se vor retrage şi mai departe. I s'a, spus că vestea „protocolului“ n'a, sosit, că se poate acorda numai o zăbavă de trei ceasuri în aş- teptarea, ştirilor; la 5, divisia se va cobori spre Sa- ranţi și Novoselţi, conform planului statornicit. Îndată, automobilul „Parlamentarului“ a, cobortţ valea. Acestea, mi le spune prietenul Alexanâru Săulescu, pe care-l aflu aici, ars de soare, în uniforma-i de căpitan de artilerie, bun bucuros, ca toată lumea, de război, care nu vine. 
Trupele îl cer. Vrea să audă, ropotitul puștilor, so- lemnul bubuit al tunurilor. La cel d'intăiă zgomot cartierul e părăsit de soldaţii ce se Tăpăd înna.- intea primejdiei. E .un avînt extraordinar în aceşti ostaşi mînaţi pănă aici în marşuri care vor rămînea, celebre şi pe cari cîteva ceasuri de: odihnă sînt în stare a-i reface, trupeşte şi sufletește. Se înbulzese la, recunoaştere. Ofițerii de Ia aviaţie se joacă de-asupra muntelui. Generali înnaintează la, chilometai înnaintea, ultimelor garde. Mi se povesteşte cum doi oameni, răz- leţă de sentinele, au prins aici, în munte, treizeci de cetași bulgari, porniţi de pradă şi omor. Ati tras asu-
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pra grupului, li-ati cerut să arunce puşti şi tesace şi 

i-ati dus frumos la cartier parcă ar fi făcut lucrul cel 
mai obişnuit din lume. 

Acest suflet, hotărît al săteanului nostru trăieste şi 
în generalul de cavalerie pe care-l întîlnim din noi, im- 

pasibil și sever, la întoarcere pe la mijlocul defileului. Pri- 
meşte scrisoarea, de înştiinţare a colegului săi Găr- 

descu, o pune în buzunar şi declară liniştit că are or- 

dinul de a înnainta, de la, comandantul suprem şi că 
el ştie numai una: va merge la, Sofia. 

% 

Sîntem seara în Vraţa, aducînd vestea, celor petre- 
cute. O bună noapte de odihnă la, d. Gheorghiev, iar, 

a doua zi, cînd să-i apreciem ceaiul ce fumegă în păhare, - 

brînza sărată de munte—stînile ascunse sînt pline de 

cantități imense —, caii divisiei a doua bat pămîntul ud, 

în dimineața, ploiasă. Restul corpului de armată pleacă 

spre Orhanie, Și, în cea mai mare grabă, mulţămită 
bunăvoinţei d-lui Savopol, îl putem urmă. Colonelul 
dr. Potircă din Craiova e amabilul misi întovărăşitor. 

La Mezdra e un popas; satul e plin de trupe, care 
fraternisează, iarăși, cu locuitorii. Medicii, cu dr. Lau- 

gier în frunte, se găsesc la pod. După ei se îmbulzește 
artileria. Cavaleriştii poposesc în porumburi. De aici 
pănă departe spre Rebucovo infanteria merge cu un 
avint, cu o disciplină și voie bună care-ţi umplu su- 
fletul de bucurie. 

Iarăşi prisonieri, mai noi. Fac parte din aceia cari, 
după lupte lungi, porniţi de la Midia, pe luntri, dintre 
care unele s'a scufundat înnainte de a ajunge la vapor, 
au debarcat la Varna şi ai tost porniţi cu trenul ca, 
pentru Sofia. La Mezdra au văzut însă că sînt îndrep- 
taţi aiurea, şi sati opus. Lupta cu Sîrbil n'o vor. Şi-a 
adus aminte că, ofițerii ai rămas în urmă la ceasurile
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grele şi, la amenințările lor, la focurile de revolver trase 
în rebeli, ai răspuns cu pușca. Un maior a căzut. De- 
sarmaţi, ceilalți conducători ati fost îmbrăcaţi soldă- 
țeşte şi puși, cu tesacul la coastă, să facă, exerciţii. 
Sai dat şi lupte cu soldaţii rămaşi credincioși, şi par- 
tidul învins al răsculaților sa predat în marş. Qa- 
menii, voinici, par cu totul storși; mantaua o poartă, 
pe spatele încovoiate ca op zeghe de ciobani. Politi- 
cianii nebuni, generalii megalomani ai distrus o tară, 
ai aruncat în urmă pe ani de zile o rasă, 

Orhanie e acum cartier-general. Gimnasiul se cu- 
răță pentru cancelarie. Curtea şcolii primare e plină 
de prisonieri. Încetul pe încetul divisia a doua soseşte 
și se instalează, trezind curiositatea, locuitorilor cari 
credeati acuma, că totul s'a, isprăvit și pe cari această, 
nouă avalanşă de trupe îi uimeşte. 

* 

Corpul IV, al Moldovenilor, e în mișcare spre Etro- 
pol și, în tovărăşia unui căpitan de stat-major, îmi e 
îngăduit să pătrund după, amiază, pe o vreme maj 
liniştită, pănă, la locul unde-şi va, întinde corturile de 
seară, | 

Dincolo de Orhanie apare iarăși un pile de prinşi. 
Ai avut luptă la trecători cu at noştri şi ni-ar fi ucis 
doi oameni, rănind patru. Uni sergent ni explică de 
ce al lui sai predat. „Am luptat cu 'Turcii: era, drep- 
tul nostru. Apoi ne-ai mînat împotriva Sîrbilor şi 
Grecilor: nu era, drept. S'ai luat atitea, țeri: să se fi 
împărțit frăţeşte. Nu tot la unul şi la ceilalţi nimic ! 
Cu fraţii nu ne batem. Am venit la, voi.“ May încolo 
încă e un grup mai mare, cu un ofiţer sprinten şi 
cochet, care stă sumbru la o parte, lîngă calul lui. 
Văd tineri în uniformă, şi țerani bătrîni, cu bărbile 
sure, îmbrăcaţi ca la muncă; ei covîrşesc ca număr
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pe cellalță. E o bandă formată pentru a ni tăia legă- 

turile şi a ni ataca transporturile, pentru a trage în 

sentinele şi în „cînii de biciclişti“, cum ar fi spus unul 
din ofiţerii lui Siracov, lăudîndu-se că el însuși a dat 

jos, a văzut, cu bucurie, căzînd acest „cîne“, un ba- 

calaureat voluntar. Între prinşi se află și un Romiîn 
de lîngă Plevna. — „Ştii romănește?“ „Sînt Romîn.“ 

Şi îmi spune că lipseşte de aproape un an dintre ai 

lui, că are copii acasă, că sa luptat la Adrianopol şi 

are răni pe dinsul, că toți laolaltă n'aă decît pînea 
ce li-o dăm şi niciun ban în buzunări. Mine, de la 

şcoală, unde vor petrece noaptea, se vor duce pe 

acasă cu „biletul“, şi-i ajutăm fiecare cu ce putem. 

Lăsăm la stinga drumul spre Pravet, şi Etropol şi 

o sucim la deal, urcînd către platourile Plevnei, pline 
de ostaşii noştri din două corpuri, amîndouă înnain- 

tînd răpede. Sărăcia e și mai mare decit dincoace, 
în aceste splendide situri, cu ape curgînd în prăpăstii 
uriaşe, cu păduri tinere, cu sămănături puține, dar 

foarte îngrijite, acăţîndu-se pe coasta muntelui. Și 

această hrană a sărăciei o va lua rechisiţia; vitele 
frumoase vor fi mînate din urmă de beţele Țiganilor 
noştri şi duse la tăiere. O, ce grea nenorocire ai 

aruncat asupra ţerii nişte oameni fără socoteală, beti 
de o nesfirşită încredere în ei, inauguratori fără sfială, 

al unei ere de napoleonism deşănţat, căruia nu-i lipsia, 

nimic decît însuşi Napoleon! Casele, ca de obicei 
cu două rînduri, au fațade nevăruite, fereşti sparte, 

lipite cu hîrtie oră goale ca o orbită de mort; scîn- 

duri murdare închid întrările. La cerdace atârnă stea- 

guri albe, pe cînd cruci mari negre pe bucăţi de cârpă 

cu litere grosolane vestesc că, din mila „conducăto- 

rilor“ de la Sofia, şi această casă a rămas fără stă- 

pîn. Totuşi locuitorii nu se ascund şi, copiii neştiutori 

M
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sînt zglobii, veseli. În aceste părți n'am văzut nică 
„intelectualii“ cu pălării de paie, nici preoţii gravi cu 
potcapuri înnalte, strimte, nici țeranii înstăriţă de- 
prinşi a fi în funcţiune. Numai sărăcime, care se cu- 
noştea însă bine, prin aierul ei de sănătate şi de si- 
guranță, că a apucat şi alte zile. Li doresc din inimă 
ca ele să se întoarcă înnapoi ! 

La al doilea sat, înnaintează oastea Moldovei, cor- 
pul de armată întreg. Ofițerii s'au grămădit într'un 
han. Cavaleria e întrun cerdac de lemn nevăpsit; ge- 
neralii Lambrind şi Raşcu, cari aşteaptă la margenea 
drumului, ai cartiere în odioasele ploșnițării din faţă, 
în care sar găsi bine doar soldaţii evrei, cari lipsesc 
aproape total din front, grămădiţi cu toţii la, căruțe, 
şi anume chiar supt coverga apărătoare. 

Plouă sălbatec, necontenit, din norii grei de sus, 
din negurile ce se deslînă, pe viîrfurile stejarilor. Dru- 
mul cleios opreşte bocancele. Împovăraţă cu o raniţă 
care de sigur cere a fi mult simplificată, cu puştile 
pe umăr, sătenii Moldovei, răă hrăniți de obiceiă, storşi 
de toată lumea, prădaţă de străini, cu fisicul atins de 
vitrioluri, cu moralul zguduit de multe nedreptăţi, acri 
faţă de tot ce li se parea fi favorisat de soartă, arun- 
cînd cuvinte de ură, oftînd une ori în glas, fac o im- 
presie mai rea, decit Oltenii corpului Li, cari se îm- 
părtăşese de o mai mare libertate şi ai tradiţii ne- 
întrerupte de independenţă războinică. Dar ȘI marşu- 
rile ai fost mai grele pentru ei, neîntrerupte. Cel de 
ieri i-a, stors în căldură, cel de azi— care e şi mai 
lung decît toate —li străbate oasele de ploaie rece. 
ÎI aşteaptă în păduricea de alături pajiștea udă. Şi 
totuși aceiaşi oameni, cu gura mai rea, decit alţii, dar 
cu sublimul suflet de sacrificiu, se vor trezi mîni, în 
ceasul luptei, cu puteri nebănuite, se vor întrece pe 
sine, vor sta, ei, cei mai apăsaţi dintre cei apăsaţi, în
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fruntea avîntului nebun, căruia niciun duşman nu-i 
poate sta în faţă. Şi, liniștiți, a doua zi, nu vor spune 
un cuvînt despre ceia ce ati făcut, cum nu vor trage 
poate nichun folos... 

- Focurile de bivuac trimet limbi roşii de flacări prin 
fumul ce învăluie cîmpul prins de miile, zecile de 

mii de oameni, cînd luăm drumul înnapoi, pe lîngă 
căruțele de ambulanţă, trenurile de muniții care înna- 
intează spre depărtatul Etropol. 

+ 

În Orhanie mă așteaptă o surprindere. Pe cînd 
străbat uliţa mare, mi se înfaţișează un Macedonean 
care vorbeşte foarte bine romănește. Îmi mulţămeşte 
în numele tuturora pentru că, acum cîteva, luni, am 

recunoscut dreptatea luptei pe care o începuseră pen- 

tru nație şi am stăruit, cu preţul popularității mele, 
ca această, îndeplinire fatală a destinelor unui neam 
să nu fie impiedecată de armele noastre. Îmi pre- 
sintă pe subprefect şi pe cîțiva notabili. Unul din- 
ire ei, un tînăr simpatic, vorbeşte foarte bine italie- 
neşte; a învăţat la Pisa, şi conduce acum o şcoală de 
“agricultură. Un bătrîn, fost deputat al cercului, ascultă, 
prin tălmaciă, ce spun cu privire la jertfirea unui 
popor de ispravă peutru ambiția cîtorva politiciană şi 
pentru hatîrul Puterilor mari şi la nevoia, unirii celor 
mică pentru a, resista tuturor presiunilor ca şi tuturor 
ispitelor și face să mi se spuie aceste cuvinte: „Orice 
ar fi astăzi, noi, bătrîniă, nu uităm tot ce ni-a dat pe 
vremuri Romănia“. 

Acasă găsesc cutii de miere, în semn de amintire 
pentru aceste zile care nu samănă cu celelalte. 

Am lăsat hanul, care e curat, fără păduchi de lemn 
de cari satele sînt absolut pline, şi, împreună cu co- 
lonelul, sîntem găzduită la negustorul înstărit, pe masa
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căruia, împodobită cu frumoase lucruri de mînă ale 
soţiei sale, scriii, într'o dimineaţă ploioasă, — pe cînd 
supt ferești sună căruţi, automobile, paşi de soldaţi în 
noroiul adînc, cuvinte romăneşti în acest, fund de Bal- 
cani, —rîndurile pe care le ai acum supt ochi, cetitorule. 

Și aici, împărţirea curţii şi locuinţei e foarte cu- 
rioasă. Din stradă, printr'un gang dai într'o curte plină, 
de nelămurite cocioabe de lemn şi pămînt. Treci apoi 
la stînga într'o curte plină de iarbă, fără straturi de 
flori, şi ai în faţă o imensă şură goală în care o cloşcă, 
nesacrificată încă, îşi chiamă puil mărunți. Ds-asupra 
— căci şi aici e un rînd al doilea — se deschid gea- 
murile sparte ale unui pod cu înfăţişare de locuinţă. 

În colţul stîng al şurii e o casă cu un singur rînd, 
probabil a altui proprietar, nouă, cu faţada de var ce- 
nușiti, cu podoabe de tencuială în jurul fereştilor în- 
tocmai ca, la locuinţele noastre de pe la, 1830, ca acasă 
la mine, în Văleni, cari sînt așa de departe. 

Două întrări deosebite duc în casă: una, prin bucă- 
tărie către o singură odaie, mai mult nemobilată, în 
rîndul al doilea; cealaltă pe o scară foarte îngustă, cu 
oglinzi în păreţi şi un palier pentru haine. Se deschia 
trei uși : odaia mare, în care s'au pus două paturi de 
fier, e a noastră. Aspre scoarțe negre, albastre, verză 
și roşii acopăr scîndurile ; mobilele sînt toate iMpor- 
tate din Austria: o masă, o mesuță, scaune bune, o 
oglindă de părete ; un vechi sfeşnic de argint. Pe 
păreți, scene din lupte de tauri şi din legenda, unei 
princese egiptene. Un calendar de părete al funcţio- 
narilor. Multe flori, cu iubire îngrijite, lucru de mînă 
pretutindeni; fotografii de familie şi de școli — aă trei 
copii frumoşi şi buni, cari se joacă cu tesacul „solda- 
tului romîn“ —, o vioară. E ca la noi în oraşele mici, 
pe vremea copilăriei mele,—în mai sărac însă, în mai 
nedesvoltat.
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D. Ionel Arion, care a însoţit pe căpitanul Fotescu 

în cel diintăiti zbor de recunoaştere, din care acesta 
sa ales cu mînile arse şi cu „Virtutea, Militară“ de 

aur pe piept, vrea să mă conducă la Etropol, unde 
Moldovenii ai sosit (generalul Lambrind a dejunat la 

popota noastră). Înnainte, alt automobil, mal mare, al 
d-lui Protopopescu din Slatina, care va fi aşa de bun 

apoi să mă primească şi pe mine, duce cîțiva voioşi 
și îndrăzneți ofițeri tineri, între cari aviatorii cunos- 

cuţi de toată lumea, dd. Capşa, Vaccas, Mavrodi. 
În margenea, şoselei, chiar la răscruce, sînt tunarii 

maiorului de reservă Jean Ghica din lași. Pretutin- 

deni fețe cunoscute, semne de recunoaştere, bucurie 

prietenească. Sînt pe aici învăţători ieşeni, săteni din 
Suceava, țerani din Teleorman, de pe buzele cărora 

nu culegi altă vorbă decit: „să fie de folos ţerii“. Sa- 

tul e aceiaşi sărăcie, în mijlocul unui Ţinut de munte, 

a cărui asprime, plină de mărețe perspective, se ac- 

centuează tot mai mult, de-asupra unei ape spume- 

gătoare, jos, în prinsoarea-i de stincă, -— Ischerul, căci 
şi pe aici e drumul la Sofia. | 

Pe coaste cleioase de lut roşu, supt maluri mîncate 

de ape, cu înfăţişare de „canones“ americane, ne suim 
pe lîngă coloane de provisii care se încurcă în strîm- 

toarea drumului răă, și stricat şi mai mult de chesoa- 

nele artileriei. Pe vîrf se desfac, ca de la Arab-Conac, 

de la monumentul lui Gurco, în şi mai mare, mai im- 

punătoare asprime, rîndurile de munți spre Sofia, no- 

dul Balcanului, Pindului, Rodopei, în albastru închis, 
în aierul umed, proaspăt, răcoros. 

Etropol nu ni poate înfățișa decît obişnuitul turn 

al clopotelor, nelipsit în tîrgurile cu obirşie turcească, 
fîntîna, de piatră din aceiaşi vreme, peste însemnările 

arabe ale căreia s'a pus o cruce mare; bolta, din vre-
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mea. robiei, a unui negustor, al cărui nume, ca şi al 
meșterului, se înseamnă întrun cere neisprăvit e 
chirilice cu ductul arhaic, ca în cărţile sfinte tipărite 
pe la noi, şi pe urmă şirul de faţade moarte, cu fe- 
reştile stărîmate şi obloanele închise. Generalul Prezan, 
d. N. Filipescu şi cîțiva, ofițeri superiori au norocul de 
a fi găsit o casă nouă, din paiantă cu fața sură, a 
unui farmacist, care şi-a pus flori în ghiveciuri şi flori 
în grădină, din acelea, localnice, orientale, care încun- 
jura, înnainte de invasia, grădinăriei germane de im- 
port, şi vechile noastre case. 

Noi mergem însă şi mâi departe, dincolo de imensa 
tabără fumegîndă 'a, corpului al IV-lea. D. Protopo- 
pescu, a cărui energie moştenită nu cunoaşte piedeci, 
crede să poată trece peste munte, peste culmi de 
2.000 de metri de-asupra, nivelului Mării, la Zlatiţa, 
unde cavaleria noastră a fost — la distanţă de 15 chi- 
lometri de; Sofia —, pentru ca, pe şoseaua bună pe care 
0. cunosc, să se întoarcă în defileurile celelalte, care 
duc drept spre Orhanie. 

Îndată o grandioasă sălbătecie ne cuprinde. Am 
trecut de garda mare care-și usucă hainele ori se 
scaldă în Ischerul răpede Şi rece, tocmai în fundul pră- 
păstiilor, de garda mică, de ultima sentinelă înnain- 
tată, care 'stă ca, turnată în bronz, Uriaş se ridică mun- 
tele în dreapta şi în stinga, plin de pădure nouă, pe 
cînd în urmă spre Orhanie stînca a rămas goală. Adîn- 
curile negre se ascund privirilor, şi ascuns e și cerul 
pe care nourii stai neclintiți, trimeţînd năfrămi de ne- 
guri care îndată se desfac în potop asupra capetelor 
n. «sure. În față nu se vede nimic decit neorînduiala, 
pietrelor grele, care rup bucăţi din aripile automobi- 
lului. De-odată, ele-i înfiîng puterea. Sintem opriţi. 

Cîteva sute de metri ne despart de şoseaua bună 
care duce la, cele mai înnalte culmi. Nu le vom putea,
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trece cu toate încercările cele mai stăruitoare şi în- 
dărătnice. Nu e suflet de om pe aice, și zgomotul 
revolverelor nu trezeşte decît depărtate răsunete în 

stînci pustii. Totuşi undeva trebuie să se ascundă, 
o casă de om, căci porci cu spinarea aspră scurmă 

de-asupra prăpăstiei şi cîni sălbateci fugiaă adinioarea 

înnaintea noastră. Prin lut se văd urmele nenumărate 
ale copitelor: pe aici a trecut generalul Musteaţă. Mai 

e la Zlatiţa, ori nu? Se păstrează legături cu dînsul ? 

Nu se ascund bande flămînde prin aceste coclauri 

misterioase? Maşina va putea ea răzbi măcar la vale ? 
Întrebări la care nu răspunde decit fiştitul revoltat al 
Ischerului pe patul lui de pietre sure şi galbene. 

Şi, cînd a, fost învinsă hotărîrea viteazului nostru 
conducător de a, răzbi cu orice preţ, şi nu cu argu- 

mentele noastre, cari nu voim să argumentăm o retra- 

gere, ci cu vădita, imposibilitate absolută a efortului, 
cînd, cu a treia şi a patra vitesă, peste hopuri, găuri 

şi poduri rupte, de-a lungul nesfîrșitei taberi a divi- 
siei a doua, întrăm în Orhanie înnoptată şi plină de 
apă și noroi şi ne aşezăm la, masa, primitoare a, ofiţe- 

"ilor, ne gîndim că este pe lume un noroc şi pentru 
încercări ca acestea, 

% 

Ştim că înnaintarea a fost oprită. Aflăm acum că 
sar fi încheiat; un armistițiu de trei zile, care expiră 
mîne seară, că d. Maiorescu ar fi la Niş —a crezut 
vre-odată să ajungă acolo ? —!, că negociaţiile de pace 
vor începe la Bucureşti și că poate vom merge în- 
nainte, siliți de ultimele încordări ale unei îndărăt- 
nicii păgubitoare pentru toată lumea, dar poate vom 
rămînea multe zile în această Orhanie. 

Şi astfel scrii azi, 13 Iulie, aproape o lună de la 

1 S'a zvonit în adevăr aceasta.
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plecarea de acasă, la lumina, slabă pe care ziua moc- 
nită o trimete prin fereştile mici, în mirosul de bu- 
suioc noi al mănunchiului de flori proaspete pe care 
fetița, gazdei, cu codițele pe spate, zîmbind, mi l-a 
pus pe masă cu un „pardon“ pentru deranjarea de 
la lucru, ca întrun salon bucureştean. ” 

%* 

35 de casuri suspecte, probabil holeră, în lagărul 
imens al divisiei IL. Trupele străbat oraşul pentru a 
merge la Orhaniţa. Cimpul ce l-ai lăsat în urmăe tot 
călcat în picioare. Drăguţul băiat al gazdei ne lasă: 
îl trimet afară, la aier, de frica boli. E elev în clasa, 
a patra, şi mi-o spune în frantuzeşte, luîndu-şi ziua 
bună. 

N'ar fi de mirare ca urîta, molimă să ne cuprindă, 
Pe lîngă marele număr de prinși infectați, cele mai 
multe case sînt de o rară murdărie. Am văzut pe Ali 
Mehmedov deschizîndu-și ceprăzăria, împodobită doar 
cu două, trei curele: în timpurile miceniene să fi fost 
doar o aşa de barbară, simplicitate ca în scunda, în- 
căpere puturoasă unde masivul Musulman, pe care 
încă nu l-a tăiat nimeni, abia încape între cei patru 
păreți, între bagdadia şi pătura de lut pe care-i calcă pa- 
pucii. Aiurea, la un dubitor, pieile argăsite şi încă, 
neuscate atîrnă în odaia de undeel priveşte defilarea, 
trupelor. Într'o curte indescriptibilă un uriaş stă trîntit 
pe scînduri lipoase, aproape la nivelul mlaștinilor. O, 
cît e de făcut aice, cît e de făcut, mai grabnic cu 
mult, decît anexarea provinciilor lui Simion și Samuil 
și loan Asen, decît hegemonia, balcanică, decît poli- 
tică bismarkiană, de care să se sperie Europa întreagă... 

Fac cunoştinţă cu un tip foarte interesant de bă- 
trîn, cu larga barbă albă răsfirată, cu pălăria, de re-
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volutionar mexican, cu un colţ de panglică verde 
ştearsă pe surtucul negru. E unul din înnainte-mer- 
gătorii, din „paşoptiştii“, liberării Bulgariei, d. Rilev. 
Vorbeşte ceva romăneşte şi destul de bine frantu- 
zeşte. Răspinge ideia că ar fi fost din ai lui Botev 

şi Vasile Levschi, ale căror chipuri împodobesc şi casa 

noastră. El ţine să se ştie că e „mai vechii“.— „Mai 
vechii ?*% — Da, din cei de la 160, din al lui Racovschi, 

bătrânul Racovschi.“ — Care scotea la Belgrad „Le- 

băda“... — „Da, Lebăda Balcanilor... —“ Ideile lui nu 

sai îndeplinit, ci, din potrivă, ceia ce se face astăzi 
e contra planului săii de confederație cu Sîrbil... Bă- 

trinul face un gest evasiv, îmi stringe mîna şi se de- 
părtează încet. 

La pretorul nostru militar, locotenentul advocat 

Georgescu, care ştie bulpăreşte, a venit o femeie cu 

ochii roşii de plins, cu un copil în braţe. O bătrînă 
cu mersul țapăn o întovărășeşte. Se plinge că „voi- 

nicii“ noştri îi devastează casa, grădina. E şi primarul 

de faţă, un om corect, prietenos. 

Un caporal pleacă să cerceteze. Îl întovărăşim ca 

să vedem înnadins de ce e vorba. Sînt gata să plă- 
tesc paguba, și am banii puşi de-o parte în buzunar. 

O luăm prin dosul gimnasiului, apoi prin ulicioare 

întortochiate, ca în satele noastre, cu aceleaşi case ca, 
şi la noi, cu livezi şi porumbișşti închise între garduri 

împletite. Ca în orice împrejurări, lumea stă în stradă 

de priveşte, femeile cu copiii lîngă ele, fete mari cu 

pieptare roşii şi fuste scurte. Femeia în lacrimi îşi 

spune la toță năcazul. De sigur trebuie să fie foarte 
serios. 

— lată ce ai făcut ! 

Ne uităm: casa e întreagă, copacii plini de fructe, 

gardul deplin: După multă trudă aflăm că soldaţii aă
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luat un par din îngrăditură, şi nici acela nu se gă- seste lipsă. 
— Şi unde sînt soldaţii ? 
— Sau dus. , 
Un bătrîn care știe romăneşte adaugă că şi la el sa prădat, dar n'are pretenţii. Ei bine, nici el nu e în stare să arăte paguba ce i sa făcut. Li amintim ce ar fi făcut, în locul acestor băieți buni, cari sta la fîntîna cu colac de piatră 'şi se scusă, că, poate „camionagii“ au luat vre-un lemn pentru foc, Sirbii, de cari stătea, să fugă, la, plecarea, noastră, Vraţa întreagă, dacă nu s'ar fi anunţat de noi în scris, prin placarde, că nu vor veni, oră Turcii, cari, după ultimele ştiri, ai întrat în Chirchilise, în Adrianopol, supt Enver- bei şi aă tăiat, se zice pe aici, garnisoana prinsă şi poporaţia întreagă, pe cînd prinșii, liberaţi, prefacîn- du-se în ceţe de bașbuzuci, stîrpesc din Tracia. ele- mentul bulgărese. 

| Asemenea, discuţii, curat degeaba, îmi amintesc pe ale d-rului Danev la Londra, pe ale generalului Pa- pricov la Silistra. În casul din urmă, s'a discutat pe- dant, în clipa cînd era nevoia neapărată de o alianţă, asupra celor „trei chilometri“ de la hotarul „Silistrei“, — şi cum ? Invocîndu-se autoritaţea, Dicţionarelor de conversaţie, mutînd din loc noaptea, birourile de ac- cize, provocînd în cursul mesei declaraţii, pentru a, le pune apoi în protocol... E aici rea-credință asiatică, un straşnic egoism, o pornire aprigă de a, prinde cît mai mult, oricînd, de la, oricine, orice s'ar întîmpla, 
Poate se va face tot aşa şi mîne, cu prilejul nego- cierilor definitive ale păcii, care se anunță la Bucu- reștă, după întrevederea de la, Niș, la, care, după zia. rele sosite — în sfîrşit ! — aici, Romănia, ar fi fost re- presintată prin generalul Coandă. Ce tragică e tele- grama Ţarului Ferdinand, a mîndrului Bourbon, a tru-
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faşului magnat maghiar faţă de regele Carol din Bu- 
curești, în care reservistul Drandarevschi aștepta să-şi 

soarbă cafeaua la Capşa ! Și vorbeşte de „penibila si- 

tuaţie actuală“, de hotărîrea sinceră a unei păci cu 

Serbia şi Grecia, exprimată „în numele săi“ şi, fără 
a vorbi de starea de război între Romănia şi Bul- 
.garia, ale căror „relaţiuni, consacrate prin atîtea amin- 

tări şi interese comune“, ati fost numai, spre „părerea 

de răi“ a, sa, „întrerupte pentru o clipă“—nici la So- 

branie, Ghenadiev, care crede că „atacurile Grecilor şi 
Sîrbilor ai fost răspinse“, n'a pomenit de războiul cu 

Romănia, — el cere „a se opri înnaintarea trupelor 

romănești“. Explicații 'din altă parte ai adaus temerea, 

unei revoluţii, unei căderi de pe tron, unul asasinat: 
Cavaleresc şi nobil, parafrasînd telegrama, vărului său 

regal şi evitînd cuvîntul grei al războiului, regele Ro- 

măniei încredinţează pe Ferdinand I-ii de păstrarea, 

şi după cele ce sai întîmplat, după „aceste din urmă 
evenimente“, a „sentimentelor amicale“ şi iea act de 

„hotărîrea fermă“ ca „starea de războiă cu Serbia, şi 
Grecia“ să înceteze. 

E bine aşa; cu capu'n mini, un ofiţer prins spunea 

la Vraţa aceste cuvinte adevărate: „Cu aceasta Bul- 

garia nu va peri; şi Franța a suferit la, 1870, şi aceasta, 
n'o împiedecă de a fi o mare naţiune“. O naţiune des- 

toinică şi folositoare, în ciuda greșelilor clasei domi- 

nante, crescute în megalomanie fără fiîi, va rămînea, 
Bulgaria. Şi pe acest fapt trebuie să se razime politica, 
noastră faţă de dînsa! 

* 
i 

Mutîndu-se în cartierele nouă, infanterie, artilerie 

trec într'o ordine perfectă. Cafeneaua principală e plină 

"de lume care-i priveşte, acum fără nicio dușmănie. 

Am văzut elevi de licei, în cari fierbe cel mai cu- 

i 

a
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rat patriotism, cea mai entusiastă iubire de neam, vorbind prieteneşte pe margenea, șanțului cu soldaţii noștri. Prinşi, desarmaţi, trec din cînd în cînd, fără ca un singur om de lanoisă li fi adresat o vorbă aspră, săli fi zîmbit măcar în față. Lângă bragagiul fără, muşte- rii, şi negustorul european“ de la „Magazia Plovâiv« și-a deschis obloanele şi privește la nesfirșita, mulţime înnarmată care, de dimineaţă pănă seară, se strecoară, Femei daii din cap cu mina la, gură ori desemnează, gesturi mari cu lungile mîni negre... În prăvălia, ve- cină își fac întrarea, pe rînd adolescenţi, elevi de li- cei, cu fina faţă rasă, și O şuviță romantică de păr lung, soldaţi bulgari fără arme, cu șăpci şi cu căciuli terăneşti pe cari îndată îi scormonesc jandarmii ru- rali, escortîndu-i la, locul de cercetare, 

* 

Între cei ce trec întruna, recunosc la, fiecare pas cunoscuți şi prieteni; cu alţii leg cunoştinţă atunci. Supt aceiaşi şapcă de ofiţer descoperi pe profesionis- tul armelor, pe advocat, pe medic, pe profesorul de latineşte, şi ochi prietenoși supt boneta cu 'cozoroc îti semnalează, studenți, învăţători... De mult nu sa întîlnit naţia întreagă într'o solidaritate aşa de deplină, într'o aşa de strînsă unire pentru jertfă, într'o ocu- pație aşa de înfrățitoare pentru așa de înnalte ţinte ajunse prin așa de mari primejdii. La ambulanţa de alături sînt gloriile medicale ale țerii care nu Și-a precupeţit, serviciile, deputați se află la. locul lor în rînduri, părăsindu-şi garanţia de imunitate, renunțând 14 rolul pe care l-ar putea, avea în discuţia parlamen- tară a. păcii, Şi „sergentul Morţun“, creat de însuşi Regele, merge, la vrista şi cu sănătatea, sa, la un loc . cu compania, căreia-i împarte tutun din bielşug şi-i asigură hrana la timp şi bună: fostul şi viitorul mi-
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nistru e acum un socialist în practică, de şi alături 
de drumul pe care-l recomandă socialismul. EL simte 
bătînd inima înfiorată a poporului, cu care, aşa, de 
mărinimos, şi-a confundat-o o clipă! 

* 

Extraordinară, impresionantă, admirabilă de sigur e 
cerbicia, învinșilor de astăzi, cari erati glorioşii de ieri. 
În Sobranie Macedoneanul Ghenadiev, noul ministru 
de Externe, un stambulovist totuși, nu dă înnapoi cu 
un pas, în nicio chestie, si aceasta nu uumai din ne- 
voia, de a-și păstra propria situaţie. Nu ştie de nicio 
greșeală și de nicio înfrîngere, ci numai de „dreptul 
Bulgariei“ şi de „calităţile poporului bulgar“. Sforţă- 
rile Serbiei şi Greciei ar fi fost învinse de „fermita- 
tea, și moralul neclintit al armatei bulgare“ şi, cînd 
îi arată „dragostea şi 'recunoştința entusiastă a tu- 
turor“, întreaga Cameră izbucneşte în aplause căldu- 
roase. Binevoieşte să, recunoască „invitaţia Guvernului 
rus de a sta de vorbă cu Serbia şi cu Grecia“ şi 
„sfaturile binevoitoare ale Europei“, dar adaugă îndată 
că aceasta era și întăia, hotărire a noului Guvern, co- 
respunzătoare cu „dorinţile poporului şi interesele su- 
preme ale Bulgariei“ şi, subsidiar, de „patriotismul 
european“, — formula lui Pichon pentru un sentiment 
superior patriotismului local. E încredinţat că Puterile 
vor sili pe Turci a se ţinea în vechile graniţe, dar 
osîndeşte „patimile rele“ care ai dus la redeschiderea, 
ostilităţilor şi adauge că a depeşat însuşi Vizirului. 

Despre Romănia, declaraţiile ei, intervenția ei, ca- 
racterul fulgerător al acesteia, nu ştie nimic. Şi trei 
corpuri de armată merg spre Sofia, și un al patrulea 
a pătruns pănă la Dobrici, și a treia parte din teri- 
toriul bulgar e ocupat de noi! Ce are a face! Pentru 
aşa de puţin lucru d. Ghenadiev nu va răpi timpul
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parlamentarilor bulgari. Dar preşedintele Consiliului 
pune în legătură trecerea, Romiînilor Şi asaltul turcesc... 

Defilarea mijloacelor de războii urmează totuşi, şi fără. ştiinţa, cercurilor conducătoare ale Bulgariei, cu tot armistițiul, care se isprăvește însă, cu toate asi- 
gurările de negocieri „leale« și răpezi, cu toate propu- 
nerile de demobilisare: pontonierii aduc la Orhanie, 
pe cară de cîte șese boi mînați de ţeraini de-ai noştri 
în cămăși albe, marile pontoane negre, pe care se va 
face, neapărat, podul peste mlaştinile ce despart da 
Sofia, trupele noastre, retrase numai pănă în gura de- fileurilor. Aeroplanele zboară în astă-seară, 

* 

Visita neașteptată a generalului Averescu. Şeful 
Statului-major, slab, uscat, redus la o formulă, mate- matică sigură, cum. este, n'are nevoie de odihnă Și 
de alte cerinţă omeneștă: soseşte în automobil din 
Corabia şi se duce în aceiaşi noapte, după o confe- rinţă cu generalul Cotescu, asupra causelor înnaintăriă 
peste anume limite, înnapoi la Turnu-Severin. Şi adiu- 
tantul regal Anghelescu a, venit cu puțin înnainte 
pentru acelaşi scop. 

Aviatorii vin tărziă, după ce, în luptă cu vintul și 
cu norii, ai ajuns de-asupra, Sofiei, unde şi-au lăsat 
din zbor cărţile de visită. Au văzut căsărmile goale, 
dar la, gară opt lungi trenuri. Unul din puternicile . 
turnuri de apărare cu două cupole era supt privirile lor. 

* 

Noapte rea, supt impresia urîtelor Știri despre boala, 
ee înnaintează. 

% 

14, Duminecă. Am fost la slujba de Duminecă din 
biserica, locală, clădită, într'un stil ca acela pe care
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l-am adoptat în Moldova pe la începutul veacului al 
XIX-lea, dar urît văpsită neegal, în acel albastru care 
aici pare a satisface gustul estetic al populaţiei. 

Pe din lăuntru, aceiași păreți albaştri, goi, cu totul 
goi; catapiteasma, de lemn e împodobită cu icoane 
lătărețe, destul de rele; auritura, lipseşte mai de tot. 
Un heruvim stîngaciă lucrat în tinichea, se coboară 
din boltă. Icoana, hramului, picurată de lumînările pe 
care le prinde fiecare cum şi unde vrea, e aşezată, 
la întrare, în partea, stîngă, aşa încît în fața tîmplei 
lipsesc marile icoane prinse în cavalete de stuc aurit. 
Jeţul Vlădicăi, cu un chip bunișor al Mîntuitorului pe 
spetează, e de- proporţii prea înnalte Și înguste, şi 
lucrat nedibaciă. De pe balconul corului — nimeni nu 
cîntă acclo — atîrnă coroane de un relativ lux. 

Slujeşte serios şi aspru, cu mișcări scurte, tari, iz- 
bind milităreşte porţile altarului, un preot bătrîn. Un 
altul, tînăr, cu părul creț buhos şi obrazul plin de - 
barbă, împarte nafura de pîne neagră la fiecare pe rînd. 
Un diacon elegant iea parte Şi el la slujbă, între cre- 
dincioşă. 

Aceştia, sînt alcătuiți din femei de toate vristele, 
în obişnuitele rochii negre, curmate la mijloc, cu ca- 
petele goale — cozile lungi, pline, toarte frumoase, că- 
zînd pe spate — sai cu cîrpe negre. Sînt tipuri de bă- 
trîne interesante, cu carnea, puțină, lucie ca de ceară 
pe oasele 'supțiete ale feței. N'am prea văzut bărbaţi, 
nică dintre cei pe cari nu i-a chemat războiul. Copiii 
se aşează în strane ca, pe scaunul de acasă, Și se joacă 
în voie. 

Dintre ai noştri, e numai un soldat, apoi-se adaug 
trei-patru ofiţeri şi subofiţeri. Poate că e singura, zi 
de slujbă cît vom sta la Orhanie, și Ruşii, represintanţi 
ai ideii creștine, ar fi întrebuințat-o de sigur pentru 
a afirma şi credinţa, lor şi prestigiul lor militar.  
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La, sfirşit, neflind nafură, nu e nici predica. Fiecare 
pleacă tăcut în drumul lui. Nu se uită măcar unul la 
altul. Nu din tristeţa clipelor de astăzi, ci din obiş- 
nuință, cred, potrivit cu temperamentul national. 

* 

Pot vedea, cercetînd prieteni, încă două case parti- 
culare. La ele ajung prin strădiţa, de lîngă biserică: în 
mijlocul drumului — de necrezut i — e o odioasă pri- 
vată publică de lemn vechiă, care infectează împre- 
jurimea.. 

Casa întăiă e a, unui institutor. Odaia, de formă lun- 
guiaţă şi îngustă, curioasă, e spoită cu albastru, în 
ape inegale. Masă, scaune, două paturi de tară, foarte 
joase; cearșafurile aspre. în părete, chipul nobil al lui 

- Alexandru de Battenberg şi acela al lui Ferdinand T-iă, 
tînăr. Pe lîngă cărţi postale ilustrate, dintre care una 
înfăţişează soldaţi în petrecerea, liberă de la, casarmă : 
cărți de joc și dan — sînt cărţile de cetit ale proprie- 
tarului. Şi anume : Biblia, Istoria, contemporană a Bul- 
gariei de Radev 1, cu multe ilustraţii, şi, de Stanev, 
„Principiile revoluţiei francese“ în 2 volume: e a doua 
ediție. Ţineţi minte acest lucru! 

Dincolo, soţia unvl căpitan care nu s'a întors sati 
încă nu sa întors acasă, stă într'o casă cu chirie, cu 
porțile nevăpsite şi grădina, de flori în paragină. Biata 
femeie nu apare de loc. Are o servitoare nenorocită 
care îngrijește de oaspetele ofiţer din altă țară pe care 
i l-a trimes nenorocul ţerii sale. Aceiaşi formă, bizară 
a odăii și aceiași coloare albastră a, păreților. Un Tol- 
stoi şi un Bjărnsterne Bjornson pe păreţi. În salonul 
de alături, un miros grei şi perdele trenţoase la fe- 
reastă, fotografii de camarazi şi de prietene. În toate, 
marea mîndrie de a aparținea armatei. 

* 

  

1 Actualul represintant al Bulgariei la, Bucureşti.



, 
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— Nu vă iertăm aceasta; veţi vedea ce vom face 
în ţară la voi. 

Aceste vorbe le-ar fi spus unuia din militarii noştri, 
blîndul profesor de agricultură care şi-a, făcut studiile 
la Pisa. La Borovan, ne-ai făcut: „Tatari“; nu mai 
vrea să ştie nici de comuniunea slavă din ură faţă 
de Sirbi, din năcaz faţă de Ruși; se zic cu mîndrie ce 
nu sînt: Mongoli.- 

* 

Cineva în măsură să judece operaţiile de pănă acum 
critică aspru retragerea luptelor din defileuri şi în- 
toarcerea, lor la Orhanie, pe care niciun armistițiu n'o 
putea impune; ar fi trebuit ca, şi cavaleria, să-şi caute 
drumul pentru a putea lua eventual Sofia. Corpul III, 
al generalului larca, îşi îndeplinește rolul Ia Dunăre, 
unde şi Nicopolul lui Vlaicu-Vodă a fost de curind 
ocupat, dar corpul II, al generalului Crăiniceanu, cu 
toate grelele marșuri forțate, a fost împiedecat de a 
înnainta, şoseaua fiindu-i prinsă de alţii. - 

* 

Din spatele unei Muntence care trece aud plîngînd: 
femeia-şi ţine copilul în spinare prins ca întrun fel 
de glugă ce-i cade pe şale. Îl lasă jos, mititelul se . 
ridică — are măcar doi ani — şi se joacă la taraba, bra- 
gagiului cu un caporal de sanitari romînă care ştie 
bulgăreşte. 

3 

Se cunoaște răspunsul regilor Serbiei și Greciei la“ 
intervenţia, telegrafică a, regelui Carol. Amindoi se fe- - 
resc dea primi armistițiul, arătînd că fără „garanții“ 
li e cu neputinţă a se înţelege cu Bulgaria; cel de-al 
doilea, 'precisează chiar că ar fi o „crimă“ faţă, de na- 
ţia lui să piardă resultatele unui războiii victorios. Pe 

12
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de altă parte, se crede 
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că Enver-beii înnaintează spre 
Filipopol şi flota rusească din Sevastopol ar fi plecat să 
înfrîneze furia războinică a Osmanliilor. 

Intervenţia noastră se face tot mai grea; o ener- gică şi unitară conducere a negociaţiilor diplomatice 
şi a operaţiilor militare se simte. tot mai mult. Numai 
ea ar putea face să tragem tot folosul marilor noastre 
sacrificii. 

Holera, e în creștere: 

% 

atiţia flăcăi olteni se coboară fără vreme în groapa lor de pe pămînt străin. Un tri- color a fost aşezat pe bietul lor trup chinuit. La masa - ofițerilor e o tristeţă şi 

Sosese noi prisonieri, 
sprijină gre pe lemne 
încet picioarele dureroa 
pentru cîţiva. nebuni! 

o îngrijorare. 

* 

Tăniță în luptele cu Grecii. Se 
rupte “din pădure, ori își tîrăse 

se. O, cîtă miserie omenească 

x 
A 

Orhanie are şi un Ungur, cu figura, caracteristică a rasei. Negustor, aşezat de mult în oraș, el califică de „vandalism“ acțiunea Romăniei. 
Altfel, azi, 15 Iulis, niciun fapt noă. Se vorbeşte de un armistițiu de 15 zile, de începerea negocierilor la București. Cît va dura, cotilionul diplomaţie pe care-l deschide d. Maiorescu, un danţator care poate-şi admiră arta pentru artă ? 

* 

Ni se vorbeşte de ura care, aici, desparte cetele politice. Daneviştii acu 
adus: căderea Bulgariei 

să pe adversarii lor că ei a 
- „Voi ați omortt pe Stambu- lov şipe Petrov; nu puteți înnainta, decâţ pe cadavre“. 

0-0
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Nu cred nici astăzi în înfrîngerea lor totală. Oa- 
meni veniţi din Sofia reproduc ştirile de acolo: se 
vorbeşte de succese asupra Grecilor şi Sîrbilor, cari nu 
pot înnainta; despre Romîni nicko vorbă, 

* 

Supt fereşti trece un biet tînăr frumos întins în ne- 
simţire pe targă. Se va mai întoarce vre-odată flă- 
căul acasă la dînsul? Alţii, opăriți, răciță de pămîntul 
umed sînt duși în cară spre spital. 

* 

Partisanii războiului pentru războiă pot veni aici 
ca să iea învățătură de la această miserie din fiecare 
zi, de la, această înceată usare a, forțelor fisice şi mo- 
rale, de la această moarte urită şi obscură, fără nim- 
bul ce încunjură pe cei căzuţi de glonte, în aier li- 
ber, cu fața spre dușman. 

lese la iveală tot mai mult nepregătirea, serviciului 
sanitar. Numărul medicilor s'a redus de cîţiva, ani sis- 
tematic. Lipsesc cele mal indispensabile lucruri: ser 
pentru bolile ce ameninţă, chinină, piese de pansa- 
ment. Se întrebuinţează mai mult ce a apucat să aducă | 
fiecare medic cu dinsul. Printre cei mari, se laudă 
hărnicia, organisatoare a tovarăşului miei de odaie, 
colonelul dr. Potîrcă. 

* 

Un episcop grec din Macedonia, fugar de sigur ori 
venit dintre Sirbi, îşi caută drum la Constantinopol 
prin București. Vorbeşte și el acea curioasă franțu- 
zească, fără caracter şi accent, a Orientului, 

% 

Prin bunăvoința d-lui Ionaș Grădișteanu pot relua 
drumul de spre munte, care duce la Plevna. 
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„O după-amiazi grea de nori. Fumul de la, grăme- zile de gunoiii ars apasă asupra Orhaniei. Eo jale să treci pe lîngă miile de oameni, încă zdraveni şi bu- curoși, mîndri şi gingaşși în finele lor uniforme albas- tre, asupra cărora, pluteşte, nevăzută, o moarte în- grozitoare. 
Nu mai întîlnim la răscruce artileria, corpului al „IV-lea; el sa mutat mai departe, prin adîncul mun- telui spre Zlatiţa, La stînga, drumul frămîntat de cai, de camioane, de căruți, scormonit și pătat de rămăşițuri fără nume, e cu totul pustii. Saă îngropat, de frica, bolii, vitele căzute pe cale. 
Pănă la cel d'iintăii sat nu may sînt alți drumeţă decît soldaţi bulgari desarmaţi cari, răbdător, se tîrese spre casă : unora li trebuie zile întregi ca, să, ajungă acolo. În fostul cartier al corpului al IV-lea aă rămas . obloanele negre închise şi cîteva, elemente militare - lăsate în urmă. 
Sintem opriţă Ia, margene de o sentinelă muiată de ploaie; ofiţerul care ni dă drumul e răgușit de nemi- loasa, străbătătoarea umezeală, priincioasă bolilor. E o măsură contra întinderii holerii, Dar o găsim şi may departe, prin aceleaşi cotloane întunecate de sate bulgărești în care duc gospodărie bună femeile în negru ieşind din case asupra, cărora pluteşte steagul alb sai prapurul de. moarte cu numele celui cea murit departe, de glonțul dușman sai de boală, sol- daţii moleșiți de lipsa de ocupaţie şi de statornicia, îndărătnică a vremii urite, copiii buhoși și murdari, cari ai totuşi atîta sănătate în față şi, pe lîngă dînsa, o voie bună pe care o va distruge apoi educaţia gre-. şită în asprul mediu meschin. 

Ic a murit un ofițer și doi soldaţi, — spune senti- nela cu o admirabilă resignare de fatalist. Dincolo, la lablaniţa, — în domeniul corpului al II-lea — un
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medic militar înspăimiîntat anunţă alte două casuri 
pentru a se raporta mai departe. Ce nenorocire, Doamne, 
această hidă moarte fără glorie care ne învăluie încet 
din toate părţile ! | 

Şoseaua străbate locuri foarte frumoase, în defileură 
înguste, care-și tot urmează stincile sure fără nicio 
verdeață aproape. Nor se adună pe creste şi crapă 
în ploaie sălbatecă. Din loc în loc, soldaţii noştri se 
adăpostesc de necruțătorul, necurmatul ropot; turme , 
rari pasc pe costişe; păstoraşi privesc de pe vîrturi. 
La „Han“ se înnalță din verdeaţa pădurii un. turn 
gros înnalt, ca acelea care vestesc la noi adăpostul 
răcoros al unei mănăstiri cu masa întinsă la arhon- 
darie. Dar aici nu e nimic decît amintirea, părăsită a 
unui popas de drum. 

Cînd lăsăm această cale a muntelui gol, o altă 
regiune, mult mai roditoare, mai variată, mai veselă, 
cum n'am mai întîlnit pănă acum în această tară, în 
care pămînt şi oameni păreaă de piatră, solizi, resis- 
tenți, aspri, se deschide înnaintea, ochilor. 

Locuitorii sînt Bulgari, aşezaţi prin sate ce vin : 
din colonisare, cum dovedeşte sufixul fi, ca în Ra- 
domirţi. Poate la Rupţă să fi fost Romîni pe vre- 
muri, din colonisările de Dunăreni strecuraţi în jos, 
ori de Cruşoveni, veniţi din alt munte. 

Lucovit e un orășel, zvirlit în neregulă de-alungul 
unor strade noroioase şi povirnite, în jurul unui deal 
puţin înnalt. Ca şi în toate centrele urbane din această, 
regiune se amestecă vechea clădire umilă cu ca- 
sele noi, răi chibzuite şi împărţite, cu fațadele mo- 
notone şi meschine. Poporaţia e deosebit de înflori- 
toare: un băiat frumos ni arată în bună romănească, 
drumul ; a fost în ţară, ca atiţia alţiL „Ce sar face 
Bulgaria, şi Serbia, fără Romănia!“, spunea. pe faţă un 
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altul, în părţile Vraţei. De alminterea, și în felul de 
a se clădi casele, și în sensul ce se qă stradei înrîu- 
Tirea noastră în tot acest Ţinut al Plevnei, coborit cu 
dealuri dulci, moi, ca în Moldova, între păretele Bal- 
canului şi acela care păzeşte de sus Dunărea, e evi- 
dentă. 

În Lucovit şi împrejurimi stă grămădit corpul IV 
de armată. Ca şi aiurea, a întrat prin casele închise, 
părăsite, ati dormit pe paturile și maldărele infecte, 
ai stat la aceiaşi masă cu fugarul buigar, din locuri, 
cum e Coceana, pe care în scris e10 recunosc a î 
numai „un vast cîmp de holerică“, şi boala, grozavă 
a început să lucreze şi aici, unde sînt douăzeci de 
casuri. 

” 

Pe şosea înnainte, curg convoaiele marii bejenii 
armate. Nici n'ar crede cineva de unde vin acești oa- meni în haine civile de oraş, în porturi țerăneşti din 
toate Ținuturile. Am întîlnit şi Dorohoieni, din fundul fundurilor ţerii. Şi nimeni nu se miră: e un lucru ciu- 
dat viaţa, şi între ceia ce li păstra, şi nu puteati deci să înlăture, a fost şi această rătăcire pe cărările 
dușmane ale Balcanului. 

Găsim linia ferată. În margine vicii pontonieri din Brăila. prind în beţişoare elegante de bambi firele unei nouă legături telefonice, care se întinde uimitor de răpede. În față, se vede altă risipă sălbatecă de case, fără spaţiu, fără verdeață. E Cerveni-Breg, și în gara de aici și-a luat, cartierul-general armata, de 
ocupaţie. 
Ajungem într'o nouă revărsare de potop: soarele, tăind o dungă roşietecă între burdufurile negre ale aburilor, s'a scufundat ca, pentru ultima dată. Ploaia, deasă, întunerecul, strigătul miilor de oameni cari-şi 
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caută, locul pe unde să se poată strecura şi ei cu că- 

ruţa, rătăcirea pe peron a soldatilor răzleti, pierduti, 

flămînzi, cu obrajii paliză de oboseală şi nesomn, lu- 

minile rare ale gării şi ale vagoanelor locuite fac o 

impresie deprimantă. O, ce a rămas din veselul cartier 

de la Corabia, în care în toate părţile riîdea bucuria 

de a trăi, de a munci, de a crede a ţerii binecu- 

vîntate... 

E ceasul mesei oficiale: prinţul Carol, care bine- 

voieşte a hrăni în modestul ei adăpost restriștea noas- 

tră flămîndă şi plouată, are încă şi aici voioşie sprin- 

tenă. Prinţul Ferdinand ascultă cu o atenție tristă 

veştile rele pe care le aducem. Oamenii de glume 

pare că ai dispărut cu totul; e şi aici atmosfera, 

apăsătoare de la Orhanie. 

Căci doar, în clipa după ce sala de mîncare a fost 

părăsită, un bolnav se suceşte pe targă cu miînile în- 

toarse de crampe, urlîndu-şi durerea. Ovrei de la că- 

ruţe vin în starea îngrijitoare pe care și-o fac une ori 

singuri, de frică. Dar şi acest tremur al negustorilor 

roşii şi graşi adauge, în greuțatea ceasului acestuia, la 

deprimarea generală. 

În gară, fireşte, nenorodiţii nu se pot primi. 'Trăsu- 

rica, elegantă, ca de cofetărie, care, supt paza unul... 

dentist, arborează steagul Crucii Roşii e de fapt un 

simplu loc discret pentru adăpostirea cui vrea să pe- 

treacă, în excelente condiţii sanitare, cîteva ceasuri de 

odihnă pe targă... Spitalul se caută de toţi şi nu se 

„găseşte. 

S'a făcut acum linişte deplină. Numai sentinela pă- 

zeşte supt glugă în jurul vagoanelor unde dorm, în 

praful ridicat de pașii mulțimilor sănătoase şi bolnave, 

supt ameninţarea, bolii teribile, care ni gonește somnul 

prin icoanele ce se perindează în minte, — doi prinț 

de coroană. +
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Frumoasă, vreme: de primăvară în această luminoasă, dimineaţă, cînd facem înnapol drumul la, Radomirţi, pentru a coti de acolo spre Plevna. Oroarea, ploii, a întunerecului, a, bolii pînditoare a, dispărut. Întîlnim în drum soldaţi bucuroşi de libertate pe aceste cîm- pii frumoase care trimet, recunoscătoare pentru. lumina mult așteptată, toate mirezmele lor. Pare că toți ti- nerii aceștia ai plecat de bună voia, lor ca, să vadă locuri străine şi să se bucure că ali cunoscut şi ei lumea. E ca ieşirea, din mormînt a tuturor lucrurilor şi a tuturor oamenilor. 
Peste vre-un ceas sîntem la Teliş. Casele terănești sînt aici impunătoare: clădite numai din cărămidă şi cu frumoase coperișură de ţiglă. Ar lipsi doar îngră- dituri bune. Această bună stare neobişnuită e puţintel de mirare, după tot ce am văzut pănă acuma. Între- băm o ceată de săteni opriţi în noroiul de la, întînă, Şi ei ne lămurese dintrun cuvînt. Era aici Cerchesi, vestiţii Cerchesi pe cari Midhat-Paşa, în vremea cînd stăpîniă autocratic „Vilaietul Dunării“, îi colonisa, adu- cindu-i din Rusia, prin cele mai bune locuri ale ţerii. Cu nenorocitul războiă din 1877 sa isprăvit însă şi veleatul lor, de mîndrie, de pradă, de răpire. Statul -cel noii al Bulgariei rămase stăpîn pe toate locurile, Și el le-a, împărţit larg ţeranilor bulgari din satul cel mai apropiat, unde, spune bătrînul, „încă trăiese fraţii noştri“. A cîte cinzeci de „decare“, adecă cinci hec- tare, zece pogoane: nu li-a lipsit deci nimic acestor coloni favorisaţă ca, să poată întemeia, solida viaţă de agricultori pe care o due astăzi, ” 

„lată acum cele două, sate cu numele de Dubnie: cel-de-Sus şi cel-de-Jos, Gorni-Dubnie şi Dolni-Dubnie. Străbatem unul, cu case indiferente, destul de mari, cu strade largi pline de chesoanele cu muniții ale
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artileriei noastre. Se vede bine că prin toate a- 
ceste părți rasa e alta, cum altul e portul femeilor, mai 
bune păstrătoare a vechilor datine. Odată cu casa de 
pămînt bătut acoperită cu ardesie a dispărut şi cîrpa, 
polcuta, -rochia neagră, şi în locul lor sînt cozile slo- 
bode, cămăşile cusute cu arniciă, fotele duble, care, 
în coloră vesele, se scurtează tot mal mult, pănă ajung 
mai îndrăzneţe decît ale Mehedinţencelor, așa de în- 
drăzneţe chiar încît e neapărată fusta, de dedesupt. B 
aici, întrun aier mai cald, veselie mai multă, venită, 
de alminterea, poate şi din străvechi amestecuri de 
popoare. Dintr'un colț zbugheşte o bălăivară cu cinci mă- 
nunchiașe de flori pe care, zimbind, ni le înfăţişează, 
fără să ceară în schimb ceva, — un gest de o nesfir- 
şită delicateță şi spontaneitate. 

De aici înnainte începe uriașul cimitir al luptelor 
pentru cucerirea, Plevnei împotriva legendarului Osman, 
singura, mare figură militară a Turciei decăzute. Ora- 
șul, vechiul cuib de pîndă, nu se vede de nicăiri, cum 
nu-l vedeai aceia, cari aveai neapărata, datorie de a-l 
cuceri cu orice preţ, îngropîndu-se cu miile în şan- 
țurile şi văile lui. Dar de jur împrejur se ridică în- 
nalte dealuri rotunzite, strînse şi ele supt, verdeaţa 
lor săracă ca pentru un atac de răzbunare şi nimi- 
cire. 

Întro livadă, ca, de rai, cu salcîmi, stejari tineri, 
lominărele de poetică pomenire, cu albaştri ochi de 
cicoare, ca, versuri dintr'o elegie, se ridică de o parte 
şi de alta a şoselei albe monumentele Ruşilor căzuți, 
în sumbra zi de 2 Octombre 1877. Crucea dublă a, 
Moscului încunună marea, piramidă de comemorare, 
supţirea coloană cu ornamentele gotice, lungile spi- 
nări rotunde de cărămidă şi ciment care se dărtmă 
în ierburi. Casa paznicului, aşezată şi clădită fără rost,. 

rr
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e acum pustie. Doi reserviști prahoveni, de pe la Băi- 
coiă, îmi dai bună-dimineaţa. Şi pe toată această piatră 
sai înseilat cu o stăruință pioasă iscăliturile osta- 
şilor ce ati trecut. Inscripţiile sînt foarte interesante 
în naiva lor simplicitate: unul pomeneşte că a condus 
„prisonierii bulgari“, altul strigă „cinste“ eroilor stră- 
ini din 1877, un al treilea, a scris numai, din toată 
inima: „Trăiască Romănia“. 

Se trece vestita apă a Vidului, care a înghiţit pe vre- 
muri. atitea, vieţi; e destul de largă, pașnică, albicioasă. 
O verdeață săracă o încunjură. De-asupra se rup de 
ploi în scorburi şi frînturi malurile înnalte, care sa- 
mănă foarte bine cu acelea care domină Iaşul. În- 
treaga, privelişte, de alminterea, are ceva care samănă, 
cu înfățișarea, acelor depărtate locuri moldovene. Nu- 
mai cît sîntem la doi paşi de Plevna, şi încunjurimea 
dîmburilor e aşa de ciudată, încît nimic nu se vede 
dintr'insa. Pe costişe, cultări de viță, o grădină-şcoală,; 
în scufundăţturile din stînga trec Turci mari, cu ceal- 
male groase ca în vremurile lui Baiezid Fulgerul, cu 
șalvarii umflaţi, în stare să strivească mărunţii lor 

„Gatiri cari totuşi clatină destul de vioi, în pas mă- 
runt, urechile mari şi picioruşele pe margenea, liniei 
ferate. O movilă artificială, încununată cu un tun, al 
cărui artilerist acum e un Romin, arată locul unde 
sa predat Osman-Paşa. 

Plevna, însăși e cu totul alta, decit; aceia din 1877, 
în cuprinsul plin de cadavre şi de murdărie al căreia, 
ai întrat în acea toamnă singeroasă biruitorii. At 
căzut; coşmegele turceşti cu coperișuri înnalte pito- 
reşti, de ţiglă seculară, și arhitecţii Bulgariei moderne 
ai schițat planuri pentru înnalte prăvălii cu două 
rînduri, în stilul pe care l-am descris. Ele sînt biruite 
însă ca număr de vechile prăvălii mărunte. Totul . 
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face o impresie puţin plăcută prin lipsa de proporții, 

de perspectivă, de concepţie generală. E un amestec 

nesăbuit de zidiri disparate. Culeg firme bizare ca 

„Chantecler“, „Șantecler“; un Evrei, Samovici, îşi in- 

titulează ceasornicăria „Bucureşti“, ca un omagiu adus 
civilisației noastre. 

Străzile sînt pline de lume. O zi, două Qoar, locui- 

torii s'a ţinut în reservă faţă de aceşti năvălitori pe 

cari răăvoitorii îi înfățișa ca pe dușmanii naţiel 
bulgare, hotărîţi s'o distrugă. Între aceștia trebuie să 

fie şi domnişorul acela cu figura fină, care, de pe o 

bancă, ne priveşte cu o nesfîrşită comiseraţie. Apoi 
sai deprins. Vin la consultaţii medicale, care li se 

dau aici ca şi la Orhanie cu prietenie, atenţie şi gra- 

tuit. Primesc bucuroşi în prăvălii pe ai noștri, cari 

nu-şi precupeţesc banul. Se grămădesc în jurul nostru 

copii cu șăpcuţe ca să ni vîndă vederi din Plevna și 

chipuri de-ale luptătorilor din războiul de eliberare, 

între care şi al „Craiului“ Carol L-iti. lar cine a uitat 

într'o săptămînă de Balcani moda actuală și-o poate 

aminti din îmbrăcămintea doamnelor şi domnişoarelor 
ce trec, foarte grăbit însă, fără cea mai slabă curio- 

sitate faţă de toţi acești vioi oaspetă în uniforme. 

Cu ofițerii noştri de roşioră vedem Grădina-Musei, 
de o concepție foarte interesantă şi potrivită. Grila, 

de fier cu puști, săbii și tunuri e poate prea originală 

în realismul ei absolut. Macheta pentra monumentul 

lui Alexandru al Il-lea— cea nepremiată —,în care 

mulţimea, robilor întinde mini implorătoare către Îm- 

păratul din Miazănoapte, care, marţial, salută, e prea; 
mică pentru aceste boschete sărace. 

Clădirea istorică a fost păstrată deplin, aşa cum era; 

cînd Osman sa întăţişat înnaintea, învingătorilor. La, 
întrare, o fetiţă vinde cărţi poştale ilustrate în legă-



490 N. IORGA 

Și el at venit ca pentru o datorie de onoare, aşa, 
cum se cade cînd calci în urmele unor înnaintaşi cum 
au fost aceştia. Li sa impus de acolo Jos, din mor- 
minte, şi aceasta. Cei morţi pentru cruce n'aă vrut 
moarte între creştini, cei jertfiți pentru desrobirea 
altora mai mici și mai nenorociţi ai înfrînt prin ma- 
gica putere a voinței lor fără cuvinte toate patimile, 
şi potrivit cu moştenirea lăsată de ei mînile care 
trebuiati să verse sînge aii ridicat din țernă pe ră- 
nitul altor lupte, ai redat libertatea, viteazului neno- 
rocit, ai mîngiiat părinteşte în satele cernite copiii ră- 
maşi fără părinte. Ă 

Orice am zice şi orice am face, vecinii noştri ni vor 
rămînea, vecini. Şi, cu cît vecinul e mai bun, cu atât 
mai bine! Orice suflet omenesc are în el adîncuri 
sfinte, de recunoștință, de bunătate. Trebuie să le cauţi 
însă. Şi acolo, înnaintea rămăşițelor acelor cari pentru 
noi ai fost părinți şi fraţă şi pentru duşmanii de as- 
tăză naii fost duşmani, acolo, într'o mare ceremonie 
de despărţire, la care toţi oamenii pioși şi cuminţi să, 
fie chemaţi, supt amîndouă, steagurile, în sfîrşit sta- 
tornie împăcate, să se săviîrşească, în graiul pe care 
l-ai iubit şi cu sunetele căruia, pe buze ai perit, ei, 
marea slujbă, care va face ca ţerna lor să se clatine 
de cea, mai duioasă bucurie. 

* 

Pănă departe, drum cu totul pustii, pe lîngă sate 
mici a căror viaţă nu se descopere supt clăile de fin. 
Femei vesele trec rar şi rîd spuindu-ni că nu știu 
romăneşte. Dintr'o vale tăinuită, înnaintează, în cea 
mai admirabilă ordine de desfășurare, o lungă turmă 
de oi albe, în frunte cu dulăii şi ciobanii cu glugi. Iar 
tocmai sus pe rotunda culme pietroasă e scrijelată 
nespus de limpede pe tondul albastru clar silueta a 
doi călăreţi trecînd în trap lin. 

  

| 
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Pare că am fi aiurea, foarte departe, în vre-o derd 
asiatică. Ce bine se vor fi găsit aici, la capătul lun- 
gilor lupte prin văile Traciei şi Macedoniei, prin tre- 

cătorile Rodopei şi Balcanilor Spahiii turci ai cuceririi 

de acum cinci sute de ani! Acelaşi cer de aprigă lu- 
mină, acelaşi aier ce arde, răsfrint în piatra zbuciu- 

mată a stincilor ce lunecă de ploi şi vînturi asupra 

drumurilor albe, aceleaşi biete sate ca nişte popasuri 
ciobănești, aceleaşi turme albe sunînd din clopote că- 

tre ţarcurile de nuiele prinse pe costişe, aceleaşi pro- 

filuri de călăreți ostaşi pe creasta stîneilor. 

Ne oprim un timp într'o largă cîmpie, care se răs- 

față între culmile pietroase. Nu e ţipenie de om aice; 

sămănături sărace încunjură o moară părăsită şi rîn- 

dunele în continue zboruri rotunde străbat uşor prin 

deschizătura, neagră a porţii, pe cînd apa riulețului - 
plinge alături a singurătate. Fiori de bucurie nebună 

trec prin ierburile înnalte şi păsări tresaltă, bete de 

lumină, în ciripiri care li cuprind tot sufletul. 

* 

Avem îndată sate. Cel dintăiu e curat bulgăresc, 

deși, ca de regulă pe aici, casele ati înnalte coperi- 

şuri şi pridvoruri foarte sprincenate în arcade după da- 

tina de clădire a, Turcilor. Al doilea înfăţişează însă 

o stradă largă, case albe, foarte solide, -cu întrări bol- 
tite de cărămidă, femeile at un port cu totul deosebit, 
și copiit cu fața deschisă, fetele cu părul bălan și ochii 
limpeză nu par a veni din funduri balcanice. 

— Sînteţi Bulgari voi ? 
— Da,—şi ceata zglobie ne încunjură prietenoasă, 

sărind întrun picior, 
Un moş cu pălărie —nu cu căciulă — dă, explicaţia. 

Fă sînt Bănăţeni vorbind bulgăreşte, din Vinga, o ve- 
che colonie a naţiei, pe pămînt împărătesc. Acolo 
sai amestecat cu Romîni, cu Şvabi, cu Unguri: feţele,
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așa de felurite, o arătă bine. După 1877 ai fost che- 
mată cu oferte de pămînturi întinse şi ai venit, fă- 
cîndu- -ȘI, cum spun, casele în rînduială — nu ca la 
ceilalţi, unde plouă prin coperiș —, înnălţîndu-şi bise- 
rica, a cării cruce e aplecată ca pe coroana, Sfi ntului 
Ştefan, înnălţind patronilor cereşti monumente de 
piatră sculptată. Dacă sînt mulțămiți ori ba, — e altă, 
chestie. Naş jura că sînt, afară doar de copilaşiă 
aceia, cari n'a cunoscut altă țară decît aceasta, 

— Se face pace, domnule ?, întreabă o femeie. 
— Credem că da. 

— Dar voi de ce-aţi venit ? 
— Pentru că nu vă mai stîmpăraţi, bătîndu-vă, cu 

toată lumea. Poate suferi un vecin ca în casa de lîngă 
dînsul să fie o zarvă necontenită, o harţă fără sfîrşit? 

Femeia recunoaşte că e aşa, de şi i se uită urât în 
ochi un şalvasragiă îmbrăcat în șaiac și cu căciula, 
grea pe sprincene. 

— Ai voştri sînt buni. Noi li-am ieşit cu apă proas- 
pătă înnainte. Dar ceilalţi, din satul bulgăresc, ne-ai 
ținut de răă. AU spus că, la întoarcere, tot o să ne 
tăiați... - 

Debovo, pe care-l întîlnim acuma, e sat romănesc, 
dar foarte slab. Întăiele coperişuri de stuf, şi ce sfială 
în felul cum se ascunde căsuţa! Sînt însă cîteva, case- 
model, vre-o zece, ale fruntaşilor. Dar ce fețe deschise 
şi bune, ce prietenie în priviri, ce rasă frumoasă mai 
presus de celelalte! 

Vorbim cu un om nalt, bine făcut, cu. îmbrăcămin- 
tea îngrijită. De zece luni nu mai fusese acasă. A 
luptat și la Ceatalgeă, cu divisia a Il-a. A fost Şi 
holeră atunci, de periaă la o sută, treizeci, dar li s'a, 
dat apă fartă și pîne prăjită, apoi i-a întărit cu supe 
tari, de carne multă. Şi acuma e acasă, 
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— Ţi-ai dat drumul ai noştri? 
— Da, ai voştri. , 

— Cum, nu sînt şi ai d-tale? Că d-ta ce eşti? 
— Romin, d-le, Romîn curat. Noi toti sîntem Ro- 

mînă. 

— Și'ai fi tras în Romîni? 

— Dacă eram siliți, da, Dar nu ne-am lăsat siliţi. Am 

pus armele jos şi am spus că în fraţi (tocmai aşa 

se exprima) nu tragem. Şi s'a isprăvit. Ne-a încăajurat 

cavaleria, şi ni-a dat drumul. 
Nu sînt veniţi aici dintr'un început, ci numai o frîn- 

tură desfăcută din marea şi vechea colonie de la Sa- 

movit. Creceaii să fie mai bine şi nai nemerit-o cu 

totul. Trăiesc cu cîţiva Turci, cari ai o miserabilă 
moscheie de pămînt bătut, cu coperiş de aramă în 

vîrful minaretului. Sar muta bucuros în țară, cu toții. 

EI ştie bine, de alminterea, pănă unde se întind 

al lui. Cei mai depărtaţi in jos sînt aici, la Debovo. 

„Dar încolo, pănă la Vidin, numai noi sîntem, dom- 

nilor.“ 
Apoi satele sînt turco-bulgăreştă, Muselim-Selo, ve- 

chiul sat al muselimului, ce strîngea dările pentru un 

puternic de cine ştie unde, și altele. Elementul mu- 

sulman €, de alminterea, adînc decăzut. Vitele satului 

'le paşte cîte un biet turc cu faţa osoasă, cu ochii buni, 

dar cu graiul nătîng, vre-o Turcoaică bătrînă, de singe 

semi-ţigănesc, cu hobota neagră lăsată liberă asupra 

feței lucioase. 
E pe aici, supt stînca Nicopolei, supt zidul de piatră 

al Dunării, scobit pe alocurea în cetățui naturale, cu 

fereşti de ochit, cu pivniţi adînci de peşteri, cu vîrfuri 

scrijelate, de crenăle, o măreaţă lume sălbatecă. Ape 

iargi stătătoare. adapă cirezile, pajişti grase se răsfaţă 

în margenea lor, cu grupe de copaci răzleţi. Roţile 

scrîșnesc pe dărîmătură de stincă ce năvăleşte necon- 

13
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tenit drumul cotit pe după înnălţimi ce nu pot fi 
suite. » 

De-odată, la stînga se face larga linie de oţel albăs- 
triă a Dunării. 

. * 

Şi privirea se împarte de acuma în două. Sus, se 
zgreapțănă casele oraşului turcesc, în umbra, căruia, la, 
1396 ai perit creştinii veniţi din Franţa, cavalerească, din colţuri de Germanie feudală, din Ungaria, regelui Sigismund ; cel rămaşi în viaţă ai fost uciși de sabia 
călăului care obosia, făcînd .să sară, capetele necredin- cioșilor. Acuma toată această roşie glorie s'a dus—şi pentru “vecii vecilor. Cadîne pîrlite, cu hobote murdare; vechi cealmale de șaluri usate, cîte un turculeţ, tînăr cu fesul reformei — o biată lume supusă care salută, „vinde cafeă şi tutun și păzeşte vacile obştii ghiaurilor. Bulgarii, stăpinii lor, înşiră, ca, la Rahova, prăvălii lîngă birou de advocaţă şi oficii publice. Sus de tot, monu- mentul trecerii Dunării de Ruși ridică sigur crucea 

lui masivă. 

Dar pe străzi umblă acum milițieni cu puști ȘI pă- lării late, de revoluționari mexicani, Chipiuri şi bonete neobișnuite răsar din fereşti şi balcoane. Sînt urmaşii acelor cari acum peste cinci sute de ani fugiaă pe luntri spre mlaștinile lor, înnaintea prăpădului lui Baiezid. Şi tot ei aă ridicaţ acum, peste şlepuri cu tri- colorul, splendidul pod. cu trei împărțiri peste care azi, 16 Iulie, cînd s'a isprăvit, trecem, din mila lui Dumnezei, cei d'intăii, | 
Și acele frumoase clădiri din port, acea, lungă aleie de sălcii, acele case îngrijite cu perspective pitoreşti la capătul stradelor -- acela e umilul „Nicopol-Mie“, Turnul din Vremuri, care nu mai arată nici prin cea mai slabă urmă, ce stăpînire de veacuri a apăsat pe pămîntul lui. 

* 
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Bucureştii petrec, cu musici, cu operete — la P&ri- 

chole —, cu cinematografe „distractive“, pe lingă acelea 

cu filme din acţiunea militară, cu primblări la Şosea, 
cu defilări de militari de la. „partea sedentară“. Sînt 

atiția bărbaţi tineri, voinici pe strade! Nu mai încape 

lumea în cafenele. Toaletele albe ar tace gloria unei 
garden-party din Apus. Certele de partid, adeoă de 

persoane, reîncep. 
Şi, în noaptea de nesomn, văd colţurile de Balcani 

unde supt tricolorul pe care poate-l vor smulge Bul- 

garii—şi vor face răti,—se îndeasă mormintele celor în 
cari holera a uscat ultima, picătură de sînge... Şi mă 

gîndesc că aceasta putea să se înlăture cu siguranță, 

dacă aici nu numai viaţa, dar şi răspunderea, n'ar fi 
atît de uşoare. 

XII. 

Cele trei ediţii pe zi apar încă, de şi ostilitățile ai 

încetat. Bucureştii găzduiesc în adevăr congresul Păcii. 

Se zice că va ţinea cinci zile. De nu sar sfărma, fără, 
pace, după cinci zile! - 

E aici Pasici, e Venizelos, e ministrul de Finanţe al 

Bulgariei, e şeful Statului-major bulgăresc, e un Voe- 

vod muntenegrean... Azi, Miercuri, la 21, încep confe- 

rințele, presidate de d. Maiorescu. Şi, cu o mîndrie le- 

gitimă, ziarele observă că abia ai trecut o sută de ani 

de cînd pacea din Bucureşti între Ruşi şi Turci hotăra, 

sfăşierea, Moldovei. Azi altă pace din Bucureşti e che- 

mată, să crească Romănia, şi mai ales să-i redea un 

prestigiu, pe care nu atîrnă decît de la noi, de ordinea, 

buna înţelegere şi vigilența noastră ca să-l păstrăm 
totdeauna. | 

* 

O fetiță cam de vre-o zece ani, slabă, ca o.umbră
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vinde pe străzi „porumbelu' fierbintet. Abia, poate ţinea, pe capul şubred covata plină. „Tata a plecat la războiti şi ei sînt cea mai mare.“ 

* 

28 Iulie. Conferinţa, s'a, început, Venizelos, răspun- 3 

zînd d-lui Maiorescu, a parafrasat declaraţiile acestuia, „despre necesitatea, unei „păci durabile, basate pe echi- librul forțelor“ ȘI a proclamat armistițiul general pe câncă zile, o mare biruinţă a, celor ce vrea ca vieţile să fie cruțate cît mai curînd şi cît mai mult, O pace leală şi onorabilă o vrea, şi Toncev, delegatul bulgar care a calificat, cu delicateţă, Bucureştii drept „centru de spirit european“, îndemniînd la, „echitate“. 
Armistițiul ne privește şi pe noi, cari sintem beli- geranți, cei mai puțin sîngeroși între cei aşa de sîn- geroşi. 
Secretar pentru Serbia, e d. Gavrilovici dar, altul decîţ fostul colaborator al regretatului Teodoru la o lucrare de „erudiție publicată în Paris, cînd făceati studiile înnpreună, și, după aceia, autor de lucrări istorice prețuite, iar al Muntenegrului secretarul Legaţiei sîrbe din București, d. Svilocosici, unul ain elevii Universităţii noastre. 

* 

E o beţie la Turci pentru reluarea Adrianopolei. Un principe din Casa lui Osman pomeneşte, într'o mişcă- toare . proclamaţie, pe vechiul strămoș, „Hudavend- chiarul“, Suveranul Murad, care a, cucerit cetatea, Alţă urmaşi ai lui Murad vin Şi ei să-şi facă rugăciunea pe lespezile de marmură ale moscheii lui Selim. Expulsarea, europeană va fi foarte grea. 
Noi nu vom primi acest mandat: am făcut decla- rația, formală, Europa, însăşi să binevoiască a face să se respecte hotărtrile ef! i 
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Din cuibul de boli de la, Cerveni-Breg principele 
Ferdinand se întoarce pe o zi la Bucureşti. 

3 

Ungurii, cari nu ni cruţă nicto insultă — războiul îl 
fac.... Ceangăii! — asigură că, din Ardeleni veniți la noi 
pentru a lua parte la lupte, s'aă format trei regimente, 
care ai defilat în Bucureşti. 

Aceşti oameni ai de sigur cea mai miserabilă presă 
din lume. 

* 

Casinela de joc de cărți din Constanţa şi Sinaia dau 
asigurarea, că. vor funcţiona, pentru nenorociţii cari vor 
avea curajul să le frecventeze, în vremea cînd în Bal- - 
cani ni mor flăcăii de holeră, 

- Şi vor fi destui să le frecventeze,—din spuma, igno- 
bilă a unei clase dominante disparate ! 

- * 

N'am ocupat Rusciucul, de şi ni se cerea, de frica, 
unui atac al poporaţiei turcești contra, Bulgarilor do- 
minanți. | 

Fă bine, foaia guvernamentală de acolo ne face hoţi 
cari furăm cu rechisiţiile şi ni făgăduiește o apropiată - 
regulare a socotelelor. 

D. Danev nu e numai o persoană, pe care azi armata, 
o păzeşte în casa lui din Sofia, împovărată de blăstăme, 
ci un simbol,—simbolul unei întregi generaţii de înte- 
lectuali, crescută în megalomania, grobiană ! 

lar, de dincolo, de la Pesta, „Ar. Papp Jânos“, un 
tîmpit din Oradea-Mare, Romîn de origine, califică oastea, 
noastră drept o ceată de „Tăpciugoși“, cari „fac mai 
mult o impresie comică“. 

+ 

Boala progresează. Vor avea greti de lucru ambu- 
lanțele care aii plecat cu d-rii I. Cantacuzino, Babeş, 
Slătineanu, toate ambulanţele și — slavă, Domnului!-—
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în cea mai mare grabă. Mă speriiă gîndindu-mă ce 
poate fi la Orhanie, cînd, la mutarea cartierului-ge- 
neral, care e acuma, la Plevna, se duceati lîngă coloane 
căruțele în care holericii se fiîngeaă în chinuri. 

Carantina, s'a impus pe toată linia Dunării. 
%* 

Locotenentul M. Pop, coleg de Cameră, îmi poves- 
teşte cum la Dolni-Dubnie a găsit o femeie în lacrimi 
ținîadu-și în braţe, desperată, copilul cu degetele sfăr- 
mate. atîrnînd. I le rupsese un cartuș găsit pe şosea, 
cu care se jucase. Locotenentul a luat femeia, în auto- 
mobil, a făcut 12 chilometri de drum, a dus copilul 
la doctor și a lăsat instrucţii ca ea să fie trimeasă acasă 
cu alt automobil. Nenorocita-i prinsese mînile și le săruta 
recunoscătoare. Aşa fac Vandalii... 

D-lui Politis, profesorul de drept internaţional din 
Paris, care a alergat de acolo spre a-şi servi țara la 
conferinţă, i s'a dat de Bulgari asigurarea că în doi 

- ani ni vor plăti la, Bucureşti „vandalismule. 

* 

Femeile din Sofia se adună în meeting, ca şi Mace- 
donenii, pentru a, cere ca războiul să se urmeze. Dar 
tot despre ele tînărul Necliudov, fiul ambasadorului 
rusesc la Constantinopol, serie că la ceasurile 6 apar 
pe stradă aceste frumoase doamne războinice şi flir- 
tează — cuvîntul e allui — ca de obicei, parcă nică 
nar fi războiul. 

În această, privință ne înţelegem perfect cu inimicul. 
* 

Cam curioasă telegrama, „polemică“, raportul pe 
care-l face regele Constantin lui Venizelos şi pe care-l 
publică astăzi ziarele noastre. Dar regatul luptător cu 
condeiul, după ce a fost un aprig luptător cu sabia, 
are dreptate : comisiunea, francesă a constatat că rănile    
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bieţilor oameni din Tracia sînt făcute de săbiile cava- 
leriei bulgare. 

* 

29 Iulie. Negociaţiile a ajuns la punctul interesant. 

Aflu din cel mal bun izvor, nu romănesc, că Sîrbii cer 
mai mult decît au ocupat, şi anume departe peste 

Vardar, pănă la coama de scurgere a apelor către 

Struma. Bulgarii vor primi cu grei această graniță, 
cum cu grei se vor despărţi de Cavala, pe care cu: 

îndărătnicie o cer Grecii. 

La noi, lupta pentru oră contra, persoanelor care „co- 

laborâază“ la Guvern continuă fățiș, fără jenă, în a- 
semenea. momente. 

* 

" Colonelul Cristescu declară ziarelor că e. foarte mul- 

ţămit de petrecerea în Serbia, care i-a părut toată nu- 

mai o grădină. Faţă de Sîrbi şi-a arătat satisfactia pentru 

starea armatei sîrbeşștă, în mijlocul căreia a stato lună de 

zile. Totuşi ştim. că escadroanele de la Ferdinandovo 
erai foarte epuisate. 

- * 

O toaie aduce declaraţia, caracteristică, a unui ad- - 

vocat din Plevna către unul din ai noştri, că, pentru 
atacul trădător de astăzi, vor cădea asupra noastră 

în ceasul luptei pentru Ardeal. Şi adauge că pănă la 

fetița de 15 ani care era de față, femeile vorbiau 

cu ură de intervenţia, romănească. 

“Păcat şi pentru noi; pentru ei, de sigur! 
- + 

De la un om din gloată, care nu e însă și un om 
de rînd, această scrisoare : 

„M'am deprins cu traiul acesta, şi sînt foarte vesel, 

şi cu bucurie înfrunt orice suferință. Nu simt altă 

bucurie mai mare decît aceia că patria m'a chemat - 

a o apăra, şi cu drag am răspuns la chemare... Nu
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ştim de nevoie, nu știm de năcaz, nu Știm de obo- seală, oricît, ax fi timpul de protivnic. Au fost zile cînd ne-a ploat, ne-a răzbiţ pănă la piele, dar nu ne-am arătat cîtuşi de puţin plictisiţi. Pe unde trecem ridicăm satele în sus, de cîntece romănești. Fie ziua, fie noaptea, iese în stradă, tineri şi bătrîni, şi cei mai mici copii, urîndu-ni bun sosit și strigînd: Trăiască armata, romînă, Trăiască Romănia. Ei am fost în totdeauna, tare de suflet, dar mi s'aă umplut ochii de lacrăint văzînd copiii din sate ieşindu-ne înnainte, făcîndu-ni cu mînuţele lor salutul şi strigînd: ura, ura, într'una, pănă ne de- părtăm.“ 

* - 
. Am văzut la Palace Hotel pe d. Pasici, bătrînul om de Stat care, după multe încercări, înfrîngeri, osîndiri, rătăciră prin străinătate, a avut norocul de a întra, acum cîteva, luni la Uschiub lîngă regele săi, îndepli- nindu-se speranțele unei întregi naţiuni şi care ază se poate bucura, din noă că resultatele dobindite sai consolidat, și întregit; printr'o mare şi definitivă, biruinţă împotriva unui aliat fără credință, pe care toți îl so- cotiai mult mai tare. 

Mi se spusese că e un „bătrîn patriarhal“. Şi în chipurile date de ziare pare în adevăr de o vristă foarte înnaintată, un om obosit, frînt de viaţă, 
De fapt nu e nimic din toate acestea. Nicola Pasici “samănă foarte bine cu regretatul G. Cantacuzino, —aceiaşi pieptănătură, aceiaşi blîndeţă în ochi, la mi- nistrul sîrb mai vioi, mai calzi, aceiași placidă maies- tate a bărbii, care la dînsul acopere tot pieptul, abia desfăcîndu-se la virf în favorite. E însă un om în toată, „Puterea, vristei, elastic în mișcăr „elegant, iute. Vorba-i „e hotărită şi sigură, cu o oarecare dibuirg în alegerea „ cuvintelor nemțeşti, care însă vin juste, îndulcite de moalea vorbire slavă. 
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Lucrurile de la noi, vădit, nu le ştie, n'a fost de 
peste 20 de ani în Bucureşti. Dar pretutindeni i s'a 
arătat dorința, unei statornice legături cu Serbia, şi el, 
din parte-i, o dorește pe aceia cu Romănia. „De cînd 
trăiesc aceste două popoare laolaltă, nai avut nicio 
neînțelegere. E chiar curios acest cas unic în istoria, 
vecinătăţilor“. Ştie şi el că nu Bulgarii sînt dușmanii 
cei mari, ci alţii, despre cari observă că acum sînt 
într'o liniştită expeotativă. Va, fi precizînd că frumoasa, 
Bosnie și Herţegovină, cu pădurile și vegetaţia, ei pe 
care le laudă în comparaţie cu stînca desgolită a Dal- 
maţiei, fac mai mult decît orice Ținut macedonic. Şi 
vede în față cellalt ideal. 

Se interesează de ce se petrece şi se spune în Bul- 
garia. Zvonurile de biruinţă, asupra Sirbilor şi Grecilor, 
la care se ţinea morţiș, par a-l uimi, „Așa sînt ei. Îi 
înşeală şi se înșeală. Am stat mult timp între dînşii. 
Îi cunosc. Nu trăiesc în realităţi. Îşi crează lumea, care 
li convine, Cred în ceia ce lie folositor pentru mo- 

„ment. Restul, lucrurile neplăcute, dăunătoare, nu există, 
E o boală. Am văzut oameni aşa, — nereali; dar o 
nație întreagă.—pănă la dînşii încă nu.“ . 

Il se pare lung războiul. „Zece luni.“ Cu un bun 
echilibru balcanic ar fi mulţămit. Îl speră şi-l doreşte. 
Înnainte, sar fi mulţămit cu mai puţin. Acuma s'a 
făcut, jertfe. Ele vor trebui plătite. De ce n'ati înțeles 
la timp că trebuie revisuit un tratat, dincolo de mar- 
genile căruia, sai tăcut sforțăni care-i schimbă cu totul 
economia ?; „Acum şi ek încep a vedea că sa făcut o 
greşeală. O recunosc în stirşit. Tot e bine.“ 

»O mare bucurie trebuie să fi fost pentru Escelenţa, 
Vvastră să-şi vadă la această frumoasă vristă idealul. 
îndeplinit. De aş avea, și ei același noroc !« 

„Eşti încă tînăr: îl vei avea, !“ 
%
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Episcopul grec de la Orhanie a sosit în sfîrşit în Bucureşti. E Photios din Doiran. 
* 

-  Figură prevenitoare și deschisă, ochi clară Și siguri, de un albastru şters, cap frumos. înfățișînd o frunte largă, deschisă, cu înfăţişarea francă a unui ofiţer, dar cu mai multă mlădiere, d. Venizelos, fenomenul unic 
al regeneratorului unei țeri decăzute, unui popor par- vertit de demagogie, și aceasta fără să aibă niciun alt sprijin decît a, voinței sale bine îndreptate şi a simțului săi de realități, cîștigă în adevăr de la, prima, vedere, şi vorba sa, francesă, de şi aspră, dar iute şi vioaie, întreţine şi mai departe, în tot cursul GOnvor- biriă, cea, mai plăcută atmosferă, 

În acești ochi ca Marea iarna, în osătura, feţei, mai energică decît aceia a, rasei greceşti pure, cu liniile rotunde, e ceva din înfățișarea bătrînului mieă coleg 
de pe vremuri, la Universitatea din Bucureşti, Epami- nonda Francudi, şi el un Cretan, şi această fire de francheță fără, frase Şi fără, cotituri, de căutare sigură şi îndeplinire exactă a, datoriei imediate, se găsia şi 
la răposatul profesor, care era prețuit tocmai pentru aceste însuşiri. Francudi arăta în numele săi chiar strămoșii „franci“ latini, italieni — doar stăpînitorii 
insulei, timp de aproape jumătate de mie de ani, ai fost Italienii !—de la, cari venia, și numele de Venizelos, 
Veniselo, nu sună nici el cu o absolută autenticitate 
elenică, 

Primul ministru al Greciel nare consideraţie — a, mai spus-o şi altora — pentru cultura bulgară: „sînt în urmă cu sute de ani ; între d-voastră şi noi, cari represintăm o continuitate de civilisaţie, e de mirare cum s'aă păstrat astfel“. Î atrag atenţia asupra peri. colului ce presintă pentru vecini un popor organisat „pentru un singur scop: războiul, războiul de agresiune 
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împotriva, oricui, oricînd, cu o ţintă unică, prada. O 
xecunoaşte: „şi noi de acum înnainte însă trebuie să 
ne ţinem gata“. 

Conversaţia, priveşte şansele conferinţei. D. Venizelos 
pare neînduplecat în chestia Cavaler. Opinia publică, 
nu l-ar lăsa să dea înnapoi. Destul că a. cedat Tracia, 
pe care poporul o aştepta de mult. Acolo nu se putea: 
Bulgarii, din interior, cădeaă cu toată, greutatea. Ca- 
vala însă a, fost cucerită ; Cavala e greacă; nici hin- 
terlandul nu e bulgăresc; sînt numai Greci și Turcă 
prin sate; cedarea Cavalei ar aduce înnainte şi chestia, 
insulei Thasos, pe care de mult Bulgarii declară că o 
vrea. De fapt, stăruința bulgărească în această privinţă 
ar veni de la valoarea, economică a, localității, cu bo- 
gate culturi de tutun. Portul bulgăresc e aiurea: la, 
Dedeagaci, unde se adună şi liniile ferate. Nu e ade- 
vărat că Turcii dispun de dînsul: e în mîna, Grecilor, 
cari sînt gata a-l da imediat. Două porturi la, aceiaşi 
Mare nu-şi îngăduie nici ţeri bogate, ca Franța, care 
la Sud se mulțămeşte cu Marsilia singură. 

În ce priveşte pe Romînii din Macedonia, d. Veni- 
zelos declară false şi ultimele ştiri, denunţul formal, 
iscălit de Bendu și cuprinzind lista victimelor de pănă 
acum. Adecă dorește să fie false. E vădit că nu vrea 
astfel de lucruri, nici acum, nică pe urmă. Caută să 
scuse actele prin aceia că în Meglenia sînt şi Romîni 
în, legătură cu Bulgarii şi făcînd propagandă bulgară. 
Înțelege că pentru Grecia „Cuţovlahii“ nu sînt o pri- 
mejdie, ci un scump deposit al Romăniei, pe care o 
vrea prietenă, de o prietenie răzimată pe interese 
comune și pe cunoaşterea reciprocă. Făgăduieşte a 
mai face cercetări, a mai lua măsuri. 

Pacea o voiește cît mai răpede, dar nu arată dispus 
la concesii. E sigur că acest moment nu se va mai 
întoarce și caută să smulgă cît mai mult. De un ar-
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bitragii nu e bucuros: arbitragiul după păce,—causă pierdută ! Crede că armata grecească, de şi a pierdut un om din patru, poate luptă încă. Răspinge scusa, Bulgarilor că Ivanov a avut numai 25-30.000 de oa- meni; numărul divisiilor, care la ei ati un mare efectiv ; Şi în reservă, fixează o sumă cel puţin îndoită ; şi, j apoi, se poate, la o armată așa, de mică, să fie 160 de tu- nuri ! Starea sanitară, nu-l îngrijeşte : a găsit-o bună acum cinci zile; holera e benignă; alte boli lipsesc cu totul; s'a trecut de regiunile contaminate; marşul în- nainte tace bine. | 
„De ce s'ar forţă nota ? Dar, dacă, fiindcă e vorba de Balcani — nu de Creta —, între Sîrbi și Bulgari ar interveni o înțelegere, nu numai decît o călcare de tratat,—de şi în această latitudine nici aşa, ceva n'ar fi cu totul imposibil—dacă s'ar introduce o modalitate mai blindă în luptele dintre fraţii slavi, dacă, întreaga “armată bulgară sar putea întoarce împotriva, Greci- | -10r;—n'ar pierde el -oare buna situaţie de astăzi 2« Venizelos rămîne pe gînduri. Nu crede: e sigur de aliaţii săi. Dar, oricum, atunci, mar maj putea continuă, războiul. 

"E interesantă explicația rolului său în viaţa, politică „a naţiunii greceşti, rol neașteptat, providenţial, adîne misterios. Îi cer lămuriră pentru Istoria Statelor bal- „canice, la, care lucrez acuma, arătîndu-i că în unele Ă privință nu pot găsi încă legătura, motivele. 
— A tost un atotputernic sprijin al regretatului rege, și acel sprijin era, el în măsură să-l dea? 
— Sprijinul a fost: sincer, loaial. Dar nu putea, fi și aşa de solid, încât pe el să se poată răzima toată, situația mea, Şi apoi la, început el a lipsit: fusesem doar unul din aceia, cari, în Creta, stricasem rolul fiu- 

lui său... 
> — Atunci de unde acea putere, răsărită subit, prin      
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care sa rupt toată țesătura intereselor particulare, 
materiale, prinse în urzeala partidelor de căpătuială, 
Dellyaniști, Theotokişti, Ralliști ? 

— Eram un străin, nu din ai lor. Ales în Creta ca 
deputat al Camerei elenice, am venit, am vorbit, am 
arătat ce vrea. Lumea a văzut că aceasta trebuia. Şi 
toţi au venit la mine, uitînd ce fuseseră pănă atunci. 
Altă explicaţie nu e. Poţi veni la, noi, poţi întreba pe 
oamenii de rînd, pe cetăţenii obișnuiți şi te va lămuri 
fiecare așa de ce a lăsat pe alţii, cu cari a fost legat 
o viaţă întreagă, şi a venit la Venizelos. 

D. L. C. Filitti, care a binevoit a mă recomanda, şi 
conduce, pune întrebarea : 

— Dar vre-o schimbare în regimul electoral s'a in- 
trodus? 
__— Niciuna; noi avem votul universal, 

— Impositele, adaug ei, se plătiaii înnainte — aşa, 
spune Deschamps și alțil—numai cînd cineva cădea, 
în oposiție... Aşa a fost şi după venirea Excelenței 
Voastre la putere? 
— Na fost aşa. Ai plătit toți. Sa şi văzut. Îndată, 

veniturile aă crescut, an de an. 
ȘI, cu aceiaşi răpeziciune cu care se orienta pe 

hartă, înfăţişează cifrele gestiunilor sale financiare. 
— Acuma, avem războiii de zece luni. Hirtia, de 

Stat e aşa de sigură, încît dai aurul corespunzător și 
adaugi ceva ca să ţi-o poţi procura. 

«Minunat lucru şi conștiința de primejdie a popoa- 
relor, care, pe pragul peiriă, sînt în stare a se smulge 
pentru a apuca drumuri nouă,—aceasta-mi e reflecţia, 

la, despărţirea de acest om, căruia din cea mai curată 
marmură cea mai meșteră daltă îi va săpa cîndva, 
statuia. - 

* 

Bulgari! rămîn ursuzi și nedibaci. Fostul ataşat mi-
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litar la București, domnul cu steagul alb din defileuri, 
se declară, către d. F.,, sigur că Austria va, pune Serbia, 
la locul ei și afirmă că toţi Romînii de frunte sînt 
corcitură de Bulgari, aducînd şi exemple, bune pentru 
foile umoristice (Brătianu din Brat-lvan, ş. a.). 

* 

Mi se semnalează scrisoarea, foarte interesantă, a 
unui colonel, tipărită în „Viitorul“. 

Foile bulgărești ai tot vorbit de „ciocoii Romănier“, 
oameni fără milă de cel sărac, aprigi, crunți. Bieţii 
săteni de peste Dunăre se stringeai de frică la ce- 
tirea, acelor rînduri de spaimă. Acuma însă, văzînd 
pe flăcăii noștri, băieţi de toată omenia, a prins să-i 
întrebe : 

— Dar ciocoii, mă rog, aceia vin? Şi cum sînt, în- 
tocmai așa ca noi, bre? 

x 

O bătrînă se plîngea, în Romanați, că i sau luat 
șepte flăcăi şi boii. Cineva o mîngiia. De-odată se ri- 
dică: 

„— Las' să fie, maică, numai să iasă bine! 
Unui sătean i se daă bonuri de rechisiţie pentru 

brei cai ; i se luaseră şi cei trei feciori, 
Bătrînul rupe bonul, liniştit : 
— Ce-mi trebuie asta! Băieţii să se întoarcă sănă- 

toşi acasă ! ! 
„În schimb, generalul la pensie S. B., din Moldova, 

a refusat a-şi da partea în rechisiţii şi a amenințat 
cu revolverul pe agenți. 

* 

Lucrăjtorii italieni rămași fără lucru ai făcut acum 
două săptămîni. amenințătoare demonstraţii la, Legaţie, 
Cereaii de la Statul italian despăgubiri şi de la cel 
romiîn... tren special. 

A trebuit să se intervie la Prefectura Poliţiei, și nu- 
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mai tactul glumeţ; al d-lui Moruzi a potolit aceste ne- 
cuviincioase manifestații. 

De la Petroşeni un antreprenor supus ungur tele- 
grafiă, direct Ministeriului de Războiii că lîngă Tismana 
grănicerii romîni „i-ai furat doi cai“, 

Am rămas datori cu răspunsul. 
- *X 

O femeie plingea lîngă bărbatu-săii, gata de plecare, 
Buzele acestuia tremurati. Ca să nu se vădească, s'a, 
depărtat puţin. Acum femeia striga, desperată, 
— De ce strigi, femeie? 
Bărbatul apare. 
— Mă temeam că, de răul miei... a desertat! 

* 

Eraă puţine trenurile de reserviști suiță de-asupra, 
Un general porunceşte unuia să se coboare. 

— Dacă nu te dai jos, te aruncăm... 
— E mai uşor, domnule general, să mă aruncaţi ; 

dar, dacă mă cobor, n'ajung cînd trebuie la, regimen- 
tul miei ! 

x 

Doi cărăuşi întorși din Bulgaria aduc azi, Sîmbătă, 
boala, în satul lor. Se pare că factorul postal de Ia, 
Filaret nu e însă un holeric. 

* 

Însăși delegaţia bulgară din Bucureşti desminte la 
Paris „vandalismele“ noastze, recunoscînd că totul s'a 
plătit în bani şi fără nicio zăbavă, 

Ba chiar Ministeriul de Războiă, faţă, de pretenţiile 
speculanţilor, a trebuit să fixeze preţuri normale pe 
regiuni. 

* 

E aproape sigur că, Bulgarii neînţelegînd a ceda, ci 
căutînd prin zăbăvile lor, ca Ausiria să li vie cumva, 
în ajutor, războiul va reîncepe.
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Şi noi? | 
Ocuparea Sofiei ar avea urmări incalculabile. Alt- 

ceva ce am putea face ? Prelungirea unei ocupaţii rui- 
nătoare. Sai, altfel, participarea trupelor române la răz- 

- boii alături cu ale Grecilor și Sârbilor. Dar, atunci, unde 
"Sar opri oare pretențiile acestora ? Vom şti să luăm asi- 
_gurarea de nevoie ? 

Sînt însă positiv informat că se gîndesc la noi să, 
facă pacea cu Bulgarii, lăsînd pe ceilalţi, ca prea în- 
dărătnică, soartei lor. | 

Aceasta, ar fi însă, pierderea întregului resultat moral 
al campaniei. 

_ * 

„Cuvîntul“ d-lui Virgil Arion reapare, cu aceiași notă, 
pur și simplu anti-bulgară. Dacă i s'ar da, d-lui Arion 
Şi d-lui Carp, de care e legat, măcar în aparenţă, pu- 
tința de a, dovedi că pot altă politică ? 

X 

Granița noastră în teritoriile anexate a fost primită 
“după o scurtă, discuţie, de Bulgari. 

„În schimb“ pentru asta, d. Sasonov ni-ar încredința, 
onorabila misiune de a goni, noi, pe Enver-beii din 
Adrianopol... Ba, chiar ni sar da rolul de șef al unui 
detașament creștin balcanic... 

Aceasta nu mai e jandarm european, ci sergentul 
de la poarta, Excelenței Sale. 

O, rest-und ratlose Diplomaten ! 
* 

„Undeva ofiţerii romîni au botezat Qe un biet copil 
fără tată şi i-au pus numele regimentului lor: Mircea. 

* 

Duminecă. 
Asta e bună, și după tot ce am văzut acolo, 0 cred. 
Ofițerii de undeva, pe la defileuri, n'aveaii tutun. Un 

ciclist s'a oferit să li cumpere. De unde? De unde era 

LT
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mai aproape... Din Sofia. Si, plecîndu-se pe mașina lui 
iute ca fulgerul, sa dus acolo, a cumpărat și sa 
întors. 

* 

Bulgarii oferă ceia ce ni puteai oferi înnainte de 
ultimul războiti. , 

E aproape siguranţă că va, trebui să li se facă deci 
o demonstraţie pe teren. 

Mai avem o zi, şi sa isprăvit. 

Cu atîta lipsă de bună credinţă, şi înţelegere a si- 
tuaţiei, cine ar putea să înnoiască, armistițiul 2 

Şi pare că, prin extraordinara lor atitudine, Bulgarii 
ai pierdut şi sprijinul unui membru al Triplicei, Italia, 
care i-a susținut, pănă acuma, din gelosie rău înțeleasă, . 
față de Greci, împreună cu cari ar” putea domina exclusiv 
basinul răsăritean al Mediteranei. | a 

Austria, printr'o presă incomparabilă, iea, zilnic la 
refec pe... Greci şi Sirbi. 

% 

Pentru Viena, 4. Calincov asigură că „în douăspre- 
zece zile“ Sirbi şi Greci vor fi „zdrobiți“. Şi, în acest 
timp, în Sobranie, Radoslavov declară că negociaţiile 
din Bucureşti „cu siguranţă vor izbuti“, | 

D. Paşică are dreptate: e un cas caracterisat, de nebu- 
nie naţională! 

%* 

Tot scrisorile celor mică. 
Către un ziar: 
„Cînd scrii aceste rînduri, îmi curg lacrămi pe obraz, 

Mă gîndesc că mi-ati luat singurul cal, care l-am avut. 
Dar, pe de altă parte, mă simt mînâru în inima, mea 
că am putut da şi eu, împreună cu soţia şi copiii miei, 
micul ajutor cu acest cal, ca să li ducă pînea zilnică, 
pe cîmpul de onoare la fraţii noştri cari se luptă pe 
cîmpiile Bulgariei. Şi din zi în zi aştept şi eu ordin 

14



210 N. IORGA 

de chemare ca să mă due cu cea mai mare bucurie, 
şi să mă lupt cu vitejie alături de fraţii noştri.“ 

E un sergent de reservă. 

+ 

21 Iulie. Întrun număr ceva mai vechii din „Neue 
Freie Presse“ se arată naiv îndoita, speranţă, că Romă- 
nia nu va rămînea supusă... panslavismului şi că Bul- 
garia, părăsită de Ruşi, va zice adio aceluiaşi „pan- 
slavism“. 

Şi, atunci, catanele la Belgrad! 
Aceiași foaie recunoaşte că „operaţiile romănești 

pun astfel Bulgaria supt cea mai aspră presiune mi- 
litară“. 

% 

Acuma găsesc în „Gazeta Transilvaniei“, tradus de 
o doamnă din ruseşte, un apel al şetulut Bisericii 
bulgare și al marelui scriitor Ivan Vazov către opinia, 
publică rusească. E foarte duios, de sigur, dar oglin- 
deşte încă odată acea, mentalitate greşită de care de 
atitea, ori am vorbit. Romiînii n'aii venit ca duşmani, 
şi ei sînt gata să plece, dnpă ce ai lăsat atîta aur 
într'o ţară săracă, şi sărăcită, îndată, ce vor avea, în 
sfîrşit dincolo de Dunăre 'pacea. Anexarea de terito- 
riu n'ar fi avut loc, de sigur, dacă atacul sistematic, 
împotriva orkcui, din dorința singură a măririi şi a în- 
tinderii, n'ar fi întărit la noi curentul care în opinia 
publică reclamă asigurarea, graniţei dobrogene. 

* 

„Hitril buni de glume“ de la '77 ai reapărut în ur- 
mașii lor. Un voluntar ardelean — pasăre rară — po- 
vestește în foaia, din Braşov despre soldatul Burduş, 
care, de pe vaporul ce-l ducea la. Ostrov, vorbia la So- 
fia cu „tilifonul“ și vindea, jurnale cu ultimele ştiri din 
lumea, întreagă“. 
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E repgretaăil că se induce sistematic în eroare opinia, 
publică prin comunicatele oficiale. Astfel e fals că în 
corpul IV ar fi fost „foarte puţine casuri“ de holeră 
şi e tot așa de fals că „în Orhanie circulaţia, era im- 
posibilă; trupele at pavat trei străzi principale, cum 
şi piaţa publică“. Am fost în Orhanie înnainte de în- 
trarea divisiei a 2-a: străzile erai perfect practicabile 
Şi potrivit de murdare. Nu sînt „trei străzi principale“, 
ci numai una, iar „piața publică“ nu există. Opera 
soldaţilor noştri, pănă acum cinci zile, s'a mărgenit 
la înlăturarea, noroiului și la acoperirea, cu nisip a lo- 
cului pe care se pregătia mîncarea pentru popota Sta- 
tului-major. Totuşi de atunci se pare că în adevăr s'a 
pus pe străzi piatră sfărimată. 

% 

D. Toncev declară ziarului „Novoie Vremia“ că po- 
litica pe care o represintă la București ar fi „cinstită 
și deschisă“. 

Cine o doreşte mai mult ca noi? Sar fi cedat, în 
întrevederile de Duminecă, Serbiei Iștip şi Coceana, 
dacă nu si Radoviţa, și Strumiţa, Greutățile cu privire 
la Cavala rămîn în picioare. 

%* 

Sirbii fac un apel desperat să fie îngrijiţi răniții lor; 
lipsesc banii, medicii, materialul... 

Fă se pling că sar fi tras lingă Vidin cu mitraliese 
asupra, parlamentarilor lor; cum s'a spus din altă parte 
că medicii noştri ar fi constatat la, răniții bulgari ve- 
niți de pe cîmpul de luptă cu Sîrbii rănile caracteris- 
tice pe care le produc gloanţele „dum-dum“. 

Cele două escadroane sîrbeşti din Bercoviţa, sati 
retras, dar nu fără să dea foc satelor vecine. 

* 

Sînt la Văleni, şi aici soseşte de la Cirveni-Breg
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un om de la transporturi care n'a făcut o singură zi > 

“de carantină. 
k 

Acuma delegaţia, greacă aduce lista Aromînilor jert- 
fiţă de soldaţii bulgari din armata regulată, la Giu- 
maia: e între ele un copil, o bătrînă înţepată cu ba- 
ionetele. Se denunţă şi furturi. Bisericile ai fost arse: 
una e intitulată „biserica romănească“. 

Îi credem şi pe ăştia... 
x 

„Se desminte de colonia italiană din Bucureşti mîr- 
șava calomnie dusă în Italia de câţiva, lucrători exal- 

taţi cum că la mobilisare şi rechisiţii sar fi făcut abu- 
suri în dauna Italienilor. 

i . 

Un ofiţer povesteşte „Universului“ şi el amănuntul 

miînilor de copil tăiate și păstrate ca trofee şi ca, far- 
mece în buzunarele luptătorilor bulgari. 

* 

O foaie pretinde că Vineri numărul casurilor de ho- 
leră în armată ar fi fost de o mie. 

* 

Se zice că Danev a fost arestat, 

Dacă ar fi vinovat numai el, sar isprăvi răpede cu 
nenorocirile Bulgariei, pe care o educaţie naţională 

greşită o va mînă şi după aceasta spre noi primejdii... 

-Se spune că fostul dictator va fi dat în judecată 
ca mînuitor necredincios al fondurilor publice. - 

Se ştie că aceiași acusaţie s'a adus lui Savov, Na- 
„poleonul de... pănă ieri. 

Să cadă o politică, e lucru foarte firesc, dar e lucru 
foarte trist să se înnece în noroiul altor păcate aceia 
cari a iniţiat-o şi ai condus-o. 

* 
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D. Ficev, şeful Statulvi-major bulgar, amabilul ne- 

gociator de azi, e acel cate în toamnă declara că unei 

înnaintări romăneşti în Dobrogea nu i se va opune 

un singur om pentru că în trei ani tot ce sar fi pă-: 

răsit se va relua, şi încă ceva mai mult. 
Își mai aduce aminte cineva, de vorba asta? 

* 

Un articol din „Courrier europsen“. „Convoaiele se a: 

cumulează, pe cînd trupele, cu grei, trăiesc din rechisiţiă.. 

Marşul de la, Châlons la Sedan, aşa de storcător şi de 
demoralisant, n'a fost așa numai din causa nesigu- 

ranțelor comandamentului, ci mai ales din causa inca- 

pacității întendenței. În plin teritoriu frances, deservit - 
de căi ferate, soldatul e lipsit de toate.“ 

E fapt însă că de mai multe orl—şi la Corabia — 

soldaţii noștri aă mîncat, 24 de ceasuri şi mai mult, 

griu fiert şi poame crude. 

* 

Din ale bunilor noştri prieteni de la Viena. 

Cunoscuta foaie de caricaturi politice, Kikiriki, înfă- 

țişează pe cel trei aliați balcanici lovindu-se cu furie. 
În fund, cu căutătura unui laş asasin ce pîndeşte, a- 

pare, scoțind cu prevedere pumnalul din teacă, — un 
general romîn. 

* 

Un articol de la 27 lulie în „Neue Freie Presse“ 

atrăgea, atenţia, asupra greutăților de aprovisionare în 

țară străină, asupra „clădirilor din păcătoasele locali- 

tăță, mici şi rele, primitive colibe de lemn şi pămînt, 

grajdurile prea joase pentru vite de transport şi cai“; 

„arătîndu-se credinţa că, de altfel, e vorba numai de 
„0 operaţie pentru puţine zile.“ 

% 

Unei foi din Ardeali se semnalează că tocmai pro-
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prietarii, în mare parte Mocâni, din Dobrogea cîștigată 
cu arma la 1877 n'aă dat niciun ajutor ţerii în dli- 
pâle grele de astăzi. 

Zvonul că; fiii Macedoneanului Dini Mihail, venit 
sărac în ţară, ai oferit un milion se desvăluie ca o 

„glumă sătirică a unui redactor din Craiova. 

„Să nu ne omoriți“, — cu aceste cuvinte, spune o 
foaie de provincie, ar fi fost primiţi cei dintăiă Ro- 
mini cari de la Corabia trecură în faţă, unde e satul 
romănese Măgura. . 

E noţiunea războiului, aşa cum domneşte în Balcani. 
Şi sai mirat mult, cu lacrămi, că noi avem alta. 

% 

Prin „PEcho de Bulgarie“, supt forma unei convor- 
biră cu cutare Paşă de la Adrianopol, Bulgarii acusă 
pe Sirbi, divisia Timocului—adecă Romiînii noştri din 
Serbia —, că n'ar fi ajutat de loc pe aliații lor la, a- 
sediu, ba, chiar că ar fi făcut servicii de spionagii 
Turcilor. 

* 

Limbagiul studenţilor din Sofia la, vestea mobilisării 
„noastre (limbagiu fără gust, dar nu fără energie) : 

„Insistăm pe lîngă Guvernul bulgar ca să se desfacă 
definitiv de orice tradiţionalism și sentimentalism în 
politica, sa și să împlinească pe cît se poate mai iute 
toate acţiunile și combinaţiile necesare pentru păstrarea, 
cu orice preţ a integrității patriei; şi 

Declarăm sus şi tare că, atita timp cît va rămânea la 
noi uti oi în stare să poarte arma, Bulgaria totuşi va trăi.“ 

+ 

În „Echo de Bulgarie“ din 25 Iunie, pe basa unor 
corespondențe din 1841, se reclamă ca, „tara bulgară“ 
partea, de Răsărit a Serbiei. 

În același număr, pentru a face plăcere oaspeţilor 
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săi, Evreul M. F. Kohen compară Sofia au Karlsruhe, 

pe care se grăbeşte să adauge însă că... n'o cunoaşte, 

* 

O foaie din Turnu-Măgurele descrie plecarea a două 

regimente, în momentul cînd se aşteptai lupte îndir- 

jite. 

„Plecat ca la nuntă.“ Flori în piept, voioşie în ochi. 

Cîntau şi strigau: la Sofia, adăugind. împotriva geo- 

grafiei, că ai drum de întors prin Ardeal; la Prefec- 
tură aă jucat hora. În solidarisarea tuturor claselor 

se adăugia;: „Trăiască frăţia“! Un soldat rănit de un ac- 

cident n'a vrut în ruptul capului să rămiie în ţară. 
„Lăsaţi-mă, vă rog, să merg şi eu cu tăicuțul la 

războiti“, se ruga un băieţel de 16 ani. Şi a dus asa 

de bine ranița „tăicuţului“ pănă la Dunăre, — încît! 

colonelul l-a lăsat s'o şi treacă ! 

În acelaşi timp, Bulgarii din Teleorman, la mobilisare, 

strigaii „veneticilor“ de Romîni din satul lor: „Nu ple- 

căm pănă nu muşcăm carne din voi“... 

* 

D-ra, Arbure, ale cării idei socialiste sînt cunoscute, 

dă. acest strigăt, pe care l-ar fi auzit dintrun tren mi- 

litar în Moldova. : 

„Ai Bulgarii prea mult pămînt; ne ducem să li luăm 

și noi.& | 
Răi augur... 

Şi acestălalt strigăt, al unor „domni bine îmbrăcaţi“: 

„Camarazi, mergeţi voioşi, aduceţi-ni friptură de Bul- 

gari.“ 
Ăştia, cari vorbiai așa, erai, sai nişte proşti mari, 

sai nişte atroce canalii. 

* 

În „Foaia poporului“ din Sibiii, scrisoarea unul o- 

fier din Bulgaria.
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La prinşii bulgari se găsesc bijuterii, ceasornice, 
inele, cercei, „de la cei cu cari s'a luptat“. 

Nu, — de la cei cu cari. nu trebuiaă să se lupte. 

* 

Tot acolo, de la un soldat. 
„Lîngă masa soldaţilor noştri, stai Bulgari cu gră- 

mada, bieți oameni pe cari războiul îi lasă acasă, — 
fără pîne. 

Li se dă şi lor din mîncarea, săracă a taberei. 
„Ce să li facem, domnule, suflete sînt şi el: ţi-e 

milă de un cîne, și nu-l lași să moară de foame; dar 
de un om! Li dăm şi bani, nu numai mîncare: acum 
două zile am strîns de la om la om cîteva sute de 
lei de li-am dat celor 300 de prisonieri aduși din Plevna, 
să aibă cu ce să-și ţie zilele pănă acasă...“ 

X 

Faţă de mărturisirile din „Pesti Hirlap“, că, de fapt, 
monarhia, habsburgică a sprijinit pe Bulgari împotriva, 
Romăniei, „Solia, Satelor“ din Cluj spune aceste cu- 
vinte cu greutate : 

„Romînii din Ardeal a fost cei din urmă cari at 
crezut acest lucru, şi ei vor îi cei din nrmă cari îl 
vor uita.“ 

, 
* 

„Neue Freie Presse“ declară, cu o seriositate admi- 
rabilă, că am părăsit pe Sîrbi și Greci, că oastea noastră 
e un „sprijin“ pentru Bulgaria, a cării „prietenă a- 
proape“ a ajuns Romănia. 

* 

“O foaie din Ploieşti notează înnălţătorul contrast 
între bietele femei de la sate care, în cea d'intăii zi 
a, mobilisării, își petrecea, cu lacrimile în ochi, băr- - 
baţii, şi „cîteva doamne din oraş, îmbrăcate în rochii 
albe, Împopoţonate ca de bal“, care „se plimbau în  
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echipagii strălucite, răsturnate pe perne, picior peste 

picior“. 
Ca în Bucureşti, unde e o adevărată Gomoră... Au- 

tomobilele, rechisiţionate şi nerechisiţionate, fac şiruri 

lungi pănă la Şosea, grădinile sînt peste măsură de 

pline, la cinematograle se dă războiii... 

x 

Aflu dintro foaie ' ardeleană că la Brăila ostaşii ati 

fost petrecuti şi de colonia italiană şi de colonia 

francesă, supt trei steaguri latine şi în cîntecul ve- 

chiă de frăţie al lui Vasile Alecsandri. 

% 

Ceva. care nu se potriveşte cu declaraţiile ce ni vin 

astăzi din Sofia. 
Ază Romînii vorbiai, pe vaporui ce duce de la 

Turnu-Măgurele lu Giurgiu, despre Dobrogea şi Silistra. 

Li s'a răspuns cu insulte: „mămăligari, proşti, leneși“; 

„vom veni în ţară la voi să ni batem joc de fetele 

şi nevestele voastre“. „La un moment dat, un soldat 

bulgar s'a răpezit la un Romîn ca să-l arunce în Du- 

năre.“ Şi publicul bulgar de clasa l-ii lua parte la 

aceste brutaiități. 
După ziarul „Îndrumarea“, din Turnu-Măgurele. 

* 

Sa prelungit armistițiul pe trei zile. 

5 August. Din scrisoarea unui sergent: 

„Sergentul G. V. din Pl. vă trimete multă sănătate 

şi vă asigură de vitejia soldaţilor suceveni, luptătorii 

naţiunii. Ura, trăiască Romănia! Trăiască regimentul 

16 infanterie Suceava. Îngrijiţi-vă de ţerănime |... 

X 

D. N. Bănescu, locotenent azi, profesor de elită ieri 
şi mîne, scrie: 

„Sînt, în fruntea unui pluton de „nebuni“, în marş
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spre ţinta noastră. Oamenii se poartă ca adevăraţi 
legionari. Am cuceri cu ei cetăţile cele mai teribilea,« 

* 

De la un financiar: 
„Am avut repartisarea mea, în linie de bătaie, luîn- 

du-mi sarcina de a conduce trupa de supt. comanda 
mea, din victorie la victorie... Vă asigur că voit şti 
să mor cu glorie împreună cu oamenii miei... Vă rog, 
cînd fiul miei se va face mare şi va cere sprijinul 
saii ajutorul moral al d-voastră, a-l tormă şi pe el 
pentru a crește și a fi un adevărat patriot romîn... ŞI 
zic : ura, trăiască "Țara Romănească !« 

* 

Primesc, din tabăra grecească, o broșură foarte bine 
scrisă, „La, seconde phase de la question d'Orient par 
M. R“. Se spune la p. 13 că, lupta de azi „nu e cearta 
geloasă -a unor jucători cari-și socot cîştigurile res- 
pective la, sfirșitul partidei sai furii de-ale unor cău- 
tători de aur din California, cari se zugrumă, în jurul 
unor pepite mai mari decit celelalte. ci silința de 
răspinge o nouă Turcie în margenile ei drepte şi ao 
împiedeca, de a face răi umanităţii.“ 

* 

De la doi ofiţeri în reservă, profesori : 
„Tara ne-a chemat în ajutorul ei: noi răspundem 

chemăriă, gata a-i da tot ce ni va cere. Sîntem al ei, 
și de-acum înnainte poate să dispuie de not cum va 
voi.“ 

* 

Delegatul sîrb Spalaicovici laudă „curtoasia şi pri- 
mirea, rară, ca şi cînd am fi fost aici aliaţii cei mai 
de aproape“. 

+ 

  

1 D. Bănescu a tipărit frumoase și prețioase note diu cam- 
Panie în „Revista Infariteriei“,  
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Casuri de holeră la Ştefăneşti în Ilfov, la Viișoara, ” 
în Teleorman, la Nicopol (două). 

* 

Femeia unui dulgher către soţul ei: „Să te gîndeşti 
că nu ai pe nimeni şi să lupți cu vitejie pentru ţara 
noastră romănească. Voiă fi în stare să-mi ţin copila 
și să fii curagioasă pentru patria noastră. Ei am inimă 
tare: să nu-ţi mai fie gîndul la noi, ci la ordinele ţeriă 
noastre. Fii vesel şi curagios cum ai fost la plecare... 
Te sărut cu foc de dor.“ 

* 

Ministrul Franciei la Atena confirmă oficial ororile 
comise asupra. Grecilor de trupele regulate bulgare. 

E 

Bulgarii macedoneni, înfiorîndu-se la ideia desnaţio- 
lisăriă, cer şi d-lui Maiorescu Macedonia autonomă. 

x 

Puterile-și reservă ultima, decisie asupra Cavalei. Prin 
d. Maiorescu ele aă înștiințat delegaţiile. Încă odată Pa- 
şică a cerut Strumiţa şi Radoviţa, din motive strategice, 
afirmind însă neclintita-i dorință ca pace să fie. 

Sa văzut acum că Muntenegrul primise făgăduială 
de despăgubiri teritoriale pentru ajutorul dat Serbiei. . 

* 

Ziarul „America“ din Cleveland face o călduroasă 
cerere către Rominii de peste Ocean pentru contri- 
buire la flota ce trebuie Regâtului romănesc în Marea 
Neagră. Şi el adauge: „Poate cît de curînd, mai cu- 
rînd de cît ne aşteptăm, mai curînd de cît ne închi- 
puim, Romănia va fi chemată să aducă la îndeplinire 
năzuinţile noastre, desrobirea întregului neam romă- 
nesc“, 

* 

1 „Uniunea: Romănă“ din Youngstown mi-a încredințat 1.700 
de lei pentru acest scop,—tot de la ţeranii de „dincolo“,
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În cuvîntarea sa de ieri, d. Maiorescu a declarat că 
pacea încheială cu Bulgaria nu se va confirma decât odată 
cu pacea generală balcanică. 

* 

E cineva, care a întrecut, și ps Unguri în insultele 
faţă de Romănia. Anume „Adevărul“ (așa, se chiamă 
şi acesta), organul partidului social-democrat (de cu- 
vintul „romîn“ se feresc „tov. Albani, Avramescu, Gră- 
dinaru, Ciser şi Creţulescu“, de la „cafeneaua Magyar- 
Szinhăz din Wessel6nyi-uteza, colţ cu Szăvetseg-uteza“) 
din Ungaria“. Ce facem noi pentru pacea Balcanilor, 
viaţa, averea și liniştea milioanelor, e un „brigandaj“, 
actul tilhăresc al unor „canibali nepricepuţi şi trufaşi“, 
întrun cuvînt al unor „idiot“. 

Autorul, I. Creţu, declară că el „priconisează“ altă 
politică. Ea st va, face cînd se va, „întrema“ „socie- 
tatea, socialistă“. 

„E adevărat că pentru alt creştin, de la „singura 
foaie romănească care apără, interesele muncitorimii“ 
în Boemia, „dinastia Habsburg își face de cap“. 

* 

Un ofiţer sîrb arată în „Vorwărts“ cum s'a cucerit 
„Macedonia, 

Bandele care întovărăşiai trupele legaă pe Turci 
cite zece la un loc şi aprindeaă supt ei rugul. 

! 
* 

Un preot de la corpul II serie: „De opi zile mergem 
prin Bulgaria. Prin sate, cea mai desăvîrşită desperare 
și cea mai neagră miserie. Armata noastră se poartă, 
cu o blindeţă de toată lauda. Nimic nu se iea decit 
cu bani, și nicio necuviinţă nu-şi permite nimeni. Avem 
o armată. bravă, şi nobilă... Sînt mai mindru ca în tot- 
deauna; de a fi Romîn.“ - 
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24.—Ministeriul nostru de Externe anunță că, „Bul- 

garia, acceptînd toate cerinţele Romăniei, pacea între 
aceste două popoare (?) a fost definitiv încheiată. 

Se aşteaptă pe mîne, Joi, înțelegerea între Sîrbi și 
Greci, de o parte, şi Bulgari, de alta. Fără aceasta, — 

d. Maiorescu a declarat-o în conferinţă — pacea, romîno- 
buigară nu va fi definitivă. 

* 

Focarele de holeră cresc în ţară. De la, corpurile de 
armată, nicio ştire. Cu groază te gîndeșşti la. cei pe cari 
i-ai lăsat acolo... 

* 

Se pare că Grecii şi Sirbii nu sati ajutat la Pecevo, 

Sail încăierat la Ghevgheli şi-şi fac miserii la Monas- | 

tir. Isa, Boletinaţ, cu Albanesii plătiți şi înnarmaţi de 

Austria, înnaintează către acest din urmă oraş. 

Turcilor, omul cuminte şi experient, care e Nacevici 

li-ar fl oferit Chirchilise — deci nu mai e Lozengrad; 
bieţii învingători! — şi neutralisarea Adrianopolei. 

% 

Un punct foarte important e acela că dd. Paşici şi 

Venizelos s'a oferit de la sine să dea Aromiînilor con- 
diţiile pe care le-a primit Bulgaria. 

* 

În Cadrilater, un soldat care-și părăsise postul e îm- 
pușcat de sentinele. 

- După cîteva zile vine soţia lui, ţerancă din Dobro- 

gea, şi cere să-l desgroape ca să-l mai vadă odată, 
Refusîndu-i-se cererea, i se fac daruri, şi în bani, 

și toţi caută s'o mîngiie. 
— Nu mi-e atita că a murit, se poate întîmpla... 

Dar vezi că, murind, ma fost măcar de folos... i 
Şi atât. 

- % 

L'Ilustration aduce proba fotografică a crimelor co-
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mise asupra populației de către Bulgari la, Doxato şi 
Seres, care a fost părăsită în stare de totală ruină, 

Se cere Bulgarilor a se trece în tratat sai în anexe 
despăgubirea pentru familiile victimelor. 

Reginald Kann, corespondentul ziarului „Le Temps“, 
explică aceste infamii prin atrocea mentalitate de co- 
mitagii care a cucerit şi stăpînit pe toţi. 

SN - 

La spitalul din Uschiub se poate vedea încă solda- 
tul sîrb căruia, Bulgarii i-au tăiat urechile fiindcă nu 
voiă, să li dea ştiri, 

Acolo sa depus şi trupul tăiat în bucăţi al colone- 
lului Aranghelovici, pe care Bulgari! l-ai găsit pe cîmp, 
rănit, 

* 

25 Iulie. Vestea păcii. S'a încheiat, ieri, rămînînd a, 
se face apoi formele diplomatice. Pentru Strumiţa Bul- 
garii au cedat Sirbilor Pecevo, locul luptelor din urmă, 
în care pretind să fi reuşit. Mesta, desparte de acum 
pe Greci, cari capătă Cavala, de Bulgari. Se va face 
o reservă verbală de Bulgari azi în ce priveşte Ca- 
vala; Rusia adauge o mîngfiere, puind în vedere re- 
visuirea părţilor din tratat ce ating „interese euro- 
pene.“ 

Ce e aceia „interese europene ?« 

* 

„Cuvîntul“ se plînge că „urmăm slugarnic poruncile 
primite de la Mesia“, că „jertiim Austriei propriile 
noastre interese“, că „facem încă, de un timp încoace, 
politică întradevăr austriacă, politică dibuitoare Și 
meschină, lipsită de linie conducătoare și lipsită de 
ideal.“ 

Aceiaşi foaie tipăria, în Iunie, cu litere mari, că, în 
cas de războiă european, trebuie să mergem, după 
tradiţiile noastre, cu Austria contra Rusiei. 

*
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După dorința arătată de anume cercuri din Bucu- 

„zeşti, „Gazeta Transilvaniei“ cere, în numele Romînilor 

din Ardeal, tot Cadrilaterul. 
% 

26 Iulie. Dintr'o scrisoare a marelui învăţat german 
Ulrich von Wilamowitz-Mâllenâorit : 

„Gegenwârtig kann man keinen Brief nach Ru- 

mânien richten ohne einen Gliickwunsch auszusprechen. 
Îhr Land und lhre Regierung wissen was sie wollen 

und haben den Mutzu wollen: da bleibt der verdiente 
Erfolg nicht aus. 

Sie wissen dass Rumănien und die Rumânen an 

den Deutschen und unserm Reiche aufrichtige Freunde 
haben.“ 

„Astăzi nu se poate îndrepta o scrisoare în Romănia 

fără a exprima felicitări. Tara dv. şi guvernul dv. 

știă ce vor și ai curagiul de a voi: atunci succesul 

meritat nu lipseşte. ” 
Ştii că Romănia și Romînii au în Germani şi în 

Imperiul nostru prieteni sinceri.“ 
* 

Colonia sîrbă din Geneva tipărește, supt titlul „La 

v6rit6 sur le d&saccord serbo-bulgare“, o broșură în care 
se înfăţişează, publicului european discursuri şi arti- 

cole marcante, De notat mai ales acelea ale d-lui 

lacșici, colaborator la „Revue Historique“. Pentru d-sa, 
Monastir înseamnă drumul la Salonic după ce i sa 
închis Serbiei, de Austria, drumul la Durazzo. E „poarta 
comerțului liber, a schimburilor fructuoase, a eliberării 
economice, a porcului bine vîndut... Poporul sîrbese 

întreg poruncește guvernanților săi să-i păstreze des- 
chisă calea Salonicului: nicio dinastie chiar n'ar mai 
putea dură la noi cu pierderea Salonicului.“ 

x 

- Bulgarii a cerut ca, lîngă „pace“ să nu fie în tratat 
și cuvîntul „armonie“. Fă ai declarat că primesc tra-
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tatul numai pentru că Austria şi Rusia îl vor revisui. 
În al treilea rînd, ati refusat despăgubiri celor dăunaţă 
de oştile lor în Macedonia. Şi, în al patrulea, at re- 
fusat să asigure Grecilor libertăți naționale. 

E adevărat că li-a propus să acorde şi ei asemenea 
libertăţi Bulgarilor ce vor fi supt dominaţia Serbiei şi 
Greciei şi că ati fost și ei refusaţi. ! 

Fără a mai pomeni hotărîrea, Bulgarilor de a nu de- 
limita graniţa cu Sîrbii la Pirot. 

Semne rele... 
* 

E vorba, ca la: Bucureşti, cu nu ştii cine din Paris, 
să se facă o ligă romîno-balcanică, 

Domnii aceia vor fi crezînd de sigur că ati desco- 
perit ceva... 

X 

Învățătorul romîn din Limniţa, Dumitru 1. Ciotti, 
scrie ziarelor că în 1912 a fost arestat, după un atentat | 
cu pușca, şi o încercare de otrăvire, de un ofițer grec, 
care-l gătia de spînzurătoare, 

În Iunie, arestat la, Salonic, a fost „bătut şi torturat 
pănă aproape de moarte“. Pe jos, „lovindu-mă mere“, 
jandarmii l-ai dus la Atena, unde-l liberează consulul 
Romăniei. 

El cere judecarea antarţilor, — arătaţi anume—,cari 
sînt astăzi ofițeri în armata, elină, 

* 

Biroul presei vorbeşte : 389 de casuri holeră cons- 
tatată, 425 suspecte, morți, 129. 

Soriitoarea Constanţa Hodoş protestă în „Minerva“ 
împotriva, năvălirii la pomană a miilor de femei care 
pot să lucreze şi nu vor. 

- * 

„ Regele pleacă în Bulgaria să-şi vadă ostașii. 
x 
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26. În ultima, şedinţă a conferinței de pace, Bulgaria 
a afirmat dorinţa, ce avea de a se împăiți teritoriile 
„pe basa principiului naționalităților“ și regretă că a 
trebuit să ţie seamă numai de „consideraţiuni de fapt“. 
Ea nădăjduieşte totuşi de la Puteri „un sprijin care 
să îmbunătățească situaţia, ei potrivit cu jertfele ce 
a făcut şi cu necesităţile desvoltării sale economice“ 
—să zicem: Cavala— „și naţionale“. În schimb, dele- 
gatul grec Politis a adaus la „deferența, faţă de ma- 
rile Puteri“ şi aceia față de Romănia, și, crede că re- 
sultatul e „conform cu interesele permanente ale Sta- 
telor interesate“. D. Spalaicovici, pentru Serbia, a, 
repetat aceste declaraţii. D. Maiorescu declară că re- 
servele „nu zdrobesc și nu infirmă întru nimic valoarea 
juridică a, păcii, care trebuie considerată ca o pace 
definitivă“. 

Sînt aşa de importante cuvîntările de la banchetul 
Ministrului de Externe, încît abia; am resistat dorinţei 
de a le reproduce în întregime, ca și schimbul de tele- 
grame între Împăratul Wilhelm şi regele Carol, Hohen- 
zollernii apropiaţi în stîrşit, peste intriga neputincioasă, 
a Austriei. 

% 

După hotăririle de la Londra, Coriţa rămîne a Al- 
baniei. 

* 

Pribunalul de arbitragiă din Haga va hotări asupra 
despăgubirilor cerute de Sirbi şi Greci pentru popo-_ 
raţia pașnică dăunată de Bulgaria. 

E 

29. Plutonierul Birzu din Severin, rănit în drumul 
spre Ferdinandovo, se plinge că a fost dus în bătaie 
cu paturi de puşcă şi tocuri de cizmă pănă Ja un maior 
bulgar, care la păimuit şi bătut cu pumnii în faţă 

15
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pentru că na trădat situaţia Romînilor. Un medic mi- 
litar i-a sechestrat suta, de lei ce o avea la sine. 

+ 

30 Iulie. Un. învăţător din Macedonia a dat o petiție 
Reginei cînd mergea la Mitropolie. 

* Fugar de-acolo, „cu picioarele degerate“, are cu el 
soția bolnavă şi două fetiţe. Averea i-ati luat-o „beli- 
geranții“. 

Şi vor fi mulţi ca dînsul... 
Unde se va fi găsind duiosul poet tînăr Papazisu, 

şi el învăţător în acea Macedonie!? 

* 

Un desertor din armata bulgară a pus doi drugi de 
fier. în calea, acceleratului de Constanţa. Trenul a scă- 
pat de primejdie. 

" * 

31 Iulie. Un punct'de vedere. „Narodna Volia“ seria, 
acum cîteva, zile: 

„Să sperăm că Guvernul nostru va căpăta îndată 
de la Romănia retragerea trupelor-ei dincolo de noua, 
graniță Turtucaia-Balcic. Evacuarea teritoriului nostru 
de trupele romăneşti trebuie să preceadă deschiderea 

„negocierilor de pace ; altfel tratatul încheiat n'ar putea 
să aibă validitatea unei obligaţii voluntar consimţite. 
Un tratat, iscălit supt presiunea pumnului ridicat n'ar 
putea. să aibă o forţă morală obligatorie, şi Bulgaria, 
ar avea temeri să se sustragă de la observarea lui la 
cel diintăiă prilej.“ 

* 

„Locuiţorii din Sofia, născuţi în Vraţa“, aă făcut o 
petiție către Puteri, „protestind contra, exceselor Ro- 

1 Am primit abia acum o scrisoare de la el și l-am sfătuit să 
rămiie, cu orice preţ, acolo. : 
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mînilor asupra poporaţiei paşnice care n'a făcut totuşi 
nimic ca să merite aceste excese.“ Şi „Echo âe Bul- 
garie“ adauge : „Bă semnalează numeroase fapte care 
merită a, fi cunoscute“, | 

Era de aşteptat... Tocmai fiindcă nu s'a făcut nimic! 

* 

Bulgarii arată că li-au sosit din Macedonia oameni 
cu ochii scoși, cu mînile tăiate, cu feţele scrijelate 
pentru că nai dat Grecilor ştiri. - 

, * 

De la Turci! barbari. Aflu că sai păstrat „sigilatele“, 
registrele municipalităţii din Sofia şi că pe basa 'lor 
profesorul Işircov a scris o carte despre Sofia în veacul 
al AVII-lea, în colecţia pe care o patronează oraşul 
de azi. 

+ 

D-rul Ivan Dimitrov, Caimacamul districtului Rodosto, 
se plinge că la revenirea Turcilor a fost arestat cu 
ceilalți funcţionari bulgari fără a fi resistat şi că e re- 
ținut încă în calitate de prins de războit. 

Scrie d. M. I. Cohen din Sofia: „În momentul ce-l 
va crede oportun, în momentul psihologic, poporul 
bulgar va avea voinţa şi energia de a repara, nedrep- 
tățăle şi injuriile ce nu se obosesc a-i face vecini răă- . 
voitori şi invidioşi.“ 

% 

„Mir“ numeşte intervenţia Romiînilor „un oprobriu 
etern pentru Romănia“, „0 decădere pe care Romănia 
va simţi-o mai tărziti şi de care o să se căiască amar“. 

* 

„Narodnia Volia“ se întreabă dacă „trebuie un mare 
curaj unui voluntar ce se înscrie în rîndurile unei ar- 
mate ce întră într'o ţară fără apărare“,
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Numai cît noi nu puteam ști că, pentru aventuri 
„nebune, țara va, fi lăsată în adevăr fără apărare. 

„Bulgaria a devenit sperietoarea vecinilor săi“, se 
spune tot acolo. 

Aceasta, din nenorocire, e adevărat. 

* 

„Vecerna Poşta“ : „La, stîrşit tot noi vom cîştiga, 
pentru că avem dreptul de partea noastră și forţa. 
pentru a-i impune respectul, dacă ar fi călcat,“ 

* 

„Dnevnic“: „Orice sar întîmpla, oricît de mari ar fi 
silinţile vecinului nostru pentru a ne nimici, Bulgaria. 
va fi biruitoare la sfîrşit. Ea, va. fi Statul cel mai pu- 
ternic în Balcani. Dacă, în curs de 30 de ani, a putut, 
ajunge la, înnălțimea, unde se află, nimic în viitor nu-t 
va putea, opri avîntul. Viitorul nu va, aparținea scla- 
vilor şovinismului şi vorbelor goale, el nu va aparţinea, 
acelora cari cultivă acasă la ei şerbia,; el nu va apar- 
ținea spoliatorilor, laşilor şi mincinoşilor. 

Bulgaria nu va peri. Spada şi cultura bulgară at 
domnie veşnică în Balcani. Bulgaria tenace şi sobră, 
care nu s'a rătăcit, de loc pe cărările primejdioase ale 
grandomaniei şi Şovinismului, va fi de fapt stăpînă în 
Balcani. De la Dunăre la Marea, Egee, şi de la Marea 
Neagră la apele albastre ale Ohridei, ea va afirma 
puterea bulgară, nu prin spoliaţie şi felonie, ci prin 
munca şi puterea, sa militară.“ 

În asemenea, credință e o mare forță şi o mare pri- 
mejdie. | 

| * 

Răspunsul bulgar. 
Bulgarii pretind că la Seres ai avut lupte cu po- 

poraţia, ce trăgea, de pe fereşti, că, focul a, fost pus de 
Greci la depositele bulgare, că a, fost ucis un preot în
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fruntea, unei bande, că ei n'aii masacraţ pe Vlădică, 
pe directorul băncii, ete. | 

Adaugă că la Demir-Hisar 16 soldaţi fuseseră măce- 
lăriță în ascuns, că arhiereul, „eclesiasticul“ grec trăsese 
şi că avea, revolverul în buzunâr, că la, Ghevgheli—spun 
fete de la o şcoală, din Salonic — Grecii ai ucis Și 
elevi de gimnasiu şi pe „surorile“ francese. | 

* 

Ce scria comitagiul Dragan la stirşitul lui Decembre 
1912 într'o temniţă din Macedonia: 

„O tu, cer albastru, soare plin de raze și pămîntule 
negru, robie de 500 de ani, azi cînd ar trebui să trăim 
liberi, iată-ne iarăşi în chinuri. Voi trăi să ies de 
aici? O Ferdinand, Ferdinand !“* 

4 

* 

Ce zice popa Anghelco, din Macedonia. 
„Praf să mă facă, şi fiece grăunte tot bulgăresc 

va fi!“ 

Mărturiseşte profesorul de Universitate Cristen Mi- 
roliubov. 

* 

Ivan Vazov, la vestea nenorocirilor terii sale: 
„O mare nenorocire şi o mare nedreptate... O, biata 

tară 1« 
* 

La 5 Iulie, „Echo de Bulgarie“ anunța, „retragerea 
trupelor romăneşti care năvăliseră Bulgaria nordică“. 

La 29 Iunie, aceiaşi foaie declara, că „Romănia n'a 
vrut să stea, de vorbă cu noi“, iar, „acum încă, violînd 
teritoriul nostru, nu ni spune ce doreşte“. 

1! , 

Ce scrie „şeful Duca, Gervas“ satului Nichişan (ea- 
zaua Pravişte), în Decembre 1912: , Ei, şeful Mace- 
doniei Orientale şi cuceritor al Pangeului întreg şi al
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Cara-Praviştei am îndeplinit tot ce am crezut că tre- 
buie pentru Patrie şi district. Am ucis pe trădătorul 
vostru, popa Panaiot. Tot eu am ucis alți trădători 
creştini şi o să ucid pe toţi ceilalţi trădători cari ati 
fost prietenii Junilor Turcik. 

%* 

O proclamaţie a prinţului Ferdinand atrage atenţia 
asupra ofițerilor rănită la Litacovo şi arată că se vor 
pedepsi şi acei cari, știind asemenea intenţii, nu le-ati 

„oprit. 
* 

„Rusia a cedat Franciei: ea nu va cere revisuirea 
păcii. Furioasă, Austria, pe care Germania o constrînge, 
declară că, cel puţin, ...nu va, ratifica-o. niciodată, 1... 

% 

Demobilisarea începe de azi. 
3 August. Convorbire cu d. Victorov Toporov, repre- 

sintant al ziarului „Rieci“, al „cadeţilor“ lui Miliucov. 
Ascendenţi, poloni şi ruşi. Căsătorit cu o Basarabeancă, 
înrudită cu Flondorii. Stă la Sofia. E hotărât filo-bulgar. 
A fost şi în războiul manciurian. 

Are credinţă în Bulgari. „Şi cine nu-l iubia pănă la 
nenorocirile lor, îi iubeşte azi, din causa admirabilei 
hotărîri — nu resemnări — cu care au suportat răz- 
boiul de zece luni şi cufundarea, atîtor visuri.“ 

La Veles, la Prilep, nu male nimic: holera a distrus 
totul. Spre Sofia a întîlnit, succedîndu-se la scurte in- 
tervale, trenuri enorme de refugiaţi flămînzi, la un loc 
cu bivolii. Şi nu este cu ce-i hrăni. . 

Războiul i se pare că n'a dat resultate definitive. 
Planurile olicialităţii ruseşti nu sînt părăsite, ci numai 
amînate. Constantinopolul nu poate fi oraş liber, „otel 
de plăcere“ ; sînt, prea mari rivalități europene. Adria- 
nopolul turcesc revine Rusiei, care nu va: aduce pe 
Bulgari înnapoi.
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„Cînd se va relua războiul de acum în zece ani, se 

va vedea cine, în acest timp, a muncit mai mult.“ 

* 

„ Venizelos către Grecii din Galaţi : 
„Să vă socotiți, aici, nu populaţie grecească în ţară 

străină, ci populaţie romănească în ţara ei.“ 
Primirea, ce i sa făcut acolo, de toatii lumea, a fost 

a unui suveran victorios. 

+ 

Regele poruncește să se caute criminalii cari ati 

otrăvit armata ori au lăsat-o flămîndă. 

i + 

Se tot scriii voluntari romîni în America. 

Unul spune: „Pe mine iată-mă cata, la orice“. 

„Am soţia şi fetiţa : le voii trimite la ai noştri, și ei 

voii merge oricind să mă lupt pentru scumpa Ro- 
mănie. Merg voios oricînd supt tricolorul. romănese.“ 

E un Bucovinean. ! 

* 

3 August. Prinţul de Fiirstenberg sa înfățişat la d. 

Maiorescu pentru a-i ceti o notă a Contelui Berchtold 

prin care Romănia e felicitată pentru „aranjamentul 
prealabil“ de la Bucureşti. 

D. Maiorescu l-a informat pe ministrul austro-ungăr 

că „aranjamentul prealabil“ e o pace definitivă, care 

constituie un moment istoric pentru Balcani şi a adaus 

lecţia că Europa,la 1856, ia 1878 şi la 1913, a inter- 

venit numai din causa rolului de protectoare a Im- 
periului Otoman ce şi-a atribuit. Dar că noi nu sîn- 

tem Imperiul Otoman şi nică n'am discutat despre 
Imperiul Otoman. 

E însă un lucru bun în asemenea „amicale“ ges- 

tură de provocare: vorbindu-ni-se de „aranjamente
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prealabile“ a doua, zi după sacrificiile noastre, sîntem 
invitaţi a face aiurea, „aranjamentele definitive:. 

Şi, dacă e în noi un dram de mînârie și de putere, 
le vom face ?! | 3 

* 

Primesc o scrisoare din Orhanie. 
Acolo pacea, a, fost serbată prin Slujba, bisericească, 

făcută. în piaţă de părintele Lungulescu din Craiova, 
care a ţinut o frumoasă predică. A vorbit apoi gene- 
ralul Cotescu, care a pomenit rolul de liberare pe care 
l-am jucat, cu Ruşii, în 1878 şi menirea de pacificaţie 
pe care acuma am îndeplinit-o. A strigat ura! pentru 
Rege, pentru generalisimul principe Ferdinand și pentru 
Suveranul pe pămîntul căruia se găsesc ai noștri. 
Asista primarul şi populaţia, vădit mișcaţă de carac- 
terul manifestaţiei. | 

+ 

Ca o demonstraţie contra atitudinei Austriei, Împă- 
ratul Wilhelm va merge la Corfă și va fi primit, de 
cumnatul săi regele Constantin în fruntea flotei. 

* 

O foaie din Pesta, „A Nap“, atribuie lui Berchtold 
declaraţia că pănă în cinci ani Bulgarii îşi vor lua, 
înnapoi Macedonia, răpită. 

. * 
Bi 

Țarul bulgar Ferdinand a călărit în fruntea trupelor 
sale. lîngă Ratco Dimitriev, la întoarcerea lor serbă- 
torească în Sofia. 

* 

Pentru fraude la rechisiţii ai fost arestaţi la Bacău 
ajutorul de primar, un locotenent de reservă şi aren- 
daşul Herşcovici. 

În aceste părți ale noastre, jandarmii ati „Techisi- 
ționat“ puii de găină şi scoarțele locuitorilor. 

*
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„La plecare, d. Pasici promite că „națiunea, sîrbească“ 
ni „va, rămiînea totdeauna amică fidelă şi devotată“. 

* 

Malisorii catolică declară că vor luptă — cu mandat 
revoluţionar austriac—contra Muntenegrului. 

* 

În „Romînul“, dr. Filip Mişea, fost deputat romîn în 
Camera otomană, arată că, Venizelos invitînd pe Grecii 

din Monastir a fi buni cetăţeni .sîrbi, i s'a răspuns că 

ei se simt Aromiîni. „Foarte bine; de altfel nici noi 

n'am crezut vre-odată că sînteţi Greci“, ar fi răspuns 
spiritual cumintele Cretan. 

Privilegii şcolare s'ar fi făgăduit oficios și Romînilor 
din valea Timocului. 

* 

De la, 21 Iulie este voie a se sluji romăneşte în 

Basarabia. Gavriil, episcop de Acherman, a spus li- 
turghia în limba noastră, la biserica Sf. Gheorghe din 
Chişinăi, Poporul plîngea. 

+ 

Ordinul de zi al Ţarului Ferdinand către armata, sa 
e de necrezut. El acusă, a doua zi după un tratat de 
pace, pe aliați de „trădare“, de „răpire“, de „felonie“, 
de „spoliaţiune“, cerînd viitorului „zilelor glorioase 
mai bune“ Monastirul, Ohrida, Dibra, Prilepul, Seres şi 
Salonicul, precum şi „alte teritorii bulgare, pe care 
trăiesc fraţii noştri de aceiași rasă“. 

, x . 

În „Le Journal“ se vorbeşte de copii ale căror 
brațe ai fost tăiate fiindcă nu voia să se desfacă 
de pe copacul pe care se refugiaseră, de bătrîni cul- 

cați în groapa ce singuri îşi săpaseră. 

În Macedonia, supt ocupaţia bulgară... 

, * i 

! Era falș. Şi e imposibil pănă nu vom avea o politică netedă, 
oferind garanţii.
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Cu amănunte pe care, în cea mai mare parte, le 
recunosc exacte, „Înnainte“ arată cum, în momențul 
cînd prietenul Al. Săulescu, căpitan în reservă, ducea, 
colonelului Stanciov, la Arab-Conac, răspunsul gene- 
ralului Gărdescu, căprarul de- roşiori Alexandru al 
Preotesei s'a aruncat cu trei oameni asupra unui nu- 
măr îndoit de cavaleriști bulgari—neșştiind porunca— 
și s'a oprit numai la ordinul căpitanului săiă. 

x 

“Descripţia Turtucaii prin 1860 în „Constantinople, 
par lauteur des Horizonts prochains“, p. 87: „Ce ra- 
dios se desfăşoară pe mal acest sat bulgăresc, 'Tor- 
tal-an ! Casele lui, aruncate printre salcîmi, fără strade 
nică pieţe nică nimic care să simtă regula, rîd Ja 
soarele ce răsare. Fiecare-şi are înnainte coperişul 
de stuh, supt care se grămădesc căruțele ; minaretul 
taie cerul cu linia sa albă ; grădinile își întind ver- 
deaţa : ici şi colo fumul se desface în spirale albastre; 
cîntece, strigăte vagi se pierd în aier. Mai departe, 
Olteniţa, pe malul celălalt, ni arată lagărul ei valah. 
În picioare, răzimaţi de carele grele, pline, cu cîte 
şese bol, aceşti oameni poartă pe cap căciula de miel 
negru, ițari strimtă de pînză li strîng piciorul şi au 
o cămaşă, albă, scurtă, pe care o strînge de trup brîul 
larg; părul lung cade pe gît; toate mișcările lor sînt 
întipărite de graţie antică. Priviţi pe acest țeran tînăr 
ale cărui braţe ridică lespezi ; gestul e sobru, armo- 
nios ; capul se ridică mîndru ; fiecare din atiţudinile 
lui ar face fericirea unui pictor. | 

ŞI, pe cînd un şir de luntri fără pînze se suie pe 
cursul apei, pelicani zboară lîngă noi ; aripile lor mari 
strălucesc; trec la stînga şi se lasă pe vre-un adăpost 
dat de trestii. | 

Silistra (pp. 90—1): „O coastă, sfişiată îşi arată mă- 
runtaiele roșiatice ; trei mori bat aierul cu aripa lor,
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care se profiţează întreagă în orizontul gol ; drumuri 

drepte se înnoadă şi se desnoadă la întîmplare de-a 

lungul malului pustii; pămîntul e ars, nicio iarbă 
nu crește în înfundături, niciunul din acei copaci săl- 

bateci cari se prind de stînci nu întinde aici ramu- 

rile lui sărace ; soarele arde atmosfera, pămîntul pîrlit 

iea, reflecte de cuptor şi pe unul din drumurile acelea, 

aruncate ca o scară de sus în josul dealului, un că- 

lăreț, îşi tîrăşte calul. Nu se mai vede altceva; dar ce 
coloare şi cît de mult coloarea e cu adevărat veşnica 
serbătoare a ochilor !“ 

* 

La, înmormintarea în Bulgaria a unui voluntar cra- 

iovean femeile satului l-ai petrecut plingînd. 

* 

Şi un prieten din Italia îmi serie că „între noi e 

părere comună că nu va fi pacea perfectă, ci cu ger- 

menii noilor lupte şi certe viitoare“. 
* 

5 August. leri Bulgaria a, ratificat tratatul contra 

căruia agită pretutindeni şi cu cea mai mare vehe- 
menţă. 

* 

Puterile cer Turciei să demobiliseze pentru a, putea 

discuta în liniște chestia Adrianopolei. 

X 

La, întoarcerea Grecilor, Turcii ar fi ocupat Dedeagaci. 
+ . 

" Bulgarii se pling Europei că li-am fi oprit pe valea 

Ischerului 2.000 de reserviști. Şi ameninţă, 

Se ştie că am dat drumul imediat, ceia ce n'ar fi 

făcut nimeni, prisonierilor bulgari, cari pe urmă ni îm- 
puşcai noaptea ofiţerii şi ni prădai convoaiele. 

*
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Fraţii italieni deplîng plecarea imediată a contelui 
Berchtold. 

* 

„Se pare că pe încetul vom ajunge la controverse 
cu toţi aliaţii“, spune cu o melancolie adîncă „Neue 
Freie Presse“, 

* 

Toţi Turcii din 'Turtucaia, şi-ai schimbat, spune 
„Înnainte“, pe romănește firmele. lar unul mai sărac 
a scris singur pe scîndură: „La țeran romîn“. 

* 

Pierderi pănă la 3 August: îl ofiţeri, 775 de soldaţi. 
Causa : medical, holera. Politie și moral,—ecriminala, 

neglijență, 
, * 

Întrun discurs festiv, Împăratul Wilhelm a atribuit 
sentimentelor personale ale aliatului său Francisc-losif 
păstrarea păcii. 

8 August. „Să mă aşezaţi cu capul spre Dunăre“ 
aă fost ultimele cuvinte ale unuia, din aceia cari S'ati 
stîns,—şi puteai să se întoarcă înnapoi. 

+ ; 

Ziarele spun grozăvii despre holericii răspinşi la Mă- 
gurele și trimeşi iarăşi pe o corabie fără scop, despre 
lipsa de hrană a convalescenţilor, despre frica, docto- 
rilor celor mari tremurind la, telefon pe cînd bolnavii 
pier fără căutare în lazarete. 

. , | 

8 August. Faţă de halul lucrurilor la Turnu-Măgurele 
unde suspecți şi agonisanți stai împreună, la, acelaşi 
regim de foame, d-na Elisa [. Brătianu a înștiințat te- 
legrafic pe Regele. Principesa Maria merge să vadă la- 
zareturile, 

În schimb, în fruntea „Epocei“ „Soldatul voluntar“
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D. Davidovici explică în numele Intendenţei că tot 

ceia ce sa petrecut trebuia să se petreacă din causa 
răpeziciunii marşurilor. | 

= 

La Varna întoarcerea soldaților ar fi provocat tul- 
burări. 

Pierre Loti e la Adrianopol. 

Studentul în medicină C. Gheorghiu denunţă nespusa, 

brutalitate cu care sai făcut la Rîmnicu-Sărat rechi- 
siţiile de la săteni. 

E * 

Un diplomat sîrb se plînge că Bulgarii at făcut pe 

aliaţii din Belgrad să plătească vamă pentru provisiile 

trimese corpului de ajutor d'innaintea Adrianopolei și 

taxă pentru transportul corpurilor ofiţerilor căzuți... 

* 

9 August. „L'llustration“ dă în chipuri „ororile bul- 
gare“ din ultimul războit. Un ofiţer sîrb rănit a auzit 

dîndu-se de un ofiţer bulgar ordinul de a nu se cruța, 
viaţa, răniților pe cari ai lui îi prădaă. 

* 

Altă listă de 90 de morţi pe urma holerei: şi un 

ofițer din Vilcea. Noi am pierdut pe harnicul, entu- 

siastul Lăzărescu-Olteanu, la 25 de ani! 
* 

1-iă August. Era, o zi de post şi soldaţilor de la Si- 
liştioara trebuia să li se taie o vacă. 

Plăcăii sau sfătuit între ei, au găsit pe cea mai 
săracă din femeile ai căror soţi plecară la oaste, — şi 
i-ati dăruit vaca. 

x 

Sa întors la Bucureşti d. Polly Vacas, cu care arm 
fost în primejdioasa, excursie de la, Etropol.
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Îi era, scris să-l prindă Bulgarii. Silit a aterifa între 
ei la, Gornia-Orehoviţa, a fost întrebat de comandant 

"unde e cavaleria noastră, — ca, și cum astfel de lu- 
cruri Sar putea, cere de la un ofiţer. 

După cinci zile de captivitate, a putut, pleca. 
| a | 

Din prea-frumoasa, scrisoare a unuia din foştii miei 
profesori parisieni: | 

„Ai asistat „pro parte virili“ Ja, mari evenimente 
politice şi militare; Îţi voii mărturisi că la începutul 
războiului balcanic atitudinea Romăniei îmi făcuse rău 
(m'avait affligt). Nu puteam înțelege pentru ce Guver- 
nul d-voastră părea că uită pe cele trei milioane de 
Romini din Ardeal şi pentru ce legase tovarăşie (le 
partie) sati părea că o legase cu Austro-Ungaria. Toţă 
Romiînii pe cari i-am cunoscut pănă acum îmi vorbiseră 
de Unguri şi de regimul lor cu o așa de mare amă- 
răciune, încît în ochii miei Ungurii trebuiaă să fie 
priviţi de Romîni absolut ca, şi Turcii. Pe urmă, cînd 
cele d'intăiă biruinţe ale aliaţilor sfărîmară ce mai ră- 
mînea din puterea, otomană, cînd împărţirea, spoliilor 
era să se facă între învingători, n'am putut să văd 
tără neplăcere (malaise) Romănia venind sa, ceară, să, 
reclame, să pretindă, (exiger) partea sa, din pradă, ca 
în colțul pădurii (comme au coin d'un bois). 

„ Enorma prostie a Bulgariei a produs cea mai feri- 
cită din schimbări. Atunci atitudinea Romăniei, foarte 
netedă, foarte hotărită, în același timp cînd era și 
foarte moderată, a 'produs cel mai bun efect. Pentru 
că azi ultimul cuvînt al politicei internaţionale se re- 
sumă în „compensație“, ceia, ce a reclamat ea, era mo- 
derat, mai ales faţă de creşterea considerabilă a Bul- 
gariei, chiar învinse (prin greşeala, ei, foarte marea, ei 
greşeală !). Loialitatea, alianţei sale cu ceilalţi Balcanici, 
Tăpeziciunea, mobilisării sale, ireproşabila purtare a    
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trupelor sale, care formă un contrast atît de bătător 

la ochi (si saisissant) cu ferocităţile celorlalță, ati cîş- 
tigat Romăniei un prestigiu considerabil. În sfîrşit, 

felul răpede cu care ati fost conduse negociaţiile care 

aii dus la pacea din Bucureşti a consacrat hegemonia, 

Romăniei în regiunea balcanică. Tratatul din Bucureşti 
„e un act internaţional de o însemnătate (portte) con- 

siderabilă pentru viitor, care creşte fourte mult pres- 
tigiul Romăniei. 

Fără îndoială unii îl înfăţişează de pe acuma-ca 

perimat (caduc), ca trebuind să fie revisuit îndată, fie 

de Europa, fie de învinşii de ieri. Dar noi am învăţat 
de 40 de ani încoace că nimic nu poate dură mai în- - 

delung decît un acord provisoriu întemeiat pe puterea 

brutală. Dacă Balcanicii sînt cuminti, ei vor întrebu- 

inţa cei 40 de ani cari vin ca să-și îngrijească rănile 
acestui războiii grozav şi să repuie în valoare ţerile 

cucerite. În fruntea lor trebuie să rămiie Romănia. Şi-mi 

vine (je me sens en humeur) să repet acel strigăt pe 

care l-am scos de atitea ori cînd am trecut prin ţara, 

d-voastră (cu ocasia excursiei Societăţii Ştiinţifice) : 
„Trăiască Romănia“ (în original).* 

* 

12 August. La Carali, Bogdali, Cocargeă, Armutii în 

Cadrilater un voluntar reservist a găsit locuitori bul- 
gari ştiind romăneşte. 

%* 

De fapt, Varna a fost ocupată cîteva ceasuri de bi- 

cicliştii căpitanului Cristodulo şi de cavaleria maiorului 
Pop Colonelul bulgar poruncise garnisoanei să depuie 
armele, cînd a venit ordinul de retragere. 

La spital, găsindu-se în miserie, scrie d. Leontin 
Iliescu, în „Universul“, soţia medicului cu trei copii, 
a fost rugată de ofiterii noştri să primească darul de 
400 de lei. | 

*
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„Seara“ acusă pe medicul maior Miron (M. Segall) 
că a pricinuit cu cruzime: şi prin totală neglijenţă 
moartea, colegului, confratelui şi conaţionalului săti dr. 
Hermann Solomon. Un alt medic evreii desminte. 

* 

13 August. Murind pe cîmpul de onoare, învățătorul 
din Vişina, Bratu, a lăsat întreaga lui economie de 
30.000 de lei şcolii sale iubite. 

x 

În „Minerva“, ştiri, care concordă cu cele din scii- 
soarea, d-nei Torgud-Șefehet, despre jafurile bulgărești 
la plecarea din Adrianopol: sai furat de ofiţeri şi 
înnalță funcţionari, covoare, piane, etc. Nişte Greci 
cari furaseră, din provisiile puse în foc, au fost înnecaţi, 
trăgîndu-se cu pușca asupra lor. Femeile au fost vio- 

late ; multe a nebunit. Moscheile ar fi fost prefăcuie 

în latrine. ” 

„La Turcă, excesele se pedepsiaii cu împuşcarea. 

* 

Seara, sai întors aici, la Văleni, o mare parte din 
soldați, chiuind ca la nuntă. Au cerut să li se puie 
vagoanele de care aveai nevoie şi nu s'aii dat jos de 
pe eoperiş pănă nu le-ai avut. Ni se spune că acusă 

„Și amenință pe ofițeri, atribuindu-li vine că at fost 
lăsați fără hrană. | 

- * 

14 August. Din „Daily Telegraph“ (raport oficial rus). 

La, Adrianopol, un soldat bulgar ucide pe bătrinul o- 

fițer turc dat în seama lui şi pe locuitorul evreii care 
ceruse milă pentru dînsul. Dintr'o prăvălie a trei fraţi 

ceasornicari se ieai 500 de ceasornice ; unul din pro- 

prietari e înţ-pat cu baioneta, pănă la moarte şi după 

moarte. În moscheia Mirimiran se ucid 13 oameni, 

dintre cari trei preoţi. La plecare, aă fost omorâţi  
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toţi cei 'ce: nu: se mai: puteau tari. Ceilalţi sînt -pofţiţă să plece, oa: să fie apoi: împuşcaţi. pe la. spate. La Cumerii, 50 de Tura Sînt măcelăriți „în “moscheie, se răpesc zece fete (una da 12, ani). e 
ii i e: 

? 
La Botoşani căpitanii lalovischi şi Cerbu — spune „Seara“,—nevoind- ca trupa lor “să fie la; carantină, ar fi amenințat cu împuşcarea, pe prefect Și pe un maior: A 4 | 

15 August. Un ofiţer superior. a, semnalat d-lui Mur- goci că mulți din prinșil bulgari își tăiaă degetele de la. mîna dreaptă spre a scăpa de urmarea războiului. | Ă | 

D. Scarlat Lahovari se Plinge că la Măgurele divisia a 2-a de reservă a fost primită răi, ba — n'a fost primită. de Joc,: N a 
Din 'causa, temerii de holeră... 

După Principesa Maria R gele visitează lazaretele de holeră la Dunăre... - .. , 

17 August, Primesc o broșură  „Extraits fac-simi: 16s de certaines  lettres trouv6es dans le courriey du 19-me regiment de. la, VIl-me division grecque, saisi par les troupes bulgares dans la T6gion de Razlog, 19122. Scrisorile de soldaţi şi caporali greci prinse de Bul- gari arată că rivalii balcanici ati. fost vrednici unii de alţii. lată extrase: . a 
“Am ars toate satele. părăsite -de. Bulgari. Aceştia, ard -satele grecești Şi. noi satele bulgărești. Aceştia mă- celăresc, noi măcelărim... Din 1.200, de prinși ce am, făcut la Nigrita., n'a rămas decit 41.în „închisori şi, pe unde am trecut, n'am lăsat nici rădăcina. aceştei naţil“, : | 

16
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„Am ars satele Dutlii -și Baniţa; focarul : temuţilor 
comitagii şi am trecut totul prin foc şi: baionetă, cru- 
țînd numai femeile, copiii, bătiînii şi. bisericile.“ - .. ') 

„La Vrondu am prins 5 Bulgari şi o fată din Seres: 
I-am adus la caraulă şi i-am oprit. Fata au ucis-o... 
Bulgarilor li-am scos ochii de vi“ SE 
:„De la Seres-pănă la hotar.am „ars toate satele Bul- 

garilor.“ | Rara Ş î : Si „Bulgarii ce rămîn îi mîncă Manlicherul; am ars și 
cîteva sate. Aşa fac şi Sirbil.« | | 

„l-am turbat aârzînd satele și, unde găsiiă riul: oră ş 

doi, îi ucidem ca pe vrăbii.« a 
„Pe unde am stat n'a rămas un: Bulgari. Am ars 

şi satele“. | 
*„Ardem toate satele bulgărești ce ocupăm. și iroi- 
dem pe toți Bulgarii ce:ni cad în mînă“: .. 

„Aşa lucruri n'aă mai fost de la venirea. lui : Isuş 
Hristos. Oastea grecească dă foc unde. află sate: bul- 
găreşti şi ucide pe cine găseşte... Ne mîncăm unii pe 
alțire agp 

„Am ars toate satele bulgăreşti unde am fost,“ ..i 
„Ni se ard satele şi oamenii, dar şi noi ardem şi 

i ia pui 

facem mai răi ca Bulgarii.“ ae 
„Mi s'au: dat 16 prinşi ca să-i duc. divisiei şi am: 

adus numai 2. Pe ceilalţi i-a, mîncat întunerecul, Eu 
„i-am: ucis.* - ! 

PI * 

"În Tracia Loti a, găsit toate puţurile pline de ca: 
davre. Fete de zece ani ai fost violate şi ucise. Grecii 
şi-au găsit moartea în valuri. Era vorba să se distrugă, 
cu tunurile; la Adrianopol, moscheia lui Selim. Fiu] 
lui Fuad-Paşa, marele ministru al lui Abdul-Aziz, prins 
de Bulgari, a fost mutilat, scoţindu-i-se ochii şi tăin- 
duii:se: nasul. 

*
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» Acuma, în noua, Albanie, Arnăuţii: taie pe. Greci. N 

  

caii a 

Plecînd din Orhanie, ofiţerii noștri ai lăsat 1000 de lei pentru săracă. :- Da e m a , Primarul, d. Lalovschi, a mulţămit în biserica «i 

Li   

* 
ct "Fiul maiorului Urlăţeanu, sublocoțenent. Ja «Chitila, sa îmbolnăvit de holeră. i e „ Bietul tată a străbătut orașul întreg căutind ajutor — Ma pă gasi, Rain Bolnavul era un koleric/ dar cei os sai purtat astfel nu erati oameni. : 

   

  

NEA tai a tat a 
„La-Lepiţa colonelul::Octav :Boian: să ș drişit'a::farg un frumos mormiînt soldaţilor săt căzuţi departe: de-țară Şi:-a-l. încredința cu: acte. în regulă = parohului : și Bri- Marului, e e e it na ate E etate) 

* 

ENE je 

    

PI 

Etera E Papi 
; ISelaţi. de lîngă. Botoșant, sînt hrăniţi eu:-0; mînagre scîrboasă care-i pregăteşte pentru: holera; de careittas 
buie, să :se ferească, ..... pa aa Tata 

* Ra Piesa) În, acelaşi n-r din „Universul“ (326) sergentul V. Herescu din Focşani arață curm.a, fost aruneaț.penţru că se resimţia, de „urmele , inoculaţier..anti-holerice n trun lan de porumb unde. murat. „bolnavii, fără, alţ tratament şi altă hrană doctt apa fiartă și fără.alţ 
îngrijitori decit sanitarii soldați, cari veniau să mai le- 
pede un trup în Spasm. e i 

  

: 19% August,:D. N. Dutu povesteşte. că; la, Nicopol co: piii ieşiseră; cu flori la o ;fereastră, și că..un - glas. da 
de femeie: striga: „Spuneți, -majcă,: spuneţi: că sîtiteță 
Romîni“, iar fetele de lîngă dînsa: „Să vă întoarcetă 
cu sănătate şi cu flori la pălărie !. 

*
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„Viitrul“ crede că sînt îneă mii de morţi, cari se 
ascund... 

x 

„La revedere peste cinci ani la Bucureşti, ar fi spus: 
la, plecare ofițerilor noştri cel bulgari, în Plevna. 

Xe 

Principesa Maria sa stabilit la Turnu-Măgurele şi 
visitează zilnic. pe soldaţii holerici. 

* 

- Moartea de holeră la Turnu-Măgurele. a maiorulut 
“Glogojeanu, cîteva, ceasuri după, ce-l văsuse Regele, 

D. C. Turtureanu din Tecuciă arată în „Viitorul“ că. 
regimentul 50; de reservă -a plecat fără medicamente, 
de şi doetorul le-a cerut. 
„iba întoarcerea în țară s'aă teimes la, 1. 140 de oameni 

al unui batalion 10 grame de acid lactic și 50 de pra-- 
furi de chinină. 
"B.P. acusă pe medicii divisier că „toată ziua, bea 
eafele şi jucau cărți“. 

Soldaţilor li se dădea, pîne mucedă cu viermi, pentru. 
eai era, . „papură! ! 

* 

D. Sp. Lambros, vestitul profesor din Atena, de ori-- 
gine aromiîn, îmi trimete cărți poştale ilustrate din 
care se vede totala distrugere de Bulgară a oraşului 
Seres. | 

„99 August, Sublocotenentul Mihail Țintea din regi- 
mentul de infanterie de pâză la holericii din Cirveni- 
Breg, a ridicat: din leafa 'sa monumintul. de piatră cu 
inscripţii : săpate: în. amintirea, soldaţilor încetaţi din 
viață și: l-a, încredințat: cu act: a, segulă primarulut 
calităţi CI rii uni . 
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Sergentul Alexandru: Iacomi sa căsătorit cu fiica 
preotului bulgar din satul unde era în garnisonă !. 

+ 

23 August. Corespondentul ziarului „Excelsior“ ţri- 
mete ziarului săii fotografii de femei cu degetele tăiate 
de Bulgari. 

* 

Între soldaţi era şi veteranul Gheorghe N. Croitoru 
din Muscel. 

Întrebat de colonel dacă-l ţin picioarele, moşul, care-și 
întovărăşia fiul şi ginerii, a răspuns : 

„Să trăiţi, d-le colonel, vedeţi de picioarele d-v., că 
eu îmi cunosc de mult pe ale mele.“ 

%* 

Un redactor se plînge. de insultele și amenințările 
ce a întîmpinat la Siştov. De şi era ofițer, nu le-a, re- 
primat. Atita mai răi... 

x 

Refugiații macedoni se pling, întrun memoriu către 
Regele, de felul cum fostul antart Karapanos, căpitan 
în armata elină, a tratat Meglenul aromănese. Se dă 
lista, celor executaţi de dinsul. Şi în noul război au 
căzut atiîţia dintre truntașii aromîni. Şi acum se bat 
cu bicele peste obraz acei ce se recunosc ca Romîni. 

Tratatul din Bucureşti îşi va produce însă efectul. 
= 

Din scrisoarea unui învățător macedonean: 
Vă scrii de aici, din Salonic, unde m'aă azvirlit nă- cazurile întimplărilor. Mam despărţit de scumpul oraş Giumaia, fără voie, trist ca şi cum m'aş fî despărțit de cel mai iubit prieten. Căci ce era să fac? Bulgarii, cari în ultimul timp fuseseră înfrînţi cu desăvirşire de Greci, în retragere ai pătruns în oraş 

  

1 Peste citeva săptămîni, mîndra, i-a fugit...
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şi ai prădat totul. Dar... nu numai atiît!... După ce ai spart magaziile din piaţă, aă năvălit sălbațeci prin mahalale şi, după ce întraă în locuinţile bieţilor Aro- miri, înnainte de toate Jăfuiai tot avutul casei ŞI apoi, urlînd ca nişte fiare; pe bărbați îi străpungeati cu baionetele, iar femeile eraă batjocurite fără nicio ruşine. 
| Tărziă pătrunseră în casa noastră, luară tot cala- balicul, ni-aă luat cinzeci de poli, toată economia ce-am putut-o agonisi în decursul atiîtor ani de zile, ni-au scos veșmintele, ghetele, pălăriile, și goi ne trăgeau să ne decapiteze. Mama noastră în două rînduri a fost împunsă cu baioneta. Ca prin minune însă am putut scăpa, dînd fuga pe-o ulicioară unde am ieşit la casa lui Veriotti, şi de acolo cu mai multe familii am apucat-o în munţi. 

De acolo, ascunşi în tulişuri, am avut nenorocirea să asistăm la cel mai dureros spectacol. Comitagiii bul- gari dedeseră foc oraşului. Într'o clipă făcările cu- prinseră totul. De acolo, urmăriți de o ceată de co- mitagii, am alergat împrăştiaţi înnainte, pănă am dat de armata grecească. Timp de o săptămînă ne-am hrănit cu fructe. Neputînd însă mai mult să îndurăm miseria, am pornit-o pe jos pănă la Salonic. | „Bine că am găsit pe tata aici; de altmintrelea eram pe drumuri. Gîndul însă că sîntem apost«li scumpei noastre națiuni pentru care ne luptăm, ni dă răbdarea să îndurăm totul. Sperăm un trait mar liniştit de aici înnainte, o viaţă mai senină... 

 



XIV. 

Încheiem cu aceste patru articole din „Neamul Ro- 
mănesc“, care cuprind şi părere. mea de astăzi, după 
ce atitea argumente sai adus deo parte şi de alta, — 
a, oficialilor în stare de veşnică beatitudine și a gurilor 
spurcate de critică veşnică. 

l. 

Incheiam, acum aproape două luni, rîndurile prin 
care-mi arâtam credința că spre războiă mergem, şi 
nu spre o mobilisare de dulce şantagiă diplomatic şi 
nici spre cexcursia» de care visaă anume domni de 
la «Capşa», cu afirmarea siguranţei să naţia se va 
dovedi încă odată ceia ce a fost totdeauna, de o vi- tejie voioasă, de o supunere sprintenă şi plină de ini- 
țiativă, de un vesel despreţ de primejdie, care o a- 
şează printre cele diintăiă ale lumii. 

Aşa a şi fost. Afară de. unele momente în care şi 
cea mai mare bunăvoință şi“bărbăţie îngenunche în- 
naintea tuturor neplăcerilor, lipsurilor, primejdiilor 
unite — foame, ploaie, oboseală, boală și nici măcar, în perspectivă, acea apropiere a duşmanului, care în- 
viorează, — țeranul nostru sa dovedit o superioară 
şi nobilă ființă omenească, pe care n'o ştim preţui şi 
nici so răsplătim nu vom şti. Nu odată la vorba lor 
glumeaţă, plină de un adînc înțeles, la cîntecul lor în 
care se zbătea atita dor, la căutătura lor care vedea 
peste munţi şi ape, lacrămi s'aă ivit în ochii miei, 
şi-mi pare răă numai că aceiași uniformă nu mă
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putea confunda în mijlocul lor, cum aş fi dorit din 
toată inima să pot face, _ 

Pentru iuţeala faptei lor războinice i-a admirat 
lumea. Pentru avintul lor de a vedea duşmanul şi 
de a-l birui, i-am lăudat câţi li-am stat aproape în 
aceste zile ce nu se pot uita. Pentru bunâtatea lor 
de creştin, de frate, de tovaraş la muncă i-a iubit, 
da, i-a iubit, acea lume a satelor bulgăreşti care de 
atitea ori îi vedea mingiind pe braţe copii fără de 
tată, 

Nu e tot aşa, nu e chiar aşa înce priveşte oră- 
şenii, în destul de mare parte. Nemulțămiţi, cu vorba 
„amară, cu lauda pe buze şi fără aplecare în a-şi face 
cu jertfă datoria, ei ai fost prea adese ori elementul 
demoralisant. În casurile, foarte rare, cînd soldaţi din 
armata romînă ai fost brutali, cruzi faţă de populaţia 
fără arme şi nevinovată, domnii de la oraşe erati cei 
cu păcatul. Și aş fi vrut să am puterea de a-i pe- 
depsi îndată şi exemplar ca să vadă țeranii că nu li 
se trece nimic celorlalţi, cari sînt alț/el. 

Dar în cuvintele de serioasă reflecţie, plină de pre- 
simțirea lucrurilor mari şi grele, glorioase de sigur în 
totalul lor, dar pe alocuri pline de atita tristeţă ome- 

„nească, de o fatalitate aşa de aspră, pe care mi le 
impunea împrejurările — căci un războiii nu e totuşi 
o sensaţie nouă, cam ca a unor lupte de tauri la 
Madrid, așezată, între un mare spectacol parlamentar 
de «şedinţă secretă» şi o represintaţie de actriţe goale 
la teatrul frances din Sinaia —, în cuvintele acelea 
se rostia o îndoială, o chinuitoare îndoială. Va fi con- 
ducerea la înnălțimea, puterilor ce. se oferia cu atita 
uitare a greșelilor, a crimelor făcute de cei de sus 
față de cei de jos? 

Era îndreptăţit şi acest sentiment. 
Nu vrea să vorbesc de conducerea militară, pe care 

n'am competența, s'o laud, cum mi se pare că ar 
merita, şi în aşa de largă măsură. Vreaă să vorbesc 
de celelalte, de toate celelalte, care cruţă pe ostaş, 
care-l păstrează, îl întăresc şi-l înnalţi, de toate mă- 
surile mic! care fac la un loc acel lucru mare: a nu 
fi jerft nicio viață fără folos, a nu fi răpit niciunei fa- 
milii sprijinul sai bucuria ei decit atunci cînd o soartă 
de neînvins a cerut-o.  
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Avem 1.200 de morţi, — trei şferturi răpuşi de ho- 
leră, în chinuri fără de nume. Vom mai avea. Pentru 
cei ce au curajul să asiste la spectacolele de vară din 
Smaia sînt un număr oarecare de ţerani, cari de 
sigur că ar fi fost bine să nu rămiie acolo, în ţerna 
străină a Bulgariei, dar cari se pot înlocui cu alţii, 
aşa de sâraci şi tot aşa de supuşi. Pentru cîţiva însă 
ei sînt o mie de suflete care s'aii dus, poate nu blăs- 
tămînd, dar cu simţul că faţă de ei s'a făcut o mate 
nedreptate, un mare păcat. 

Şi aşa e. 
; Oastea noastră a fost obosită, — şi poate aşa tre- 
buia, pentru succesul campaniei, şi nu pentru ambiția . 
unuia şi altuia. Oastea noastră a fost lovită de vreme 
aspră, — şi cine ar fi fost în stare s'o apere de ur- 
mările €i, cînd jumătate de milion de oameni uzi pănă 
la piele se culcaiă seara pe noroiul îngheţat al Bal- 
canilor? Dar oastea noastră n'a fost nici regulat hră- 
nită, nică bine hrănită, — și aceasta cînd provisiile 
umpleau gările în urmă şi cînd ele nu lipsiaă adesea 
de jur împrejur în ţara străină. Pînea mucedă am 
văzut-o şi eii, soldaţii cu feţele arse aii trecut şi în- 
naintea mea. Şi ştiă şi eti de ce a izbucnit holera la 
Vrața şi aiurea, unde trupele ai fost băgate fără nicio 
rațiune în oraşe contaminate, unde ai dormit în case 
părăsite şi în casărmi semnalate ca primejdioase. Şi 
am văzut şi eă, care am adus la Bucureşti ştiri ce 
ai fost primite cu neîncredere, că cei d'intăiă soldaţi 
bolnavi —, a doua zi o sută, a treia zi de două ori 
pe atita —, nu puteai fi căutaţi fiindcă lipsia totul, 
de la paiele patului pănă la instrumentul de injectat, 
cînd nici chinină măcar nu era la îndemîna docto- 
rilor, — a celor cari nu fugiaă de marea şi grozava 
lor datorie. 

Da, e păcat, — un mare şi greii păcat... 
 Şi-l simţim așa de mult cu toţii, încît, în clipa cînd - 

tre! Capitale primesc cu supreme onoruri pe învin- 
gători ca şi pe învinşi, Bucureştii singuri, unde sa 
dictat pacea, n'ai curajul moral de a o face, — pe. 
lîngă curajul fisic, care lipseşte şi acela... 

E , 
aie e ze
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Un Stat are, nu numai valoarea elementelor omeneşti care-l compun, a moştenirii economice şi culturale pe care a primit-o, a tradiţiilor pe care le găseşte în trecutul să însuși sat al națiunii pe care o înfăţişează, ci şi aceia a organisării sale, a conducerii de care a - avut parte. 
De aici vine că neamuri răă înzestrate, cu o pregă- tire neîndestulătoare, nu numai că se ridică răpede, dar sînt în stare să se împotrivească şi celor maj grele încercări, pe cind altele, cu adevărat alese, în toate privințile, stai pe loc tocmai în ceasuri hotări- toare pentru desvoltarea lor şi, dacă împrejurările le aruncă totuşi în viltoarea luptelor, a întrecerilor cu alte State, triumful lor nu corespunde silinţilor ce ai făcut, şi, mai ales, cuceririă materiale, ce s'a îndeplinit, nu-i corespunde acea, înnălțată stare morală care dă do- vada unei depline sănătăți naționale. 
Pot fi astfel pe lume învingători bolnavi şi învinși ro- buști, — şi aceasta în afară de energiile cu care sai născut unii şi alţii. 
Ce se întîmplă la nota doua zi după o fulgerătoare mobilisație, după dovada unui superior avînt al mul: țimilor uitătoare de toate suferințile lor, după afirma- rea de hegemonie balcanică a tratatului din Bucureşti, e 0 puternică — şi pentru noi aşa de tristă ! — dovadă a acestor afirmaţii. | 
Pe cînd dincolo de Dunăre, la cei biruiţi şi pedep- siți pentru Cutezanţa lor prin pierderea celor mai multe roade ale unor jertfe uriaşe, se proclamă zilnic, în cuvinte care impresionează, siguranța unui viitor, sprijinit pe căldurosul cult al trecutului şi pe o încre- dere absolută în puterile presentului, la noi abia ici şi colea se mai ridică un glas oficios pentru a vorbi, în cuvinte tără convingere, stoarse de datorie, în vechi frase sarbede sai în sterpe formule de megalomanie nouă, care nu prind bine pe nimeni şi niciodată, de acele zile de zgomot şi lumină din lunie şi Iulie. Atît. Articolul plătit al ziaristului năimit pentru aceasta. Incolo, ce se cetește în foile noastre? Să amintim : 
Cearta medicilor în jurul holerei, pe care nu sînt  
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în stare a o birui, ceia ce e tot mai mult spre pier- 
derea ţerii şi spre ruşinea civilisaţiei noastre, 

Cearta coabitanților- conservatori şi democrați în 
jurul valorii d-lui Tache Ionescu şi onestităţii d-lui 
Bădărăă. 

Cearta liberalilor cu generalul Averescu, ale cărui 
planuri de război nu-i satisfac. 

Cearta credincioşilor d-lui Carp cu necredincioşii 
d-lui Maiorescu. 

Cearta civililor cu ofiţerii pentru bătaia în cam- 
panie şi «ororile» cele nouă ale celei mai recente 
destrăbălări jurnalistice. 

Cearta fiămînzilor din vară cu intendența militară, 
care ma ştiut ori n'a vrut să-i hrănească. 

Cearta opiniei publice cu serviciul sanitar al armatei, 
care s'a dovedit a fi mai mult o ilusie. 

Cearta socialiştilor cu toată lumea, afară de. Bul- 
gari. 

Cearta Evreilor cu acei cari nu vor să li dea drep- 
turi la toți pentru că unii dintre diînşii ai tremurat 
pe chesoane ori ai speriat pe Bulgari prin... partea 
lor sedentară, - 

* Pentru literatură. pentru ştiinţă, pentru politică, 
pentru spiritul politic, preocupat de cinematografele, de 
berăriile, de «şantezele» şi de jocurile sale de noroc, 
râzboiul n'a existat, sai, dacă a fost, e de mult, de 
mult, de mult de tot. Nu mai vorbim de aceia cari 
cred că judeţul numit pompos «Romănia Nouă», cu 
Bulgarii, Turcii, Tatarii sau Găgăuţii săi cei vechi, 
la cari se vor adăugi noii noştri găgăuţi, se va or- 
ganisa singur, după preceptele pedagogice ale Mo- 
trilor noştri. 
* Erati unii totuşi cari aşteptau de la campania -din 
vară, de la marele ei succes făra sînge o înnoire a 
sufletului naţional, obosit şi fără: ideal, Fraţii de peste 
hotare eraii cei d'intăiă siguri de creşterea energiilor 
noastre, şi ei au rămas singurii cari caută să facă, 
în chip aşa de mișcător, bilanţul positiv al acţiunii 
trecute. 

Și în acest timp Bulgarii învinşi, împăcați şi cu 
Danevii lor cei fulgeraţi de soartă, intonează încă de 
astăzi imnurile viitoarei «revanşe». 

De ce această deplorabilă stare de spirit ?
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- Răspunsul e scurt: : Pentru că poporul romănese nu-şi are încă Statul săii şi pentru că cellalt Stat, incapabil de a-i da.drep- tate, cultură, fericire, e al acelora cari nu ştiă nici să cîştige ei un triumf, nici să întrebuințeze măcar pe acela care li-a fost dat de supuşii lor, 

3. 

După săptămîni întregi de primejdie şi oboseală, de suferinți și boli pentru unii, de aşteptare dureroasă a părinţilor, soțiilor şi fraților. pentru alții, ostaşii se întorc la casele lor ca să ajute la munca. încă neis- prăvită, a cîmpului. E pace acuma, şi o pace carea crescut şi înnălţat Romănia, pentru care trebuie să ni ţinem gata totdeauna puterile care de cîţiva ani de zile sînt puse în noi de o voință mai tare decît " voința noastră, 
Pacea aţi făcut-o Voi, toţi aceia cari v'aţi strîns în jurul steagului romănesc, semn al cinstei şi al mîn- driei acestui neam. -Fiecare ați făcut-o cite puţin, plă tind-o cu zile de pripă pe drumuri străine. cu înțri- narea trupului care cerea hrană şi odihnă, cu îndu- rarea nopţilor reci prin pustiurile bulgărești. Ciţi nu sai stîns pe meleagurile acelea vitrege, fără să fi Văzut în ceasul din urmă o faţă iubitoare aplecată asupra lor! Cîţi n'aă căzut pradă a bolilor celor mai grozave pe care din funduri silbatece de Asie le-aă adus Turcii şi, prin Bulgari, le-ai răspîndit şi a- supra noastră! Pe lîngi casele unde acum e bucurie, cînd se văd strînşi cu toţii lu aceiaşi masă, ruda cu altă rudă, prietenul cu prieten, sînt şi altele unde femei cernite pling, şi se adună de frică în unghere copii fără tată! 

- Dar pentru pierderile lor şi pentru suferinţa lor ŞI pentru patima celorlalţi e mîngiiere fără păreche a- ceia că azi ţara nu mai samănă cu ce era înnainte de a se face în ochii tuturora dovada vredniciei sale, dovada iubirii fiilor ei pentru dînsa şi dovada bâr băţiei faţă de primejdii a acestora. 

Multe Saă învățat din aceste săptămîni pe care pănă la adînci bătrînețe nu le vor uita acei cari le-aă trăit.  
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Au văzut altă țară, alță oameni. Bulgarii de acolo li 
vor fi spus că aii pămînturi toți şi că se ţin din ele, 
că la dînşii nu sînt nici arendași, nici boieri. E firesc 
să fie aşa, căci de supt jugul Turcului, pe care noi 
nu l-am avut, toți ati ieşit de o potrivă: niciunul mai 
mare decit altul. Dar nu e de ajuns să fi avut pămînt: 
trebuie să-l și poți ținea. Căci ca şi banul, şi pămîntul 
se poate duce, şi tot în minile celui mai isteţ şi celui 
mai harnic rămîne. Ei ai ştiut însă a-şi păstra ogorul, 
a şi-l îngriji şi a şi-l creşte. Grădinile lor puteai fi o 
mustrare pentru mulţi, foarte mulţi dintre ai noştri. 

Şi noi însă li putem arăta ce înseamnă a trăi. 
Casele lor erai ca nişte peşteri afumate, fără nicio 
podoabă în elă, ba de multe ori şi fără de cele mai 
trebnincioase lucruri. Nu găsiai o cusatură la fereşti, 
nu găsiai o floare în -glastră. Se vedea —cel puţin 
pe unde am văzut şi ei — cît de mult li trebuie pănă 
vor ajunge, ca noi, să ştie ce e frumos şi să nu poată . 
trăi fără 'dînsul. 

Dar, pe cît de urit şede cîte un mormînt ca acesta 
în mijlocul bogăției, pe atit e de plins să vezi în jurul 
casei celei frumoase gospodăria cîmpului, a livezi şi 
a grădinii fără cuvenita îngrijire. 

Aţi mai văzut acolo cît de aproape e omul cel nic 
de omul cel mare. Asta fiindcă mai mari sînt feciorii 
țeranilor, cari nu s'aii deprins a-și despreţui părinţii. 
Dar şi pentru că ferânul își dă seamă că țara e a lui, 
că trebuie să fie și pentru el. Acolo, alegerea de primat, 
de deputat sînt alegeri adevărate. Omul nu se lasă 
înşelat şi băgat în boli. Şi de aceia alesul e al celor 
cari l-ati ales. a 

-„ Faceţi şi d-voastră tot :aşa! Dacă nu va pieri răul 
tot dintr'odată, veţi vedea, după dovada de bărbiţie 
ce veţi fi dat-o, cîte lucruri se vor schimba în bine. 

Și pentru aceasta încă vă veți mîngiia de pierderile 
şi suferințile războiului din 1913. 

4, 

Umblă din noi prin vecini veste de războiii. De 
fapt, se şi urmează de vre-o săptămînă lupte învier-
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şunate, de 'o cruzinie fără păreche, intre Sîrbi, cari aă cuprins în hotarele lor cele nouă .0 parte din ţara de munţi a Arnăuţilor sai “Albanesilor, şi între aceşti bieţi oameni săraci şi. sălbateci;- fără. muncă -orînduită Şi venituri: asigurate; pe :cari-i poartă cum „vor, cu aţi- țări” şi cu bani, “Austriacii, cari nu mai. pot :de.. năcaz pentru “creşterea: sirbească. « Arnăuţii: din țâra- cea; li- beră s'au strîns: cu :miile,:aă: Jăfuit “şi au ucis, «ai pus pe fugă: pe “soldaţii: 'sîrbi- şi :aă 'crezutacă astfel Sai isprăvit toate - în folosul lor, Dar oşti mai multe ale dușmanului i:aă. încunjurat din toate părţile, şi acum toate văile sînt pline de trupurile “lor ce putrezesc la soare, ! atac: pf te “În altă parte, “Turci şi Greci stati să se încaiere din noă.. Acum :0: lună, Turcii s'aă folosit de întrarea noastră în Bulgaria -şi aă pus mîna. fără luptă, pe Sfizita -.cetate "Adrianopol, precum și pe alte locuri unde: se. cîştigaseră dăunăzi. biruinţele. cele -mari bul- găreşti, Bulgarii, pe cari, pentru harțagul. lor, nimeni nu voiă să-i mal ajute, au trebuit să se împace cu această pierdere, pe atit de neașteptată, pe „cît de grozavă. Acuma, căpeteniile cele uşuratece ale "Tur: ciloi cred că ar putea isprăvi! tot aşa de răpede şi cu Grecii, smulgîndu-li înnapoi cetatea! Salonicului: Ori, altfel, cer, între altele, să li dea îndărăt. ostroa- vele. cele mari. de lîngă. Asia, , care sînt acum -şupt steag grecesc.. Dacă nu, ei. arată că se vor bațe. „lar. Bulgaria face ce poate. ca să întețească vrajba şi să aprindă focul. Cu toată holera, sărăcia şi, sufe- rinţa de tot felul, Guvernul țerii vecine ar mai. băga odată în foc pe sărmanii flăcăi osteniți.. Ia De noi nu se leagă nimeni. Dar pacea pe care am făcut-o, va trebui poate să o și apărăm. Să ne deprin- dem cu gîndul aceasta! Cine aşteaptă mai Tău, se bucură 'dacă iese mai bine. : 

   



    

  
  


