
PR 

ie, 

2 Ahpeseii 

(O __ 2 As „ 

nun 

    

G 7 = 

Da Ray ft 

2  B6 a | a > 

  

A în 
y: 

a
t
e
 
N
  



  
  

  

  

  

  

Cota AA4ĂI 

BIBLIOTECA CENTRALA 

UNIVERSITARĂ 
BUCUREȘTI 

  
  

Inventar 620 $i7- 

  
 



AMINTIRI 

N



_ - - 

TAKE IONESCU .. 
——— 

» 

Pi e Tae ter a me 

a e Rombat. s 
14 

7 e 
Ț 

  

Depozitul general pentru volumul | 

„AMINTIRI“ 3 

ca şi pentru, volumul 

„PENTRU ROMANIA- MARE" 
— Discursuri din răsboiu — 

de- TAKE 1ONESCU _ 
- Se găsește la LIBRARIA SOCEG, „Calea Victoriei 

“BUCUREŞTI 

BI 
(tim) | E 

Pg Me   

V



C20112481 
Li [UI F. 
  

  

  

Biblioteca Cer trală Ucive vers 

- *Caroll“Eocureşti . 3) . a 
oi ; 

ca 427-488. ji a |     

      
 



  = Pta ALA 

„NOTE PUGARE PE MARGINEA „AMINTIRILOR: 
În fata mea, pe masa de lucru, în teancul de aminlivi dela Tale Ionesca, sunt donă file pe cari mâna Îni a aşter- 

mut în grabă începuhi] unui nou capitol Pentru volumul a- 
cesta. o . . 

Era în chiar ziua când stranri, sidiliue, fatale preludii de primătară îl cheman să închidă ochii, departe, în mee- finqul de flori şi de soare ul Itahet... : | | „Alâna lui înertă a lăsat așa, fără urmare, cele donă file, 
capilolai nou. | : 

Despre acesta şi, în. legătură. cu el, despre snprimarea „Politicei_intinetului naţional“ di ediția românească, editara mă ține dator să spun câtera curinte pentru bio- graful de mâine al Ini Tale lonescu. 
i = 

Volumul acesta, verăzut de el însuşi aici în ultima zi, este cu certitudine Iucrarea care a veținut cca de pe armă cngetare politică a Îni Take Ionescu -aici. . 
Execut deci, cu pietatea anui prieteșug sulletesc, o ade- rărată dispozițiune de testament moral pnolicând ediția a- ceasta a «Amintirilor». Editura respectă îmtru totul căea-ce rânduise el, până ta ultima pagină (mai putin o ceche seri- soare adresată subscrisului și cu a cărei Publicare Tale Io- desen stărnise mult atunci să proecteze o lamină nonă asupra unor împrejurări politice. de după războlu, scrisoare de publicarea căreia însă moartea În mă desleagă cn aiât mai mult, cu cât ea ar fi un Snbiect de polemică en total ardiră astăzi). | - 
Pe Amintirile acestea — „o mărturie inaintea tribnna- Inlni conștiinței universale“ — și pe discursurile Îni din 

războtu (rolumul „Pentru România-Mare':), Zake Ionescu a pus tnfinit mai mult pret decât pe tot ce a seris şi a rostit în aproape. 40 de ani de viață politică. 
Aceste donă Incrări rezumă cea, ina? mare parte din ac- tizitatea lui dintre 1914-1917. 
Si Take Ionescu proclamă el însuși, purnreu şi pretalin- 

deni, că „pune foc la toată activitatea lni politică, afară - de aceea din perionda dintre 1914—1917*. . 

  

t) Procuaul acestul volume destinat de a.H. Eeboeanu pentru sta- tuia lu! Take Ionescu. ”
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Căci aceasta i-a dul nimyul cu cure a intrat încă de a- 
Zunei în Istorie... | 

F aztrvitatea, sacerdotiul cu care, la vapătul tuturor ara- 
farurilor Int zămistitor şi !râmbitas ul lipopzei namlut 
române, Take Iones:u—n timgul celor doui ai de uizutra- 
ditate, de bachanală şi de psihoză națională — cn intuitia 
di profetică, cu «diatectica Îni fascinantă, cu aceeași risipă 

"de talent prestigios şi de prisos sufletesc cu care timp de 
palra decenii a încercat să sculpteze în biata argilă ome- 
nensiă «de pe meleagurile acestea umanitatea mat bună. pe 
care ȘI EL o risase, a patat-să s=nfnre şi să gulcanizeze 
sufletul unei sncietăți in plină purulență, castrată de idea- 
duri şi eu aripele arântulni frânte. 

Actiertatea accea de allfel, care se reflectă în bună mă- 
sură şi în Amintiri, face din linia moartă de garaj politic 
pe care şi .cufragini -universa! dar şi babilonia politică 
precum şi o anamită psihoză de dnpă 'războiu Pau auu- 
cal la un monient dat pe Take Ionescu, cea din urmă sta- 
Jinne înatute de a intra în nemarirea Istoriei. 

Flitia aceasta românească a «Amintirilor» cuprinde două 
„Capitole inedite  Ultiutii mei nemți și Regele Carol în 
timpul războiului. Caz: au spus, eu trebuia să mai con- 
țină încă, două capitole, pe cari Take Ionescu îşi propusese 
să Je scrie înatute de a pleca în Italiă. | 

Pe unul avea sil consacre Negelui Milau al Serbiei. 
Can cel de-al donilea, inchinat României noni de după răz- 

„boiul naţional în concertul social european, Take Ionescu 
înv"ea, în edita românească, curintarea asupra Poli- 
ticni! instinetului național prblicată de e! în editia fran- 
ceză a „Amintirilor: ” 

[: acest din urmă capitol nou, cu care Take Ionescu 
zinea mnlt să închee columul de față şi din câre n'a apucat 
să serie decât donă payin:, „„naufragiatul' votului untcersal, 

„în do: d» o eremiadă politicianistă, se aseza cinstit, e? îu- 
sur. fuță în față cu _nouile hataltoane ale democratiei şi cu 

„ Aoitl eşu?ndaj social întrezărit de el, încă dela 1914, ca o 
falată, tiavoradilă consecință a războiului şi a reprezentării 
dinamice a fortelor. sociale în regimul votului obstesc. 

Si Amintirile acesteă încedereasă, în nai multe capitole, * 
că intutea elastică și couprehensivă şi cu orizonturi poli— 
dice vaste care.a fost Take Ionescu și care, din  nenaro- 
cire. a trebuit, până la 1914, să se chelluiasrăi în /nptele 
sfer,2 inerente uuri țări de. arbitrar aziatic, de impostară
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„Şi de reftin, și echiroc polilicianism și în stupidele compro- misuri cotidiane cu o lume mălătaţă și. imoristică, cu o biată cermină de apelpisiti și: de cabotiui. politici carnara- “leşti—, a precăzut că războrut naționa! ra mină şi Romă- nia cu dinămita democrației, după cum a precăzut nourle orientări ale vremi. - In capitolul cel nou se lămurea în cr chip Tale lonescu |, croia să se pună în ritmul acelor curente nout cari, după . războin, aveau să irumpă din profunzimile maselor si, prăcălindu-se năcalnic ca un şuroin multă rrome sfiit, "năzutau să sarpe de la temelie şt să măture toate hibridele, art ficialele, haoticele creațir cu cari regimul electoral cen. star — ahcă oligarhi organizată pe colegii pentru ex: ploatarea desmătată n unei țărănime de ilot_ a bugetulur și a puterii — împărăţise aici aproape o Jumătate deireac.: Dar ursila, care! hărăzise peniru marea . Epopee, nu-i. hinăzise să trăiască şi Lpopeca poporului... - 
Ideația, teza capitolului acestuia din care n'a apucat să scrie decât două” pagini, era că fransformurea țării, ieșită dini”'un trecut de netăgăduil mai odios, s'a îndeplinit, în a ÎT-a jumătate a secolului ALA, de către clasele dirigente "cari s'au.ridicat pe ruinele celor istorice. | De lipsurile şi de păcatele acelor clase dtrigente acea să se ocupe pe ndelete. „ 
Impingând la războiul de intregirea neamului: — fapt cu care el găsea că în mol inconștient acele clase Și-au răs- cumpărat, pentru judecata istoriei, păcatele — clasele diri- Jente au fost decapitare, odată cu mărirea  Rumâniei  du-  Cându-se şi preponderanta lor şi zorindi-se cn cel pitiu 50 - de ani transmisiunea de putere dela o clasă la alta, dela zei puțini la milioanele de Pălmuiți ai vechiului regii. Deci procesul de azi nu este în realitate — așa cum ror ci orice preț să creadă unii „decapitați:“ și unii profilori „Politici mari şi mici ai idealului şi at războiului național — o simplă stare sufletească. Procesnl este isforiceşte firesc, căci trece opera de trahsformare şi de idesroltare & Piri dela clasele de ieri la clasele ce au să ir. 

Capitolul acesta acea să urmeze imediat după cel cu Ve nizelos — cu marele Cretan se simfea Take Ionescu, mai cit seamă prin jocul intâmplărilor politice de după războiu, în intimă consonanţă sufletească și politică — şi area să Închee rolumul de Amintiri, 
Aavea să fie, poate, un rechizitoriu politic falgerător... 

.
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Vi nici o «diatribă socială rulcunică... a 
Deşi o riații 'ntreagă se bătuse cu el însuşi şi cu Destin 

deși vilipendat ca nimeni altul de cer ina? autentici proxe- 
neti pohbei şi crochii national: dacă nu de onorabili borfaşi. 
ş? înfreținnți politici, Tale Ionescu — şi prin wetodu și” 
prin femperamentul lui cari nu întrebuintau meţientele ne- 
cum contondențele morale — unu era pumnul "masice, în Stare 
sii sfarme cu năpraznică brutalitate calomnia imundă și în- 
friga bizantină, singurele arme din arsenalul acelei vnense: 
cafenele politice care a fost fara dintre Dunăre şi Carpati... 

Și nici să strivească muştele cari pătează cartea Istoriei... 
Dar paginile cu cari urma să închee Amintirile area 

să fie necesarmenie, prin caracterul lor de sinceritate, pa- 
gini de veriznire sujletească, de lepădare de sine, pagini: 
de spovedanie a cele: mai pline vieti politice, a celer mar: 
scânteetoare şi mai sintetice minți românești din cele din 
urmă. decent... O sporedanie, nu însă, repet, o. eremială-. 
potilicianistă, a unui om cure, în ultimă analiză, a fost şi 
el un mucenic al uceniciei noastre democratice... 

Capitolul acela care, judecând după începnlul din cele: 
două pagini rămase; avea să fie o „capod'operă de pedago- 
gie socială şi politică pentru ziitorime dar şi pentru puz- 
deria. de patriotarzi din Vlăsia politică românească de eri 
şi de azi, mă și îndemnase să publie volnmal de față. 
„n locul acelui document tin, interesant pentru istoria of- 

ticoaselor începuturi ale democratiei noastre şi care atea să: 
fie epilogul volumului de Amintiri, Roma Îni Cicero ne-a 
irimis, în melopeea lentă. a unei ditanii, amintirea Însăși 
despre acest precursor al democrației ce ta să vic, stegar- 
al Epopeei neamuhni românese şi —— ca şi Cicero acum: donă-. 
zeci de reacnri — mare artist şi cinstitor al Curâutului. 

N. Baboeanu 
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Sa o PREFAŢĂ SN 

Istoria definitivă a „răsboiului mondial ru 

poate fi scrisă de conlemporani. Pentru a ve- 

„dea binie, trebue depărlarea în timp, fiind-că 

depărtarea. în spaţiu este de neconceput alunci 

când este vorba de o calaslrofă care. s'a abă- 

mt asupra întregului glob.: Na 

"Cu. toate aceslea ori-ce contemporan, care 

a putut să cunoască prin el însuşi o parle, ori 

cât de inică, din ceea-ce s'a petrecut în culise,” 

e dalor să-şi dea mărturia inaintea tribuna- 

lului conştiinţei universale. 

, 

Sunt hotărât să-mi fac această datorie. Pen- 

“tru moment, din miile de arlicole pe. cari le-am 

publicat dela 1 August- 1914, aleg această serie , 

de Amintiri. e 

Sub formă de schiţe ori „de convorbiri, ele 

“sunt în fond fărămiluri din cele ce am văzul, 

din. cele ce am: ştiut despre evenimentele . cari 

au precedat sau au provoca răsboiul. Cele mai 

mulle au apărut mai de mul! în ziarul La Rou-_ 

manie din Bucureşti. Si dacă ain închinat cea 

mai mare parle din ele dușmanilor noştri, per- | 

soanei lor şi spuselor. lor, am făcut-o penlru că . 

+ ei-sunt aceia cari au deslânțuil răsboiul.
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Rog pe cititor să socoată Amintirile acestea 
"ca o simplă prefaţă la Memoriile mele asupra 
originelor şi evenimentelor 'răsboiului, merno= : 
rii pe cari le voiu sfârşi în curând. | 
Am adăogat câleva pasagii, din discursul pe” : 

care lam rostit în Adunarea Deputaţilor Ito- 
mdniei, la 76 şi 17 Decemvrie .1915, pentru că 
ele pot să fie de ajulor ca să st inteleagă ali- 
tudinea ţării mele. :*) Ie 

Paris, 31 Deceinvrie' 1918. 

4 

TARE IONESCU 

  

*) Am suprimat; din. traducerea românească acest capitol, .. întrucât toate curântările d-lui Take Ionescu rostite întro -. anii 19J5 —1918, doci și aceasta, lo-am publicat anul tre- „cat în volumul .< Pentru, România-Mare». (Nota 'Tyad).



„DECLARAȚIE 
DOMNULUI POINCARE!) 

“Sosii la: Paris în seara. zilei de 3l Decem- 
-vrie 1912. Eram în drum spre Londra, unde 
voiam să mă folosesc de punctul mort la care 
ajunşeseră negocierile între Turci şi Balca- 

nici, pentru a regula în mod paşuic neînţele- 

gerea noastră teritorială cu Bulgaria. Aveam 
de gând să ofer Bulgarilor, — ceeace, la data 

aceea, însemna Ligei balcanice, — sprijinul 
“ României şi în caz de nevoe ajutorul ei mili- 

„tar, pentru a sili pe Turcia să cedeze în. ches- 
_tiunea Adrianopolului. - . N - a 

Puterile nu mai ştiau ce să facă, Se simţea 

că simplele note coleclive riscau să nu isbu- 
tească, iar pentru o demonstraţie navală, sin- 

gura în stare să scape cu fața curală guver- 

nul lui Kiamil, puterile — din pricina gelozie 
şi a neîncrederii — nu se puteau înțelege. Pe 

„de allă parte, era sigur că rezistenţa armată 
a Turciei era isprăvilă şi că, chiar pentru ea 

ar fi fost o binefacere să i se forțeze 'nilel 

1. La Rotmanie de oi 2 (15) li 1915.
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mâna. Dacă s'ar fi făcut atunci aceasta, Turcia 

ar fi scăpat de Enver şi de nenorocirile cari -. 

-0 “copleşesc. . 
_E de prisos să repet ceeace „de atâtea: ori 
am spus, că ideea unui război cu Bulgaria şi, 

prin urmare, cu toți Balcanicii, prietenii noştri 

de veacuri, îmi: era respingătoare. 
„Un asemenea. războiu pute:. atrag» după el 
conflagraţia europeană, în” care noi ne-am fi 
găsit alături de Austro- -Ungaria, perspectivă 
care: mi era cu tolul odioasă. În ea vedeam în-" 

groparea întregului . nostru viitor, a întregului 
nosiru ideal. . 
Tot mai șperam că Bulgarii : aveau să- şi dea 

seama de situaţie şi că au să se grăbească să 

primească sugestiunile -mele. Dacă o făceau, 
pacea cu Turcia - ar fi fost semnată în cele: 

- dintâi zile: ale lui Ianuarie, 1913, - cel. de-al 
donilea război. balcanic n'ar fi avut loc pro- 
„babil nici odată, iar războiul general ar fi fost 
întârziat cine şlie cu câţi ani. Ă | 

“Oricare ar fi fost speranța mea pentru o în-. 
“telegere cu. Bulgaria, îmi dădeani cu. loaie 

- acestea seama că se putea să nu isbulească 
» prin urmare, că voiu avea nevoe de „Spriji- 

ul binevoitor al marilor puteri. E 

“lată .de ce, înaintea plecării mele din Bu- 
„ curești, am anunţat vizita mea la d. Poincar, 

„pe: atunci preşedinte al.consiliului. 
DE Sa 
* a 

D. Poincar6 mă primi la 1; Ianuarie -1913, 
la ceasurile 8 şi jumătate dimineaţa, oră care
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la “Paris e absurdă. Dar trebuia, să plec la 
Londra după, amiază şi la ceasurile 10 d. 
Poincare urma să se ducă la Elysce pentru - 

felicitările de Anul nou. 
Cerui d-lui Poincare- sprijinul Franţei în | 

greutăţile. ce aveam cu Bulgaria. EI îmi făcu 

cele. mai călduroase încredințări de prieteşug 
pentru România; îmi făgădui lot” ajutorul;; 
dar, îmi zise “el, cacţiunea mea este în chip 
firesc slânjenită de faplul că Bulgaria” se gă- 
seşte în cele mai cordiale legături cu aliata 

noastră, pe când dv., după convenţia militară 

pe care o aveţi cu Austro-Ungaria, o să vă 
găsiţi în tabăra -duşmanilor noştri în cazul 

când ar isbucni răsboiul. Ştiţi bine, adăugă 
el, —şi era nu se poale mai sincer, — că noi 

„nu. dorim răsboiul. şi că - facem totul pentru 
a”l evita. Dar dacă adversarii noştri ne-ar sili - 

să'l acceptăm, nu ne-ar fi tot una să ştim că - 

o cele 300.000 de baionete ale dv. se găsesc în 
tabăra duşmanilor noştri». _. 

Tratatul dintre România şi Tripla Alianţă 

trebuia să. rămână secrel.: Fusei deci nevoit 
să pretind că.eu nu cunoşteam numila alianţă. 

„ Preşedintele consiliului francez, care ştia ce 

ştia, mă întrebă dacă 1 puleam asigura că, în 

caz de răsboiu — un răsboiu pe care desigur 

nici odată Franţa nu lar provoca — pulea 

mădăjdui că Franţa şi. aliaţii ei nu ar „găsi 
armata română în faţa lor. 

Personal, de mulți ani eu nu mai credeam 

“că dorobanţii sar pulea bale vpeodată alături 

SI
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de honvezi : dar lai Ianuarie 1913. mi-ar fi 

fost cu neputinţă să iau-un angajament for- 

mal. ta numele României. + 

M'am mulţumit să spun d-lui -Poincart că 

nu-i puteam da un răspuns, dar că, dacă aşi 

fi în locul său, aşi da României tot ajutorul 

în marginile alianțelor şi obligaţiunilor mele, 

şi aşi lăsa ca viitorul să- -mi dovedească dacă 

am lucrat. cuminte, . 
i N 

a“ 

- Evenimentele dela” 1913 mă întăriră în ere- | 

dința mea. Văzui cu cea mai mare limpezime 

că ideia de a-face să curgă sângele românesc. 

pentru gloria maghiarismului era o atât de 

“ mare-absurditale, în câț nimeni pe lume n'ar fi 

putut-o înfăptui. 

La 9 Septemvrie 1913, făcui din nou 0 vi- 

zită d-lui Poincare, ajuns preşedinte al Repu- 

blicei. Şi cum d, Poincare mă felicită pentru 

“izbânzile României, mă folosii de prilej pentru 

a-i spune: 

<Xli-aţi pus, la | Ianuarie, '0 întrebare la 

care atunci n'am putut răspunde. V'aduc as-. 

tăzi răspunsul. Dacă răsboiul ar isbucni — şi 

eu sper că omenirea va fi cruţală de o aseme- 

nea năpaste —, n'aţi găsi. armata română în 

„tabăra duşmanilor. dv. - 

— Ce, aţi denunţat tratatul de alianţă? mă 

| întrebă el. ! - 

4 

— Nu şiiu nimic despre vreun, tratat.. Ceea- 

ce ştiu însă, e că armata română n'o să se
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găsească în tabăra duşmanilor dv. De aceâăta 
“sunt absolut sigur. Şi de n'aşi şti că, întoc- 
mai ca şi mine, credeţi în pace şi faceţi to- 
tul pentru a o păstra, vaşi spune că eveni-: 
mentele îmi vor da dreptate. Să nădăjduim că 

„nu vor avea niciodată prilejul să mi-o dea. 
— Dar sunteţi sigur. că o să rămâneţi încă 

multă vreme la putere ? 
„— Departe de mine. Peste două luni n'am 
să mai fiu la guvern. Nu face nimic.-Ceea ce 
vă” afirm nu atârnă de persoanele cari 'vor fi 

“la guvern. După cele întâmplate. în vara | 
aceasia, nimeni ni va. pulea face : România - 

'să meargă împotriva voinței ei, a cerinţelor, 
onoarei şi a „ursitei ei» 

e 

.
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PRINȚUL LICIINOWSEY 

Prinţul Lichnowsky a fost, acum mai bine 

de douăzeci de ani, secretar al leg aţiunei ger- 

mane la Bucureşti. ă 

" T'am cunoscut! în- vremea aceea. Era un 

tânăt deştept, vesel, plin de duh și cu adevărat 

mare senior. Polonez. de “origină, diplomatul 

acesla german avea: îmlădierea, vioiciunea şi 

. lustrul rasei sale. Am avut împreună cele mai, 

bune legături. 

Nu'l mai revăzusem până în cele dintâi zile 

ale lui Ianuarie 1913, când mă dusei la Londra 

„pentru a încerca să ajung la o înțelegere cu 

“4. Daneff-asupra conflictului bulgaro- -român. 

“Prinţul Lichnowsky reintrase în diplomaţie 

după o foarte îndelungată absenţă. N'o tăcuse 

de cât în- urma repetatelor stăruinţi ale Kai- 

zerului, care crezuse că singurul om în stare 

să ia locul baronului Marschall; socotit ca cel: 

mai iscusit din diplomaţii germani, nu putea 

fi de cât Lichnowsky.Prebue să. spun în 

treacăt că, cu toată valoarea sa, “Marschall nu - 

i 
. La Roumanie de Mercuri; 23 Soptomvrie (6 Octomavrie) 

1915 și de Joi 2 Septemşrie (7 Octomvrie): 19i5,
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făcuse mare lucru în Anglia; rămăsese prea, 
mult timp la. Constantinopole ca să poală. 
un bun reprezentant la Londra. - 

Prințul Lichnowsky îşi luă sarcina în serios. 
EI îşi bălu mult capul. Câştigă încrederea lu- 
turor şi în foarte scurt: timp. făcu minuni. 
Trebue să mărturisesc că Lichuowsky era un... 
m. de o netăgăduilă sinceritate, că lim- 

bagiul lui impresiona prin limpezime și pilo- 
resc. EI e acela care, vorbindu-mi de cele două 
mici colţuri de pământ cari intrau în Dobro- 
gea noastră şi pe: cari Daneff mi le oferea 
crezând că dă marea cu sarea, le numea «cele 

„două ţâţe ale căţelei». 

„__N'o să istorisese acum raporturile mele cu 
„L ichnowsky. în Ianuarie 1913. 

Ţin să recunosc că el fuse mai “mult de cât 

prietenos şi amabil, că mi-a lăcut adevărate 
servicii, mergând până la a face în confe-. 
rință o propunere în favoarea noastră, fără 
să aştepte autorizaţia guvernului dela Berlin. 

Voiu vorbi despre toate acestea altă dată. 
“Totuși din epoca aceea două pundle : Lich- 

nowsky îmi afirma că relațiunile dintre Ger-' 
mania şi Anglia. erau excelente. lar a doua zi 

Sir Edward Grey îmi! spunea.: «Dacă prinţul: 

Lichnowsky face propunerea: de care vorbiţi, 
it fac cea mai bună primire, ca dă alifel la tot. 
ceeace vine dela ambasadorul Germaniei. Re- 
laţiunile "noastre sunt foarte. bune». 

Asta curând după Agadir, era cu adevărat 
«remarcabil. Am” conchis deci.că nu era nici
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o “primejdie de . război european și scrisei la: 
7 Ianuarie 1913, Regelui Carol; că eram sigur. - 
că năzboiul general n'avea să izbucnească încă, 

La aceeaşi epocă, Lichnowsky imi spunea 

într'o zi:. «O să facem pentru d-voastră tot. 

ce vom pulea; dar mijl6acele “noastre sunt 
mărginite. Trebue să -vă -adresaţi la. Viena. . 

Dacă vrea, Austria are niare putere la Sofia. 

Sunt sigur că Austria 'şi Bulgaria au ceva între . 

ele. Nu ştiu: precis ce anume, dar: sunt sigur 
că „ceva este». CN Se 

E % . 

In primăvara lui 1914, am stat şease zile la 
„Londra. Prinţul Lichnhowsky dete un dejun 
în cinslea'mea. Era de faţă, fireşte, întreaga” 

ambasadă, cu prea faimosul Kiihlmiann, pe 
alunci consilier de ambasadă, actualmente 
ministru la Haga, care, din nenorocire; sta. în, 
corespondenţă cu Impăralul fără ştirea lui 
Lichnowsky şi dădea lo. Berlin informaţiuni 
false despre starea de lucruri din Anglia. !) 

* Intrebai.pe Lichnowsky cari: erau relaţiunile 
cu Anglia şi dacă era tot aşa de mulțumit ca 

în Ianuarie 1913. E! îmi răspunse că izbu- 
"tise, că Germania şi Marea Brilanie erau în ' 

Tr 

cei mai buni termeni. . 
- câm Spus Impăratului, îmi zise el, că nimic 
nu era mai aşi pentru. noi decât să întreți-. 

1, De atunci Kiihlmann a cunoscut apogaul şi căderea. 
. Incheind tratatele dela Brest-litowsk şi dela Bucureşti ol a 
demascat Germania şi, fără să vrea, ns- a servit enorm.
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"nem raporturi excelente cu Anglia, fiind că An- 
glia ţine în mod sincer la pace. Penlru aceasta „| 
mavem decât să nu alacăm şi să nu căutăm 

-gălceavă Franţei căci, în cazul acesta, Anglia 

„ar merge până. la cel din urmă om al ei şi 
“până la cel din urmă shilling. Şi- cum noi 

n'avem nici ian interes să nu: dăn pace Fran- 

„tei, vedeţi că relaţiile . noâstre cu Anglia vor 

rămâne /lin cele mai excelente». | 
„ Impresiile mele se polriveau cu acelea ale 
ambasadorului Germaniei. Simţeam că Anglia 

n'ar putea îngădui ca Franţa să fie atacată; 
şi că, afară_de asta, toţi lă Londra doreau să 

întreţină cu Germania cele mai bune relațiuni, 
In asla vedeau chezăşia păcei. 

+ * . ” e 
x 

t 

La 12 lulie 1914 'sosii la Londra, Am vă- 
-zut pe Lichnowsky, cu cară am vorbit des- 
pre chestiunea albaneză, care ajunsese foarte 
îngrijiloare, şi mai cu seamă despre multismul 
Austriei în ceeace avea de gând să facă cu dra-: - 
ma de la Serajevo. Lichnowsky simțea că Aus- 

tria cocea ceva. Colegul său uustriac, contele 
* Mensdorf, era absolut de nepălruns. Lichnows 
lky fusese la Berlin după asasinatul dela Sera- 

„jevo, şi nu era mulţumit de fel de cele văzute la 
Wilhelmstrasse. «Lasă mână liberă Austriei, 

“îmi zise el, fără să-și dea- seama ce are să . 

iasă. I-am prevenit. Totuşi sunt neliniștit, In- 

cepe să-mi pară rău că n'am rămas la Berlin».
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Tchirsky încuraja la Viena tendinţele răsboi- 
nice: ale Austriei. 

“Îngrijorarea lui „Lichnowsky era indrep. - 

“tăţită. Cancelarul nu fusese - nici odată lare 

— departe de aşa ceva ! —în chestiunile de po- 
litică” străină 1). Cât despre d. de Jagow, ştiam 
că încă de pe vremea când se: găsea la Roma 
declarase unuia . din: colegii lui, că el ve- 

dea în evenimentele balcanice dovada . fără- 

miţirei viitoare a Austro-Ungariei şi că pro- 
blema aceasta *] neliniştea. Cu -o asemenea 

ideie fixă, 'uşor se putea face greşeli. 
„In scara: de 22 Tulie, într'o Mercuri, prin- 

zeam la! baroana - Deichmann, sora: d- lui. de 

Bunsen, ambasadorul Angliei la Viena. Era 
unul din centrele sociale ale” Londrei cele mai: 

prielnice pentru 'o înţelegere anglo-germană. 
Ştiam. că aveam să întâlnesc acolo pe Lich- 
nowsky, care-şi exprimase. doririţa: să-mi vor= 
bească chiar în ziua aceea; - 

"După cină, mă. retrăsei. cu Lichnowsky în 
salonaşul unde se. găseşte un foarte frumos 

por tret al d-lui de Bunsen, datorit, dacă nu 

„mă înşel, marelui pictor englez Herlomer. 
Lichnowsly era în costum de curte. Urma. 

să vadă, în .searea aceea, pe. Rege, nu ştiu 
anume pentruce. Lichnowsky îmi spuse. că 

— nu isbulise încă să . cunoască lextul însuşi al - 
cererilor pe care Austria avea să-l trimeală 
Serbiei ; ; dar că aflase - destul pentru a şii. că 

:) Kidorlon-Wacchter | îmi spusese că Bothmann- Hollveg. 
„ babar n'avea da politica străină, : - 

=



_ "PRINȚUL LICIXOWSKY 13 

“cererile acestea vor fi foarte, foarte. aspre, Şlia, 
- că,.între altele, era şi cererea dizolvării unei - 
societăţi naţionaliste şi atâta şi Î-se părea. 

prea: mult. Lichnowsky. mă rugă. “stăruitor 
să sugerez guvernului român să întrebuin- 

jeze toată trecerea pe care o: putea ” avea “la 
Belgrad, “ca Serbia să primească: nota aus: 

triacă, ori-care ari fi fost ea. «ji făgăduesc, 
îmi zise el, că la executare Sârbii vor putea 

_s'o indulcească, s'o ocolească, iar noi vom face 
aşa ca nimeni să nu mai aibă nimic'de zis. : 
Imi iau cu această sarcină. Trebue trecut mo- - 
“mentul acesta critic. Dizolvarea societăţii pa- 

triolice bunăoară, nu e cine-şlie ce mare lu-. 
“Cru, După câteva luni va putea fi reînființată 

_”sub un alt nume». 

l-am făgăduil s'o fac. .Şi chiar în: soaplea 
„aceea am depeşat d-lui lon Brătianu, pe atunci 
preşedinte al consiliului români, ceea ce îmi 
-comunicase ambasadorul Germaniei. - 

IM 

"Vineri 21 Iulie fu cunoscut ultimatum-ul 
austriac. Citindu'l în' Times, spusei soţiei:mele : 
„Asta e răsboiul: general. Trebue să ne intoar- 
-cem în țară». : - 

“Mam dus de dimineaţă săi. vid -pe Liclr: 
nowsky. Se găsea la Foreign-Office. M'am îna- 

poiat Ja dânsul ceva mai lârziu. II găsi foarte . 
turburat.. Eră "vădit, nota austriacă depăşise 

„aşteptările: sale. Avea. totuși convingerea “că 

nn era nicio primejdie de răsboiu. Era sigur 
_ „ 9”
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că avea să se găsească mijlocul să se- păstreze 
_._pacea. 

Imi spuse cu un suris fin căi se cerea să 
susțină înaintea cabinetului englez teza loca- 
lizării litigiului între Serbia şi Austria. Nu i zise 

pe nu:ne acestei prostii, dar era vădit că în. 

- fond ridea el însuşi de ea. Era aşa de sigur de 

“pact, că. mă întrebă. dacă de la Brighton 

am să mă duc deadreptul la Aix-les- Bains 
sau am să mă înapoiez pentru o zi la Londra. 

Cum ii răspunsei că aceasta depinde de silua-. 

“ţia politică, dânsul îşi luă rămas bun cu spe- . 
vanța, că dela Brighton aveam să merg mai 

-- deparle la Aix. Era atât de liniştit, că telegra- 

fiai la Paris şi la Aix pentru a-mi anunţa so- 
sirea. . - 

Sâmbălă după amiazi şi Duminecă am avut 
la Brighton comunicări dela Londra cari înui 

arălară că Lichnowsky se înşela şi că la Viena 
Tehirtsky, ambasadorul german, nu făcea alt- 
ceva decât să împingă Austria la neînduple- 
care. Depeşai prietenului meu Mișu, ministrul 

“României la Londra, să-mi reţie.locuri pentru 

lxpresul- Ostenda de Marţi dimineaţa, 28 Iulie, 

şi înşliințai pe fratele meu la ' Aix- les- Bains. 
să renunțasem la călătorie, 

_Mam înapoiat la Londra Luni dimineaţa 
27 Iulie: Dela gară, unde am găsit pe priete- 
nul Mişu, m'am dus deadreplul 'la prințul 
Lichhowsky. l-am împărtăşit neliniştea mea 

holărârea de a mă întoarce în Româ- 

nia. El imi spuse că mă înşelam; că răs- 

. 
N 

* 

N
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boiul nu era în nici un chip cu putinţă; niciunu 
„contra nouăzeci și nouă; că, dacă ar fi în locul: 

“meu, cl ar mai aştepta încă la Londra, fiind- 

“că ar fi plicticos să mergi dela Londra la 
Aix prin Bucureşti. 0, 

Stăruii asupra -primejdiei răsboiului şi îi 

Spusei: câr fi cu alât mai grav cu cât .nu: 

irebuie să ne facem nici o iluzie despre ali- 

indinea Angliei. Cu tot pacifismul guvernu- 

Slui ei, Anglia ar intra cu siguranţă în 'răsboiu», 

Dar Lichnowsky, uitând ce-mi spusese pri: 
ma oară, îmi. răspunse : «De aceasla eu nuw's- 

alât de sigur ca d-la. — Te 'nşeli, îi răspun- 
_sei. Cunosc poporul englez. Nimeni pe lume 

nul va putea împedeca să se amestece în- 
tun răsboiu deslănţuit 'cu alâla nedreptate. 

Dică crezi contrariul, greşeşti adânc». 
Stărui să-mi spună că era cu putinţă, dar 

că el nu avea siguranța mea. Ira singura slă- 
„Diciune pe care o găseam în judecata lui 
Lichnowsky la .epoca. aceea. Desigur, ca şi 
alţii, şi el fusese orbit de chestia Irlandei. 
Mam luat. după părerea lui Lichnowsky. 
Renunţai la - biletele mele pentru a doua zi 
Marţi 98; dar, mai neîncrezător decât ambasa- 

dorul Germaniei, luai bilete pentru expresul 
de Mercuri 29. Fu cel din urmă.  . 

Marţi 98, dimineaţa, când lam văzut pe 
Lichnowsky, era alt oni. Incepuse să-şi piardă 
încrederea. Nu mai vedea de cât şeaple sorţi 

de pace din zece şi, cu toală asigurarea ce-mi 

„dete că el spera că omenirea va fi crățată de-o , 

nebunie fără nume, imi zise: „Intoarce-te în
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România | Nicăiri nu's prea mulţi oameni cu 
judecată pentru: ca, ţara d-tale să se lipsească. . 
de d-ta. Nădăjduesc: că o să revi în curând, 

„dar îţi înţeleg plecarea.» 

L'am văzut pentru cea din urmă dată în 

după amiaza: de Marţi 28 Iulie. Era palid, 
- desfigurat. Imi declară că pacea lumei nu se 

mai ținea, decât întrun fir de păr. Rar am. 

văzut om mai copleşit. , 
Şi am avut Convingerea adâncă, că omul. 

acesta fusese sincer, că el lucrase serios pentru 

pace, că'şi slujise țara cu loate'puterile şi că,. 
în năpastele cari au fost deslănţuile de că- : 
lăul posomorit „dela Budapesta şi de ucigașii: 

dela Berlin, . el n'a avul nicio. vinovăţie. - 

Să mă ierle prinţul Lichnowsky — căruia-i 
sunt recunoscător pentri -prieteşugul lui plin. 

“de încredere — că aduciistoriei o mărturie atât. 
"de amănunţită. Va veni ziua când” poporul 
german, trezit din beţie, îşi va da seama că 

p- 

- 

" adevărații. lui slujitori au fost acei” cari âu.- 

făcut tot ce le-a stat în pulinţă pentru a'1-feri. 

de ura universală, pe care a deslănţuit-o îm--" 
potrivâ-şi priu răsboiul acesta lipsit de ori-ce: 

motiv mărturisibil.. a.
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- CONTELE BERCHTOLD1) 

, 

= Nam avut decât două cânvorbiri politice cu 

contele Berchtold. Ele mi-au «fost cu  priso- . 

sință de ajuns. "pentru “a-mi cunoaşte - omul. 

După fie-care din cele, m'am întrebat cum 

„de era. cu putinţă ca ministerul de afaceri 

străine al “unei mari puteri să fie dat pe mâna 
unui -aşa om."Un ziarist vienez mi-a, dat o - 

explicaţie : «La noi, lrebue neapărat ca un 

conte să -urmeze altui conte». N am xeuşit să 

găsesc o âlta mai bună. .. 
"Un om frumos, pentru cine îi place: tipul 

lui, elegant, foarte elegant, manierat, şi... 

_alâta tot. N'aşi avea nimic de adăogat, dacă 

aşi vroi să-i-fac portretul. 
Când contele Berchtold veni la Sinaia, în: 

Septemvrie, 1912, pentru a vizita pe regele: 

Carol, eu mă plimbani în automobil în Italia 

“de nord. La Veneţia găsii o telegramă. “din . 

Sinaia. Un prieten imi comunica, că mi se ce- 
rea să mă opresc la Viena, pentru” a vedea pe 

contele” Berchtold. Inţelesei” că regele Carol 

credea foarte apropiată 'schimbarea “guvernului 
şi că voia. ca eu să fiu în relaţi personale cu 

1) La Rouniahie „de Marţi tf ie : (5 Oclomvrie) 

195, | 

AI - Zoausă Coran)
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noul diriguitor al politice austriace. Inştiin- 

ai deci de dorinţa mea pe contele Berchtold, 

care se înapoiă dela ţară la Viena pentru a 
mă primi. 

Vorbirăm o oră. Incercă să-mi explice fai-” * 

moasa lui circulară asupra descentralizării 
Imperiului otoman, circulara. care a grăbit 
izbucnirea răsboiului balcanic, dar nu înţele- ' 

sei nimic, Mi-se plânse că pretulindeni lu- 

mea sa înşelaf asupra intențiunilor sale ; «se 

căzni-să mi-le facă cunoscute ; dar tot nu în- 

țelesei mai mult. Era el prea: complicat; ori 
eu cram prea mărginit ? Nu ştiu nimic, 

l-am vorbit de.starea precară.a Peninsulei. 

„balcanice. "I-am :spus: <Dacă puteţi menţine 

„pacea încă două luni, 'am scăpat. Nu se în- 
cepe un răsboiu de. munţi după luna Noem- 
vrie, 

— Dece numai două luni? Eu sunt sigur 
că pacea în Balcani nu e câtuşi de puţin a- 

„meninţată, Poţi fi încredinţat de astal» mă 
asigură el. - .: - 

Voit-a oare să mă înistifice « ori nu Ştia ni- 
mic despre adevărata:'siluaţie? * , 

In cursul convorbirii, îi vorbi de nebunia 

înarmărilor navale şi'l întrebai dece Austria : 
lunecă, şi ea, pe acelaşi povârniş: «La ce tă” 
trebue o flotă mare? N'aveţi şi n'o să aveţi 
niciodală colonii; comerţul dv. dincolo, de 
mare n'o să fie niciodată prea important; “La 
ce bun o flotă? Dacă vă asiguraţi “impotriva 
Italiei, făptuiți o greşeală, fundamentală. N?o
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să: vă puteţi bate niciodată pe. mare împo- 

“triva Italiei, nu numai fiind-că ea o să vă fie 

pururea superioară, dar şi fiind-că, în cazul. 

acesta, ea ar fialiala Franţei şi a Engliterei, iar 

dreadnougtn- urile dv. w'ar ieşi niciodată din 

porturile lor. Dacă, dimpotrivă, socotiţi să vă 

găsiţi alături de Italia, ea n'are nevoie de flota 

d *; ar prefera „să şi-o sporească pe a ei... Dealt- 

fel, -adăogai, nu înţeleg nici pe Germania». Şi-i 

vepelai ceea-ce spusese deja lui Riderlen- 

Waechler, la Berlin, cu câteva luni mai înainte. 

Atunci contele Berchtold îmi lămuri =- ceda 

ce eu bănuisem — că mărirea flotei austriace.o 

vrea Germânia şi că_va veni ziua: când flotele 

austro-germane s'ar pulea să învingă flota 

engleză. El recunoscu că Anglia ar putea ori” 

când construi mai multe vapoare decât cele 

două imperii teulone ; dar era sigur că în 

curând englezii vor fi lipsiţi de echipaje. «Cu 

sistemul lor de angajări volunlare izvorul va . 

fi repede sleit ; pe când noi, cu serviciul nostru 

obligatoriu, vom avea totdeauna ori câţi aa- 

meni vom vroi. Atunci vom pulea alaca şi 

"distruge Anglia». 

- Ascultam încremenit pe mainistenl acesta al 

unei mari puteri, care nu şlia că în ziua când 

“ Anglia mar mai găsi destui: marinari penlru 

sistemul angajărilor voluntare, . ar! introduce 

serviciul obligatoriu, dar că nu s'ar lăsa nicio- 

dată să fie întrecută de Germania. 

* a x . _ 

- A doua oară văzui pe contele Berchtold la
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1] sau 12 Septemvrie 1913, nu sunl.cu lolul 

sigur de zi. Cred.mai de grabă 11. . -- 
După ce-mi ceru scuze, atât din partea lui, 

cât şi din.-aceea.a contelui Tisza, pentru 

incidentul. cu stegulețele româneşti pe cari 

"poliţia ungară din Deva le smulsese dela au- 

tomobilul soției mele, vorbirăm despre marea, 

criză politică prin care „trecusem. Imi spuse 

că era mult. criticat, că se. vorbea că n'a ştiut 

> să apere de ajuns drepturile şi situaţia Austro.. 

y 

Ungariei, I-am 'răspuns — - şi aceasta e convin- 
. gerea mea desăvârşită —-că Auslria nu par= 

„duse nimic în criza balcanică, că chiar şi fan- | 

teziile ei fuseseră . îndeplinite, că. ea n'avea 
de ce fi nemulțumită dacă într'adevăr. : proec- 
tul. de. a. se . cobori. la Salonic, care, i se 

atribuia, nu era decât o caloninie.. Adăogai că . 

putea, dacă: vroia,*să lege cu Serbia raporturi, 
foarte bune, pentru că- cel puțin pentru cinci- 

sprezece ori douăzeci de ani, sîrbii vor fi mai. 

mult de-cât absorbiți în nouile lor teritorii, - 
Îl asigurai că aceasta era intenţia sinceră a 
d-lui Passici şi că trebuia numai .ca Austria 

să se arate mai puțin dușmănoasă,, pentru. ca 

totul să. reintre :în „ Liniştea cea “mai desă- 

ârşită,: . i 
Vorbirăm de „asemenea şi de Albania, 1 

“care el |inea: ca la. creaţia .lui. Fu cu totul 
mirat de -faptul că cunoşteam atât de bine 
iucrurile din Albapia şi: pe albanezi, Trebue 
să recunosc, că în această privinţă era foarie 
documentat. Totuşi îmi-păru de un iluzio- 

nism exagerat. Imi spuse, bunăoară, că în 

N
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momentul acela siguranța în Albania era 
mai mare decât în ori-care altă țară din Eu- 
ropa.. ş | Să 

Această nouă convorbire nu mă făcu să-mi 

schimb părerea despre contele Berchtold. 
"In toală conştiinţa sunt covins. că Tisza, 

şi nu el, a condus politica austriacă "dela 
moartea „lui Fraiz Ferdinand, El a fost jucă- 
riă omului: cu adevărat lare. "Departe de a'l 

„scuza, -asla!l face îndoit de culpeş. Nimeni 

„mare dreptul șă primească situațiuni- cari sunt. 

“peste puterile lui. . ” 
Deasemenea sunt sigur. că nu se. va “mai 

pomeni niciodată de numele contelui Berch- 

told în politica. europeană. E. un, „epizod în 
chis, - 

; * 4



MARCHIZUL PALLAVICINI 

La numele acesta italienesc - răspunde un 
“maghiar adevărat. Marchizul Pallavicini tre- 

"bue să fi fost în linereţe un haiserlick, - ca 

atâţia alţi aristotraţi unguri, dar. pe vremea. 

„când lam cunoscut eu, el era deja maghiar, 
“în toată ' accepiunea cuvântului. Asta e cu: 
atât mai curios, cu cât se pare: că marchizul 

vorbeşte o 'ungurească foarte stricală.. Dar s'a 
răsbunat crescându şi băeții, copii ai unei en- 

glezoaice încântătoare, întrun aşa şovinism, că. 

mau voil să înveţe nici. chiar -limba mamei 
lor. . | . A 

Ca bun ungur,  marchizul Pallavicini a fost 
“pururea un' mâncălor de sârbi din cei mai 
lacomi. Cu câlă plăcere ?mi istorisea el ade- 
sea, cum, pe vremea când era ministra la Bel- 

grad, porcii sârbeşti se imbolnăveau deodată, 
ori decâteori bielul guvern sârbesc rezista la 
o 'cerere a Austriei, şi cum se vindecau nu: 
nai decât, ca prin minune, imediat ce guver-. 
nul sârb se dădea bătut. - ! 

“Nici un cuvânt nu e în stare să redea fizio- 
nomia marchizului Pallavicini atunci când ex- 
plica aceste epizoade ale relaţiunilor austro- 
sârbe sau, mii bine, ale' „martiriului sârb. 

+
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“Obrazul i se 'crispa întrun surâs care era 
„aproape un rânjet; -închidea ochii, foarte 
„miopi, până i se făceau nevăzuţi, iar gla- 

su-i, -.alât .de: pițigăiat, Îuâ un accent mefis- 
lofelic. Totul, până la legănatul capului foarte 

mic şi la „gesturile lui scurte şi slingace, răs- : 

“pândea un miros de pucioasă. 
„ Marchizul Pallavicini este antiteză diploma- 
tului austriac obişnuil. In general, domnii a- 

ceştia au o ţinută frumoasă şi care impune 

“ necunoscătorilor ; trebue să ai deseori afuce 

cu ei pentru a'ţi da. scaâma de deosebila lor. 
„hulilate. Pentru a spune totul întrun cuvânt, 

par mai deştepţi de cât sunt: în realitate, 
Pallavicini dimpolrivă. Nu impune cu înfăți. 

şarea,. ba chiar are aerul unui prostănac şi 
" touişi te-ai înşela luându-te după aparente. : 

„Pallavicini dacă nu e deştept e cel. puţin 

un om foarte dibaciu, cu mult spirit de ob- 
servaţie, foarle şiret. In scurt, ambasadorul 

Autro-Ungariei la Constantinopol este mult 

„mai îscusit decât pare: Te-ai păcăli dacă, tra-- 

tâna cuel,; Lai judecă după înfăţişarea lui 
„ păcătoasă. 

* . 

a * . 

“Am avut .mulţi ani legături cu marchizul: 

Pallavicini. Am stat împreună de vorbă ceasuri 
întregi. Din toate convorbirile acestea, numai 

"trei mi se înfăţişează în spirit când caut în 

„trecutul îndepărtat. | 

- Cea dinlâi e privitoare la politica lăuntrică 
a Ungariei.: Era cu câteva săptămâni înainte: 

„ de faimoasele alegeri în cari guvernul Tisza 
“fu bătut de - coaliţie. Prânzeam împreună la.
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“contele Larisch, la Bucureşti. Pallavicini cre- 

dea în :izbânda lui Tisza. Eu-pusei rămăşag 

" pentru triumful coaliţiei. Am câştigat pe loată - 

linia. Pallavicini n'a priceput niciodată cum de 

am ghicit eu. Nu putea înțelege câluşi de pu- 

țin farmecul libertăţii “parlamentare, .pentru 

care luptă coaliţia. In „aceaslă: privinţă ră- 

măsese un- Kaiserlicl:. - i 
Cea de a doua avu: loc la: Constantinopol, ” 

la înapoerea mea dela Atena,. în. Noemvrie 

1913. La-'recepţia dela legăţiunea . României, - 

Pallavicini. ţinuse să-mi -vorbească între - patru - 

ochi. Nu puteam refuza. In această convor- 

bire, care a urmat aceleea cu d. de Giers, am- 

“basadorul austro- ungar mă. sfătui. stăruitor să 

îmbunălăţesc relaţiile noastre cu. Bulgaria. Ii 

" răspunsei'că nu ceream nici eu altceva, dai 

că, întrucât: Bulgarii erau nişte. nemulţumiţi 

iar noi niște mulţumiţi, nu putea fi vorba de 

o înţelegere fără ca ea să fie îndreptată îm- 

potriva allcuiva.. Şi conchisei :. «O înţelegere 

cu' Bulgaria, bine; dar pe spinarea cui? —: 

_Pe a Serbiei, fireşte» îmi răspunse el. 

_ Eram abia în Noemvrie 1913! 

| ” Despre a lreia şi -cea: din urmă convorbire 

„pe care-am 'avul-o cu marchizul Pallavicini, 

— şi care va rămâne, hotărât, cea din urmă 

— am vorbit atâta, că mă simt slingherit. să 

'reviu. | 

Era prin primă vara anului 1914. Decând 

:cu. „campania noastră în Bulgaria, presa 

N austro- -ungară nu mai avea astâmpăr. La
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Budapesta se simţea două lucruri deopotrivă de 
„neplăcute pentru oligarhiă maghiară. Cel din- 
tâi era, că expedițiunea română peste' Dunăre 

- însemna rimul pasal emancipărei: noastre de 
sub jugul austr6- -ungar; al doilea, că nimic n'a 
făcut mai mult pentru idealul românesc, ca 
noua vază pe care România liberă o dobân- 
-dea. Cuvântul soldaților din vara anului 1913: 
<Trecem. prin - Bulgaria ca să ajungem în 
“Transilvania», exprimă unul din adevărurile! 
adânci pe căâri cei dela” Budapesta. nu puteau 
să nu le ghicească. + 

Presa „austriacă începu şi ea 'o campanie 
* din cele mai caraghioase pe 'chestiunea' ra- | 

-.. porturilor austro- române. Sunt ele aceleaşi ?. 
Şi dacă ---se" „răciseră, până- unde 'mergea 
“răceala, și ce: era de făcut! pentru a le. face 
din nou idilice ? - Se consumă enorm de 
multă cerneală la Viena şi la Budapesta. Noi, 

la. Bricureşti, eram desgustaţi, eram. sătui: de 
aceste declaraţii de dragoste. prefăcule, şi pe 

„cât se pare puțin cam “indecente, fiind-că 
presupuncau 'desmerdări imorale. 

Se holărîră să trimeată Ja Bucureşti” pe Pal- 
lavicini, care trăise printre” noi cinci ani și 
care” lrecea: de un anti- -român convins. Pe a- 
cesta nu lam: putea trage pe sfoară, cum se 

- spunea că am făcut cu atâţia alţii. 
Pallavicini sosi la Bucureşii .î în primăvara 

"lui 1914 şi rămase trei zile. Văzu pe regele 
Carol şi pe oamenii „politici şi plecă nemulţu- 

-mit. A venit, fireşte, şi la mine. Stătu mai bine 
de un ceas. Mi-ă spus verde că vroia să ştie 

Pi >



dăcă alianţa noastră cu Austria mai era încă - 

“în picioare; căci, în cazul că -nu mai era, 

Austriacii erau nevoiţi să se îndrepte. aiurea, 

„spre -Bulgaria. Imi spuse că n'o făcuseră încă 

— ceea ce. era falş —.dar că sar vedea siliţi 

s'o:facă,.dacă nu sar, mai pulea bizui pe noi. 

l-am răspuns cu acele politețe diplomatice 

„cari nu 'spun nimic. La stăruinţele lui îi obi- 

cctai.că. nimic nu -putea fi mai .nesuferit de 

cât să le vezi întrebat la fie-care: clipă: cAlă 

“iubeşti ?» şi că. presa austriacă nu făcea altceva 

„de.cât asta. Nuii ascunsei că. lipsa asta de 

gust sfârşise prin a.ne pliclisi, 

«Ai văzut pe rege, i-am'zis, şi şti bine ce 

trecere are el. Cel puţin de el trebue să fi 

mulţumit.» Pallavicini îmi răspunse că.nus că 

Regele îi declarase că România” ar fi. împo- 

lriva. aceloia- „cari ar - provoca răsboiul şi: „că 

aceasla nu-i ajungea. : ” 

Iar când îi obieclai. că nu. mai: ințelegeara 

„mimic,. fiind-că treizeci de ani ni'se tot cân- 

tase că. Rusia "voia să'- provoace răsboiul 

şi că Austro-Ungăria nu dorea decât . -pacea, 

cl îmi servi. tema răsboiului preventiv. Mă lă- 

muri că Austro- Ungaria nu putea rămâne în 

„situaţia în care o puseseră evenimentele bal- 

canice, că Serbia era o ameninţare pentru ea 

şi că întru cât, intro zi sau alta, răshoiul 

lrebuia '.să- izbucnească, se. pulea ca Austria 

„să fie încurând adusă în aşa slare, în cât să-l 

provoace ea. 

*Degeaba am întrebuințat toale. 'argumen- 

tele impotriva prostiei răsboiului preventiv, 

. 
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geaba îi arătai că era o absurditate să vor- 
beşti de primejdia sârbă pentru imperiul dua- 
list, nimic nu prinse. Marchizul Pallavicini 
sltărui indelung asupra nevoiei pentru Austria 
'de a provoca un răsboiu general. Am spus 
“deja că a repetat de cinci ori cuvântul. crăs 
- boiu> în timpul conrorbirii noastre. Insemnan 
cu creionul de fiecare dată, cu o linie. 

Convorbirea aceasta cu marchizul Pallavi- 
cini a: fost una din licărelile cati mi-au lumi- 
nat conştiinţa. In tot timpul crizei balcanice 
avusesem atâlea_ mărturii că Austro-Ungaria 
căuta cu ori-ce preţ să provoace răsboiul ! Dar 
"dela tratatul” dela București, nădăjduișem că 
furtuna trecuse. Marchizul Pallavicini” 
făcu să văd că mă înşelasem. 

Princip a slujit atât' de bine planuiilă- n ma- 
“ghiarilor, încât, de-aşi avea aceeaşi mentalitate 

aşi spune că ei „ca domnii: dela Budapesta, * 
i-au sugerat zadarnica crimă. 

mă 

Aşi exagera pretinzând: că marchizul Palla- 
vicini a fost unul din autorii răsboiului mon: 
dial ; dar a fost desigur ' unul din ajutătorii! 
cei mai dibaci şi rai neastâmpăraţi ai ban-. 
dei. 

Cu titlul acesta, ela are sorţi să intre în istorie. 

! - 2 
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“REGELE CAROL IN PIALPUL + 

a „RĂSBOIULUI: a 

+ 

- Nu înțeleg să fac! acum - portretul Rege- 

lui Carol şi nici măcar o schiță. Mi:ami pus 

"în gind să desenez cândva trăsăturile acestui 

rege, pe care l-am cunoscut. aşa de. bine şi 

care, fără să fi fost un mare om, a avut o 

netăgirduită. personalitate, | : 

I-l voiu face cu cea: mai. mâre nepărtinire, 

„deoarece nici n'am fost nici nu pot; fi om-de 

„curle ; dar, fireşte, cu simpătia.. pe care, fără 

să vreau, o încesc faţă de un suveran al cărui 

sfetnic am fost atâţia mari: de ani. 

Voiu spune acum 'tiumai tot ceea ce e de 

nevoie că să'se înțeleagă atitudinea lui în 

“limpul răsboiului.  * n 

Regele Carol făcea parle din acele. spirite 

- mai “mult de cumpăt 'decit de” avint, cari. nu . E 

sînt în stare să facă vreun pas greşit, dar 

nici vreo' faptă mare. Şi se înţelege că pentru 

„vremile obişnuite, Regele Carol avea remar- . 

“cabile însuşiri. Un-tact „ireproşabil, o miau-... 

nală capacitate de a vedea, în orice ocaziune, 

şi partea bună şi partea rea a lucrujui, o sir- 

guință la muncă ce n'a şovăit miciodală, un 

bun. simţ care putea fi luat cu uşurinţă drept 

Pe
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o înaltă inteligenţă, un adinc simţimânt al 
datoriei, o rară instrucţiune . pentru un suve- . 

ran, maniere desăvirşite, o răbdare care, pe 

nedrept, avea aerul nepăsării, şi odată cu a- 

cestea, Q grijă foa'te mare, o grljă foarte cin-. 
stită de ceea ce va avea să spună Istoria." - 

Cu toate acestea, în împrejurări. excepţio- 

nale, acesle însuşiri sînt _neîndestulătoare, a- 

proape defecte. Unde mai pui că Regele Carol, 

al cărpi curaj fizic” era desigur mai presus 
deorice întloială, nu avea curaj moral. Şi spi- 
ritul de iniţiativă îi era necunoscut. 

- Acest mănunchiu de .vrednicii şi cusururi, 
mărite prin vîrstă, lămureşte rolul. Regelui 

“Carol în răsboiul mondial. 

Nu e vorba să descriem azi rolul Regelui 
Carol în ce priveşte în mod special politica 
României. Nu vreau să ating această chestiune 

care va fi pe larg desvoliată în JMemoriile 
- mele-asupra- originii răsboiului mondial şi a- 
supră  participărei ' României. Sint dator să 
dau Istoriei tot.adevărul asupra tuturor: ace- 

lora cari au jucat un rol. în aceste împre- 
jurări extraordinare, şi poate, când se va cu-. 

" noaşte bine ceea ce s'a petrecut în culise, vom 
înţelege şi unele. șovăeli” deplorabile! şi unele 

slăbiciuni morale cari n'ar putea fi explicale 
altfel. Şi, fireşte, va trebui-să mă ocup mai 
"nainte de toate de rolul jucat de Regele.Ca- 
rol, nu numai după cele ce a făptuit, dar mai 
cu “seamă. după cele ce au făptuit alţii crezină 
că-i preintâmpină gândurile. şi dorinţele. E 

, | . | . N 3
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In mâmentul acesla vreau să spun numai 
- părerile Regelui Catol asupra răsboiului. mon- 
dia şi asupra urmărilor lui, - 
„Regele Carol, să fim drepți cu 'dinsul, n a. 

vea nici o admiraţiune pentru Impăratul Wil-_. 
helm. El găsea activitatea fără linie şi cu' sal- 
luri a Kaizerului, cu desăvirşire . nenorocită, : 
Şi apoi, Regele Carol era -un pacifist sincer, ! 
Avea prea mult simţ. şi, dindu-și seama de 
primejdia --şi mizeriile: ce aveau să decurgă 
din -răsboiul mondial, nu putea să-l privească 
cu inimă uşoară. Şi să fim i iarăşi drepți, cât i-a 
stat în puteri, el a lucrat pentru pace. Nu voiu ! 
uita niciodată că în fevruarie.- martie 1913, 
Regele Carol a fost singurul partizan convins 
al politicei! mele care țintea să „împiedice un: 
conflict singeros între Bulgari şi noi, conflict 
care, atunci, ar fi deslănţuit în mod fatal răs- : 
boiul general. E-adevărat că la un rhoment 
«dat, Regele Carol mă părăsi; dar cînd, tofuşi, 

„îi răspunsei cu un:non possumus absolut, Re- 
gele îmi mărturisi că el nu cedase răsboini- 
cilor decit numai penlrucă şliuse că-eu n'am 
să cedez. Suveranii ne fac. câteodată contidenţe 
de acestea neaşteptate. Nu mi-a explicat: oare 
Regele..Carol intr'ozi, Limp de-o jumătate de 
oră, pricinile pentru, € cari era el cu totul ne- 
recunoscător? - Te 

Regele Carol trăise! până în 1912 cu sigu- 
ranța că răsboiul general nu se va deslănțui - 
cit o-trăi el. In toamna anului 1919, el îşi 
trimise nepolul — azi Regele Ferdinand — la: 

Berlin, | ca să afle intenţiile împăratului , Wil-
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helm. Prinţul regal veni cu răspunsul, că Im- 
- păratul credea că între .Germania şi Slavisna 
va trebui să isbucnească. conflictul, dar că el 

- spera că nu va vedea aceasta, câtva lrăi el. 

Regele Carol era aşa de: convins că pacea 
va dăinui, că, în primăvara lui 19i4, el în- 

drăzni să primeâscă- vizita. Ţarului la Cons- 

„tanţa,. lucru pe care nu l-ar fi făcut, dacă şi- 
ar fi închipuit că, după. câteva luni, ar fi pus. 
în situaţie să. inlre în războiu cu el.. 

Chiar în ziua de 9, Iulie 1914, când. îmi des- 

tăinui la “Sinaia gândul tainic al .Impăratului 
Wilhelm de-a fi holărit să provoace.răsboiul 

„general, chiar atunci. Regele Carol adăoga că 
asta m avea să se întânaple decât peste trei 

sau. patru ani; Şi bătrânul rege era. since: 

când vorbea aşa. De aceasta sunt absolut con- : 

vins pentru o sută şi 'o-mie de pricini.: Cea 
mai puteriiică, o scot din chiar caracterul Re- 

'gelui Carol. Dacă ar fi ştiut că r isboiul ge- 
“neral, pe care-l hotârise Impăratul Wilhelm, - 

avea să înceapă peste douăzeci de zile, Regele 

Carol'ar [i început 'să-şi ia măsurile pentru ca 
politica sa să aibă toţi sorții de reuşită; El însă 

nu a început să se mişte până în cele «din. 
urmă zile cezau precedat declaraţia răsboiului. 

Omul. acesta, în tot timpul domniei lui, 

subordonase:. totul ideii unice de a fi stăpân 
„pe politica externă a României. EI nu sar 
fi găsit atât de -dezarmat! la ziua sâadenţei, 

dacă ar fi ştiut mai dinainte -data' acestei 

scadenţe. a | -



mami sal d âasi . 
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„ Inainte de întrunirea Consiliului de coroană . 
din 3, August-1914, acţiunea Regelui Carol se 

„mărginise la simple convorbiri cu miniştiii 
săi, E rolul lor să lumineze istoria asupra 
acestor. convorbiri, Ceeace ştiu însă, e că Re- 

gele Carol a 'susţinut că Englitera. va rămâne 
neutră.- Ca. aproape toți germanii, Regele Ca- 
rol nu numai nu ştia cee Anglia, dar nu 
era în stare s'o înţeleagă. In: lumea. anglo- 
saxonă toţi se miră de orbirea gerimanilor în: 

„ce "priveşte lucrurile englezeşti; adevărul e că 
neamţul, în afară de rare. şi necomplete ex-. 
cepțiuni, este în: mod. organic incapabil să în" 

țeleagă sufletul englez. | 
„In socotelile Regelui Carol, Anglia inu in- 

ua şi cu tonul autoritar pe care Suveranii 

îl au de obiceiu, mai cu seâmă în lucrurile 

pe cari nu le cunosc, pâtrânul rege își da pă- , 

rerea ca şi când. ar fi fost cuvânt de evan- - 

ghelie. ” 
- Regele Carol nu cunoștea nici resor turile su: 

fetului italian. El credea: că Italia nu va în- - 

drăzni să nu urmeze pe "Germania. Alitudi- 

nea pe care o luă Italia, fu o surpriză catei] 
dezorientă cu lotul. 

Intr'atât îşi închipuia “el că talia n'ar în- 

"- drăzni să se despartă de aliaţii ei a tot pu- 
ternici, încât, atunci când ministrul Italiei îi 
comunică în mod confidenţial intenţiunea gu- - 
vernului italian, penlru' cazul când din ulti- 
matum-ul Serbiei ar fi ieşit răsboiul, şi când mi” -. 
nistrul insistă” asupra“ faptului că nu era au- 

1
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torizat să facă Regelui această comunicare de” 

"cât dacă Majestatea sa îi făgăduia să nu spună 

nimănui nimic, Regele îl întrebă cu naivitate. 
dacă trebuia să păstreze taina chiar faţă de 

Berlin. Jar ministrul îi răspunse că acest lucru 

se înţelegea dela sine, de oarece guvernul ita- 

lian, dacă ar fi avut să facă o comunicare gu- 

vernului german, ar fi avut grija. de a o face 

la Berlin, nu la Sinaia. Trebue să adaug că 

Regele nu iubea: de loc pe ministrul Iaţiei, 

- „Care, la rândul : său, nu-l iubea nici el prea . 

mult, 
“Cu aceste două premise şi cu “ admiraţia 

“adâncă pe care regele Carol o avea pentru. 
organizaţia militară germană, “precum şi cu-: 

opinia, atât de răspândită în cercurile super- 
_ficiale, asupra. destrăbălării militare a Franţei, 
nu e de loc de mirare că Regele Cârola a- 

„juns la convingerea: nu numai -că germanii 
vor învinge, dar că vor: învinge repede. 

Când judecăm “felul de a lucra'al Regelui 

Carol în vara şi în toamna lui 1914, fel de a 

lucra alât de puţin potrivit cu interesele supe-: 
rioare al nouii sale palrii, trebue să ţinem. so- 

_coteală de circumstanţa uşurătoare că un ro-..- 
mân de, adopţiune, oricâlă bunăvoință ar. 
fi avut, nu putea simţi ca uni român neaoş 

problema unităţii naţionale şi că Regele era 
mai mult de cât. sincer în credința . că Ger. 

mania este invincibilă. 
Când în” Consiliul de coroană din 3 August 
1914, Regele Carol ne spuse.că, prin împo- . 

trivirea noastră de a-l lăsa să -inlre în răs-.



- boiu alături de imperiile centrale, noi am dis- 
trus întreaga. operă a -renaşterii . române, că 
am ruinat patria pânlru totdeauna, şi că viito- 

„rul neîntârziat va dovedi că el a avut drep- 
tate, Regele Carol era cu desăvârşire 'sincer.. 
EI era sigur. de vicloria germană, şi Regele — 
Carol nu era dintre oamenii cari pol să se 
înalţe.şi să ajungă-să înţeleagă înalta idee că 
mai mult “face să fii învins apărând o cauză” 
bună, decât să învingi- (ârât de o cauză rea. 

Regele Carol credea. atât de puţin în putinţa 
rezistenţei în: contra Germaniei că, la câteva 
zile după faimosul consiliu de coroană, îmi 
explică cum avea să se “desfăşure răsboiul. .: 
După Regele Carol, răsboiul avea .să țină cel. 

“mult până în Decemvrie ; iar în Ianuarie cef . 
„ mai.lârziu urma să se. adune Conferinţa de: | 
Pâcs care avea: să. schimbe din vârf până la: 
temelie 'or ganizaţia lumii, 

„.. nainte de 15 Septemvrie, Impăratul WWil-. 
helm trebuia să inlre in Paris. Indată apoi 

- avea să isbucnească revoluţia în Franţa, Ger- 
mania avea.să ăcorde învinsului o pace gene- 
roasă, neluând din teritoriul. Franţei decât: o! 

„mică parte şi ceva colonii. Germania, adăoga 
Regele, nu va mai repela greşeala de a susţine” 
republica: în Franţa. Ea avea să ujuie la res- 
iaurarea „monarhiei în persoana Prințului Victor | 
“Napoleon. De îndată ce sar fi semnat pacea cu: 
Franţa, Împăratul avea să se întoarcă cu toate .. 
forțele sale în contra - Rusiei şi, înainte de De- 
cemvrie, el trebuia să ă îndeplinească c ceeace ma - : 7 A 

. .
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„putut îndeplini Napoleon, e căci -avea să intre - 

şi în Moscova şi în: Petrograd. : Asta ar fi fost 
sfârşitul răsboiului, “precum şi îmbucătăţirea - 

Rusiei după un plan făcut din vremea lui Bis- 
marcel. Dar marele cancelar recomandase să 
nu-l pună în practică decât după o înţelegere 

cu. Anglia. E inutil să mai stărui asupra. 
“celor ce-i răspunsei la acest basm de ador- 
mit copiii,-care în gura unui om de simţ cum. 

era Regele Carol, îmi făcea o impresie ciu- | 
„dată. Incercai să-l” fac:s să înțeleagă, dealtmin- 
„eri „fără niciun succes, că n'are să fie: nicio. | 

revoluţie în Franţa, că n'are să fie nici o res-,: 

- taurare monarhică şi ea de neînțeles ca Na- 
poleonii, fiii victoriei, să-şi regăsească. tronul 

în înfrângere. Regele era ca un hipnotizat şi 
cu cât îmi vorbea mai mult, cu alât îmi dam: 

"seama de. groasnica intoxicație germană, care. 
pulu să otrăvească de departe pe un bătrân, 
a cărui  însuşire de căpetenie. era cumpătul- 

Regele Carol era într'atâta de pătruns de sigu- 

; 

ranţa victoriei nemţeşti, că nu se . ascundea . 
“Să critice pe Regele Albert, nepot. pe care-l | 
iubea, de a fi. făcut greşeala să se: împotri-. 
vească la trecerea trupelor germane prin Bel- - 
gia. Insistenţa' Regelui asupra acestui punct 
îmi făcea parcă” rău. Aşă, într'o zi de, August, 

când făcu. observaţia. că 'răsboiul nu pusese: 
în lumină niciun om mare, îi. răspunsei că 

„se înşela, căci se pusese în relief unul care : 

intrase în sânul nemuririi -şi că acela era Re-: 

gele Albert, „nepotul său, de care ave a drep- .
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tul să fie mândru. Şi cum Begele îşi menţi- 
nea pnnctul său de vedere, că. pentru Belgia 
ar fi fost folositor să urmeze allă politică, eu 
îi răspunsei ceeace spusesem cu o zi mai 
înainte ministrului Germâniei, care îmi vor . 

bise îu acelaşi fel şi 'pe care-l intrebasem 'da- 
că. nu-şr sacrificase niciodală interesul său. 

onoarei. Ministrul Germaniei îmi „răspunsese - 
„că întotdeauna. făcea aşa; atunci, la rândul, 

meu, îi răspunsei că şi naţiunile aveau drep- 
“tul să aibă onoare. 

"In ziua aniversării Sedanului ori În ajun, 

Impăratul Wilhelm „telegrafiă de „la Reims 
Regelui Carol, că, după ceși copsultase şefii 
armatelor sale, era în fine în stare să afirme că 
ținea în mână Franţa. In acea zi, Regele -avu 
„cea din urmă mulţumire din viaţa: sa. Nu 

doar că ura Franţa; nicidecum, şi nimic nu 
Tar fi mulţumit mai mult decât o apro- 

piere între Franţa şi Germania ; ; — dar pen- 

tru că vedea înfăptaindu-i i-se prevederile. Ace- 
" laş monarh care fusese atins până în fundul su- - 
fletului privindu- -şi neputința de a _impune: | 

voința' sa României, -aşa precum putuse so. 
facă în tol timpul domniei sale, — se rezema 
cel puţin pe “speranţa că va putea. să he spună 
îutr'o zi: «Vedeţi -că eu am avut dreptate» ? 
Şi, pe urmă, nu era. câtuş de puţin exclus, 

„că avea încă de gând să revină cu ideile sale 

şi să facă pe România să “meargă cu Germa: 
nia, când victoria germană s'ar fi arătat în 

- chip vădit. Cred chiar că „nuigea această spe- .. 
ranță. 

a
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Bătălia dela Marna fu pentru Regele Carol 
o dureroasă deşteplare ; şi deaceea încerca 

„să se înşele pe sine însuşi asupra urmărilor 

“acestui mare eveniment. 
“L-am văzut la câteva zile după această mi- 
“nunală victorie, care va rămâne în _analele 

“umanității ca una dintre cele mai “fericite şi : 

fecunde. Regele” Carol îmi spunea că ceea ce 
se petrecuse, fusese numai o retragere stra- 

_tegică: veşnice ideiu că. urmata: germană nu 
putea fi bătută. Sării în sus şi, uitând res- 

pectul ce datoram situaţiei şi vârstei sale, ex- 
plicai cu vehemenţă Regelui ce absurdă era 
ideia că o armată care riscase tot pentru ca.- 

să înainleze cu o repeziciune ameţitoare, se 
“hotărâse, fără să fi fost bătută, să piardă tot 

beneficiul acestei înaintări. 
Şi Regele Carol, cu o voce trăgănată, care 

mărturisea sdruncinul sufletului său de către 

o realitate pe care niciodată n'o bănuise, îmi 

"zise cu blândeţă : «Poate să mă înşel, poale. 
ai dreplate, poate că i-au bătut». 

Cu cât mă gândesc la aceată conversaţie, - 
cu alâl. îmi dau seama de sdrobirea morală 

a Regelui Carol în. cele din urmă zile ale 

vieţii sale. | 
Imam văzut de mai multe ori. pe, vremea 

aceea, deşi. niciodată nu i-am cerut audienţă. - 

"Regele -mă chema, oricât de amărât era de 

| campania: pe care o duceam în conira Ger- 
maniei, 

. Int”una din aceste convorbiri, venind vorba - 

de-nuniele surorii sale, Contesa de Flandra, 

-..
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mama Regelui Albert, Regele. îmi spuse cu o 
adâncă desr ădejde : 

«Dumnezeu.a fost! bun cuea. A luat-o la 
sine mai "'nainle „de : această groasnică încer- 
care. A fost Dumnezeu bun şi. cu mine până 
acum, dar m'a părăsit. Ce bine ar fi fost 

„pentru mine să mor » înaintea răsboiului aces- 
iuia» |... 
“Mau mişcat adânc. vorbele - acestea, Ii răs- 

„punsei că-l înțelegeam pe deplin, că în rea- 
litate ar fi fost mai bine pentru dânsul să 
moară înaintea răsboiului. | 
“Cu gândurile acestea melancolice se. Sfârşi 

ultima convorbire serioasă pe 'care o avu cu 
„Regele Carol, - . 

- Sunt convins că ceea ce Pa prăpădit pe Re- 
„gele Carol a fost numai priveliștea afundării a 
tot. ceea-ce crezuse. - Sa 

"A fost şi el o victimă-a “ceea ce devenise 
o maximă pentru ori-ce german: puterea țării 

“lore atât de mare, că Germania e invincibilă. 
- Inainte de: bătălia de la: Marna, Regele Carot 

-- exprima această idee astfel: «Timp de un veac 
va. fi- domnia germanismulti, pe urm ă va 
veni era: slavismului». 

Regele-Câiol socotea - lama latină sfârşită ș 
cât pentru cea anglo: “saxonă, el n'o înţelesese 
niciodată. a - 

*



CONTELE GOLUCIIO Say: ) | 

„De legăturile mele cu contele Goluchowsky 
„am păstrat cele mai plăcute aminliri. Contele 
Goiuchowsky este un âdevărat mare senior, 

"iar manierele sale suit desăvi ârşite. Mai muli; 
în timpul îndelungatei lui şederi în România 
a făcut totul pentru ca ciocnirea de neînlă- 
turat dintre inleresele. româneşii şi cele ma- 
ghiare să fie mai puţin penibilă. Nam avut 
cu dânsul. decât o singură discuţie întradevăr 
neplăcută:: alunci când îşi perdu capul într”- 
atât, în cât îmi spuse că, în drept, capitulaţiu-. . . 
nile erau încă în vigoare în România. Discuţia 
noastră fuse' atunci atât: de aprinsă, -că so- . 
coteam cu nepulinţă pe. viitor orice relaţiuni-. 
între noi. Contele Goluchowsky îşi- înţelese . 
greşeala, tot aşa cum altă dală îşi dase seama 
de o greşzală şi mai mare ce făcuse faţă de 
răposatul. Alexandru Lahovary,. înlr'o întâm- 

-plare ale cărei documente. trebue să se gă- 
sească în stăpânirea văduvei lui Alexandru 

" Lahovary. - 
Toală lumea îi erarecunoscătoare contelui” 

Goluchowsky- pentru direcția, într” un sens sin- 
cer pașnic, a politicei austriace în timpul în- 
delungalului- lui minister, Alât de paşnică- în. , 

  

1) La Roumanie de Sâmbată 18/31 Iulio 1915.
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cât, într'o zi, el. născoci un fel de. înţelege:e a 
puterilor europene pentru a se înpotrivi pe 
ricolului american,. o parascovenie care făcu 

“să se râdă pe socoteala contelui dar care do- 
N vedea, fără ndoială, g gândul lui bun de a păstra 

 paceă între popoarele Europei,. 
E adevărat că împăratul Frantz Iosif, care. 

-pe atunci” era încă în -plină vigoare, pusese: 
ca condiţie, alegând pe contele Goluchowsky. 
pentru ministerul afacerilor străine, ca acesta 

să nu-i creeze încurcături şi să-l lase să-şi 

sfârşească în pace îndelungata domnie. | 
Singura slăbiciune pe care contele Golu- 

chowsky o arătă, la Ballplatz, fu ura lui ne-: 
spusă înpotriva Serbiei. Avea pentru sârbi 
un- adânc dispreţ, de care nu erau străine 
prejudecățile lui aristocratice faţă de o naţiune 

“de ţărani neciopliţi, cum îi numea dânsul. De 

câte ori nu'i-a atras regele Carol luarea-aminte 
asupra greşelei ce făptuise 'nedând sârbilor 
nici o :consideraţie şi închipuindu-şi, cum o 
spunea aşa de des, că ar fi de ajuns două 
monitoare în fața Belgradului pentru a pune pe 

„domnii sârbi la locul lor!..: | 
Cu toate astea, ar fi nu se poate mai nedrept 

să nu se recunoască faptul că contele. Go- 

luchowsky, care n'a voit nici când să treacă 
- drept o stea de mărimea întâia, a ocupat mi- 
nisterul afacerilor străine al Austro-Ungariei 
cu dislincţie şi fără ieșirile răsboinice ale con- 
telui Aerenthal, care eră de o capacitate vădit 
superioară, dar şi ea cu aplecare spre mari - 
greşeli.
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"Contele Goluchowsky îmi insufla deci stima - 

legitimă pe care'oai pentru un om care, după 

ce şi-a jucat “bine rolul important, a ştiut, o- 

dată căzut în disgrație, să arate multă dem- : 

“nitate.. i 
* . 

- * 
. _ i . „ , T „- , 

Na mai văzusem de ani de zile pe contele 

“'Goluchowsky, când în ziua de Joi 30 Iulie 1914 

îl întâlni, la ceasurile 8 seara, în sala de mân- 

care a hotelului Bristol din Viena. Mă ina- 

“poiam dela Londra la Bucureşti, chinuit “de . 

gândul marei nenorociri, care. dintr'un mo- 

ment. într'altul putea să se abată asupra o- 

menirei, - - - . 
Contele Goluchowsky şedea alături de un 

tânăr austriac, pe care-l cunoscusem odată. 

„ Amănunt caracteristic, purta la încheetoarea: 

smokingului «Lâna de Aur în miniatură. - 

Când eşti unul din cei douăzeci ori treizeci 

de muritori cari au cinstea să fie decoraţi cu 
1 

- «Lâna de Aur», sto porţi în miniatură la închee- 
toare îmi păru un faptde o aşa lipsă de gust, în 

câtmă miram că un om care arătase sumnum 

de eleganţă putuse să facă una ca asta. 

“ “Am deschis vorba cu 'cdntele Goluchow- 

sky, fireşte, despre marea nenorocire care a- 

meninţa lumea. El îmi răspunse cu un surâs 

aproape vesel, că trebuia în sfârşit ca domnii 

sârbi să fie puşi la locul lor şi că asta era 

nuniai treaba Austriei şi a nimănui altuia. 

Când îi spusei că nu mai era vorba de 

sârbi, dar că, în cazul când Austria n'a-



r- 
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vea să fie cu judecată, Rusia. şi Franţa! aveau 
să se vadă silile să- intervină şi că asta ar f 
răsboiul general, cu acelaş stirâs, cu aceeaş 
nepăsare veselă — o veselie pe care “arareori. . 

“0 văzusem la dânsul—contele Goluchowsky îmi 
răspunse: «Cu atât -mai rău. pentru domnii 
ruşi şi pentru „domnii francezi 1» - 

Adăogai că mai era ceva, că veneam dela 
Londra şi că | puteam asigura că deşi An-: 
glia. avea în momentul acela cel -mai pacific 

- guveri. din întreaga! ei istorie, logica lucru- 
rilor ar îi mai lare decât voința conducălo- 

„= rilor şi că Anglia ar merge până la ullimul ei 
om şi până la ultimul ei shillihg dacă Austria - 
se va încâpățâna în “neînduplecâre ea ei. 

Un surâs şi mai mare ilumină chipul con- * 
„telui Goluchowsky când îmi repetă: «Cu atât 
mai rău pentru domnii. englezi >. , 

In aceiaşi clipă chiar îmi trecu pe dinaintea o» 
“ chilor, e ca o vedenie, întâlnirea -mea cu Sir 
Edward Grey, la 21 Julie 1914, atunci când 
mi-a spus, cu o. adâncă seriozitate, că situaţia 

îi dădea mari neliniști şi că totuşi el nădăjduia 
în pace, fiindcă nu-şi putea închipui să se gă- 
sească un om în stare să” şi ja asupră- şi răspun-. 
derea unei nenorociri care ar însemna ban- 
ceruta civilizaţiei şi ale cărei urmări nimeni pe 
lume nu le-ar putea prevedea:, 

Pe urmă, în vedenia mea, veni rândul d- lui 
Poincar6, care la 1 Ianuarie 1913 îmi vorbise 
cu o mișcătoare turburare de eventualitatea ” 
de lemut a unui i răsboiu € european, în care nu: 

Li Da 

i
 
a
i
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| voia loluşi să-cr cadă şi contra căreia ura din 

„toate, puterile sale. 
Apoi, în minte, recitii cea din urmă scri-,, 

"|soare: pe care mi-o scrisese în Noembrie 1919 

câteva luni înainte de a muri, un om care, 

„din nenorocire pentru Germania şi pentrn lu- 

mea întreagă, nu mai trăia şi în care Kiderlen 
-Waechter îmi spunea că el era.convins că 

pacea va dăinui, fiindcă în clipa din uimă 
toată lumea va şovăi să se arunce în aventură, 
ştiind bine că de data aceasta va fl o. chestiune | 

„de viaţă şi de moarte... . 
„Cu ochii minţii vedeam deci pe Grey, pe. 

Poincart şi pe Kiderlen, cu ochii fizici vedeam 
surâsul larg şi nespusa nechibzuinţă a contelui. 
Goluchowsky. A i 

ŞI,. mai mult ca totdeauna, “îmi intăream 

credința că- Viena, aiunsă acum mahalaua Bu- 
dapestei, era vinovata, marea vinovată pentru 

grozăvia în care, dinlr'un moment. într” altul, 

omenirea avea să fie scufundată. A
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„In dimineaţa zilei de Duminică 2 August 
1914, la ceasurile 11 şi jumătate, soseam dela 
Londra la Sinaia. In. ajun Germania decla- 

„rase răsboiu Rusiti. Groasnicul “măcel : era 
gala să înceapă. Incă, de Sâmbătă seara:afla- 

_sem la Bucureşti, în împrejurări pe cari o să 
- le istorisesc într'o zi;că un consiliu de coroană 
trebuia să aibă loc la “Sinaia Luni 3 August, 
că acest consiliu de coroa nă. fusese amânat “ 
cu 48 de ceasuri, înadins pentru ca eu să pot 
fi de faţă, şi că regele Carol stăruia ca Ro- 
mânia să intre în răsboi alături de Austria şi - 
„Germania. Păstrez pentru mai târziu convor- 
birile pe cari le-am avut | la Bucureşti, în seara 

- de Sâmbătă 1 August şi in gara din Sinaia, Du- 
minică 2 Augusi, la sosirea mea, ca şi peacelea: 
şi mai importante din după amiaza: aceleaşi 
zile, - 

După ce ieşi din gară, găsi'o invitaţie la 
masă la castelul regal pentru aceiaşi zi la 
„ceasul unu. Abia avusei timpul să mă reped” 

la vila mea-— care probabil nu mai există — 
„ca să: mă îmbrac pentru a. mă duce la invi- 
tația regală, | i . 

Pi 
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Eram sigur că regele avea să-mi dea un 

asalt îu regulă peniru 2 mă converti la ideile 
lui. Nu era nici o lună de când pegele' mi 
“făcuse în acelaş castel desitinuirea . marelui 

„secret, anume că Impăratul Wâhelm hotărâse să 
dezlănţue răsboiul general dar că aceasta m'avea . 

să -se înlâmple decât peste 3sau 4 ani. Cu o- 
caziunea aceea, regele imi explicase chiar că 
răgazul de 3 ani, care era “astfel chezăşuit,. - 
ne- ar ajunge pentru a ne isprăvi reformele. 
constiluţionale şi pregătirile militare. 

- Vroiam,să înconjur o discuţiune, totdeauna 
penibilă, -cu un suveran bătrâna, pentru că a 
doua zi, la consiliul de:coroană, aveam să-i 
opun un non possumus desăvârşit. Mă hotărâi  - 
dară să aduc asifel vorba în timpul mesei, încât 
să nu las regelui, nici o putinţă să spere. - 

Abia mă aşezai la masă, la stânga reginei 
Elisabeta, că mă şi găsi într'o casă împărţită 
în .mai multe tubere. Era limpede că regele 

era mai mult decât neliniştit, că regina era şi 

„mai răsboinică decât regele, şi că principesa: 
- regală, actuala regina Maria, era prolivnică po- 
liticei unchiului şi mătuşei sale şi că nu se ferea 

să le-o.spună. Mi se păru chiar că se văr- 
saseră lacrimi în castelul .acesta 'regal. 

Regina deschise cea dintâi convorbirea a- 
supra chestiei arzătoare a războiului. li spusei, 

- ducru de care eram de atunci aşa de sigur, că 

răsboiul devenise de neînlăturat din ziua când. 

Austria trimesese Serbiei ultimatum-ul acela . 

blestemat şi că ştiam că ultimatum-ul acela 

4
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_ fusese i isprava. maghiarilor, a cunoscutului. trio 

- Tisza, Forgash, Berchtold, cu sprijinul şi cu- 
> 

„conlueri area ambasadorului Germaniti la Yiena, 

Tschirsiy, Se 

Adăugai, ca un lucru dela sine “înţeles, că.o 

victorie. germană — ceeace era lol. una Cu o vic- 

torie ungurească — nu se putea invoi cu nici un 

“preț.cu păsirarea neaiârnărei regatului Ro- 
mâniei. - , 

Regele, care era În fata mea, şi care asculta 

cu o vădită -luaie-aminte, înţelese. Asta. la 

“făcut, după cum voiu lămuri numai decât, să 
mă cruţe de asaltul pe care voiam să'l evit. 

“Regina, deşi. foarte inteligentă şi cu adevărat 

o femee superioară, nu era atât de obişnuită cu 

politica,. pentru a. putea înțelege dintr'o vorbă, 

Ea voi să explice că.o viclorie maghiară nu 

însemna nimic. pentru un viitor „mai înde- 

lungat, etc..... . 
Când repelai că neliniştea mea era foarte. 

„mare fiindcă Germania avea. forțe: de. temut şi. 

că dacă ea izbândea; se isprăvea şi - cu Ro- 

mânia, regina schimbă .vorba. - 

MĂ întrebă cari aveau să fie, după părerea 
mea, urmările probabile ale unui asemenea 
răsboi. 

Ii. răspunsei, în atenţiunea - tutarâr,. că nici 
un muritor nu'se putea încumelta să ştie orisă 

ghicească toate urmările anni asemenea | 

răsboi. . : 
«Cu toalea acestea ştiu pateu din ele, îi spusei, 

şi pe acestea patru” am să.vi le lămuresc în.. - 

două cuvinte. Si | SR
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«Mai întâi o.să fie o reînviere a urci dintre 

naţiuni, cum n'a mai fost de veacuri. Asta e 

tot atât de falal ca şi lumina: zilei, . 
_«In al “doilea rând,-vă fi o mişcare pieci- 

„pitată spre ideile de extremă stângă, spre 'a- 

cele numite socialisle.. Fireşte, la urma ur= 

melor. nimic din ce e absurd n'o să poată 
triumfa vreme îndelungată ; dar împingerea 
'spre extrema stângă este în toăle ţările de ne- 

înlăturat odală ce, prin dezlănţuirea înspăi- 

mântătoarei catastrofe, clasele conducătoare 

vor apărea în ochii  masselor mai: „ ineapabile 
decât nu le crezuseră ele. - PR 

. «In al treilea rând, zisei, va fi, Doamnă, ceea 
ce pot numi. d. cascadă a tronirilor.' Majesta-: 
tea Voustră, care mi-a spus de atâtea ori că 

„„este republicană, nu va fi 'mirată 'de proorocia 

aceasta. Numai-monarchiile cari ' în' realitate | 
nu sunt de cât preşedinţii de republică ere- 

-ditare, ca monarchia britanică bunăoară, au 

sorți să scape - din -această grozavă cascadă 
„care: va ieşi: tocmai dintr'un răsboiu deslăn- 
uit de suveranii absoluți.». 

 Lămurii Reginei că, . din faptul răsboiuluii 
acestuia, mişcarea revoluționară care, de câte 

"va zeci de ani, părăsise tărâmul politic pen- 

tru a se restrânge pe tărâmul economic, va! 
redeveni în mod fatal politică. = 

«In sfârşit, zisei, războiul: acesta . va : -arăbi 

cu 50 de ani înălţarea republicei Statelor. Uniite 
la hegemonia morală a rasei albe, inălțare 

care în (0t cazul era de neînlăturat dar pe 
care o va fi zorit războiul.»
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Aceasta de a patra afirmaţiune, produse o 
discuţie însufleţită. Declarai că pentru mine 
înălţarea aceasta n'avea nimic care să-mi dis- 
placă, fiindcă experienţa unei civilizaţii nouă, 

fără prejudecăţi, fără caste, “fără aşezăminte .. 
monarchice ori arislocratice, fără certuri isto- - 

rice, aşa cum 'era cazul Statelor-Unite ale 
Americei; era cea mai interesantă experienţă | 

pe care. omenirea a întreprins-o vreodată, 

__ Câteva zile mai târziu, am publicat * patru . 
articole cu titlurile: «Urile», «dlişcarea spre | 

"slânga»> şi «Inălţarea Aimericei», în cari. des- 

vollam ideile acestea. . - 
Când mă gândesc la data aecasta,- astăzi 

aşa de' veche, de 2 August 1914, «mă întreb 

"cum s'a putut ca toate lucrurile acestea cari 

îmi păreau foarte fireşti, să nu fie vădite pen- 

tru: toată lumea şi îmi dau seama cât de în- 

cătuşaţi sunt cei mai mulţi dintre noi. de ideile | 
trecutului, 

După masă, retras î în marele hall, unde se luă 
cafeaua, văzui pe bătrânul „rege şovăind între 
dorința de a-mi .vorbi şi teama de a auzi mai 

degrabă refuzul la care îl -pregătise convor-" 
birea mea insuflețită şi aţâţătoare din vremea 
mesei, 
„Dar înaintea Regelui, principesa regală, re- 

gina Maria de azi, veni împreună cu regina . 

Elisabeta să 'mă întrebe dacă Anglia -va“ră- - 
mânea ori. ba neutră în acest răsboiu. Nu 

trebue perdut din vedere că aceasta se pe- -. 

trecea Duminică ș şi-că în dimineaţa mercurei
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din săptămâna care se sfârşise eu părăsisem.. 

Londra. E 
Cum principesa regală îmi vorbea întotde- 

"auna englezeşte, îi răspunsei şi eu tot în engle- 

“zeşte că întrebarea sa mă surprindea, de oare 

ce dânsa trebuia să ştie. tot aşa de bine ca şi 

mine că Anglia va intra în răsboiul acesta şi 

că, întocmai ca pe vremea lui Napoleon, ca 

va merge până la. ultimul om.şi până la ul- 

timul shilling. “Atunci - “principesa Maria răs- 

punse nervos: 
«Auzi, mătuşă. b» a 

Şi adresându-mi-se mie : ăi 

«Iată ce nu încetez de a le spune şi ei se 

încăpăţânează' să nu priceapă.. Cei din casa 

_asta nu înţeleg nimic». Şi se depăită cu regina. 

„După câteva clipe, regele-mi zise. în gura 

mare: 
Ştiţi că - mâine, la consiliu, urmează să 

veniţi împreună cu doi' din prietenii Dv. ve 

-cine aţi ales? . 

— Am chemat la Sinaia pe mai mulţi, Sire,. 

i-am răspuns; îi voiu alege. mâine dimineaţă., 

— 0, zise regele, alegerea n'are importanţă 

fiindcă cel. puţin în partidul d-v e disciplin . > 

Şi cum eu continuam să fac pe prostul, Te- 

gele Carol adăugă: | 

«Mi-aţi spus intotdeauna că dacă o să fim 

nevoiţi să intrăm într'o, zi în răsboiu, va tre= 

hui să începem prin a da publicităţii “toate - 

". Aratatele noastre de alianţă. 

— Da, Sire, răspunsei, dacă după traiatele: 

tălmăcite în mod cinstit am îi îndatoraţi să. 

* 
- . 7
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ne bâtem, va trebui. să le publicăm, căci mai 
înainte de ori-ce o naţiune trebue 'să- şi respecte 
“semnătura. 

“Şi de daia. aceasta regele înţelese: E. chiâr 
:se resemnă. .. 
„EL ştia că Germania provocând războiul, 

nici litera, nici spiritul iratatelor nu ne obli- 
gau la nimic, , 
"E adevărat că a doua zi, la consiliul de 
Coroană, a Vrul să încerce_a da o allă tăl= 
„măcire textului iratatelor. Dar. în Duminica 
„de 2 August, între patru ochi, nici ma îacer-” 
cat măcar.s'o' facă. -. Sa 
"Din aceşti patru ani grozavi am multe amin- 

tiri, cari sunt tot atât dă vii ca şi în clipa 
când s'au petrecut faptele. Dar puţine au ră- 
mas în aducerea rea: aminte atât de. bine 
ca prânzul acesta dela 2- August 1914 la. „cas- 
telul regal. dela Sinaia,. IER 
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Am fost, mai bine de zece ani, într'o mare in- 

" timitate cu răposatul Kiderlen-Wagchler. Vreau 

„să spun cu asta că an: avut prilejul să'l cunosc: 
„bine, să'l cunosc aşa cum era, cu frumoasele 

lui însuşiri şi cu cusururile lui. 

Inainte de toate, Riderlen era o mare inte- .. 
ligenţă: Nu încape nici o îndoială. E cu ne- 

putință să fi venit des în atingere, cu el şi să 

nu'ţi fi dat seama că ai aface cu una din acele: 
minți, cari sunt ca o podoabă a rasei omeneşti. 

Şi în Kiderlen inteligenţa era “aproape totul.. 
“Nu doar că Kiderlen n! ar “fi fost un om de: 

“inimă. In cursul vieței lui, a dat'dovezi neîn-, 
doioase de însuşirea ce âvea de a se lega adânc: 

. şi statornic de anumile persoane. Ii plăcea mult. 
viaţa tihnită şi iubea cu palimă animalele. Dar, 
judecat pedea'ntregul, poţi spune, fară nici o: 

teamă că o să'l nedreptăţeşii, că Riderlen nu era 
nici un sentimental, nici un idealist, că era, mai: 

cu seamă şi înainte de orice, o minte practică.. 

Deşteplăciunea lui Kiderlen era fireşte în: 
legătură cu timpul şi cu țara lui, 

| ) La Roumanie de “Videri. 4]17, de Simbătă 5/18 şi dex 
Duminică 6/19 Septemrio 1915. - - N 

N
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Suferise înriurirea lui Bismarck şi: pe acea 
a lui Holstein, acea Eminenţă cenuşie care a 
„jucat în culise un rol cu totul nepotrivit cu 
“situaţia lui mărturisită, : 

De acolo-i venea lui Kiderlen acea brutalitate | 
pe care e cu neputinţă s'o treci cu vederea. 
De altfel, îi plăcea să se fălească cu ea, 
“într'atâta o socotea absolut irebuincioasă ac- 
țiunei politice.- “EI şi: iumai el e: acela: care a 
hotărât să se trimeată Rusiei faimosul. ultima- 
tum când cu afacerea Bosniei, cu toate că 
pe atunci nu era decât ininistru la Bucureşti, 
în. concediu la Berlin. «Ştiam că ruşii nu erau 
gala penlru. răsboiu, că: n'ar fi intrat în nici * 
un caz şi am vrut să lrag toate foloasele din- 

-ceea-ce ştiam. Am vrut să arăt că vremea tu- 
"telei ruseşti: asupra Germaniei, a acelei tutele 

- celarul;; toate neizbânzile' sunt ale secretarului - 
-de stat». Ceea ce dorise însă era “ambasada dela. 

„luă însă, pentru a o da lui Wangenheim, pe: 

care dală dela 1815, trecuse pentru totdeauna. 
„Nici odală Schoen & C-nie n?ar fi îndrăznit să 
facă ceea ce eu am întreprins pe propria mea 
răspundere». Aşa mi-a explicat el gestul acela : 
de prisos, gestul care.n'a coătribuit cu puţin 
la turburarea Situaţiunei eurâpene. 

Kiderlen n'a riîvnit niciodată ministerul afa- 
-cerilor. străine. «Să fii ministrul afacerilor 
străine la: noi, îmi spunea el, e cea mai rea 
dintre situaţii. Tot. ce reuşeşte, a fâcut can- 

Constantinopol. Un capriciu al Kaiserului i-o 

care Kaiserul îl întâlnea adesea” la Corfu, 
7 >
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Origina . numirei lui Kiderlen la ministerul 
afacerilor străine nu € prea cunosculă. Merită: 

să fie povestită. | . - 

“Când . fantazia. împăratului: chemă pe Betn-- 

mann-Hollweg în postul de cancelar al im- 
-- periului, acesta nu ştia boabă de politică stră- 

ină, De aceea era în căutarea unui om. Nădăj- 

“duind să'l găsească în Kiderlen; îi ceru un ra- 

port asupra situaţiei politice mondiale. mp 

„Riderleni era încă ministru la Bucureşti, de- 
taşat la Berlin. N'am cetit raportul acesta, dar 

am ştiut de existența lui. Mai târziu mi s'a 

spus că fusese copiat de d. von Bussche, ac- 
tualmente minisiru al Gernmianiei în România. 
“După ce Bethmann- Hollweg ceti raportul, de- 

„clară Raiserului că nu mai rămâne cancelar 
decât. dacă .Kiderlen va. fi numit ministru al. 

-afacerilor: străine. a | 
-Impăratul trebui să cedeze. Zie trebui să. 

cedeze», pentru că de ani de zile Kiderlen în- 
cetase de a îi persona grata pe lângă Kaiser, care 
-odinioară îl apreciase mult. Impăratului îi plă- 

+ La A * 

cuse limpezimea spiritului şi vioiciunea lui hi- 
- derlen. Apoi nimeni ca dânsul nu ştia si po-.. 
vestească istorioare pipărate, şi împăratul, că- 
ruia-i plac foarte mult, nu se mai sătura as- 

cultându-l. Dar într'o bană zi, împăratul vroi - | 
să ia peste picior pe hiderlen, pe o chesliune-. 

particulară ; Riderlen, jignit, îi răspunse în aşa 
fel, că perdu ori ce trecere pe lângă stăpânut 
lui. - - 

Căci trebue să se ştie că Riderlen nu se 

sinchisea: câtuşi de puţin de suveranul lui, 

&
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Nu era deloc om de curte; n'a linguşit: nici- 
odală: pe ' nimeni şi pentru cl. aprecierea, . 
prieteşugul chiar al unui: rege, nu ?i păre au 
de-“altă esenţă, decât prieteşugul ori-cărui alt. 

"muritor. Riderlen cră dârz faţă de Kaiser," 
„aşa de dârz că. refuză categoric o anumilă 
„condiţie ce a.voit să i se impună cu ocazia 
„numirii lui la. ministerul afacerilor streine. | 
«Voiu întră în palatul ministerului 'oşa cum 
înțeleg eu, :ori de loc, fu nobi ul lui răspuns. 
Si birui. i - 
«Cât voiu. trăi eu “şi. voiu fi în serviciul 

"Imperiului, nu va îi. tăzboiu înlre noi şi 
Anglia», îmi spuse-el în decursul unei con- 
vorbiri în 1911, convorbire pe care am's'o 
îstorisesc mai „departe. «Dacă o, fi el vreodată 
de altă părere, nare decât să 'se adreseze al- 
uia, Nu pun pe nimeni mai presus” de con- 

- ştiinţa mea». . Ă 
Aceaslă demnitate a lui Kiderlen este una 

din! cele mai frumoase trăsături „ale caracteru- 
lui lui. D.: Maiorescu, - 'fosiul preşedinte a 
consiliului: “român, O cunoaşte. Ia vara anului 
1912 crezu că Riderlen şi-ar fi exprimat do- 

-rinţa să fie poftit la Sinaia de 'călre regele 
Carol şi comise greşeala .de a întreba: pe, 

„ministrul Germaniei dacă situaţia lui Kiderlen: 
pe. lângă: împărat era încă bună, pentu. a şti - 
dacă trebuia să-l poftească; 

- Kiderlen află, se înfuriă şi scrise o scrisoare, 

“ fulgerătoare. Ţinea să se şie că n'a cerut şi 
n'o0-să ceară: niciodată vreo , invitaţie, de “la a. 
nu: importă cine,
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Si cu toate, acestea Riderlen avea e) 

5% 

mare , 

admiraţie pentru regele Carol. Il ținea în cu-- 
rent dela Berlin, cu toate, i 

In primăvara lui 1912 el îi: comunică, 

„ numai. pentru rege, marea noutale a al 

„balcanice. Adăuga, că o allase dintr'unu 

dar-=- 

ianti 

l din: 
cele mai preţioase izvoare, care va secă însă, 
dacă regele ar lăptui cea mai mică indiscreţie.. . 

„Nam reuşit niciodată să aflu care eră acel 
lainic isvor.  -„ 

O altă trăsătură” a “lui Kiderlen este că erâ- 
> 

în cel" mai înalt “grad un om de duh. Intro. 

zi, când generalul Lahovary, ministru al afa- 
cerilor. străine puţin cam fără voia || ui, îi 

aruncă, la o recepţie diplomatică : «Nu "n eleg. 
ce căutaţi în Maroc. Numai Franţa. are drep-..- . 

„turi asupra Marocului», Riderlen' răspunse:: 

«Nici eu însu-mi nu ştiu. Guvernul meu .nu ? 
mă ține în curent. decât cu chestiuni cari îşi... 

închipue că. pot/interesă România. N'a socotit. 
„Marocul printre acestea. Insă fiindcă mă făceţi.. 

să văd că s'a înşelat, am să cer 'la Berlin 
lămuriri speciale peniru Excelenţa Voastră !»- 
Nam. pretenția să. fac 'un portret al lui: 

Kiderlen. Am să'ncere. într'3 zi. Aceste câteva 
. “cuvinte erau, totuşi, de trebuinţă pentru ceeace: 
am să iislorisesc cu privire la declaraţ 

pe cari mi le-a făcut Kiderlen când cu 
mat ocană. 

Pa 

E 
Ajuns ministeu al afacerilot străine, Rider-- | 

iunile. 

criza . 

len urmă să părăsească România. Câteva. zile 

pi 
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; înainte de Plecare, ne plimbam impreună pe 

jos, cum obicinuiam adesea. Atunci îm schiţă 

“el programul ce'l avea în chestia relaţiunilor 

cu Franţa. _ 

cs Le-am, spus, îmi declară el, că ori-ce în- | 
-cercare de a ajunge la o alianţă cu Franţa. 
este sortită să nu izbândească. |Ne este cu 
neputinţă: să câştigăm prieteşugul Franţei. 

> Zu ştiu- mai bine decât ori-cine că Franţa vrea 
- pace, că niciodată 10 să ne atace. -De aceasta 

sunt perfect convins. Dar mai ştiu că 'gacă: 

“un alt stat ne-ar atacă, nici un guvern n'ar pu- 

tea fi în stare să împedece Franţa să ne atace şi | 

«a în acelaşitimp. Aşa că cu Franţa relaţii bune, 

paşnice, dar nimic mai mult, De aceea i-am 
- sfătuit (î-am însemna Impăratiul) “să” renunțe - 

la. ori-ce. proect asupra . Marocului. Le-am 
“ explicat că, atâta vreme cât chestiunea Maro- 
cului va rămâne nehotărâtă, vom întâlni pre- 

tutindeni, pe întreg globul, în toate chestiile - 
pe Anglia alături de Franţa. Ei bine, aceasta 
e adînc neplăcut pentru noi. Anglia, le-am 
„spus, nu poale părăsi pe Franţa în. chestia 

Marocului. Ea şlie că a obţinut dela Frahţa 
drepturi. pozitive” “pe cari Franţa . le avea în 

Egipt, în schimbul a ceea-ce - Anglia n'avea . 
in Maroc. Anglia are deci o datorie de o-: 

-noare faţă de Franţa. Dacă ţinem. să scăpăm 

de neplăcerea conlucrărei diplomatice anglo- : 
. franceză, trebue lăsaţi Francezii să. facă ce 
vor în Alaroc,. ajuiând în chipul acesta pe 

Anglia să'şi plătească datoria. către Franţa. De | 
altfel n'am avea de făcut nici un sacrificiu. 
N IȘ 

N 
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_Noi nu ne.putem aşeza în Maroc, „dacă se 

împotrivesc Englezii. La ce bun dară o în- 
cordare zadarnică ? Dacă cu acest. prilej ne. 
putem face şi noi unele treburi, cu atât-mai 
bine; dar nu trebue 'să ne -facem o condiţie 

„din aceasta. 
— Şi crezi că politica « asta” va fi adoptată? 

îl întrebai eu. 
— Fără îndoială; de vreme ce sunt chemat 

în minister. D-ta şti prea bine că eu nu sunt 

omul care să fac altă politică decât pe a mea. 
2 Atunci, îi zisei,. chestia marocană nu 

“trebue să ne îngrijoreze? Pacea nu- “este pri= - 
mejduită din partea aceea? ” 

— Sigur că nu. De altfel şli cât de sinceră 

"e dorința mea de pace. N'avem nimic de 
„câştigat: dintro victorie, iar În cazul unei. . 

: înfrângeri am avea destule de pierdut. Tim- 
pul Jucredză pentru noi. La fiecare zece ani, - 

„devenim cu mult “mai puternici . decât duş-. 

“manii noştri; nici nu "ţi închipui avântul u- 
xiaş al. economiei noastre naţionale. La ce 

- bun războiul? Să presupun că vom avea vic- i 
toria,. Să luăm noui ținuturi străine? Ar în- 

semnă să ne sporim greutăţile. Şi, mai e şi 
„altceva, la câre probabil nu te-ai gândit. Orice 
victorie mare este opera poporului. Acel 

popor. trebueşte- plătit: Deja, victoria dela 
1870, a trebuit s'o plătim cu votul universal, 
eare este, o-nenorocire. O nouă victorie ne 

_Ya da regimul parlamentar. Şi şti bine păre- -. 
rea mea. Pentru noi, germanii, ar fi o ne- 

- norocire-.de neteparat. Germanul n'o să se | 

_



poată niciodată supune disciplinei de par- 
„tid. Fiecare german, fiecare deputat german 
vrea să-şi formeze un partid, ori :măcar un 
grup al lui:.. Nu ne trebue război; Nu-l von 
avea. Dacă nu aţâţăm noi războiul; nimeni nu-l 
va provoca, Regimul republican al Franţei este 
prin esenţă pacific. : Englezii nu vor. războiu. 
Nu-l vor-provoca. nici odată, “orice ar spune” 
ziariştii. Cât despre: Rusia, ea ştie că nu se 
poate război cu noi cu sorți de izbândă... 
Vor fi, fireşte, totdeauna chestiuni delicate; 
„momente grele. Dar nu va îi război.. Poţi î 
liniştit în ceea-ce priveşte Marocul e =. 

Şi Kiderlen urmă pe acest. ton. Iini. expuse 
întreg programul lui de guvernământ. Şi crezui - 
în sincerile lui. destăinuiri Nu-mi dase nici un” 

“prilej să-l bănuesc. Me a 
După aceslea, se înțelege cât am “fost de uimit - 
de. incidentul dela Agadir. 

Eram pe atunci la Londra. In seara cârid 
Lloyd George rostea'. faimosul lui discurs, 
aveam musafiri la masă la- Carlton. După 
masă, când un prieten, care asculiase cuvin= 
iarea lui Lloyd George, îmi spuse - miezul ei 
şi îmi puse în .vedere că ministrul, care-era 
cunoscut ca'cel mai pacific, citise capitolul. 
relaliv la politica externă după .o „bucată d&. -... 
hârtie, înţelesei cât erâ lucrul. de serios. şi 
simții fiorul războiului general. 

Liniştea se restabili curând, Germania, cu»: 
minte, da înapoi. Răsullam;: însă politica ger- 
mană deveni o enigmă pentru mine. - 

. 
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| In: toamna lui 1911, vam dus la Bruxelles. - 
peniru o sărbăloare de. familie. La întoarcere, : 
mă oprii la Berlin pentru a vedea pe priete- 

nul meu Kiderlen, căruia i “făgăduisem. de 
multă vreme o vizită. Am stat acolo trei zile: 

şi Pam întâlnit toată vremea, Dar convorbirea 

„cea mai interesantă o avui cu. dânsul în ziua - 
diniâi, - 

„ Kiderlen mă poflise să prînzesc la el absolut - 
între patru ochi. Sosi cu întârziere, Fusese - 

reținut în Reichstag, unde îl cicăleau pe chestia 
a ceeace se chemă înfrângerea marocană. Mai 

cu seamă un deputat socialist, „Ledebour, cra - 

spaima .lui. Riderlen. Îi 
Inainte de a sosi el, cercetam. cabinetul de 

- lucru, tiesit de documente şi de hărţi. Câteva 
fotografii. Fireşte, mulţi suverani. Cât despre 

simplii. muritori, nu văzui: decât trei: un 
“american, al cărui .nume nu mi'l reamintesc,. 

d. Cambon, cu faimoasa dedicație, şi 'eu. De 

altfel, Riderlen spunea cu.plăcere că între 
Cambon, şi mine era o- asemănare: eram 
singurii: străini. cu cari vorbea deschis, fiindcă 

nu-i spuseserăm niciodală decât adevărul.. 

Kiderlen eră foarte obosit şi ne aşezarăm 
îndală la masă.. Am-văzut faimoasele Sevres 
pe cari.i le dăruise preşedintele Republicei 

"franceze în amintirea acordului. dela 1909. 
«E preţul trădărei. mele», îmi zise el râzând. 
In timpul-mesei şi până la ceasurile 4 după 
prânz, avurăm tot răgazul să vorbim despre
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toate chestiile | cari ne interesau. Nu i-am as- | 
cuns, fireşte, ' mirarea mea în „privinţa poli- 
ticei sale marocane, care era. cât pe-aci să 
provoace un războiu cu Anglia, războiul acela - 
pe.care el îl numea! totdeauna absurd, 

Imi explică cât putu mai bine că nu voise 
niciodată să ajungă la un războiu, că nu ur- 
mărise de cât un scop, acela dea lichida. 
odată penru totdeauna chestia marocană, 
Pretinse că Franţa: nu voise să execute în- 

ţelegerea dela 1909 şi că atuncia trebuit să-i dea 

un pumn pentru câ să înţeleagă că lucrul e 

serios. Lovilura reuşise, pretindea el, fiindcă 

“se sfârşise pritr'o înţelegere şi pe -viitor rela- 

_ţiile cu- Franţa aveau să fie. normale iar cu .. 
Anglia puteau deveni preteneşti... Nu-mi 

mărturisi însă. ceeace cu şliam atât de bine: - 

“că vroise să afle cât-de” trainică era înţele= - 
_gerea anglo-fiunceză şi, dacă se putea, s'o 
'stărâme. Pe urmă se plânse de nepopalaritatea. 

lui din ce în ce mai mate, datorită faptului .că 
nu voise războiul ; şi mă asigură, în modul cel 

mai categoric, că impăratul fusese împreună 
cu el pentru “pace, cu toată atitudinea pe 

faţa războinică a întregei familii imperiale, 
chiar a acelor 1) cari până atunci nu se ames- 

Î 
o -. - + 

" 1) Vezi La Grande Revue” (No. 16, Februarie 1913). Ori- 
ginele Războiului. Depoziţia unui martor. «Dar. so ştie mai 
paţin că însăşi împărăteasa care, până atunci, nu so ames- 
tecase în politică, fusese convertită de către copiii ei. 
Într'o zi, când ministrul afacerilor streine sau mai bine 
secretarul de stat, cum îi zic ei, era poftit la masă la palat, 

„în odaia de fumat, unde seia cafeaua, so găsea po fie-care | 
masă un ziar umoristic francez cu caricaturile cele mai: : 

”
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tecaseră niciodală în polilică.. Imi istorisi cu 

deaniănuntul convorbirea pe care o avusese cu . 

Kronpriizul în aceeaşi odae, în acelaş fotoliu 

în -care stăteam cu. Această convorbire e spre 

cinstea. lui Kiderlen !). - - - 

, Revenind la relaţiile anglo-germane, imi re- 

petă încă odală dorința ce avea ca'să ajungă | la 

o înţelegere cu Anglia. Nu-mi ascunse, ceeace 

ştiam atât de bine, că întocmai ca şi Bismarck, 

nu putea suferi niciel Anglia, mai cu seamă - 

din pricina a așezămintelor ci parlamentare; dar 

"- îmi, spuse că el credea, aşa cum Bismarck scri- 

„sese odinioară lui Ilolstein, că Anglia, era unul 

din matii factori conservatori. ai lunii, și că 

nu era nici un interes să se încerce distru- i 

gerea ei?). . - 

«Dar dacă lineţi atâta să vă înțelegeți cu”. 

" Anglia, îi zisei, de ce nu faceți singurul lucru 

„care ar-putea- să asigure . înţelegerea aceasta ?. 

De ce nu vreţi să ajungeţi cu ea' la un acord. N 

tacit pentru “mărginirea înarmătilor navale? 

Ce urmăriţi cu înarmările acestea -înverşu- 

. nate? V'am înțeles „atâla yreme cât nu eră 

- neplădăto pentra Germania şi pentra Impărat. Ministrul băgă Ă 

de seamă dar so prefăcu că nu rede nimic. “Impărăteasa-i 

zise însă : «Când văd-obrăzniciilo acestea, îmi $puncă pro- 

-Dbabil armata po caro a format-o împăratul Wilhelm .l nu. 

mai există, căci altfel nu li s*ar îngădui aste». (p. 512). 

"0 Cu ooazia aceasta, Kiderlen îm! spuse că Kronprinzal 

era mai rău decât nătâng. «l-am spus, îmi zise Niderlen, 

- aici, chiar în odaia aceasta, că politica nu se poato învăța. 

în tovărăşia ofițerașilor ş și că ar.trebui 'să „NU so mai amestece 

în lucrurile pe cari nu le: “inţelegea»: - - 

"9) In scrisoarea accea; Bismarck adăogă că în ziua când 

Asia so-va:da de partea revoluției, toată lumea va treco: - 
„de “partea ei, 

  

o . 
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„Vorba pentru. d-v. decât să ajungeţi a doua. pu-. 
tere navală din lume. Aţi ajuns. Ce vreţi mai 
mult ? Să fiţi în acelaş timp şi' cea mai mare 

putere militară și cea mai mare pulere na- 

vală 2 Dar aceasta. va să zică dominaţiunea 
„ universală Asta nu 'se poale. Au încercal-o 
“şi- alții, Spania, Franţa, şi toți au trebuit să 

cadă. Eşti prea inteligent ca să nu înţelegi, că 
Anglia nu se poale lăsa întrecută înainle-de a 

“fi fost sfărâmată. O să faceţi .cinci. dreadnou- 

ght-uri; ea o să facă treisprezece. Unde o să vă 

” opriţi ?. Mergeţi deadreptul Ja-războiul cu An- 
glia. Ştiţi că. n'o să fie o glumă. Dar să pre= 
supunem, pentru un moment, câosă fiţi bi: 

ruitori. Cât timp o să ţie asla? O să ridicaţi 
împotriva d-v. „coaliția universală ;-până şi e- . 

purii o să .se unească împotriva d-v., atât de 
odioşi veţi deveni !... Nu'trebue să te iei după 

“năluciri, - şi ceea ce „urmăriți. d-v. este o ionii 

„" lucire,: - 

— Amuywrut să ajung la ingrădirea de care-mi 
„vorbeşti ; dar nam putut, îmi răspunse hi- 

derlen cu amărăciune. Tot ce-mi spui d-ta, 

am 'spus şi eu, poate cu mai puţină elocinţă. 
I-am spus'o lui Tirpitz, care şedea în fotoliul 

de colo, Eu eram în. cel pe care siai d-ta. 
— Ei şi ? Pa ” a 

— Nam reușii să-l conving. - 
"— Dar împăratul? . ă 
_— Sa dat de partea lui Tirpitz». 
„ Biderlen tontinuă apoi să mă asigure că, cu 

„„4oate astea, el avea să facă tot ce-i va sta în 
putinţă pentru ca să se înțeleagă în alt chip -
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cu Anglia. Imi zise chiar că ar trebui să su- 
“gerez pristenilor mei dela Londra să-i trimeată” 

_„. un ambasador care să aibă o mare lrecere în 

Anglia, ca să nu aibă de făcut! două treburi, Şi. 
la Londra şi la Berlin, - 

Ne întoarserăm. la "înţelegerea pe care 0 în-. 

cheiase cu Frânţa. „Mă -asigură că dacă, prin 

imposibil, parlamentul francez (tocmai se dis- 
_-cuta atunci în comisiuni la Paris) ar respinge ! 

înțelegerea aceea, avea să urmeze răsboiul. . 

Invoiala aceeca-era lot ceeace putea el face. 
pe poporul german să” înghită. 
In aceeași zi chiar mă orăbii să scriu, im- 

_„presiile mele unui prieten dela Paris, Prie- 
. tenul comunică scrisoarea mea d- lui Caiilaux, 

pe atunci preşedinte al consiliului!).. 
"Atunci am, avut, penlru cea din urmă oară. 

convorbiri lungi cu Riderlen. - . | 

De atunci, ne-am Scris 5 numai?), a. 
- 

  

9. D.' Caillaux a citit scrişoarea în comitetul Senatului -. 
-- pentru afacerile străine, - - ; 

: 2) lată pasagiile esențiale ale celor din urmă două scri-. 
sori alo lui: 
* Scrisoare dela 7 lunie 1972, ! | 
; «Cât despre politica . externă, cu toate «punctele negre» 

/ dela orizont: răsboiu italo-ture-ţi-alte lucrari, eu o privesc: 
cu multă linişte. Xzmenz nu: vrea Serios să încerce noro- -: : 
cul și primejdia marei lovituri, primo fiindcă fiecare ştie 
că-e vorba de viață şi do moarte, şi secundo pontrucă toată ” 
lumea se simte destul de. bine fără să mai risce. | 
ȘI “ştiu că „toată 'lamea so va da înapoi dinaintea” hotă- 

- rârei celei mari.,. . 
„Socot să mă duc peste o săptămi ână ia Kissingen... do 

“ data asta fără prietenul meu Cambon... -- - . 
-*  Serisoare dela 15 Noembrie 1912. -: a _ 

Timpurilo critice prin, cari trecem cu toţii... cred că o să 
- ieşim din ele cu "pace şi cu cinste.
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- În seara: zilei ac 30 Decembrie 1912, trebuia 

să-l întâlnesc la Stultgart, unde se dusese să 

„petreacă vacanţa Crăciunului şi: “unde mă: aş 
„lepla.. iN 

Aflai în gara Salzburg. despre. moartea lui 

atât de neaştepială, iar a doua zi mi se: șpuse 

„la Stuttgart, că numele meu fusese unul diti 
„» cele din. urmă. cuvinte pe cari le rostise,. 

„Se poale să fie o părere a “prieteniei; d dar eu 
stărui să cred, că cu Kiderleri am perdut pei. 

„unul.din sprijinitorii păcei. Nu, doar că priie- 
"tenul! meu ar fi fost un sentimental. Deparle 

„de așa ceva. Dar el era o mare inteligență. Şi 

marea dai inteligenţă il ăjulase să'şi' păstreze 

până la sfârşit părerea, că răsboiul Germaniei 

împotriva întregei lumi era o proastă afacere.
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CONTELE AERENTIIAL 

Contele “Aerenthal a fost, după Best, cel mai 

Se poate spune fără nici o exagerare, că el 

«în “mare parle aulorul războiului actual. În 

:adevăr, dela 1866 şi până la-el, imperiul Habs- 

burgilor se ţinuse într'o. cuminte cumpătare. 

Contele” Andrassy îşi dase aere după. congre- 

sul dela Berlin, dar toată lumea ştie că nu era 

în realilate: decât o simplă lăudăroşie. Singur 

“ Acrenthal a: luat în serios ideea că Austro- 

“Ungaria era o mare putere. ursită încă pentru 

xoluri mari. De aceea încercă el însu- şi în 

mai multe rânduri: să “joace rolul de primă _- 

vioară în orchestra. europ6ană,: spre= niarea 

nemulțumire a_Berlinului, căruia nu-i plăcea 

„că Viena pretindea să se emanciyeze. 

Trebue căutat într'o ” chestiunt personală, 

motivul -politicei energice . şi: primejdioase a 

contelui Aereăthal. Aerenlhal era neobişnuit 

"de. deştept pentru un austriac. Avea o mare: 

“putere de înțelegere, o uşurinţă de adaptare 

o şi, o vioiciunie “pe cari nu le putea explică , 

  

"1) La Roumanie de Vineri, 21 „ugast; G Septembrie) și 

de Sâmbată, 22. August (4 Septembrie) 1945. 

. 2 - s 

- strălucit ministr u de'externe âl Austro-Ungariei.”,
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- decât piciitura de sânge evreese care : circula 

în vinele lui. , 

„Contele : Aerenthal îşi dădea “seama de va-. 

loarea lui, mai -cu'seamă când o compara cu 
a altor. diplomaţi austriaci. Era foârte ambi- 

țios şi se credeâ ursit pentru demnități mari. 

Vroi să întrebuințeze. puterile” monarhiei pen- 
tru propria lui mărire şi glorie, - - 
„Era de fel din Boemia; nu putea suferi pe: 
slavi. Mi-l amintesc” într?o zi, când a primit: 

dela Praga noutatea unor excese anti-germane. 
«Cehii, îmi zise. el, -sunt aşa de tari de „caps 

că trebue să li'l- 'spargem ; ; până atunci nu's. 

în stare să înțeleagă nimic», 

Stătuse multă vreme în Rusia. Cunoştea slă- 
biciuriile colosului.. În seiea lui de succes, le: 

exageră până la a nesocoti nesfârşitele resurse” 

ale acestui greoiu organism, * 
- Am fost mult: în contact cu -contele- Aeren- - 

tal în timpul îndelungăâtei -lui şederi în Ro- 
„Mânia; posed numeroase scrisori dela el. 

“Info zi, încercă să-mi facă un rău irepa- 

rabil, abuzând de o informaţie pe care mi-o: 

zmulsese prânzind la mine. Din pricina acea- 

„şit să stânjenesc la -timp manopera, relaţiile: 
ridăstre- se răciră foarte mult. Am să povestesc: 

“după războiu, sprijinit pe documente, întâm- 
plarea 'aceasta din vremea Chestiunei şcoale- 
lor române din Braşov. 7 

În ajun de a pleca definitiv din România, 
îmi făcu cunoscut că ar vrea să se_desparlă: ă 

A 

pa 

- 

sta prinsei o ciudă firească împotriva lui şi - 
-. cu toate că, din fericire pentru mine, an reu-
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„de. mine alttel decât printr'o sidplă carte 

“de vizită. Ii această ultimă întrevedere îmi 

'spusc că amândoi erâm sortiţi să ne slujim 

„încă multă vreme țările” noastre, deci să ne. 

întâlnim, şi că ar.fi mai bine să uităm trecutul. 

- “li răspunsei că, fiindcă+nu reuşise să- -mi facă 

„rău şi fiindcă urmărise să-şi slujească țara, 

7 primeam să reluăm relațiile de altă dată. 

! Aşa că, după ce-trecu dela ambasada dela 

Petrogtad la ininisterul afacerilor străine dela 

Viena, îl vizitai de-'câteva ori. 

Voiu istorisi - acum două, din acesle între- 

rr vederi. pr . . i 
— 

Cea- dintâi avu loc -înlr'o zi de Septemvrie 

„din 1909 sau 1910—n'aşi putea preciza. Ştiu | 

„că era după “Tanger şi înainte de Agadir. 

“Contele Aerenthal mă întreba. ce impresii 

aduceam din călătoria ,pe-care o făcusem în 

“Franţa şi în Anglia timp de:3 luni, 

„aDouă, ii răspunsei. Cea dintâi e că alianţa 

dintre Franţa şi Anglia este, cel puţin pentru 

generaţia de azi, indisolubilă. E chiar mai! 

„ trainică, adăogai eu, decât alianța dv. cu. Ger- 

| mania. - - - 

- — Dar nu există nici un tratat de alianţă, 

- între ele, îmi obiectă el. 

— Aşa e,'nu exislă tratat. Dar e-ceva mai 

mult. Nu” uita, că amândouă aceste naţiuni .. 

“unt neamuri „libere cari. se guvernează ele 

înşi-le. [i bine, amândouă sunt foarte coă- 

“«  vinse de completa lor asemănare de interese. 

Ele sunt “hotărâte să Jucreze împreună. Nici 

an guvern n'ar putea sfărâma această înţele- 
z . . _ a 

Pi 

N
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gere, . care esle în: conştiinţa amânduror po- 

poarelor. . - , 

:— Dar alianța asta e absurdă! cana nare 

“nimic de câștigat dela Anglia, pe câtă vreme 

alături de Germania ea poate avea tot: ce: 
„voeşte | a - i 

— Franţa 'şi dă seama, că dacă star uni 
cu Germania ar: face- -0 împotriva Angliei. EE 

“bine, odată Anglia micşorală, Franţa n'ar 

mai fi decât vasala Germaniei” Asta aţi pu- 
lut-o primi dv., dar F ranţa âre o istorie prea 
frumoasă la spatele ei pentiu « a 0 primi, îna- 

inte_de a fi sdrobită, | 
_—"Cum adică, îmi zise el: cu aprindere, 
Austria-e vasala Germaniei ?, 

— Desigur... Tot aşa după. „cum Româniă 

e vâsala Austriei, adăugai en. pentru .a polei 
hapul.. a . SS 

— ŞI care.€ a. “doua d-tale. impresie? 

;— O să ţi-o spun întrun singur cuvânte! 
Eranţei:nu-i măi este frică. Desigur, ea doreşte 

„cu ardoare, cu patimă.pacea. Nu ea o să des- 
lănţue vreodată răsboiul. Dar nu-i mai. esle 

frică. Dacă o necăjiţi: de' azi înainte, să ştiţi. 

că aveţi răsboiul. A trecut vremea bluff-urilor. 
Dată vreţi răsboiul, e altă socoteală. Insă inti- 

" xmidarea. şi bluff-ul nu vor. mai prinde. - : 

—:Dar eo. nebunie!, îmi zise el. Armata: 
„. franceză, departe de a fi mai puternică decât. 

în anii. din: urmă, este cu mult mai:slabă.. 

— "Frica, ii răspunsci, e o chestie sufletească; ” 

„Poţi fi lare şi să-ţi fie” frică ; poți fi slab şi. 

să” nu-ţi fie îrică, Pentru un oliy s sau pentru 
„p Ă ES 
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allul, poate., finăcă au prea intărâtat: -0, Franţe 

căreia -i era frică când cu Ta ngerul, aslăzi nu- 

mai este frică. De asla sunt adânc? convins, 

— E straniu, îmi spuse- Aerentha! ca în- 

CONTELE AERENTIAL | 69: 

i. 
i 

<heere la convorbirea noastră, a ambasadorii 2 

„noştri mau aceleaşi impresii ca d-la. 

— Nu-ţi pot spune decât pe ale „mele, i 

răspunsei>- : e 

„Şi vorbirăm despre atcera. 
. 

Pd . ” 

II. a 

Văzui pe „contele Aetenthal, pentru cea din . 

armă dală în toamna anului 1911, câteva luni. 

înainte de a muri. 

Boala îl prăpădise. Petrecuse mai multe săp-. 

- “tămâni în poziţiile încâzlătoare dela Mendel — 

care va fi în curând, să sperăm, Mendolă, — 

fără să găsească acolo o îmbunătăţire simţitoare. 

Era ceva curios în siarea. lui,. ceva pe care 

nu-l mai văzusem niciodată mai înainte! Aeren- 

o. <thal, care-şi păstrase toată limpezimea s de 

„spirit, se exprima cu mare greutate; bâlbâia.. - 

Dar _numai la cele: dintâi cuvinte. Odaiă ce 

rostise o frază, restul mergea. foarte bine. Şi. 

aceasta se repeta de fiecare “dată când relua. 

vorba. Las pe.- seama (medicilor lămurirea, 

acestui fapt. 
_Contele' Aerenthal era înăcrit,. foarte înăerit - 

de lupta ce ducea împotriva arhiducelui, Franz 

Ferdinand şi -a protejatului. său, Conrad de 

“Joetzendorf, şi în care biruise. Nu mi-a spus 

“acrurile pe şleau, dar m'a lăsat să le înţeleg. 

«Sunt dameni cari cred că am făcut rău c câ”
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am înpedecat răsboiul contra Italiei, imi zise: 

el, Ei pretind că în nici un caz Italia. mar: 
„merge alături de noi şi de aceea ar fi fost mai 

„bine să răfuim . socotelile acuni. Eu. cred . că- 

am. avut dreptate. „Chiar "dacă Italia nu o să 
„se bată niciodală alături de noi, am fi făcut 
-rău dacă alacâm pe aliata noastră atunci când”. 

era prinsă aiurea». - A , 
Fireşte, i-am dat dreptate. .! * 

Pe urmă, dirt vorbă în vorbă, revenirăm la 

„un. subiect pe care-l disculasen atât de desla __ 
- - Bucureşti.: , — 

Eu susţinusem întotdeauna că: zilele monare 

„ “hiilor erau numărate, :că număi monarchiile - _ 
. -strict şi sincer constituţionale ave eau. oarecari - 

sorţi de durată, dar că celelalte erau. mai a=- 

proape de sfârşitul 'lor decât se credea.” Ae-: 
xenthal, absolulist'şi re acţionar, mă combăluse ” 

"pururea. cu_înverşunare. o Si 
-Darcare nu-mi fu mirarea când găisii pe con=-" 
tele Aerentha! aproape conveitit la republică a 
“Imi spuse că părerea lui preconcepută îm- 

potriva sistemului republican făcuse loc unei 
" judecăţi mai cumpătate. Imi lămuri că crezuse 

altă dată în superioritatea sistemului monarhic 
mai cu seamă pentru politica externă. _. “ 

- «Ei bine, îmi. zise el, iată că Franţă dăo | 
categorică desminţire. tuturor teoriilor mele. . 
Republica franceză face o. excelentă politică 

externă cu un netăgăduit succes. Cu toate că 
Franţa, datorită aşezămintelor.-ei politice, con- - -. . 
sumă mai. mulți oameni de cât ori care allă . + 

“țară, ea are: neincetat în frunte oameni de 
i |. *
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mâna întâia. Uiţă- le la diplomâţia ei! Tot 

corpul diplomatic al Germaniei şial Austriei. 

laolaltă nu face cât trio fraţilor Cambon.şi 

„+ Barrere, ca să nu citez decât pe aceştia. 

o — Cum, îi tăspunsei, îmi spui loale astea - 

“d-ta, contele Aerenthal, Aici, la Ballplatz, în 

faţa portretelor lui Metternich şi Kaunilz? 

-— Da, eu. Viaţa ne învaţă atâiea-lucruril.:.> 

Am înţeles mai bine de cât ori când cât sufe- 

zise Aerenthal în timpul din urniă de pe.urma- 

-amestecului lui Franz Ferdinand în politica 

Ii. EI, care era atât de convins de superid- 

ritatea lui asupra acelei lumi de arhiduci, gus- 

_tase din greutăţile, din amărăciunile, din jos- 

niciile” guvernământului despolic. "Si resiriţise, 

înainte de a muri;o tresărire: care-i dădea ve- 

denia unor anumite adevăruri, „până la cari . 

nu -s6 ridică: niciodată oameni care- şi trec .. 

viaţa în robie. - N 
Şi în aceasta găsii urma sângelui: evreesc, 

fără. de care niciodată un conte austriac, mi- 

nistrul afacerilor străine: al Majestății Sale A-. 

- postolice, mar fi putut vorbi aşa. 

__ Dar Aerenthal are şi el partea lui de Tăs-. 

pundere pentru răsboiul. acesta. 
“A vroit să întoarcă înapoi cursul istoriei. 

A vroit să umile Austro- Ungaria. A vrut o 

serios dar puţin şi cam în glumă. 
_ Maghiarul a luat-o asupră-şi. . - 
- Iar rezultatuleste că Austro- Ungaria va dispare. 

“ Oamenii-cei mai tari sunt cei mai expuşi 

să comită cele mai mari greşeli. 
- N 

=
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Publicarea“ ultimei cărţi roşii austriace, c13- 
cele 81 de rapoarte ale contelui Czernin, ra- 
poarte în cari vorbeşte în chip. atât de cava- 

” leresc despre regele şi despre, bărbaţii de stat 
ai Ramâniei, mă face să islorisesc, impresiile. 

mele asupra celui- din: urmă reprezentant al 
-* Austro-Ungaiiei în ţara, mea. . i 

Uitima - dată când am vorbit despre politică ie 
cu contele Czernin—o convorbire asupra. căreia 

„7 xoiu reveni numai decât — ministrul austriac . 
3 începu prin a-mi spune că avea să-mi facă o. 

“mare rugăciune. a a 
„Vom fi în curând, în războiy + unii cu alţii, 

îmi zise el (era câteva zile după căderea Lem- 
 bergului'. în 1914). Dar după războiu o să 
urmeze pacea. Păgădueşte- mi că, -âtunci când, 

după războiu, voiu avea. fericirea să te întâl- 
nesc, o să fim din. nou prieteni” cum am: fosta, 

Si-mi lămuri această . rugăciune prin laude 

pe cari nu mi-se cade să le reproduc. | 
Se găsea la mine. Ii datoram un: răspuns 

politicos. Căutam ceva şi-i spusei, cam incurcat, 
cam. acestea: «Nu ştiu dacă 0 să fim: sau nu; 

  

1) La Roumatiie do Sâmbată 5/18 Noembrie 1916, 7 

NR 7 _ So -
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în. războiu unii” cu. “alţii. D ar dacă o să ne răz- 

boim, o să fie pentru că neamurile*noastre vor 

fi crezut că interesul ca şi datoria lor, cer să 

se războiască. Eşti un “om civilizat. Sunt un 

om civilizat. Nimic nu sar împotrivi deci, ca 

după. războiu să redevenim, ca oameni, prie- 
. - 

In momentul acela | iu credeam pe contele 

Czernin în stare să facă ceea ce. a făcut mai 

târziu, când cu retragerea "decoraţiei mele 

austriace, adică să-și tăgăduiască propriile lui. 

cuvinte, să mintă cu chibzuire, să.şi calce da- 

N 

toria de onoare... Dacă. laşi fi cunoscut mai - 

“bine, altul ar fi fost răspunsul meu. 

In adevăr, contele Czernin esle unul din li 

purile de austriac: cele mai reuşite, 

Ştim cu toții şi repetăn mereu, că nu există 

naţiune austri acă. Asla e. adevărat în sensul 

propriu al cuvântului. Un'popor austriac, adică 

o totalitate de. oameni având aceiaşi conştiinţă 

coleclivă, nu există şi n'ar putea exista. Dar 

austriaci sunt, Sunt membrii unei clice, re-. “a
i 

crutaţi din toate neamurile pământului, slujind: 

din tată în fiu. pe IHabsburgistrăind din favoa- . 

rea imperială şi tormând un fel de -stat-major 

civil ăl acestei familii, care este singura legă-. 

tură între naţiunile cari compun populaţia im- 

„periului. Oanienii aceştia vorbesc nemţeşte în- 

tre si, dar inlelectualiceşte ei nu sunt nemţi.. 

. Oamenii aceştia pot fi, foarte bine-de origină 

cehă, poloneză, italiană, croată, germană, fără” 

să fie. nici cehi, nici poloni, nici ilalieni, 

nici germani. Până acum în “urmă de țot, ei 

2 7 . - 
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puleau fi de origină maghiară, fără “ca totuşi 
să fie maghiari. “Damenii aceştia; membrii ai 
acestei mici elici; sunt austriaci. Sunt chiar 
singurii austriaci de pe. pământ, 

Ceea-ce”i caraclerizează mai ales, e că le 
| lipseşte adevărala inteligenţă. Cu Loate acestea 
„nu's “alâl de prosticei pe cât au aerul. Au tra: 
diţii de biurocraţie şi o viclenie care le ține 
loc de deşteplăciune. 
Când îi vezi. eşti mai întâi ademenit de ma- 

_nierele lor fr umoase şi de un oare care lustru 
enciclopedic, care te împiedică să'ţi dai'seama. 
de trista lor “nulitate. Pe urmă cazi în” excesul, 
contrariu. : 2 

Te miri de ignor anța şi de lipsa lor de inte- . 
ligenţă şi-i crezi nevălămălori. Abiă mai târziu 
ajungi să cunoşli realitatea. Atunci iţi dai seama N 
că oamenii aceștia sunt de fapt. nişte ceapcâni 
şi că nu:trebue să te încrezi prea mult în nu- 

_lilatea” lor intelectuală 1), - 
* Contele Czernin esle unul din austriacii cei, 
mai'reprezenlalivi, E'o plăcere să ai de-aface 

„cu-dânsul; căci manierele lui sunt, cel puţin 
în aparenţă, absolut încântătoare. E de o in- 
teligenţă din cele mai simple, pe care însă o: 

. înlocueşte cu. prisosinţă şiretenia, Pe urmă € . 
un om. cu hăz, aşi putea zice cu duh. 
Intro zi spuse lui Radeff,-fosiul comitagiu 

bulgar, travestit în diplomat | ): 

  

1) Proludiiic păcei de la „Bucureşti au dovodit-o în urmă. 
2) Radeltf a fost ministru al Bulgariei „la Bucureşti „dela, 

1915 până la 1946, - 
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. . 

„Nici d-ta nici eu n'o'să fir niciodată: buni . 

diplomaţi : : eu, fiind-că nu mint niciodată, iar 

d-ta fiind-că- nu spui “niciodată adevărul“. 

Colegului său Bussche,-care:i lăuda prea mult - 

snperioritatea Germaniei asupra bielei Austrii, 

îi zise: -- - - 

«Cu toate acestea este un punct asupra « că”: 

ruia o să fi nevoit să recunoști că, „Austria e 

superioară * Germaniei». 

“Si cum peamţul, deştept” dar puţin cioplit, : 

stăruia, să spună că asta e cu neputinţă, "Czer- 

“ nin îi zise: . 
„Noi. avem un aliat i mai bun de cât cel pe 

care'l. are Germania !'. 

Contele Czernin nu mai era în: carieră când, 

în 1913, cei dela Viena crezură că trebue să 

“ înlocuiască pe prinţul Tiirstenberg,. care nu 

ştiuse să. împedice intrarea în războiu a Ro- 

"mâniei împotriva Bulgariei şi, ca urmare, pa- 

ea dela Bucureşti. . . 

Cel care alese pe Czernin fu arhiducele Eranz _ 

Ferdinand, care îl desemnase de multă vreme 

ca viitor ministru de afaceri “străine ăl lui!). 

Până atunci, îl trimese.la.. Buzureşti, cu mi- 

siunea. lămurită de a pospăi' relaţiile austro- . : 

TOMâne, CU prețul. unor concesiuni serioase . 

pe cari maghiarii aveau să le facă românilor 

- din Transilvania. . 

Am întâlnit pentru întâia dată pe. contele 

Czernin curând după. sosirea lui aici, la inau-- 

gurarea muzeului industrial -pe care ministrul . 

  

N 

_1) Favoarea aceasta oxplică alegerea împăratului Carol. 

. 
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* Xenopol 1) îl „ereiase. “ Cointele Czernin mă- luă 

întrun colţ şi, cu. toate că mulțimea forfotea 

împrejutul nostră,. îmi explică că nu: venise 
Ja Bucureşti decât cu scopul de a întări legă- 
turile noastre prin concesiuni largi pe cari 

ă maghiarii aveau 'să le facă românilor. El îmi. 

afirmă că concesiunile acestea. vor fi făcute cu 

voia sau fără voia Budapestei. Dar era sigur 

că cei dela Budapesta se vor cuminţi în cele 

-din urmă, fiindcă nu era vorba numai de o: 

operă de dreptate, dar şi de una neapărat tre- | 
buitoare. Fără. concesiuni largi din partea ma- 

> ghiarilor, alianța austro-română nu mai putea 

zi 
p 

merge mai departe, îini zise el ca încheere. 
Limbagiul, acesta era cu adevărat curajos, 

Nu mă ”ndoiam _câtuşi de puţin că con-' 

tele Czernin nu-şi făcea nicio iluzie despre 

pulința unor concesiuni serioase. Dar sera | 
"foarte cinstit din partea unui ministru al Austro-. 
Ungariei ca el să le recunoască de neapărat ne-. 
cesare. Cu loate acestealmi se păru,, foarte 
ciudat să aud spunându-mi-se. „aceasta atât-de 
limpede, întâia dată când mă întâlnea şi în 

mijlocul: unei mulțimi care: forfotea-pe lângă. 

noi în fiecare clipă. Asta îmi întări părerea 
"despre diplomaţii austri iaci. 

Câtwva timp mai târziu, se încredinţă chiăr şi 
contele Czernin că istoria”cu concesiunile ma- 

 ghiare faţă de românii 'din Ungariu era un. 

simplu basm din. O mie şi una de nopti, şi de. 

câte, ori îl vedeam, Czernin îmi, vorbea tot mai 

  

1) Mort la Tokio, “unde se găsca i în calitato do cal dintâi NR 
„. ministru al României în Japonia, 

y 
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puțin de el. Era vădit că se simţca' stingherit, 

că a.mers prea departe, şi câ era în căutarea 

„unui mijloc pentru a bale i în mod onorabil în . 

retragere. 
Aşa. că la începutul războiului mondial ra- 

“porturile noastre erau din cele mai corecte; 

dar convorbirile noastre politice se mărgineau 

la banalitatea: -obişnuilă a trăncănelilor mon- 

-dene,. o 

In cele dintâi zile ale răzpoalui, după ce mă 

'năpoiasem din Anglia, în ajunul consiliului de : 

x 

7 

7 

coroană dela Sinaia dela 3 August 1914, întâl-= 

neam âdesea -pe contele Czernin, care se sla-. 

bilise, ca şi “mine: la Sinaia. El se încercă, ca 

“şi în alte dăţi, să apere Austria de învinuirea” 

„de-a fi dezlănţuit războiul; şi cum eu protestam 

din toate puterile, îmi ceru să-i expui fără nici 

o reticență argumentele cari mă făceau să a- 

firm- contrariul.; Atunci avusei la hotel Palace 

„din Sinaia, cu el şi cu YValdhausen, ministrul : 

Germaniei, o convorbire în trei care ţinu a- 

-proape trei ceasuri. Fiind-că "mi daseră voia să 

“spun tot fără să țin seama de naționalitatea lor, 

făcui un adevărat rechizitoriu împotriva Ger- 

maniei, dar mai cu seamă împotriva Austriei. 

Adusei atâtea dovezi, le citai atâtea fapte ră- 

mase încă secrete penlru mulţinie, întrebuin- 

țai ui limbaj crud de care vrând- nevrând:Ie- 

“găturile mele cu contele. Czernin se resimţiră.: 

El pretinse, fireşte, că mă înşelam dar mă fe- 

licită pentru sinceritatea şi pentru curajul.meu,. 

deelarându-r -mi în acelaşi timp că mă  socolca, 
i E 6 Î 

A e 
-



—. - . 7 

78 CT A3IINTIAI 5 

cu regret, de atunci înainte printre duşmanii 
neîmpăcaţi ai ţării lui. 

Ca să repet aici „convorbirea: aceea, care a 
fost aproape-un monolog, .ar fi să spun" din 

nou pe lângă tot ce am spus şi lot ce ani scris 

, , 

asupra originelor . războiului, încă câteva lu- : 

ceruri - pe cari nu le-am publicat până azi. ŞI 

asta n'ar avea nimic; de- aface cu „contele, 
Czernin. . _ 

Din ziua aceea nu nc- am mai făcut vizite. 

Asta nu ne împedica să stăm de vorbă cânăâ. 
“ne întâlneam. Abia peste câteva săptămâni, 
după ce avusei dovada că participa lă opera 
odioasă a. conrupțiunei, nu ne mai salularăm, 
"Intro zi, pe bulevardul dela Sinaia, Czer- 

_nin se opri din drum ca să mă întrebe dacă , 
„era adevărat că Talaat şi Zaimis aveau. să vie 

în România pentru a încercă 'să împace ne- 
înțelegerea lurco-greacă- priviloare la insule. 

După ce-i răspunsei că € adevărat, mă în- 
trebă, cu un surâs răutăcios, dacă credeam .- 
că Talaat venea cu adevărat pentru asta... 

i L-am răspuns verde că nu; că Talaat se 
» oprise la-Sofia şi că cra vădit: pentru mine 

că venea în România pentru a încerca să pue 
la cale o alianţă turco-ramâno. bulgară îm po- 

triva Rusiei. . - 

ai, şi ce-o să răspundeți dacă vi se fade. o: 
asemenea. propunere? îmi zise Czernin. 

-— Nu eu sunt guvernul,'îi zisei. Dar dacă 
aşi fi-şi dacă mi sar face o asemenea pro-: 

punere,: le-ași spune foarle simplu, că dacă aşi 
d Se
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“vrea să merg alături cu Austria, ași vorbi cu: 
ea nu cu slugile», 

. Czernin găsi pitoresc limbagiul meu, „dar nu. 

"” stărui, a 
- - Câteva zile după căderea Lembergului, e COn= 
tele Czernin mă întrebă la telelon dacă'l pu- - 

team primi. Vroia, îmi spunea dânsul, să-mi 

aducă el însuşi înapoi nişte cărți pe, cari i. le 
împrumutasem. - Fireşte, i-am răspuns că da, 

cu atât mai mult cu cât nu venise la mine de: 
“săplămâni de zile. Eram curios să ştiu ce'la- 

= + agucea, pretextulcu cărţile fiind prea străveziu. 
 A- primii în cabinetul de lucru. Fu cea din 

urmă cOnvorbire a noastră. E atât de“stranie-— 
în cât, cu toate că La Roiumnanie-a mai vorbit 

__de ea, face să fie reprodusă. a T 7 
Contele Czernin începu prin a aduce vorba i 

despre acea chestie a prieteşugului nostru de 
după războiu, de care am vorbit mai sus, 

__ Pe'urină, fiind-că”i spusei că războiul şi pa- 

cea nu depindeau de mine, el îmi zise: 
«O să vă războii cu.noi, Desigur. E şi in 

" teresul şi datoria d-v. Dealtfel, şi eu dacă aşi 
_fi român, -aşi ataca. Austria şi nu văd de ce 

d-v,” p'aţi face aceea ce aşi face .eu însu-mi 
„dacă aşi fi “în locul d-v. „Fireşte, nu e fnimos. 
să ataci pe un aliat, dar. istoria se compune. 

“ din mârşăvii, aceea a Austriei 'ca şi aceca a 
„celorlalte state 'şi nu 'văd pentru ce „România 
singură ar face excepţie». a 

Şi cum îi atrăseiatenţiacă mă făcea” să mă 

“sitl cât se poate de la largul meu, el urmă : 

e.
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«Vă fac însă o rugăciune. Aşteptaţi două. 
săptămâni. In două săptămâni întreaga si uaţie 
militară se _va schimba, în profitul nostru : şi 

„ori-ce interes v! 'ar împinge să ne declaraţi răz- 

boiu, o să vedeţi atunci că aţi face o-greşeală», 

Am surâs. Atunci contele Czernin reluă : 
«Nu, nu două săptămâni, ci trei.- Asta 6 

tot. ce vă cer. Dacă în trei săptămâni nu se 

13
 

schimbă situaţia, atacaţi-ne! Vă repet, eu . în- 
su-mi aşi face-o în „locul d-v. : 

«Stăruesc pentru cele drei. săptămâni, Căci, 

“să şțiţi, războiul acesta va fi.un războiu de 

„dar pe malt mai mult încă, chiar dacă răz-' 

exterminare. Dacă suntem noi invingători,, des-: 

fiinţăm România. Dacă suntem învinşi, nu va 
mai exista o Austro-Ungarie a). 

„I-am repetat că războiul nu depindea de 
„mine; că, după toate, câte le vedeam în juru- 
mi, 'putea să fie sigur nu. pe trei săptămâni, 

_boiul trebuia să izbucnească între noi. Adăo- : 
gai că exagera când vorbea de ex «terminare, 

-«In: toăte acestea însă, îi! spusei, situaţiile 

noasiră nu se potrivesc.: Eu; în cazul când. 

România e desființată, perd tot, voiu fi un 
pariasrălăcitor «prin lume, în vreme ce d-la, 
care te pretinzi un bun german,n'o să perzi - 

- nimic cu dispariţia Austriei, ba poale - chiar 
o să câştigi, Germania nepulând fi desfiinţată». 

Aşa ne despârțirăm. Era într'o după amiază, 

1 La tratatul “dela Bacuroşti,, Czoraih a desființat Ro- 
mânia. Victoria lui: Foch a făcut să 1 nu mai exista Austo- | 

. Ungaria. 
” . i ” - +
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Seara aflai dela Nicu Filipescu că, în. aceeaşi: - 

zi, Czernin îi. ţinuse şi lui acelaş limbaj. 

Această ultimă convorbire cu contele. Czer-. 

„nin e cea mai ciudală din câte am, avut vreo-. 

“dată cu un diplomat. . 

Ar fiextraordinar și de necrezut chiar—dacă 
nu aşi fiauziteu însu-mi, cu. urechile mele— 

„ca reprezentantul Ausiro- Ungariei să spună 

sn aa a 4 , PI 
-ne ceară să lim mai orbi de cât el în ce pri--_ 

a 

că, dacă ar fi român, 's'ar război cu Austria..- 

fiind-că acesta € interesul şi datoria României. 

_ Tocmai.de”aceea mi se pare, cănu se cădea 

ca tocmai contele Czernin să vorbească aşa 

cum a vorbit despre regele României şi despre 

oamenii noştri de stat. N'are doar dreptul să 

veşte interesele şi. datoriile Românici. 

-...
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- Sosii la Londra în seara zilei de 12 Iulie 1914. 
"Eram neliniștit, cu toate că trei zile mai. în-.. 

mainte, la 9, regele. Carol îmi dase toale asigu- 

'vările că pacea nu va fi turburată cel puţin: încă . 

trei ani?).: In tot timpul crizei balcanice, văzu- 

“sem că Austria vroia războiul, Mi-era mai cu 
- seamă -cu neputinţă să uit grozavele vorbe pe 
"cari mi le spusese, în primăvara lui 1914, mar-"! 

„chizul Pallavicini. * 

De aceea când veni atentatul dela Serajevo; 

îmi putui cu uşurinţă da seama de loată gra- 
„vitatea situaţiei... - | 

lar când văzui că Austria = adită contele, 

“Tisza, ajuns dictator al monarhiei d dela moai- 

1) La Roumanie do Miercuri 12725 August 1915, 
-2) Am istorisit acum în urmă cuni regele Carol îmi încre- | 

diaiasai în acezaşi convorbire, taina că împăratul Iilheln 
hotărâse războiul general, dar că războiul acesta nn avea 
-să izbucnească decât peste 3 sau 4 ani, Am adăogat că n 'am 
:putut afla de fel dacă împăratul Wilhelm se gândiso î în ade- 
văr să nu dezlănțuiască războiul general decât peste trei 
sau patru ani sau dacă voise să ascundă regelui Carol data 
"războiului, dorind numai să'l pregătească pentru hotărârea 
“aceasta, Inclin pentru această din urmă explicație. Docu- 

- mentele noui cari so aşteaptă vor dovedi-o., Rămâne însă 
“faptul că regele Carol a spus la 9 Iulie 1914, că împăratul 
AV ilhelm hotărâse războiul general, - -— 

- 
N 

- |



CONTELE MENSDORF . „a 833 

tea lui: Franz Ferdinand—pregătea un aşa zis. 
dosar dar-nu dădea nici o lămurire despre 
planurile ei; neliniştea mea spori: şi mai mult,. 

„In această stare de spirit sosisem la I.ondra. 

Giăsii o siluaţie-stranie. Cu cea mai. bună 
credință din lume, “o mare parte din presa. 

„engleză era favorabilă Austriei. Cei din Anglia. 

rămăseseră la vechea concepție a Austriei pa- - 
cifice şi necesare echilibrului european. 

Trebue să spun că, contele Mensdorf, am- 
„basadorul : Austriei, şi prietenii lui Imcraseră. 

bine. Se ştie'că presă engleză e cu totul incorup- 
tibilă ; dar. relaţiile personale, prieteşugurile, 
joacă.un: mare rol la oamenii aceştia, cu'atât. 
mai încrezători cu cât sunt mai adânc cinstiţi.. 

De altfel,-terenul era prielnic. Englezii nu 
uitaseră încă grozăyia pe care le-o insuflase-- 
odinioară asasinarea regelui . Alexaudru şi a: 

reginei Draga. - 
Ambasadorul era: tipul diplomatului auistriac:: 

grand: seigneur, “frumos, foarle puţin ins-: 
truit, de fel deştept, dar.cu ațât mai mişel: 

--şi mai însinuant. In ultimele săptămâni el cul- 
tivase mult pe ziarişti. Cum. bine îmi spunea. 

un german, acela pacific, Mensdorf -uneltea 
"ceva 1), Acest ceva era, de bună seamă, să: 

. arunce opinia -publică engleză pe un drum 
- greşit: bănuiala că Serbia, din cauza prea marei: 

: îngăduinţi a uneltirilor -revoluționare, ar fi 

avut o parle de vinovăţie , în . asasinarea- arhi- 

ducelui... 
4 

1). Prinţul Lichnowslky. > A:
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Agenţii contelui Mensdort! recurseser ăla pro- 

cedeul obişnuit al diplomaţiei austriace; la fals, 
Un caraghioz ticălos: dăduse ziarului popular 

John Bull un aşa zis document emanând dela 

legația sârbă din Londra, din care reeşea că 

asasinarea arhiducelui fusese isprava guvei- 
nului dela Belgrad. Ministrul Serbiei, d. Bos-. 
;covici, când îl întâlnii' la- prietenul meu Sir 
Albert Rollit, la St. Ann's Hill, îmi ceru să-i . 

spun daci făcea să intenteze proces pentru de- 

-făimare ziarului John Bull.. Socoteam că e de 

prisos, întPătâta era de vădită falsitatea docu--. 

-mentului. Războiul puse: capăt chestiei acestui - 
nou fals austriac. Ma 

„— Faptecă. presa engleză nu era pe- drumul - 
«cel bun. Ea credea cu 'toată sinceritatea” că 

Auştria nu dorea decât pedepsirea asasinilor; “ 

nu bănuia aproape deloc scopurile criminale 

„ale Habsburgilor. 
Imi detei repede seama că” “atitudinea acea- 

sla a piesei engleze putea constilui-o - gravă 

| primejdie pentru “pacea Europei. Eram sigur 
că guvernul din Viena, cu totul incapabil „să: 

creadă î în,molivele dezinteresate şi în atitudinile. 

făţișe, ar” găsi în asta urma nu ştiu cărei ten- 

dinţe ultra-pacifiste care i-ar da curajul să tri- 

meată Serbiei cereri nesocotite. Mă temeam cu 

atât. mai mult, cu cât aflasem că Sir Edward - 

“Grey nu 'reuşea cu nici un preț să obţină” lă- | 

muriri despre viitoarele cereri ale Austriei, ae 
Mă hotărâi deci să lucrez în măsura slabelor 

- anele; mijloace. a. 

a
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In-chiar după amiaza: aceea, primii la miîne,. 

la hotel Ritz, pe d-nii Steed, directorul poli- 
ticei. străine de la Times, autorul faimoasei. 

cărţi despre monarhia “Habsburgilor, Gwynne;. 

un prieten al fner de mai bine de douăzeci 

şi cinci de ani, edilor şi director al lui. “Alor- . 

_ning. Post, şi pe profesorul Geroilwohi, care. 
„scrie la - Standard. - i | 

iPrietenii mei cunoşteau prea bine pe cei dela 
“Viena pentru a se-lăsa înșelaţi; dar în “jurul 

„lor; atâta lume fusese “înşelată de limbajul. 
: mieros al contelui Mensdort! 

Le explicai primejdiile cari amenințau pa: ea 
Europei, dacă Austria, ale cărei dispoziţii răz- 

boinice le cunoşteam;. ar fi. fost încurajată |, ă 
şi-i-rugai, în interesul păcii, să dea, Austriei 
aveitismente, — dar săi le dea pe tonul cel 

mai aspru, singurul pe care'l înțelegeau cei dela” 

Viena şi dela Budapesta Adăogai că îmi luam 
asupră-mi „toală răspunderea unei „campanii. 

_pe care o eredeam folosiioare nun numai păcii. 
"dar chiâr şinenorocitei. monarhii a Habsbur gilor, 

A doua zi, şi Zimes şi Jlorning Dost--publi- 
| cau articole de” fond mâi mult. decât energice, 

denunţând complotul „austriac şi dând Habs- 
„. burgilor avertismente cari ar fi-trebuit să-i 

„oprească pe povârnişul fatal, dacă rio Tisza- 
-Forgash-Berchtold nu şi-ar fi perdut cu. fotul” 
“capul. În tot: cazul, opinia. publică engleză 
era : prevenită. O mare parle a presei urmă 

„pilda. Semnalul de alarmă era dat. 
: Câteva zile- mai lârziu, în dimineaţa de 21, 

când apâru monstruosul ultimatuin al Austriei, 

“
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:se făcu desăvârşită lumină, chiar şi pentru cei 

“mai necrezălori. In' Anglia, cel puţin, preju- 

: „decata austriacă era moarlă pentru totdeauna. 

__Noi, cari dâserăm semnalul de alarmă, avu: 

-seserăni dreptate. 
Cât de fericiţi am A fost, dacă: ne-am fi. 

“înşelat! Ma 

ni ” -. | 
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Am făcut şi am a primit confidenţe, în vi iaţa 
“mea . polilică, de prea multă vreme, ca. să 
nu-mi dau seaihă care mi-e datoria. Dâr sta- 
tornicia cu care se slărue,. din partea  nem- 

7 

ților; asupra falşei legende” că răsboiul actual: =. 
este opera imperiului - britanic, mă sileşle să. 
„mă depărtez dela discreţia mea, „care, socotesc,, 

a fost până azi fără greş. E A 
Tin: să comunic“două fapte personale, 
"Cel dintâi datează dela Ianuarie. 1913. - 
În timpul. şederii mele la Londra, în vre-- 

mea aceea, diu - “toate . convorbirile mele cu.- 
ministrul afacerilor. străine al. imperiului bri- - 
lanic şi cu alţi reprezentanţi autorizaţi ai gân-. - 

- dirii engleze, am dobândit convingerea adâncă 
că Anglia. voia cu-ardoare paceă şi că, pentru 
motivul acesta, legătuiile ci cu Germania — 

„care făcea. în momentul -acela -opera folosi= 

toare de-a pune bothiţă pornirilor răsboinice: 
ale aliatului ei, Auslro- Unga aria/— ajunseseră 
din; cele mai strânse şi mai cordiale. : -.- 

De aceea la 7 lanuaie 1913 mi-am luat li-": 

bertatea să scriu M, S. răposatului rege Carol. 

9 La Roumanie do Marţi a Noembrie 1914. 

- Ia | II Ia 

-
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că, dată fiind hotărârea nestrămulată a Angliei 

:şi a Germaniei”de a impedeca răsboiul euro-" 

pean, eram. sigur că el n'o să isbucnească. 

Dar asta; mi se va'zice, e istorie veche. 

Ei bine, Marţi 21 lulie trecut, două zile în- E 

mainte de predarea ultimatume-ului austriac |. 

* Serbiei, am avut cinstea să. fiu. primit într'o 

lungă” audienţă de Sir Edward: Grey, ministrul” 

afacerilor străine, al imperiului britanic. 

- Vroiam să-l, fac să vină în- ajutorul statului 

„albanez ca să-l scoată din încurcătura la care 

„ajunsese ; mă -sileam. mai cu seamă să con- 

-ving pe ministrul englez de nevoia ce, era ca - 

-_ să se trimită în Albania contingenle interna- 2 

“ “ționale şi să .se pună ceva mai mulţi bani la" 

dispoziţiă prinţului Wilhelm de YWied. 

“_Arătani lui Sir Edward Grey latura euro- 

„peană a-greutăţilor albaneze, cari, îi spuneam, 

- „puteau să priciniască „din nou Austro- Ungariei. . 

starea de nervozitate „acută în care se găsise 

„în timpul răsboiului balcanic. Adăogai cuvânt! 

„cu cuvânt: «Ştiu că sunt oameni care-şi: în-. 

'. chipuese că, îngăduind imbroglia din; Albania | 

Sar putea ajunge la un conflict între Austria. 

:Şi Italia şi, ca urmare, la desfacerea Italiei din 

- Tatreita. Alianţă.; Asta ar fi însă o: politică 

„mioapă ş şideci primejdioasă», îmi luai liberţatea 

„-de a- spune. a 

- Sir Edward Grey, -cu accentul celei mai a- 

.dânci”sincerităţi, — a acelei sincerităţi a bâr=.. 

„_baţilor de stat englezi care. impune respectul | 

și încrederea — şi .cu o turburare vară la omul 
.- -
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acesta înrzeslrat cu mult sânge rece — mă În- 

ârerupse.. şi- mi zise : : 

«Dar nu voesce: să desfac Talia din Intreita 
Alianță şi n'am încercat „S'o fac niciodată. 
Mi-am dat totdeauna. seama, că dacă Iialia ar 
părăsi Intreita Inţelegere. şi ar trece de partea 
Franlei şi a Rusiti, grupăl prolivnic Germa- 
-niei şi Austriei ar deveni atâl -de puternic, că 
pacea Europei, care nu e aşezătă decât pe echi- 

v libtul forţelor, ar fi în primejdie. Şi eu tocmai 
aceasta vr eau, pacea, şi-nu lucrez decât pentru 
pace». *. i 

Şi pentru .ca să ne dăm seama de însemnă: 
„tatea acestei mărturisiri, trebue să adaug că 
câteva minute: mai târziu, Sir Edward Grey 
imi vorbea! despre gravitatea siluației' polilice 
din “pricina conflictului austro-sârb, ale: cărui . 
„posibililăţi el nu le lrecea cu vederea pe nici 

"aana, şi cari, îmi spunea el,ili îngrijeau cu atât 
N 

« 

„mai mult cu câtiîi fusese cu neputinţă să afle 
„-ceeace Austria voia să ceară Serbiei: Ă 

Aceasla, repet, se petrecea palruzeci şi opt 

-de ceasuri înainte de predarea. ullimatum-alui 
falal, care a fost şi va rămâne. una din cele 

măi triste pete . ale . istoriei europene şi, tot 

odată, lovitura cea mai, năprasnică pe.care au 

. primit- o vre odată popoarele mici în limpul . 

“existenţei “lor alât de“grele, atât de amărâle: şi 
atât de dureroase, dacă o pui alături cu aceea 

"a. naţiunilor. 1 mari, as 

op 

+
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Mi. se "dase de ştire, acum douăsprezece zile; 

dacă -nu mai mult, că am să primesc o des- 

„minţire din par tea prințului de Firstenberg./ 

Mărlurisese că. mă îndoiam. În noțiunile - 

mele” "despre dreptate, interesul siatului, ba .. 

“chiar şi datoria faţă de patria în pericol, se: 

opresc în prâgul adevărului. Fireşte, am . în- 

întâlnit oameni, din orice alt punct de vedere . 

onorâbili, cari mi-au . făcut mărturisirea că 

pentru ei, când e vorba de interesul patriei, 

chiar şi adevărul îşi perde drepturile lui. Nu 

" i-am înţeles niciodată..Nu-i pot înţelege. 

In orice caz, sunt dator faţă. de-prinţul de- 

Fiirstenberg să -recunosc că are circumstanţe: 

”uşurătoare. Facerea a: fost lungă. 'Trebue să fi 

“fost “dureroasă. Inţeleg uşor. Dar la mine. ar 

„ fi fost cu neputinţă. - 

In adevăr, 'articolul meu din. La, Roumanie: 

„a apărut: la 2 Decembrie (stil vechiu) 1914... 

Au trecut deci “exact treizeci şi două de zile: 

între afirmaţiunea mea şi desminţirea prin=.. 

țului de”Fiirstenberg ! Şi. asta nu e. „ot. Au 

trecut şeaplesprezece zile între cel dintâi co= 

  

1) La Roumanie co Duminică 417; Ianiuarie 1913,
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unicat al lui  Rorrespondenz- Bureau şi des: - 
minţirea prințului de Fiirstenberg. Insemnez a- 

- ceaslă dată, fiindcă cel puţin,dela această dată, 
sau mai bine din ajun, prințul de Firstenberg. 
trebue să fi luat „cunoştinţă de articolul meu 
din La Roumanie 1), 
„E uşor de ?nţeles că nu mai -am ce vorbi 

cu prințul de Fiirstenberg.. Ar fi absolut de 
- prisos săi reamintesc în cele mai mici amă- 
nunte—nu le-am uilat—toală -convorbirea 
noastră. La ce bun ?,De vreme ce el tăgădueşte 
că mi-ăr fi citit documehtul pe care i Ja irimes 
coiătele „Berchtold şi pe care mi Va tălmăcit. 

7 

în' franţuzeşte chiar în aceste proprii cuvinte, 
că, la nevoe, Ausiria va apăra pe “Bulgaria cu 
armă în mână, aşi fi un prost să mai stau de 
vorbă cu prințul Fărstenberg.  - , 

- Să judece opinia publică. -- | , 
Ea are de ales între "asigurareă mea şi des- 

minţirea “puţin cam trezită a prinţului Făr- 
„slenberg. - . ! 

Va.veni o zi — timpul. 'silueşte loale arhi- 
vele —când însuşi documentul va face .parte 

“din istorie. O să fie găsit într?o zi la Viena. Se 
va găsi. de asemenea la Berlin raportul minis- - 

“rului Germaniei la Bucureşti asupra comuni- 
cării pe care i-am făcut-o cu mult înainte de. 
“începulul acestui răsboiu; atunci când nimeni 
nu putea ghici evenimentele acluale, ș şi pe care, 

  

D. Pl trimesoserăm, după, cum i-am trimes și pe acesta, 1a 
“ Madrid, în scrisoare recomandată. (Xo ola redacțiunei : ăta- 

= ului «La Roumanie»),
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chiar de. „aşi fi un n mincinos cu. o practică în: 

delung gală, n'aveam nici un interes să o fabric: 

Dar cum sa putut oare smulge după două-. - 

zeci Şi cinci de zile-de. torceps, unui om, de 

omenie. o asemenea “declarație? . * SI 

N/aşi putea-o spfine; fiindcă încă odâtă, mie: 

“nimeni nu mi-ar fi putut smulge nici odată 

“aşa ceva, Dar interesul, îl înțeleg. E din cele“ 

mai. mari. Documentul Berchtold din AMaiu | 

1913 nu e numai. o dovadă mai mult de > pre- 

“ meditarea lovilurei împotriva Serbiei; el mai 

„e şi o dovadă că în 1913 Austria a încurajat . 

* 

--pe Bulgafia şi că, după ce a făcut-o să comită. 

Pasul fatal, s'a dat laoparte.. * ; 

Şi aceasta e dureros.  .. - 

“Si acum am să dau prințului d de Fărstenberg 

încă .o ocazie să niă desmintă. ” 

Cea din urmă dală când mi- a făcut cinstea 

4 

să vie la mine, a fost. pentru a-şirlua 'tămas bin. 

In cursul celei vizite, vorbind de modul 

“strălucit în care România ieşise din. criza 02". 

rientală, printul” mi-a zis- puvânt. cu cuvânt : 

«Sunteţi. învingători ; suntem învinşi». -. .. 

Cuvintele acestea îmi făcură o mare impresie... 

Ele- milau rămas înrădăcinate în conştiinţă. 

" Era mărturisirea care scăpa aliatului nostru, 

„oficial, că izbânda noastră era una cu intrân- 

gerea lor. -- ă 

Pentru a sfârşi, am să exprim o părere. de, 

. „rău. . - i NN 

In. aceeaş vizită de bun rămas, prinţul de.. 

“Pârsteaberg, în mijlocul complimentelor Obis-. . 

ă nuite, a a crezut că e bine să-mi spună ce-l va 

x
 

2
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face să păstreze cea mai bună amintire des-=:: 

“ “pre legăturile noastre foarte intime: era că pu-: 
tuse constata că eu spuneam totdeauna ade- 

vărul. - 
Până ieri eram gata 'să fac şi eu pentru 

prinţul, de Fiurstenberg aceiaşi declaraţie: 
Ori. ce oim de inimă o să îniţeleagă: cât de : 

mare trebue să fie părerea mea de rău astăzi. 

n) Ci 

„ 

* 

Răspunzând răspunsului nostru, conte An- 

drassy ne întreba?) dacă puteam «să afirmăm 

că Austro-Ungaria e aceea care pricinuise răz- 
boiul>. El ne amintea că «nu moștenitorul 

tronului sârb fusese ucis de unguri, Ci moş- 
tenitorul tronului austro-ungar de către sârbi». 

  

că adevăratul vinovat pentru” dezlânțuirea 

"- acestui război este Austro-Ungaria şi mai cu i 

seamă bărbaţii de stat austro-ungari». 

Atunci când răspundeam astfel, nu ştiam că, „i 

câte-vaZile mai târziu, noui documente avea: 
să dovedească ceeace noi ştiam că e adevărul 
dar pe care atâta lume avea interes să'l as 

“cundă. 
Acest mare serviciu îl făcu păcii d: Giolitti. 

„De Giolilti a dovedit ceea-ce .ştiam bine, 

ceea-ce ştiau toți câţi “ văzuseră evenimentele 

  

4) La Roumanie de Marţi 2/15 Decembrie 1915: 
2) E vorba do o polemică cu contele Andrassy despre 

chestia românilor din Ungaria și răspunderile războiului 
mondial. , |



4 i - _ AMIĂTIRI 

dinaintea războiului actual — dar cari, ca şi . 

noi, le văzuseră din culise, . nu din sala de . 

spectacol, a 

Istoria adevărată poate fi rezimală asifel : 

Austria —care nu renunțase nici odată la -: 

ideea de a se despăgubi în peninsula balcanică 
” de ceea-ce perduse în Italia —a lăsat cu toate 

acestea să se facă războiul turco-balcanic din 

1912, “fiind că era convinsă, de alifel ca şi Ger- 
mania, de victoria turcă. Nn.fusese oare în 

Turcia o.misiune militară germană ? Se putea 
să fie bătuţi elevii Germaniei ? Puteau avea 

"vreo valoare serioasă nişte. mizerabile vechi 
„raiale ? MR Sa 

Infrângerea turcilor a încurcat toate soco-" 

Ă telile Austriei. Atunci şi-a pierdut ea capul. 
Faimoasa afacere; Prohasca- Abâlard, de ve- 

selă amintire, a fost epizodul cel mai caracte- 
ristic al acestei smialeli. - | 

-De atunci a, conceput Austria planul de a 
“ scufundă Europa in „sânge şi foc, pentru'a 

recâştigă o vază pe care o credea perdută. 

Repetăm : in tot timpul'carc se scurse dela . 
bătălia dela Lule-Burgas până la pacea dela 

„Londra, Austria:a voit să stârnească războiul | 

„general. Inţelegerea anglo-germană pentru a. 
păstra Europei binefacerile păcei — înţelegere 

„care era reală pe-atunci — a fost pentru ea 
o piedică de netrecul. 

Dar Austria nu renunţase la planurile ci.
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Cu -o remarcabilă. intuiţie a 'slăbiciunilor 

omeneşti, ea a mirosit 'pulința unui război 
între învingători. Şi a împins într'acolo din 
toate puterile, încurajând Bulgaria tă comilă 
actul falal. | 

Când însă.se înşelă din nou în socoteli, 
când Bulgaria fa învinsă de Sârbii cei urâţi, 
Austria se hotărâ să se arunce ea asupra sâr- 
bilor. D. Giolitti a dat despre e asta dovada cea 

mai neîndoioasă. : 
Ei bine, să ne fie îngăduit să facem î ca şi 

d. Giolilti şi să aducem şi noi o altă dovadă, . 

necunosculă “încă. 
*. N 

„ N x % _ . 

In Mai 1913, contele Berchtold însăreină 
pe ministrul austro-ungar dela Bucureşti să 
comunice guvernului român—căruia şi Sârbii 

„şi Grecii i se adresaseră pentru cazul unui a... 
tac din partea Bulgariei—că a Austria va apăra 
pe Bulgaria cu arma în mână», 

Cu alte cuvinte România era -prevenilă. că, 

deşi alialăa Austriei, va fi atacată de Austria 
dacă s'ar împotrivi la strivirea Serbiei. 

Contele Andrassy “poate găsi. documentul 

acesta la Ballplatz, : 

N'o să'l găsească la ministerul nostru de 

afaceri străine, fiind-că nota contelui Beich- 

told n'a fost.citilă decât unui singur ministru) 
“şi acela, care nu era ministrul afacerilor străine, 

răspunse în uşa chip, înc ât prinţul de- Fiârsten- 

1) Mie,
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berg, un om foarte deştept şi foarle subţire, 
sețabţinu s'o citească aceluia căruia era mai 

„ales destinată, „o 

% * 

Lucrurile devin limpezi ca ziua. 
Şiln două rânduri, la 1913, Austro-Ungaria a 

vrut să declare războiu Serbiei. - Î 
Eu a fost împedecată de Germania, de Italia 

_şi de România. 

Dar n'a renunțat la planurile: ei. Incă din. 
Aprilie 1914, a svârlit la -Bucureşti—cu toată 

seriozilatea—ideea unui război. preventiv, 
Ea era la pândă, când se, produse crima - 

Se ştie urmarea. - - - 
Nu rămâne mai puţin sigur că (ragedia dela 

„ Serajeve, n'a fost decât un pretext şi nu o 

dela Serajevo. - i 

cauză, şi că adevăratul: vinovat pentru răz-: 

boiul acesta monstruos este mai ales conlele 
Tisza care, prin superioritatea lui netăgăduită, 
a avut de fapt conducerea .politicei austriace. 
în cele din urmă timpuri dinaintea războiului. 

Zadarnic ni se va spune că, în ultimele zile 
„dinaintea războiului, conților Tisza-Berehtold, 

„ văzând că jocul lor devenea tragic, li se făcu . 
frică şi vroiră să dea înapoi, dar că au fost: 
împedecaţi de impetuozitatea împăratului 
german. - -. - 

In potriotismul lui unguresc, contele Tisza, 
care scăpase ca prin - minune de. arhiducele 

„ Frânz Ferdinand, al cărui anti- maghiarism nu 
eo taină pentru nimeni, a văzut în întâmplarea 

- Ă ! îi
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- saceasta un prilej unic pentru a întări stăpâ- 
:nirea maghiarilor în Ungaria, şi a Ungariei în 

“imperiu. El s'a aruncat în aventură cu ener- 

„gia-i alât de cunoscută,—acea- energie brutală 
care s'a exercitat atât de des asupra Parla- 
:mentului din Budapesta. 

Ca Europa întreagă să fie însângerată şi 

dată pradă focului pentru salvarea “maghia- 
-vismului, iată ce'a urmărit contele Tisza. | 

A reuşit. 
Dar atunci e nu se poate mai drept ca, „ diitre 

toţi cei cari vor fi loviți de vecinica Nemesis, 

enaghiarismul să fie cel mai “pedepsit. ă 

Şi va fi,



HERR RIEDL 

In timpul crizei balcanice, România s'a 
“găsit într'o situaţie din cele mat dureroase. 
Lăsase să treacă momentul prielnic pentru a: 

“sta de vorbă cu Bulgaria asupra schimbării 
„ fronlierii sale de peste Dunăte. Momentul a- 
„cesta ar fi fost înaintea mobilizării bulgare, 
sau, cel mai lârziu, în cele câteva zile cari des- 
părțeau ordinul de mobilizare de intrarea în 
războiu. Numai după bătălia dela Lule-Burgas. 
noul guvern!) începu convorbirile cu-Bulgaria.' 

“Se ştie cât au fost de grele. i a 
Intru cât Rusia nu 'şi ascundea inlenţia de 

a ajuta pe Bulgaria în câzul când am fi atacat-o, -. 
eventualitatea pentru România de a cere aju- 
torul Austriei intra în domeniul posibililăţilor:) 
"Atunci găsi cu cale Austria să-ne prezinte 

nola anlicipală pentru eventualul ei ajutor. 
Ea trimise la Bucureşti pe un domn Rieai, 

pe care 'mi place mai bine să'l numesc Herr 

  

1) Guvernul, în care partidal men avea jumătate din por- 
tofolii, veni la putere în urma bătăliei dela Iule-Burgas. 

2) Am spus şi repetat atât de adesea că opoziția mea - 
"nemărginită ca să nu ne găsim în războiu alături de Austria 
explică politica pacifică a gurernului român până în - ziua. 
ciod Bulgaria a atacat po Serbia și po Grecia ca încura- 

„darea Austrici. | -



' 

NERR RIEDL 99 

Riedl, fiind-că rar am văzut un tip mai repre- 
zentativ al acelei ştiinţe buchereșli şi grele de 

misluit.al cărei monopol îl au nemţii. : - 
El ocupa-nu mai ştiu ce înaltă situaţie în 

biurocraţia vieneză şi era omul de încredere 

al lui Franz-Ferdinand, — viitorul lui ministru 

de finanțe, se zicea. Era un spirit din cele mai 

„dogmatice. E de prisos să adaug că era cu 
«desăvârşire străin de psihologia popoarelor. 

E domeniul. de. care nu se pot apropia nemţii. 
Herr Riedl se duse mai întâi, cum se cu- 

venea, la: ministrul de finanţe şi la cel de co- 
merţ., Nu ştiu dacă ministrul finanţelor a în- . 

- ţeles ; dar cel de comerţ văzu limpede. D, 

Xenopol mă chemă la telefon să-mi spus, că 
Riedl îi cerea ca România să închee un Zollve- 
rein cu Austro-Ungaria. Nici mai mult nici 

mai puţin, Mă înştiinţă” totodată că Herr Riedl 
avea să -vină la mine. - Ă - 

Il primii. Stătu mai bine de un ces. Cea mai . 

“mare parte din. timp, xorbi singur. Vorbea stri- 

cal franțuzeşte, dar asta nu'l împedeca să-şi 
exprime gândirea. Se „perdea în leorii şi. în 

"-afirmări; potrivea faptele cum îi convenea 
mai bine lui, în loc să facă să reiasă teoria . 
«din faptele aşa cum erau ele. Dogmalismul lui. 

nu excludea “câtuşi de puţin. şirellicul. Herr 
Riedl ar fi putut fi.un excelent diplomat pe: 

lângă nişte neghiobi. Li s'ar fi impus prin ha-: 
rababura lui ştiinţifică şi i-ar fi prins i în cap-- 
cană cu falşa lui candoare. 

Herr Riedl' începu cu constatarea că, întru 

cât naţiunile Balcanilor trebuiau să-şi împartă 

N
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Turcia europeană, Austria, care perdea -asifek - 
o piaţă, avea dreptul la despăgubiri economice, 
iar asupra acestor despăgubiri prefera să se 
înțeleagă mai înlâi' cu România. Dacă noi 
ne lăsam greu, avea să înceapă. cu: Bulgaria. 

„ Santajul era vădit, SR 
Herr Riedl, care ne cerea uniunea vamală, 

se ferea să rostească cuvintul. Prefera un în-. 
locuitor : tarifele preferenţiale.. - se 

Imie explică cu deamănuntul că sistemul: 
clauzei naţiunei celei mai tavorizate îşi trăise: 
traiul; că de aci înainte lumea se îndrepta 

“spre tarifele preferenţiale,. Austria voia să. 
inaugureze sistemul acesta. EI consta în acea- 
sla :. Austria ne-ar fi dat, pentru o cantitate- 
mărginită din produsele noastre alimentare, 
— canlitalea trebuitoare consumaţiei ei — o. 
taxă de favoare, iar noi am fi făcut âcelaş 

„lucru pentru ui anumit număr de produse 
“industriale austriace. Aceste taxe da favoare: 
să nu avem dreptul de a le acordă -şi altora: - 
Sistemul avea să intre în vigoare la expirarea: 
tratatelor! noastre, comerciale, dar trebuia. să, 
încheem :învoiala chiar de atunci, 

Când îi obiectai că cu chipul acela ne puneam: 
în pericol ca nici un al stat să nu mai vrea 

_să traleze cu noi,:el recunoscu că lucrul era 
cu pulinţă. Austria şi România, îmi zise dânsul,. 
ar fi atunci în stare. de războiu vamal cu tot: 
restul lumii. Si când îi observai că asta însemna 
la urma urmelor intrarea noastră într'o uniune- 
"vamală cu Austria, se văzu silit'să-mi dea drep- 
tale. i "
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I-am atras atenţia că sistemul .lui nu exista N 
încă nicăeri; îmi răspunse arătându-mi tari... 
fele preferenţiale ale Canadei şi ale Africei de 

„sud faţă de Anglia. , 

«Dar bine, acelea fac parte din imperiul bri- 
ianic, îi zisej, pe câlă “vreme România e un 

stat neatârnat de Austria 1»... 

Se făcu că nu înțelege -nimic. In fond, sim- . 
şea bine că intrarea. noastră în Zollverein cu 

Austria, însemnă perderea neatârnărei noastre. 

Dar işi inchipuia probabil, că perspectiva aceia 
trebuia să ne măgulească. 

I-am arătat pe larg dece n-aşi primi niciodată 
sistemul lui. Ii 'explicai că noi aveam de gând 
să ne desvollăm industria şi, prin urmare, că 

“vream să râmânem stăpâni pe tarifele noastre 
şi că, în ce priveşte grânele, lemnul şi petro- . 

Jul nostru, puteam să le exportăm pretutin- . 

deni, mai cu seamă.în Apus şi în. Germania, 
" fără să avem nevoe de un regim de favoare 
pe piaţa austriacă. Adăogai că ţineam prea 
mult la neatârnarea noastră politică şi econo- 
mică, pentru a fi ademeniţi "de mizeria unui 
câştig ceva mai mare de pe Urma . grânelor 
noastre. - i 
EL dete atunci frâu liber unei închipuiri 

«lesfrânate. | 

Imi spuse că lumea nu mai putea merge 
mai departe aşa cum era, că Europa trebuia 
să se organizeze spre a scăpa de tirania sla-. 
telor pirate şi a 'Americei. . . 

“Şi împărțea bătrâna Europă i în trei grupuri. 

bi / 
N
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Cel dintâi era compus din Anglia și din. 
Franţa, state pirale, cari nu trăiau din munca 
lor, ci din exploatarea coloniilor. Caraghioz- 
lâcul acesta îl spunea cu o 'aşa îngâmfare şi 
seriozitate, că trebui 'să mă silesc să-mi ţin: 

râsul. Cele două state pirale tigbuiau să fie. 
cu totul isgonite de pe piaţa europeană şi izo- 

late pentru a .peri cu încetul. 
“AL doilea era * Rusia. Ea nu mai avea nici 

un rost să existe în Europa: lrebuia izgonilă 
„în “Asia sau cel puţin dincolo de „Moscova. 
Rusia urma. să fie tăiată și dela marea Ballică - 

şi dela marea Neagră şi odată astfel micșorată, 

trebuia să fie apoi părăsilă în voia propriei 

ei soarte. economice 5. N 

Restul Szuropei urma să fie organizat într'o 
mare uniune vamală, al cărei începul ar fi 
fost: să fie înţelegerea ausiro-română. EI de- 
clară că Austria se însărcina să ne aducă con- 
simţimântul Germaniei. Odată treaba asta fă- 
cultă, se va "impune Elveţiei, Italiei, . Belgiei, 

„Olandei, Statelor dela Miază-noapte şi celor 
desfăcute din Rusia actuală să intre în Uniune. ! 
Și lumea va fi.transformată. 

Când îi obiectai că Germania ar avea .prea . 
"mult de perdut într'o asemenea rînduială, fiind. 
că ar risca să-şi piardă comerţul de. dincolo de 
mare care jucă un.aşa de mare'rol în econo- - 

  

1) Am istorisit! deja, că în August 1914 răposatul rege 
Carol mi-a “spus că planul de împărțire a Rusiei, pe care: 
mi-l înfățișase Riedl, dată din timpul lui Bismarck, dar că 
Bismarck adăogase că nu va putea fi pus în execuţie decât 
în înţelegere cu Anglia şi numai cu ea. i E  
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mia ei națională, imi răspunse că tocmai pentru 

a lupta şi împotriva: - Statelor-Unite- preconiză 
el noua organizare a Europei. Şi vorbi rău 

"despre cotropirea americană, combătând „pe 
“vicolul american, etc... : = 

Care nu-i fu mirarea, când îi spusei că pro- 

“păşirea Americei nu mă neliniştea câtuşi de 
puțin, că era foarte firească şi că: hegemonia” 

xasei albe urmă-să treacă de cealallă parte a 
Atlanticului! 

«Gândiţi-vă, î îi spusei,- că pe naţiunile acelea 

nu'le încurcă nici sarcinele noastre militare, 
nici prejudecățile noastre, nici monarhiile, nici 

aristocraţiile- noastre. Ile au cti chipul acesta - 
o alât de mare superioritate asupra noastră, 

încât e cu neputinţă să nu ne ia înainle». 
Nu puteam, în vremea aceea, să adaog cel 

mai mare argument : nebunia războiului . ge- 
neral, carea grăbit cu cincizeci de ani acea- 

stă trecere de hegemonie. a 

Cred că, pentru Herr Riedl, ceeace "i. spu 
- sesem era: culmea. Inţelese că nu era nimic 
de făcut cu mine. A mai vizitat -şi pe alţii; 
avea aerul că ia în serios făgăduiala ce-i. fă- 
ceau toți că o să-i studieze sistemul; dar nu'şi ». 
făcu nici o iluzie şi se înapoiă la Viena... 

N'am mai auzit vorbindu-se de el niciodală.
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CONTELE SZECZEN:) 

Contele Szeczen a fost cel din urmă amba-— 
sador al Austro-Ungariei la Paris. Să sperănz 
că va rămâne cel din urmă; ceeace va putea. 

“supravieţui monarhiei Habsburgilor - — dacă, 
din nenorocire, îi va supravieţui ceva—ne-. 
mai putându-şi îngădui luxul să aibă amba- - 

Sadori. - E 
Contele Szeczen w'are nimic care să'l pună 

în evidenţă, nici în bine, nici în rău. El e un. 

oare-care dintre numeroşii conți din cari mo-- 

"narhia dualistă îşi fabrică diplomați, N'ar fi 
avut ce 'căula în câmintirile» mele, dacă 'n'ar: 

“ reprezenlă, pentru mine, pe: cel dintâi _di-. 

plomat al Habsburgilor care mi-a apărut sul» 
forma nouă a diplomatului curat: maghiar. 

De atunci, am “văzut atâţia alţii! Dar până la 
contele Szeczen, nu întâlnisem decât <Kai-- 

serlicki», chiar şi printre maghiari. Szeczen, din: 

cauza 'asta, mi-a rămas în memorie. Incă de 
acum mai bine de douăzeci de ani, el era 
maghiar, foarte maghiar şi nimic mai mult 
decât maghiar, cu toate că reprezenta monarhia 
aualistă şi primea instrucţiuni dela Viena. 

  

'1) La Roumaiie do Sâmbătă 23 Iulio (5 August) 1916.
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Szeczen era, la epoca de care vorbesc, primul 

secretar al legaţiunei din București, şi servea - 

sub contele Goluchowsky. 

In vremea. aceea erau mişcări la noi în fa- 

voarea românilor din Ungaria. Maghiarii înăs- 

priseră îngrozitor regimul la care supuneau 

naţionalitățile nemaghiare şi, fireşte, la noi, 

nu reuşeam să ne ascundem amărăciunea - cu 

care nedreptăţile maghiare ne umpleau sufle- 

tele. Presa vorbea cu violență iar manifestaţiile 

curgeau cu duiumul. 

De aceca guvernul Austro-Ungar devenise 

mai mult decât sensibil iar guvernul român 

— din care făceam şi. eu parle —nu mai ştia 

„unde-i e capul. a 

Eram în strânse legături cu contele Szeczen. 

Fiindcă ne vedeam, foarte des, printr'o inţe- 

, legere! tacită ne învoisem să nu ne atingem 

nici odată de chestia românilor din Ungaria. 

Asta ne stingherea adesea dar ne făceam că 

“nu băgăm de seamă. Cu acest preţ continuam 

intimitatea noastră. 

Intr'o zi, contele Szeczen rupse lăcerea. Se. 

iscase un incident care, în fond, nu era de 

nici o gravitate, dar pe care contele Szeczen 

nul putea înghiţi. „Mi se pare că fusese sfâşiaţ 

un tricolor unguresc: Contele se hotări să-mi 

vorbească despre aceasta când furăm singuri 

în biuroul meu. Luase masa la mine , 

Incepu prin a-mi face cele mai amare im- . 

putări pentru ceeace numeă el îngăduiala sau 

—_ 
- i
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complicitatea guvernului, care nu inlrebuinţase 
asprimea faţă de manifestanți. Si, încălzindu- -se, 
înii spuse, aproape vorbă cu vorbă: | 

«Jucaţi un joc primejdios. Luaţi ca axiomă 
faptul că nu ne putem înțelege cu husia, şi 
puneti nădejde întrun viitor războiu între 
noi şi ruşi. [Ei bine, vă înşelaţi. Când-o să __ 
jungem la convingerea că nu ne pulem bizui 
pe d-v.sca pe un aliat sincer al slatului uni- 
tar. maghiar,—singurul -care ne interesează Şi 
pe care'l vom. apăra până la cea din urmă 
picătură de sânge —, ne vom înţelege cu Rusia, 
-La urma urmelor Carpaţii “sunt o graniță exX- 
celentă, i iar Galiţia, lomânia şi. chiar Conslan- 
tinopolul. nu 'mseamnă nimic când e vorba să 
se păstreze Ungariei caracterul ei unitar ma- 
ghiar. Crede-mă, nu-i nimic mai cu putință 
de cât o înțelegere definitivă şi statornică 
între maghiari şi ruşi. Noi, pe unul din povâr- 
nişurile Carpaţilor, privind numai spre Adria- 
lica ; ei, pe celălalt povârniş la răsărit “ca 

şi la miază-zi şi privind spre marea Neagră. 
Şi atunci se va sfârşi pentru lotdeauna cu 
chestia românească, nu numai cu cea din 
Ungaria, dar .de pretulindenis. 

Lăsai. pe contele Szeczen să-și desfăşoare 
întreg ghemul. Era farios. şi nu-şi dădea de 
loc seama cât era de stranii din partea unui 

| diplomat austro-ungar să. vorbească aşa unui 
| ministru român, 

i Când îi răspunsei în sfârşit, că nu "mam . 
îndoit nici odală de simţimintele duşmănoase 
ale „maghiarilor față de noi, dar că, cu toate
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acestea, amenințările lui nu-mi făceau nici o 

impresie fiindcă' nu credeam: în putinţa unei 

afianţe maghiaro-ruse, contele Szeczen îşi dete 

seama de greşeala ce făcuse şi bolborosi o ex- 

_„. plicaţie care numai: explicaţie nu era. Cum nici 

“el şi nici eu nu doream s'o sfârșim printr”'o 

ceartă, discuţia se opri aici. 

In ziua aceea, Szeczen mi-a dat pe faţă 

- fondul sufletului maghiar. Poporul acesta cu- 

ceritor și trufaş” nu o să se poală. niciodată 

resemna să lrăiască prin “sine însuşi, ca stat . 

„ naţional, ca' Anglia, Franţa, Spania ori Italia. 

„EL înţelege să stăpânească. pe “celelalte naţio- 

nalilăţi ori să moară. Orice altă dezlegare e 

cu nepulinţă. pentru dânsul. | 

_ Poliliea. actuală a. contelui Narolyi mâre 

„altă explicaţie. E aceiaşi, cu care mă ameninţa 

acum mai bine de douăzeci de ani contele 

Szeczen întrun moment de furie. 

Adesea ceea ce pare foarte nou € lucru 

vechiu. . E a > 
ş .



KAIZERUL 

| 
Pe Kaizer Pam văzut” o singură dălă. 

"Să vorbeşti despre dânsul numai după o 
singură convorbire ar fi îndrăzneţ, “dacă Kai- 
zerul n'ar fi unul dintre oamenii 'cari pozează 
întruna înaintea aparatului şi ale căruia tră- 
„sături se desinează aproape dintrodată. , . 

Papa Leon' XIII nu-l văzuse decât odată — 
la începutul domniei lui — şi a spus despre“el: 
«Acest om va sfârşi într'o catastrofă». SR 
Era prin Ianuarie 1907, la: Berlin: Fusei 

primit de Kaizer într'o audienţă urmată de un - 
dejun, la care, în afară de curte, erau invitaţi. 
numai d. Tchirsky, pe atunci ministru al Afa- 
cerilor străine, precum şi ministrul României 
în Germania, cel care, din nefericire, s'a pur= 
tat întrun mod atât de incalificabil în timpul 
războiului nostru. Aşteplam întrun mic salon 
ce se ailă înaintea sufrageriei, şi vorbeam cu 
Impărăteasa, când Raizerul intră. Mă izbi 

mişcarea lui automatică şi, când mi se puse 
în faţă, la „ceva mai puţin de doi paşi, şi îşi 
ținti ochii săi de oţel în ochii mei, rămăsei şi. 
mai mirat. N'am întâlnit niciodată un alt ochiu 

"ca acela al Îaizerului.— o fixilate anormală, 
cva vecin cu nebunia, - iu
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Kaizerul îmi vorbi vreo zece minute. Ches- 

lunile năvăleau unele după altele, şi n'apu- 

cam să schițez un răspunș, că o nouă ches- 
tiune îi-urmă, .: | 

“Era vizibil că Impăratul. ţinea să-mi fie 
plăcut. In ajun pusese să mă întrebe dacă 
vream mai bine să-mi vorbească în franțuzeşte 

| - 

„ori în englezeşte, și eu preferasem limba fran- 
ceză, M'a mirat acest plan de seducţiune atât 
“de vizibil. Ministrul de finanțe al României 

nu putea avea atâta trecere, încât . împăratul 

puternicei Germanii să-şi dea atâta osteneală 

ca să-i fie pe'plac. Conchisei că Impăratul cra 
un profesionist al seducţiei şi aceasta, mai 
târziu, îmi întări” „convingerea. că semăna cu 

Neron. 
Impăralul începuse spunându-n mi că mă cu- 

-noştea foarte bine, fiindcă citirea rapoartelor 
„ministrului său în România, Kiderlen-Waech- 

ter, îi procurase toate informaţiile în pri- 

vinţa mea. 

«Nu, ştiu dacă fraţii Dv. vă iubesc, îmi zise 

Impăratul, dar ministrul meu vă prețueşte şi 
vă iubeşte mai mult ca un frate». ! 

Imi vorbi de greutatea de a fi ministru de 

finanţe pe vremea. noastră şi aducând convor- 

'birea — dacă o avalanșă de întrebări se poate 

“numi convorbire— asupra chestiunii petrolului 

român, îmi spuse, cu un ton.tăios, că el în- 

ţelegea că Americanii nu trebue să'se amestece 

în' afacerile Europei, şi că o bună întrebuin- 
- are a petrolului fomânesc ea unul din mij- 

sv. 

a
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““loacele de. apărare, în contra încălcărilor 
Americii. - 

Din această convorbire introductivă, reținui. 

numai acest lucru. Eră limpede că Impăratuk 

nu putea suferi America. De atunci luniea a 

avut destule dovezi despre asta. i 
“In timpul dejunului, eu fiind la slânga Im- 

"păratului, care la drepla avea pe; fiica sa, şi: 

apoi vreme-de peste un ceas, în camera de 
fumat, Împăratul îmi vorbi înti”una de omni re 
scibili et quibusdam alis. 0 0 | 

Sărea dela un subiect la altul, fără nici o 

legătură şi cu o febrililate, cu e nerăbdare pe 

care n'o mai întâlnisem niciodală. 

Ţinea să se vadă că ştie multe, dacă nu . 

chiar lotul. Imi vorbi chiar de-un monument 
roman din Dobrogea, Tropeum de. la-Adam- 
Ciissi, şi fu. plăcut surprins când îi spusei că 
Moltke vorbise de el în însemnările călătoriei 

lui din tinerețe. , 
“Intre sute. şi mii de alle lucruri, Raizerul 

mă întrebă cum de-a izbutit regele Carol să 

facă. tol ce voia, avâud totuşi regim parla- 

mentat, [i răspunsei că regele Carol avusese 
înţelepciunea şi slăpânirea de sine de a lăsa 

să se facă orişice în toate chestiunile, afară de 
câteva afaceri pe cari le credea foarte însem: 
nate şi în cari, fireşte, influenţa! sa trebuiă să - 
fie decizivă. Impăratul mă întrebă alunci de 
ce şi cumnalu-său, regele George al Greciei, 
viu. putea să facă acelaş lucru. Ii dădui o ex-. 
plicare. In partea aceasia a: convorbirii îmi 

„1
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dâduii socoteala încă o dată. ce disprej adânc . 

avea aizerul pentru ideile liberale, pentru 

"regimul constituțional. Omul acesta lrebue să 
fi fost sincer când afirma, că Providența îl. 

alesese de instrument ca să facă fericirea ace- 
stei biete lumi. Şi Neron eră sincer când se 

credeă artist mare. Mai departe vorbirăm de 

vânătoare, şi-cu deosebire de vânătoarea în Ro- 

mânia, când deodată laizerul mă întrebă dacă 

regele Carol era popular. Eu îi răspunsei că | 
tocmai popular ni eră, dar că desigur era res- i 
pectat. <De asta nu mă mir», îmi zise Kaizerul, 
«fiindcă are caracterul . puţin comunicativ», 

“Vai, Kaizerul-îl avea prea mult... 

x 

Omul acesta, slâpânul celei mai formidabile 
organizaţii a lumii, îmi vorbise trei ceasuri cu 
o vizibilă dorinţă de a-mi fi plăcut şi de a-mi - 
lua ochii cu omniştiinţa şi cu geniul lui, — şi 

cu loate acestea, când eșii de la dânsul, simţii 

o uşurare. Aa a Ş 
A doua zi, când Prinţul Bilow mă întrebă 

despre impresiunea ce: mi fiicuse Impăratul, 
îi răspunsei: «laizerul este un 'om exiraor- 
dinar, dar, pentru nimic în lume, n'aşi vrea 

să-i fiu ministru». : - 

Prinţul Bilow zâmbi, cu un zîmbet şiret pe 

care-l iradusei astfel : «Cui 6 spui?. 
Khizerul, o mai spun încăodată, fusese mai 

mult decât amabil cu mine. Avusese -chiar 

delicateţea de a nu-mi da la acest dejun cor. 
“donul «Vulturului Roşu», — decorație pe: 
care aveam să i-o înapoez în primăvara anului
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1916 — ci de a trimite să mi-o aducă, după 

trei zile, pe d. Tehriscky <ca o amintire a 

călătoriei mele la Berlin.» 

N'am mai văzut pe Kaizer, dar după câţiva 

ani, Împăratul, vorbind la Potsdam cu o mu- 

zicantă româncă măritată după un german, o 

întrebă dacă era de origină germană, şi când 

ea-i răspunse că e româncă, haizerul îi re= 

plică: «Ce mai face Tale Ionescu al nostru?>. 

Muzicanta, care era foarte curtezană, îmi aduse 

la cunoştiinţă această. apostrofă imperială, ca şi 

când ar fi fost o fericire cerească. 

„Din, această mică întâlnire. cu potentatul- 

german îmi rămase o amintire apăsătoare. Era 

vădit pentru mine, că omul acesla e un om 

obişnui şi cu toale acestea-avea întinsul ceva 

atât de anormal, aproape. bolnăvicios, că 

mereu mă întrebam: <Ce-are să facă omul 

ăsta bn. , 

EL nu-mi im pusese acea “ admiraţiune se- 

nină pe care ţi-o.dă priveliştea uuei adevărate 

măriri. Dar nici nu-mi apăruse ca o medio- 
crilate, căreia hazardul naşterii îi dăduse o si- 

tuaţie nepotrivită cu mijloacele sale. intelec- 
tuale. Nu. Era ceva în acest om, dar acest 

ceva te punea pe gânduri şi te speria. 
* Am aflat prin Riderlen- Wiăchter obiceiurile . 
de Iucru ale Kaizerului. Erau în felul lor unice 

şi primejdioase... In toate dimineţele se ducea 

la ministrul Afacerilor slrăine, unde punea să 
i se citească toate depeşile şi cerea să li se dea: 
imediat răspunsul. După aceea, lua un pahar 
de Porto şi doi pesmeţi şi pleca. 

2
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Pentru ca nu cumva să iasă lucrurile rău 

din pricina acestei impulsivităţi a suveranului,. 

Riderlen luase hotărârea să-i arate numai de- 

„peşile sosile până la o anume oră din noapte,. 

adică pe acelea asupra cărora avusese timpul: 

să cugele bine. pentru ca să se poală împotrivi 

impetuozităţii Impăratului. . e 

Marea, veşnica chestiune care se pune azi 

şi se va pune pururea, eşie de a şti cum acest 

Impărat, pe care un neamţ mi-l descria într'c: . 

zi ca pe o atrestie zugrăvită în culoarea oţe- 

lului», s'a hotărât să deslănţue războiul gene- 

ral şi când şi-a ales el data de August 1914. 

„Cu cât mă gândesc la impresiunea ce mi-a: 

lăsat convorbirea cu Kaizerul, - cu alât. îmi. 

vine să cred că ideia războiului a fost la el 

un lucru precugetat, dar că alegerea momen. 

tului, forma deslănţuirii au fost re ezultatul unei. 

mişcări impulsive. 

Ceea'ce, în aparenţă, e de ein țeles, este 

cum ISaizerul, care desigur nu'era prost ca 

fiul său, pe care Kiderlen îl făcea acrelin», a 

fost în stare să pună la bălae toală agonisila: 

naţiunii sale şi a casei sale, tocmai cu prilejul 

unei chestiuni ce atingea Austro-Ungaria, în 

al căreia viilor el nu credea de loc? 

In adevăr, în toamna anului 1912, d. de 

_Jagow, favoritul Kaizerului, pe atunci “am- 

| basador al Germaniei la Roma, declara mi-. 

nistrului României că marea problemă a acelui 

momen! era de a şti dacă desmembrarea ine” 

vilabilă a Austro-Ungariei s'ar putea face fără 

să fie nevoe: de o răsturnare generală ?
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In primele: zile ale lui Noemvrie 1913, în- 
torcându-mă de la Atena, unde izbutisem. să 
fac pace între Turcia şi Grecia, prâuzeam. la 
“Constantinopol, la ambasadorul Rusiei. Amba-. 
„“sadorul Germaniei, răposatul Wagenheim, alt 

a 

favorit al Kaizerului, pe care-l întâlneam pen- 
tru prima oară, mă luă întrun colţ de ferea- , 
stră, şi, după -ce mă felicită pentru ceea ce 
izbulisem să fac! la Alena, îmi spuse vorbă: 
cu vorbă : «Uite, Omul bolnav, Turcul, o să fie 
tot pe locul ăsta, când Austro- Ungaria nu va 
fi rămas decât o amintire istorică». ; 

Raizerul nu-şi putea dar face nici o iluiziune 
«cu privire la- putinţa de a reda o viaţă nouă 
imperiului: habsburgic. 
Dar atunci cum să ne explicăm politica sa? 

“O deslăinuire a Kaizerului, făcută la Potsdam 
în primele zile ale lui August 11914 prinţului 
regal al Bomânici, ne dă cheia. Impăralul 
spuse tânărului prinţ că România avea interes | 
să meargă cu Germania, a cărei victorie este 
indisculabilă, pentru că, cel mult în 20 de ani, 
“Germania avea să-i dea Transilvania, deoarece 
Austro- Ungaria nu. va putea dăinui mai mult, 

Crima Kaizerului în contra păcii-lumii este 
cu atât. mai de neertat, cu cât în gândul său | 
ea nu avea nici măcar ținta de a: încheia era. 
marilor răsturiări, Impăratul trăsese sabia. 
nu'pentru a prezerva Austro- Ungaria, dar pen- 
“tru ca, la vreme, să facă dintr'insa tot ce-o vrea, 
„Dacă nam vorbit cu Kaizerul decât odală, 

asla nu: însemnează că în judecala ce-o dau 
asupra lui n'am şi alte izvoare de informaţie.
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Omul acesta esle, în realitate; un timid. Ca 

toţi timizii, când e să se arate. îndrăzneţ, : el 

exagerâază “îndrăzneala, Ă - 

„Ştiu din primele vremuri ale domniei lui un. 
incident care-l zugrăveşie pe dea'nlregul. 

Bismarck, care nu-l iubea, nu scăpa nicium 
prilej fără să-i dea să înţeleagă că adevăratut 
stăpân e el şi că el,.Kaizerul, n'avea nici o: 
putere." Această aliludine a lui Bismarek- mer-. 

“gea aşa de departe, că într'o zi, când Impăra- 
(il îi ceru să înainteze pe un membru sub- 

“altern din corpul diplomatic, la care ținea, 

cancelarul îl refuză fără un cuvânt. Cu toate: 
astea Impăratul ţinea aşa de mult la aceaşta,. 

că i-o ceru de mai multe ori. Bismarck ră- 

mânea neclintit. In aceaslă' situaţie, Impăratul 
nu îndrăznea nici să renunțe nici să dea or- 

dine. Incordarea ajunse aşa de departe, că 

„anturajul împăratului. recurse la: celebrul Hol- 
stein, rugându-l să-şi pue în joc trecerea sa pe 

lângă Bismarek pentru ca să pună un capăt 

acestei, situaţiuni. Bismarck nu vru s'auză de 

: nimic. Mai (recu ce trecu şi Holstein iar îşi 
reînoi stăruinţele.' Era în ajunul plecării Kai- 
zerului în călătorie pe mările Nordului. In 
momentul când se urcă pe vas, cineva ii 
spuse la ureche că e posibil ca Bismarck să 
„cedeze. Tot timpul cât fuse pe mare, Impăratut 
era neliniștit, nervos, supărăcios şi toluşi nu 

îndrăzni să spună nimic în contra cancelaru- 

lui său. La cea dintâi sosirela țărm, în Nor- 

vegia, împăratul află vestea că, în sfârşit, 

_cancelarul  cedase. Acest lucru îi. produse .c-
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mare bucurie. Fă exuberant ca un. copil. Ri- 
-derlen- Waechler, care-l -insoţea ș şi care făcuse 
“pe Holstein să înţeleagă necesilatea de a da 
:aceaslă mică satisfacţie. Impăratului, rămase 
“mai mult: de cât. mirat văzând pe stăpânul 
“Germaniei sărind de bucurie fiind că a a putut 
„să înainteze pe un funcţionar, . - 
_Acelaş om, în ziua când se va hotără să 

înlăture pe fondatorul Germaniei. moderne, va 
lucra cu:o îndrăzneală, cu O lipsă absolută de 
orice măsură şi. de orice delicateţă. a 

Timidul “care vrea să arate că e cine ştie ce. 
E probabil că şi când a fost vorba .de răs- 

boiul mondial, n'a lucrat decât tot aşa! 
Ani îndelungaţi a vroit războiul, dar. s'a te- 

mut de dânsul. Indată ce făcea-un pas înainte, 
—şi mai totdeauna un pas de ucenic—el se da 
înapoi mai mult decât ar fi fost necesar. 

Un timid care ar vrea, dar.nu îndrăzneşte. - 
In ziua în care a îndrăznit, a fost cu o avân-= 

“are aproape nebună. 
Căci a: fost o nebunie din partea Kaizerului 

să declare el. însuşi războiul, în loc să sâcâe: 
pe ceilalți şi să-i silească săi-l decare ei, lui. 

Personalitatea atât de încâlcită a împăratului 
Wilhelm şi groaznica 'gloabă pe care omenirea : 
a plătit-o pentru că cel din urmă Hohenzollern, 
în loc să fie -obişnuitul rege al Prusiei — nu: 
„prea inteligent dar cu bun simţ —a fost un 
„nebun aproape de geniu, trebue să ne intărea- 
scă în adâncul adevăr, că atotputernicia unui 

„om este lucrul cel mai funest „de pe lume. 

  

. A 
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SIR DONALD MACKENZIE WALLACE! 

Sunt de atunci mulţi, foarte mulţi ani. Era: 
pe vremea celei din urmă perioade a domniei: 

"marei regine Victoria. Sir Donald Makenzie: 
„ XVallace era oaspetele meu la Sinaia. | 

Sir Donald este o personalitate bine cunos-: 

“cultă în Anglia. -A debulat'în diplomaţie, con-. 
duse foarte multă vreme «polilica externă» la: 

“Nimes, fu mâna dreaptă a, lordului” Dufterin,. 
în timpul când acesta era vice- rege al Indiilor,. 

şi trecu printre cei mai intimi oameni de în-- 

credere ai regelui Eduard de pe vremea când. 
era prinț de Galles şi până la moarte. 

Sir Donald este autorul unei cărţi clasice: 

- despre Rusia, o carte tradusă în toate limbile.. 

El -fu ales de regele Eduard.ca să însoţească 

pe actualul - rege George, pe atunci. prinţ de. 
Galles, în călătoria'"pe care o făcu dealungul 

imperiului şi a cărei dare de seamă o scrise. 
- Aluat parte la conferințele pentru pace de la 
Portsmuth şi” dela” Algesiraş și a fost'la Pelro- - 
grad oaspetele . ambasadoiului Sir Arthur Ni- 

_cholson pe vremea încheerii înţelegerei TUSO=- 

engleze. - 

1) La Roumanie dela 13/26 Martie 1915, 

.
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Am avut multe convorbiri interesante cu. 
Sir: Donald, Aceea pe care am s'0 redau în 
puţine cuvinte aici este, după două decenii, 

de o actualitate izbitoare. Iată: de ce o des-_ 
prind din «Amintirile» mele. 

Ne - plimbam împreună în măreața pădure. 
şi convorbirea noastră se învârtea, fireşte, în 

” jurul polilicei generale. Sir Donald îmi zicea : 

«Politica actuală a puterilor. europene este 
absurdă. Suntem victimele prejudecăţilor: ve- 

chilor oameni de stat, cari se eternizează în 

ceeace se potrivea în tinereţea lor, dar care 

nu: mai. corespunde, reâlităţii. “Aşa, în Anglia,. 
suntem stăpâniţi de două aşa zicând axiome 
deopotrivă de învechite. Am rămas tot la spe- 
rietoarea rusă, care vrea să ne izăonească din 
Indii, şi la rivalitatea falală cu Franţa. Ei bine, 

toate acestea sunt falşe, arhifalşe.. In Asia este 

destul loc pentru Anglia, ca şi pentru Rusia. Ba 

” poate ocupăm chiar puţin cam prea mult loc 

în paguba Aziaticilor. Rivalitatea fâlală dintre 
Franţa şi Anglia-e o fosilă. Ea datează din 

“timpul când nu existau în-lume decât două 
mari puteri, Franţa şi Anglia. Azi, ea nu mai 

răspunde la nimic. Anglia a fost întotdeauna, 
este şi va rămâne de nevoe'o pulere esenţial 

pacifică, esenţial conservatoare în polilica in- 
ternaţională. Franţa, pentru o mie de motive, 
a ajuns şi ea o pulere pacifică şi conserva-. 

toare. Singura putere revoluţionară în politica 

internaţională este Germania. Numai ea ţine 

lumea în nesiguranţă; numai:Germania ame-
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“ninţă pacea. Să le aştepţi la o mare schimbare, 
alunci când vechii bărbaţi de stat vor face loc 
altei generaţii. O să vezi pe Anglia ajungând. . 
cea mai mare prietenă a rânţei iar faimoasa: . | 
duşmănie.anglo-rusă aruncată la muzeul an-- - 
tichităţilor». - - , 
Toate acestea s'au întâmplat de atunci în-- 

coace. La epoca aceea, când Sir Donald mi le- 
anunța cu o aşa limpezime şi cu o aşa sin- 
ceritate, ele erau ceva nou. 

* 

- Ri 

Seara vorbeam despre România, despre rasa: 
- noastră şi despre viitorul nostru. Sir Donală 
studiase mult chestia românilor din Ungaria. 
Vizilase chiar Braşovul, Sibiul .şi Blajul şi vor- 
bise cu câţiva din romiânii cei mai reprezen-- 
talivi de acolo 4). 

„ Deodală el îmi puse marea întrebare: 
câveţi un tratat de alianţă cu Austria. Ştiu: 

bine. Nu tăgădui. Crezi că în momentul când: 
va trebui să-l puneţi în execuţie, o s'o puleţi: 

“face? Eu nu prea văd cum. 

— Nu ştiu dacă avem ori nu un tralat de: 
alianţă cu Austria, îi răspunsei,. ținut, cum: 
eram, să păslrez cea mai desăvârşilă . taină.. 

Dar dacă ar există un asemenea 'iratat, gân- 
- desc ca şi d-ta. Nimeni pe lume nu lar pulea- 
“pune în execuţie».  . a 
  

1) Îi dosemnasom mai dinainte personalitățile române pe: . 
cari trebuia să lo vadă,
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„Sir Donald Irebue să fi luat notă de afir- 

maţia mea, tot atât de-limpede ca şi ale dân= 

sului. 

Evenimentele mi-au dat de asemenea şi n mie 

dieptate;
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Pe baronul Banfy, cel mai energic dintre toţi 

miniştrii unguri (asta nu e puţin lucru), nu - 

Pam văzut decât o singură dată. Ne găseam 

în cele dintâi zile din fanuarie 1896. — 

Banfy era un vlăjgan cu. mustăţile în fur- 

culiţă care-ţi făcea impresia unui prefect de 

pe timpul celui de-al doilea imperiu, maghia- . 

rizat, adică pornit până la superlativ spre, vio- 

Jența administrativă, şi necioplit. Baronul Banfy” 

era un om mediocru, dar energia lui indis- 

cutabilă găsea mijlocul să impună, chiar şi 

într”o limbă pe care o cunoaştea atât de puțin. 

Banfy era de fel din Transilvania. Vorbea chiar: 

româneşte. Ca prefect —căci d debutase ca pre- 

fect — îşi făcuse ucenicia cu acea teribilă pre- 

- siune electorală cu care mai târziu, ca'preşe- 

dinte de Consiliu, avea să facă minuni. : 
El îmi trimise vorbă la Viena, printr'un un- 

gur din partidul neatârnărei, în cele dintâi 
zile din Ianuarie 1896, că dorea mult.să.mă 

cunoască. E foarte simplu motivul pentru 
„care Preşedintele de consiliu al Ungariei ţineă 
să mă vadă. O simplă curiozitate. Fusesem cel 

dintâi. ministru român care dase ajutoare bă- 
neşti, în taină, fireşte, nu numai școalelor şi.



bisericilor române din Transilvania, dar şi 
ziarelor şi comitetelor politice. Pentru ziare 
găsisem o formulă ingenioasă: Insărcinaseny 

„pe ziaristul de peste munţi să alcăluiască cărţi 
școlare pentru şcoalele româneşti din Mace- 

„ donia şi-i plăleam munca împărăteşte,' Bine 
înțeles că se putea ca acele cărţi şcolare să 
nu fie scrise de loc. * - 

Banfy sfârşise prin a mirosi ceva din acti- - 
vilalea mea politică, care de alifel. era necu- 
nosculă colegilor mei din minister, afară de 
preşedintele Consiliului, bătrânul Lascar Ca- 
targiu. Chiar şi acestuia nu i-o destăinuisem de- 
cât după -ce o practicasem doui ani şi jumătate. 

„Nu mi-a purtat nici o pică pentru aceasta. 
„Adversarii mei politici din România, mai bine 
zis unul singur, neuitatul Dimitrie Sturdza, de-. 
nunţase fapla mea. Cu chipul acesta Banfy fu 
sigur de ea. Cum căzusem dela putere în Oc- 
tombrie 1895, Banfy dorea să vadă deaproape 
pe duşmanul neamului lui, 
Inapoindu-mă dela Viena, mă oprii la Bu- 

dapesta şi cerui o. audienţă preşedintelui con- 
siliului ungar. Mă primi în acel măreț castel 
regal “dela “Buda, de: unde 'se desfăşoară o alât 
de splendidă vedere peste Dunăre şi peste 
Pesta. Banfy îmi vorbi fireşte despre cheslia 
românilor din Ungaria.  - 

E! începu prin a mă întreba brusc: 
«N'o să-mi spuneți, sper, că nu vreţi să a- 

nexaţi Transilvania ? | 
— Nu, îi răspunsei, no” să vă spun asta.
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Şi “chiar de v'aşi spune-o, n'0 s'o credeţi, ci 

"o să credeţi numai că aveți de-aface- cu un 
mincinos sau cu un om care nu-şi iubeşte 

palria. Vreau să' anexez Transilvania, dar 
nu pot. „ 

«Şi. dv., la: “rându- -vă, mo să-mi spuneţi, 

adăogai eu, că nu vreţi să împingeţi graniţele 
slatului maghiar până la Marea Neagră ?> 

Banfy îmi răspunse cu multă voioşie: 

«Nu, n'o să vă spun aşta. Vreau să împing 
grânițele Ungariei până la Marea Neagră, dar 
nu pot. % 

»— Alunci, îi răspunsei, fiindcă procesul i is- 

toric care. există între voi şi între noi nu poate 
fi rezolvit acum nici în sensul imeu nici în al 

d-voastră, pentru că. suntem vecini n'ar fi oare 

cu putinţă să găsim între noi un - modus” vi- 

vendi ? Starea în care ţineţi pe românii din Un: 
garia esle de nesuferit, de ce n'o schimbaţi? 

Banfy începu o serie de explicaţii, unele 
măi falşe decât altele, pentru a stabili că nu 

exislau persecuţiuni. Drept încheere mă în- 
trebă de ce românii din Ungaria nu voiau să 

- ia parte la alegeri, ca să-şi poală_lămuri pă- 
surile lor în parlamentul “dela Budapesta. Tre- 

bue să spun că la epoca aceea românii din 
Ungăria adoptaseră politica de rezistenţă pa- 
sivă, prin urmare de abţinere dela farsa aceea 
«care se numea în Ungaria alegeri. 

Privii pe baronul Banty drept în ochi. Sim- | 
țisem că aveam de-atace cu un vanitos, dela 

care puteai smulge orice dacă-i lăudai vâni- 
tatea, - 

y
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«Ce adică, baroane, îi spusei, nu ştiu eu ce 
Înseamnă alegerile în ţările noastre ? Ai puleă "să-mi spui cu toată bunăcredinţa d-tale, că 
dacă românii sar prezinta la. alegeri şi dacă 
mai vrea d-ta să fie aleşi, ar putea ieşi măcar . unul împotriva “Yoinţii- d-lale 2» 

lar Banfy îmi răspunse: - - | 
«Nici unul, dacă nu vreau eus. a 

„II făcui deci să dea la oparte din convor- 
birea noastră această glumă a participării la . 
alegeri care în realitate nu putea avea vre-un 
sens decât dacă românii încheiau vyo înțe- 
legere cu maghiarii, Şi' revenind la ideea gă- 
sirii unui modus vivendi, îi spusei: - i. 
«Nam nici un mandat din partea românilor: 

din Ungaria, nu vorbesc în numele lor; dar 
n'aţi putea oare să faceţi cu ei o învoială, de 
pildă una ca aceea pe-care aţi făcut-o cu saşii 
din. Ardeal, şi. să le puneţi. astfel Ia. adăpost - 
bisericile, şcolile și câteva circumscripţii elec- 
torale ?». 

Cu cea mai brutală sinceritate Banfy îmi. 
răspunse: | 

“Asta, nici-odalăl: .: . - 
;«Saşii din Ardeal, stărui el, nu sunt decât 

230.000” şi se găsesc la o depărtare de mai bine 
de 1000 de kilometrii de germanii din Ger- 
mania. Românii din Ungaria sunt 3 milioane-- 
şi jumătate şi se găsesc în continuitate geogra= 
fică cu românii din' regat. Asta, niciodată [pa 

Continuarăm să cercetăm chestiunea. Il În- 
trebai. dacă nu putea da Ardealului censul
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- electoral al “Ungariei (îi Ardeal: censul era 

“mai restrâns) şi volul secret. 

„NICI, ODATĂ, Îmi răspunse din nou Banty. 
“Sună să mi'se aducă harta electorală a re- 

“gatului Ungariei. 
«Vezi harta asta, îmi zise el; părţile . curat - 

“maghiare 2le regatului ne trimit depulaţi: lkos- : 
sutişti, adică parlizani ai rupturii cu “Austria, . 

“ruptură care ar fi sfârşitul stăpânirii maghiare. 
Guvernul .meu, ca şi cele cari m'au precedat 

“sau mă vor urma, nu: trăeşte decât” din cir- 
cumscripţiile “naționalităților. Cu votul secret 
noi ami perde circumscripțiile acelea; şi n'am 

mai putea guverhă».: AR 
După un ceas de zadarnică convorbire, 

Banfy mă întrebă dacă era” vre-un punct a- 
supra căruia noi să fi căzut de acord. 

«Da, îi răspunsei, suntem de acord că”nu,; 
ne vom pulea pune nici odată de acord». 

Când mă ridicai pentru a-mi lua ziua bună - 
dela preşedintele consiliului; trecurăm pe di- 

“ naintea “ferestrei care da spre Dunăre şi spre - 
Pesta. -Li zisei surâzând:- - . 

«Ce mâna Capitală aveţi | 

— Ei bin6, 
„vesel. o i 

— Dacă aşi putea, îi spusei, e sigur că n'aşi- 

lua-o; dar că- aşi „ocupa-0, nu mai incape , 

„-vorbă». - : 

„Convorbirea mea cu baronul Baniy a apărut - 
„deja în cea mai mare parte în memoriile. lui. 

“Sir Grant Duti, căruia i-o istorisisem la Londra. 
S N 

vino şi-o ia, îmi răspunse Banly --
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câți-va ani mai lârziu şi care a introdus- -0“în 

„memoriile lui publicate de multă vreme, 

* Cu'nici un alt om de stat ungur n'am avut. 
o explicaţie atât. de clară şi atât de categorică 
asupia antagonismului ireductibil al celor două 
puncte de vedere ale. noastre. 

7 
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_- Era în 1908. La Paris, la marele meu prie- 

ten B..;, prânzisem într:o numeroasă societate,” 

printre care d-nii X... şi Y..., foşti miniştrii de 

»„ afaceri străine aj Franţei, amândoi încă în 

viaţă şi cari, când ziarul acesta le va cădea-- 

“sub ochi, îşi vor aminti cu siguranţă convor- - 

” birea pe câre o voiu istorisi în câteva rânduri. 

-, N... adânc învăţat şi seriitor de mare .ta- 

lent, e-o natură vioaie, care nu-şi opreşte 

"nici odată impresiile. Y...'e o natură închisă; 

un adânc cugelălor, care vorbeşte puţin $ şi rar. 

După masă, când cea mai mare, parte din 

“musafiri ascullau vioara lui Enescu şi vocea 

lui Rousselitre, ne retraserăm în cabinslul de 

lucru, Xe. Y... şi cu mine.: 

Vorbirăm de România, care făcuse Austroz i 

Germaniei un act de supunere de prisos. Şi 2 

deodată Xe. zise: - „a 

«Cu cât 'mă gândesc mai mult, cu atât în- 

țeleg mai puțin polilica României. N'aveţi nici 

- o altă putinţă” să ajungeţi o naţiune mare, de 

„cât în paguba Ungariei., Şi cu “toate acestea: - 

- sunteţi aliaţii Ungariei. Căci, să nu vă faceţi 

  

1) La Roumanie de slereari 24 junis Q lie) Lică 

ÎS
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“nici o iluzie, Austria nu mai există. In reali- ” 
tate sunteţi mai întâi aliaţii. ungurilor! şi apoi: 

„ai germanilor, Mi-e cu neputinţă. să - pricep 
politica dv. | 

— Pricepeţi politica lialiei ?'ii “răspunsei. i 
— Desigur, răspunse N... E polilică fricei. 
— Şi de ce vreţi oare ca numai alici să-i 

fie frică pe lumea asta?» - 
- Vise care-nu spusese nimic, întră şi el în 

pi 

„vorbă. EL'recunoscu că politica! României. era 
"foarte explicabilă din cauza fricei, iăr 'con- 

, 

vorbirea se „desfăşură asupra adâncei deosebiri - 
dintre “Tripla - Alianţă — mai.bine zis Austro-. ă 
Germania — unde era o unilațe -de direcţie 
desăvârşită, _fiindcă “numai. Berlinul o. condu- 

„ceă, şi Tripla. Inţelegere, .. ale cărei legături 
erau atât de greu de apucat şi pe care, din. 
cauza aceasla, era alât de greu să te sprijini 
în momentul acela, . 

«Dar. ce putem face; întrebă” Xa, ca să vă 
arătăm marele. interes pe care-l „purtăn feri- 
cirii şi viitorului dv.? - 
— Tot ce putem fâce „pentru România, de- 

clară Y..., este s'o ajuliim să ajungă tare, pen- 
tru ca în ziua când o avea să aleagă în marea 
catastiofă — dacă ziua aceea va veni vreodată, 
şi d. Take: Ionescu ştie bine că noi dorim. ca 
să nu vie niciodată — România să poată alege Ă 
în deplină- libertate». - 

. 

“Am mulţumit celor doui „foşti miniştrii. fran 
cezi pentru cuvintele acestea şi-i asigurai că, 
cu toate aparențele de robie . politică: ale Ro- 
mâniei, cu. țoată. prostia diplomatică pe care o : 

. 

"e.
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- comisese (România făcuse cunoscut guvernului 
dela Sofia că o să fie silită să intervie, dacă 
Bulgăria "voia să se folosească de turburările 
dela Constantinopol pentru a se arunca asupra 

Turciei), întâmplându-se cazul România 'ar 
alege în toată libertatea. 

Prietenii mei X... şi Y.... trebue că văd! de- 
. sigur acum că am avut dreptate şi nu le pare 

rău de sprijinul pe care Franţa - ni la dat în : 
1913, 7 

2.
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La Londra, Luni: 27 Iulie 4914. 
Cu toate asigurările pacifice care-mi fuse- 

seră date, în toală bunăcredinţa, în : chiar di- 
mineaţa aceea, de. către ” pridțul. Lichnowsky, 
ambasadorul germau, căruia i se ascundeau 
cu îngri ijire planurile răsboinice ale: împăra+ 

„ tului, vedeam cum soseşte răsboiul' general şi 
mă apucă groaza; Cea din. urmă. pniinţă de 
scăpare ar fi fost în primirea. propunerii en- 
gleze pentru conferința. in patru şi ială că şi 
aceea dădea greş de oare ce Germania refuza, 
„Deşi convins că nimeni n'ar-pultea face vre-o 

„dată “armala română să meargă alături. de hon 
1 Vezi, eram totuşi “neliniştit. Nu puteam pre. - 
vedea cum: o să înceapă răsboiul ; nu, puteam 

” fi sigur că Germania! şi Austria nu vor avea 
dibăcia. diabolică să aducă așa lucrurile ca 
Rusia să fie sililă, ea; să declare răsboiul: 

-. Şi neavând sub ochi dextul însuşi al tratatutui 
nostru .de alianţă, nfaveam siguranţa” că vom 

„putea scăpa din cleşiele tratatului fără să a- 
vem! aerul că violăm -slova angajamentului. 

„Nu reuşeam să restabilesc dih memorie fai- - 
moasa frază «fără provocare din - partea sa». 

  

1) La Roumanie do Joi 23 Talie 6 Angast) 1945.
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- După amiază m'am dussă văd pe un vechiu 

prieten !), un italian care, fiidcă jucase un rol 
important în afacerile ţării lui, trebue că cu- 

„ noştea textul tratatului italian, identic cu tra- 

tatul român pe care-l, citisem în lunie „1908 
N 

Ja Castelul Peleş. 
Vorbirăm îndelung despre primejdia gravă. 

prin care lrecea civilizaţia europeană. Noi.spe. 

ram încă, impotriva oricărei speranţe ; uieori 

chiar, ne amăgeam găsind aforisme cari făceau 

“răsboiul cu neputinţă, într atâta ne părea, de 

monstruos. , 

» Dar examinarăm şi ipoteza cealaltă, a răs- 
boiului. Nu ne-a trebuit mult ca să ne dăm 

seama .că eram cu! totul: de acord; că, dacă 
“isbuenea răsboiul, apoi era numai din vina 

Germaniei şi a maghiarilor. şi că de rezultatul 
„ acestui răsboi depindea, cel puţin pentru că. 
teva generaţii, soarta lumii. 

Văzurăm amândoi: cu aceeaşi limpezime, că 
viitorul României, ca şi acela al Iialiei. ar fi 

jare compromis, dacă nu chiâr cu desăvârşire -. 

- perdut în-cazul' unei victorii â. Germaniei. Tot 

“ risorgimenlosul, toate. cuceririle făcute de po- 

porul italian, toate admirabilele lui sacrificii 
ar fi rămas zadarnice, dacă' Germania şi Aus- 

„tria ar fi fost:să fie victorioase. "Pentru “Ro-. 

mânia lucrul ne păru 'şi mai grav încă :-era 
„deadreptul moartea, pe când pentru Italia 
. lucrul putea, la rigoare, să se mărginească la 

o înăbușire încetă. 

1) Marchizal Imperiali; ambasadorul taliei la Londra. 
- . i. * 

7
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Cu. toate că eram plini de înctedere 'în în- 
țelepciunea guvernelor noastre, cu toate că 
eram siguri că “Bopoarele noastre aveau. să 
se împotrivească dacă vreodată guvernele lor 

; ar fi încercat să le târască să-şi verse sângele 
alături de vrăjmaşii civilizaţiei liberale a ţărilor 
noastre, ne întrebarăm totuşi, în spaima de: 
care eram cuprinşi, dacă tălmăcirea literală a 
tratatelor ne-ar putâa îndatora să ne sinucidem. 

Impesiali citise odinioară lratatul ; îl citise 
chiar înainte de mine. Incercarăm să refacem .. 
din memorie textul lui exact.-Toate sforţările 
noaslre fură fără folos. No să uit nici odală 
turburarea, desperarea ce ne cuprinse fiindcă 
nu ne puteam spune fără greş care era textul 
precis al tratatelor noastre. Și cu toate acestea, 
de slova acelor. tratate — nu cunoşteam încă 
teoria «petecelor de hârtie» — atârn na viito- 
rul nostru, onoarea noastră! 

„. «Cât de cumplită-i- tragedia noastră» ! ne 
spuserăm. a 

Şi amândoi simţirăr rostogolindu- -ni-se pă o 
“braji Jacrimi fierbinţi. Nu ne-a fost ruşine de ele E 
Ihtrevederea: noastră luă sfârşit, Ne-am strâns 
Îndelungat mâinile şi ne-am luat bun rămas. -- 

De atunci n am mai văzut pe prietenul meu 
italian, o | 
- Când rândurile acestea-i- vor cădea sub: 

"ochi. — şi-i vor cădeă — 9 să năă ierte că am. 
păstrat amintirea lăcrimilor lui. 
Am plâns împreună, 

, Ă - 
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UN VAR AL LUI TISZA:) 

Dacă Germania nu se prăe 
buşeşte, d. Take Ionescu i îşi 

- frânge gâtul. . Ă 
- , „a ! (La Politique :) dela 31 

IN -. Iulie (13 August) 1915. 

La 30 Talie 1914, între ceasurile 6 şi 7 seara, 
“vorbeam la Viena cu un. prieten “englez, în . 

foarte strânse legături cu contele Berchtold, 
un englez care nu credea că Anglia o să ia parte | 

la războiu, , 
«Cei de aici doresc cu ardoare răsboiăl, îmi 

zise el. In scopul acesta, ultimatum- ul către! 

” Serbia a fost” făcut în aşa Cip ca să nu poală fi - 
primit. De aceea au fost foarte: dezamăgiţi cei 

de aici, când să răspândit svoniil — svon falş 

de altminteri — că Sârbii îl primeau în între- 
gime. Sunt atât de pregătiţi, 'că “s siguri” de 

- victorie... N'au destulă încredere în “actualul 

guvern român, care nu pare .să înţeleagă 

situaţia. Mi se spune că dacă ai fi d-ta la pu- 
„tere, s'ar face lucru mare cu România. - Nu 

- numai întreaga Basarabie, perdută la 1812, dar 

şi Odessă Şir» , 

  

1) La rii de Joi 6: 9) August 1015, 5 
- 2) Ziarul lui Marghiloman. . i 

.
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__ Ascultam pe prietenul meu, un'om foarte. 
deştept, şi-mi spuneam că cei dela Viena. în- 
notau în ignoranță şi în nebunie. 

' * 
o. 

"la 8 August 1914, dis-de-dimineaţă, reui- 
. . . A .. . neam la mine la Sinaia fe d-nii Dissescu,.1s- 

trati, Cantacuzino-Paşcanu, Bădărău şi Cincu. . 
Le expusei situaţia care trebuia să fie: discu- 

tată şi hotărâtă în consiliul de coroană de după 
amiază. Cerui fiecăruia să-şi spue. părerea, 
inainte de a le-o spune pe a mea. Apoi le &x- 
pusei ideile mele şi adăogai că eram fericit să 
constat că aproape toţi erau de aceeaşi pă- 
rere cu mine, că adică o 'victorie germană af 
semna mormântul României şi că ne era 
moralmente -cu neputinţă -ca să contribuim 

"la înmormântarea noastră, 
Adăogai că, dacă w'âr fi fost de aceeaşi pă- 

_rere cu mine, m'aşi fi retras dela șefia parti- . 
-dului conservator-democrat ; paşi fi renunțat 
totuşi la. credinţa mea şi aşi fi luptat pentru 
izbânda ei ca simplu celăţean, cu toală-liber- 
tatea unui simplu cetățean, dar cu o înzecită 
en rgiei), " 

. 3 
- x x 

  

1) În publi începurăm prin a susține neutralitatea, ceea ce era pe acele vremuri enorm. Când marinarii germani tre- * cură prin Bucureşti la Constantinopole, în August 1914, ce- rurăm neutralitatea sinceră, și definiliră, ier după câteva . zile puturăm face un. pas Înainte:"să dăm pe faţă politica . noastră, caro era aceea a răsboiului împotriva împărăţiilor centrale, i ” ă
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In Septembrie 1914, tot la Siriaid, în mica 
mea villă, înainte de căderea Lembergului fui- 

vizilat de un prieten ungur, rudă de aproape 
cu contele Tisza, un om incântăltor, care nu 

face de: obicei politică. - | 

E! îmi vorbi de atitudinea mea în marea 

- criză europeană, atitudine care-mi putea fi fa- 

tală. Imi făcu cunoscut — ceeace ştiam 'destul 

de bine — că adevăratul conducător al impe: 

„viului, dualist era fontele Tisza; că, după pace, 

* acesta va lua mihisleiul afacerilor străine, pe 

care, dacă vrea, o să'l păstreze toată viaţa lui. 

"Cu toate precauţiunile politeței,, îmi alrase a- 

tenţia asupra greutăței, ca să nu zică asupra 

 nepulinţei absolute în care m'aşi găsi de a mai 

veni vreodală la pulere în ltomânia,.ne mai +. 

-pulând avea raporturi convenabile en Austro= 

„Ungaria contelui Tisza; din pricina atitudinei 

pe care o adoptasen. Imi strecură' cu dibăcie 

ideea că. mai aveam încă timp să bat în re- 

tragere, cu atât mai mult cu cât puterile cen- 

-trale 'erau sigure de victorie. 

[i .răspunsei că orice om era ţinut să se su- 

pue glasului datoriei, fără să ţină seamă nici, 

de riscuri, nici de primejdii; că-mi dam bine : . 
seamă că, dacă Germania o să fie învingătoare, > 

va fi penru mine o datorie. patriolică să nu 

încure politica ţării mele prin prezenţa mea 

în viaţa activă și că, alunci când alâlea vieţi. 

omeneşii se . sacrificau pe atâtea câmpuri de 
bătae, -era ridicul să te opreşti la sacrificiul 

“ carierei politice a unui om, ori câre arfi el. 
e
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Convorbitorul meu înţelese, şi, vroind să-şi 
îndrepte greşeala, îmi mărturisi că nu-şi -fă- 

„cuse decât datoria de prieten. | 
Îi 
„ao 

„De âtunci, în mai multe alte rânduri, ace- 
leaşi sfaturi miau fost date de către alte per-. 
soane.. - -. 
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3 CONTELE TISZA 

“In: răsboiul mondial contele Tisza. a fost 

-mintea cea mai ageră a puterilor centrale! EL - 
este autorul principal al dezlănţuirii răsboiului.. 
_“Trebue căutat marele vinovat la Berlin, căci 

- ” fără cei dela Berlin “Tisza n'ar fi indrăsnit nici, 

odată, dar Tisza e acela carea provocat mâăcelul + 
“uihiversal El a condus. răsboiul cu o energie: 

--. demnă de o cauză mai bună. A plătii cu viaţa - 
crima pe carea făpluit-o, Ispăşirea fiind: com: 
pletă, actul de acuzare este închis. 

N'am întâlnit pe Tisza decât o singură dată 
în viaţa mea. Sunt vre-o 29 de ani de atunci. 
Era preşedinte al consiliului de administraţie 

al unei bănci din Budapesla care avea afaceri 

cu 'o societate industrială din- România, al câ-' 

rei președiite al coiăsiliului administrativ ee 
ram eu. - - 

N'aim vorbit” decât de afaceri şi de călătorii, - 
Nici un.cuvânt despre polilică: Dar aceaslă-_ - 

“scurtă convorbire mi-a fost de-ajuns ca să-mi 
dau seama cu cine aveam de-aface. Un om tare. 

"în toată puterea * cuvântului. Rece ca o lamă 
de cuţit. De o gravitate care aducea cu a unui 

pastor neconformist « din Anglia.. O voinţă bru- 
“lală până la exces. -- . 

?



“mul public şi mulțime. - 2 Sa 

o. a x 

188 * = AMINTIRI d N . 

Omul acesta era “tare, dar îi era cu nepu-: 
_tinţă.să fie popular. Nici * un magnetișm, nici 
un pic de căldură comunicativă, nici un'semn 
exterior al unei flăciri lăuntrice mistuitoare, . 
“nimic, din ceeace 'stabileşte contactul între o-"- 

“In faţa crimei incalificabile a lui Tisza de a 
” provoca răsboiul, din caie avea să iasă sfâr- 
şital regimului de dominaţiune maghiară, pe . 
“care Tisza g confunda cu patriotismul ma-; 
ghiar, — m'am întrebat cum a fost cu putinţă 
ca o asemenea greşeală să fie făptuită de un 
„om:atât de-lâre? — | - 

O amintire din singura convorbire pe. care. 
am avut-o cu Tisza mă: ajulă să înțeleg pIo- 
blema aceasla “morală, , - Da 

De sigur, sunt multe ale: temeiuri pentru cari 
Tisza trebuia să cadă în greşeala făcută: me: 

E galomania maghiară: nu e cel mai mic. - 
“Dar mai e şi izolarea' inielecluală în care 

trăia Tisza. Izolarea aceasta l'a împedecat să-şi 
dea seama de ceeace se petrecea in 1 celelalte Ă 

țări. - 
Vorbind cu Tisza, il întrebai dacă nu fusese 

„de multă vreme în “Apus. EI îmi răspunse, ca 
"ceva firesc, că nu ieşise 'din Austro-Ungaria “de 
şeapte ani de zile şi. că nu Siniea nici.o ne-: 
voe să iasă, : 
«Ei bine, eu' aşi muri dacă m'aşi. 'supune a-: 

celuiaş regim; îi răspunseil. Părăsesc România 
„de trei ori pe an, petrec o treime a anului în - 
“Apus şi socot aceste călătorii ca o nevoie de- 
igienă intelectuală.
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__* «Când trăim la noi prea multă vreme, ori- 

zontul nostru se îngustează. Micile chestii lo- 

cale iau o însemnătate pe 'care n'o au în rea- ” 

| Titate. Cu evenimentele e ca cu Muntele Blanc; 

"dacă vrei să-ţi dai seama de măreţia lui, tre- 

bue să te depărtezi de el. i 

«Am nevoe să lrec granita ca să-mi dau 

seamă de micimea chestiilor cari, la Bucu- 

reşti, îmi par de mâna întâia». - | 

IN Tisza mă asculta şi nu înțelegea. Pentru el 

„era de-ajuns să cunoască monarhia şi, mai cu 

"seamă, 'regatul Ungariei; pentru ca să judece 

mersul Jluccirilor omeneşti. Greşeala. aceasta 

de optică politică trebue că a-orbit pe omul cel . 

mai tare, pe care:l posedau imperiile centrale: | 

şi Pa făcut să deslănţuiască un răsboi, în care 

avea să se prăbuşească hegemonia neamului 

“lui, interesele caslei lui. şi propria lui istorie . 

politică. a - e 

'. Trebue totuşi să se recunoască un merit lui 

Tisza: a ieşit din scenă cu totul altfel decât 

„cei doi împărați cari se uniseră împotriva li- 

bertăţii lumii. | e
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'Talaat. -Paşa a fost omul cel mai tare al 'Tur- 
„ ciei tinere: Djavid era mai învăţat, Djemal, 
mai civilizat, Enver mai gălăgios; dar Talaat! | 
„avea,. fără indoială; mai mult caracter. Un ture, 
dar un: turc care vroia_să fie un om modern, 

„fără ca lotuşi să” se „maimuţărească cu apa- 
rențele . “unui european. Fără carte; ; aproape cu 
totul necitit, tără să fi călătorit, “fără să cu- 
noască. ceva din. ceeace. face fondul comun al 
“oamenilor politici de prin părţile noâstre? Toate! Ă 
aceste lipsuri Talaat le înlocuia cu o voinţă de 
fer, cu: un curâj eimblânzit şi, s'o spunem: 
tare fiindcă asta e contrariul turcului legendar, 
cu o'repeziciune de hotărâre şi cii o îndărăt 

„nicie în execuţiune cari n'aveau nimic oriental.- 
“Ca toţi junii- -turci, Talaat era şovinist, Când 

îl văzui pentru i doua oară la înapoierea mea 
dela Atena în Noemvrie 1918, — înlesnisem a- 

„colo încheerea | păcei. dintre Turcia şi Grecia — 
: Talaat imi explică cum plănuise şi întăptuise - 

el luarea Adrianopolului în 1913. E un monu- 
ment de îndrăsneală şi de voință. In 24 de 
ceasuri: îşi impusese voinţa consiliului. de mi- 
niştrii, generalilor şi puterilor pentru a- şi pTo-. 

N
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cura banii trebuitoii unei €xpediţii "pe “care 
+ bulgarii uşor. ar fi transformat-o întrun de- 

- zastru pentru turci, dacă ar fi voit. Talaat, care 
"în ajun m'avea pe nimeni care să-l aprobe, 
"avu a doua zi „complice pe toată lumea. «Cât 

despre puteri, îmi zise dânsul, ştiam că nu 

vor mişca, că îndrăzneala o să le impună. Voiu 

- ducra în curând la fel, când voiu suprima ca- 
pitulațiunile. Nu le mai vrem. Ştiu bine “că 
Europa o'să protestaze, dar n'o să se miște». 
Aceeaşi . hotărâre în ceeace privea pe Sultan. 
II întrebâsem dacă Sultanul ori moștenitorul - 

său mar vrea să-şi reia atribuţiunile de suveran 

de odinioară. «N'o să-i dâni voie niciodată, îmi, 
- răspunse Talaat. Suntem stăpâni. Dacă vre-un 
sultan.o vrea. să-şi facă. de cap, îl detronăm 
pur şi simplu». 
„_*Un spirit de partid, de. care cu greu ne pu- 
tm face idee în Apus, strică însă vredniciile 

“acestea. . Tot la înapoierea 'mea dela Atena, 

câna vorbeam cu Talaat despre proectul unei: - 

înţelegeri turco-greceşti; pentru'care Venizelos. 
mă insărcinase să sondez pe turci, îndărătul 

argumentelor pe cari mi le dete Talaat împo- 
triva propunerii mele, simţii că era mai cu 
seamă un interes de partid. Talaat voia să în- 
călzească popularitatea partidului june-turc'nă- 

-pustindu- -se. asupra unui vecin iar vecinul grec 
îi părea cel. mai uşor de lovit fără prea mari -: 

„riscuri, 

Când văzui pe Talaat- pentru întâia dată, 

mă izbi prin însuşirile lui cu totul -contrarii. 

A e CI
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tureului” obişnuit. “In primele zile din Noem- 
vrie - 1913 plecam dela Sinaia la Atena sub 
pretextul unei călătorii de plăcere, în realitate” 
însă pentru a face o presiune asupra Turciei 
care nu voia să închee pacea cu Grecia şi, 

încurajată de Bulgaria, nu se gândea! la nimic 
_mai” pulin decât ca să redeschidă războiul bal- 
canic.: Prielenul meu Venizelos socolea că a- 
ceastă demonstraţie pulea face pe turci să dea 
înapoi. în planul lor. nebunesc.. | : 

“Nu spusesem în România nimănui nimic 
despre intenţiile mele, afară de. regele “Carol 

cu care mă'nvoisem ca, dacă izbuteam, me- 
ritul să fie al României, iar dacă, dimpotrivă 
dădeam greş, numai cu să fiu dezaprobat pen- 

tru, că „uzurpasem o:misinne. pe. care nimeni 
“nu mio dase. | 

Trimesesem -vorbă unui "vechiu prieten, un . 

român din Macedonia, fost ministru june-turc, 
Batzaria, să vină să mă găsească la vapor, cu 
ocazia trecerii mele pe la Constantinopol, unde 
nu voiam să mă opresc decât două ceasuri.. 
Voiam 'să-l însărcinez să spue prietenului său 
Talaat, pe care “încă nu-l cunoşteam, cât de 

primejdios” era jocul turco-bulgar şi cât de ho- 
tărâtă era România să nu îngădue o nouă con- 
flagraţie în Balcani. Spre marea mea surprin- 

dere,_ veni însuşi. Talaat. Imi făcu o bună: 
impresie, Vorbirăm mai bine de un ceas, mi 
;se plânse că ducându-mă la Atena în momentul | 
acela aveam aerul să manifestez împolri iva Tur- 
ciei, iar eu îi spusei că înţelegeam în adevăr . 

„Să manifestez peniru pace şi impotriva Turciei
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„dacă ea se lăsa ademenilă de intrigile bulgare. 

Adăogai că România era. hotărâtă să jlovească, 

în oricine ar turbuia pacea dela Bucurâşti şi - 

că ea avea mijloacele s'o facă. “Talaat. fu foarte 

mişcat și din :vorbă în vorbă mă însărcină să” 

“fiu eu arbitru între .turci şi greci, în toale-ches- 

“tiile — şi erau numeroase — cari îi despărțeau . 

şi cari împedicau cu desăvârşire negociertile de ; 

la Atena. Dar cu ocazia -aceasla 'spusei lui” 

Talaat că trebuia să-mi dea dovadă că nu ră- 

- măsese cu menialitatea vechei 'Turtii şi anume 

obligându-se să“facă totul în trei zile. Işi.luă 

acest angajament nemai “pomenit pentru un 

turc și de fapt totul fu făcut la Atena în şease 

zile,.nu fără .sforţări şi greutăţi pe cari ar fi: 

de prisos. să” le istorisesc în momentul acesta. 

" Talaat îmi făgăduise să:mi “întoarcă la Bu- 

cureşti vizita pe caie:i-o făcusem Ja înapoe- 

“vea mea dela Atena. El. veni în primăvara - . 

lui 1914, când eu nu mai-eram, în guvern. 

Mi-a făcut aceiaşi impresie. Un om hotărâ, 

energic şi curagios, dar cu desăvârşire necu-'.. 

noscător al oamenilor şi al lucr urilor din Eu- 

ropa. 

L'am văzut pentru cea din urmă oară la 

Sinaia și cu prilejul: acela pam putut asigura 

că omul acela va fi orbeşte “falal Turciei. 

„Se ştie că:intre Grecia şi Turcia, cu toală 

„pacea pe care izbulisem s'o încheiu la Alena, 

"rămânea chestia - insulelor 'care, evident, era 

“îmai mult de domeniul marilor puteri de cât 

de arbitragiul. român.
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In cele dintâi timpuri ale răsboiului mon-:. 
dial, când niîă aflam încă la vila mea dela Si- 
naia, am aflat că Talaat, însoţit de Hakki, pe 
atunci preşedinte al Camerei turceşti, îşi da- . 
seră întâlnire cu delegaţii greci, d-nii Zaimis 
şi Politis, în România, pentru a rata: ches- 
tiunea insulelor. 

In drum delegaţii turci se opriseră i două sau 
trei zile la Sofia. O indicație vădilă a inten-- 
țiilor lor: aşa zisele negocieri nu erau decât 
un, laț întins 'de Austria şi Germania, Se dis- . 

cută la Bucureşti, dar delegaţii turci, sub pre- 

text că “caută. răcoarea, se _instalară la Si- 
„naia. Realitatea era că voiau să se ţină în con- 
“tact statornic cu miniştrii Germaniei, Bulgariei 
şi Austriei, cari se găseau' atunci” la Sinaia: 

- Negocierile nu "merseră mai departe, căci nu 
erau sortite să. reuşească. Turcii, nu urmăreau 

“altceva decât să găsească un moliv de răsboiu ș. 
cu Grecia, spre ă aprinde mai degrabă focul. 

- în Peninsula .balcanică, Talaat îşi închipui, în 
„naivitatea lui, că regele Carol, care primise de 

nevoe neutralitatea ' României, avea încă pu-: 
_terea. 'să-şi târască țara în răsboiu împotriva 
Rusiei, Aliându-se cu Bulgaria și cu “Turcia. - 
Era absurd. Dar Talaat, dacă avea multă voinţă, 
era însă cu destivârşire necunoscător al oame- 
nilor. şi al lucrurilor. 

Un incident din acele faimoase negocieri . 
merilă să fie descris. De alifel aceasta a fost! 
„cea dintâi şi cea din urm mă oară când am vor- E 
bit serios cu Talaat, 

îi
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Mă. găseam într'o seară la: cazinul din Si. 
- naia, unde stăteam de vorbă cu miniştrii Ru- 
siei şi Italiei. Erau ceasurile zece. Un'prieten 

„ziarist mă preveni că a doua zi, la Bucureşti, 
“delegaţii. turci aveau să dea un ultimatum de-" 
legaţilor greci pentru a sfârşi astfel printr” o 
declaraţie de răsboiu. =. - 

Ideea că la Bucureşti, pe pământul ospita- 
lier al României, turcii, împinşi de centrali şi: 

de bulgari, aveau 'să dezlănţuiască răsboiul bal- 

canic, îmi-păru odioasă. Căutai imediat mij- 
loacele să împedec o. asemenea calamitate. 

Stiam că Talaat şi colegul lui trebuiau să vină 
în sala de joc, fiindcă nu plecau la Bucureşti 
decât a doua. zi dimineaţa Ja ceasurile opt.. 
Sosiră după 11. Mă adresai îndată lui Talaat. 

Ii spusei că trebuia: să-i vorbesc? El încercă 
„- să-mi dea întâlhire pentru a. doua zi:seara la: 
„Înapoerea lui din Bucureşti. [i răspunsei căosă . 
-“fio prea târziu, că trebuia să- -i vorbesc humai 

decât, că afacerea era de o urgenţă extremă 
şi că-mi datora asta. —- - 

Talaat. consimţi cu- părere de rău, şi mă în-. 
„trebă dacă Hakki putea să fie de: faţă la .Ccon-: 
” vorbirea noastră. li. răspunsei verde că nu, că: - 

era treaba lui să comunice, dacă voia, lui Hakkii. 
ceea ce-i voiti, spune, dar că eu țineam să- 
vorbesc lui'şi numai lui. ip 

Adusei pe Talaat. într'un colţ. II aşezai . în 
fața mea şi începui ciudata convorbire pe care 
am s'o istorisesc aici. - - 

* Imprejurul- nostru -lumea, strânsă la mesele 

de baccarat, nu dădea nici o atenţie, dar mi-
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"niștrii Rusici şi [laliei, cari şliau ce voiam eu 
să fac, slăteau cu ochii pironiţi asupra noastră. 

Spusei lui Talaat, cu glas totodală. tăios şi 
vibrant, că cunoșleam planul lui pentru a doua , | 
zi şi că'i ceream, în numele respeclului! pe 

“ care-l datora „ospilălităței româneşti, să re 
Zu 

nunţe la el. ; 
Talaat încercă să îngâimeze că. mă înşelam 

în ceen-ce priveşte. intenţiile lui, etc. , . - .. 
[i răspunsei că era de prisos să lăgăduiască, 

întru cât știam totul. Alunci Talaat mărturisi; 
adăugă că era convins, - că mai de vreme ori 
mai lârziu România: va intra in răsboiu ală: 
turi de Turcia şi de Bulgaria impotriva Rusiei, 

Furios, îl întrebui dacă comunicase regelui 
planul 'ce avea dea provoca răsboiul alât timp - 

„cât se afla pe pământul românesc, Mărturisi că, 
nu, dar spuse'că ştia că regele rămăsese până: 

Ja sfârşit partizan al „Ppoliticei, răsboiului alături 
de Austro-Germani. Atunci strânsei pe Talaat 
ca într'un cleşte. Gesticulând ca niciodată, târât - 
de palimă; uilaiu toate consideraţiile datorite 
unui oaspete şi-i spusei că România -n'ar uita 
nici odată” insulta pe câre delegaţii turci aveau . 
să i-o facă abuzând astfel de: ospitalilatea ei, ” 

«Să nu faceţi așa ceva în România! Vă dau 
- acest averlismeul şi, crede- -mă, în averlismentul 
acesta eu reprezint glasul unanim al aproape - 

- tututor. Pi iati s'o. faceţi, o să a- 
jungeţi să vă căiți». 

. Strânsei în aşa chip pe Talaat, că sfârşi p prin. 
a-mi da cuvântul lui de cinste că a doua zi, 
la Bucureşti, n'o să dea. nici un ultiniatum, 

E *
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nici n'o să provoace pe greci. l-am dat ideea 
să propue o amânare sine die a chestiunei. 

<Numai în cazul când grecii nu mă provoacă 

ei mâine, îmi zise dânsul, -- 
—" Cu astă mă 'însărcinez eu, îi răspunsei». 
"Odată obţinută dela Talaat făgăduiala că re- 

—ninţă la planul lui, adăogai :. a 
«Ţi-am dat un avertisment şi m "ai ascullat 

cu toală sinceritatea. Acuma ţin .să- ți dau o 

informaţie şi un sfat. lată informaţia: țiai putut 

face iluzia, din, limbagiul echivoc al unor 

„anumite personagii, că s'ar pulea ivi. vre-o îm- 
prejurare în care România să se găsească în 

răsboiu impotriva puterilor Antantei! Ei bine, 
află dela mine că asta n'o să se întâmple nici 
odată, că nimeni. pe lume, „ascullă bine!, ni- 

mepi pe lume îu e atât'de tare ca să poată. 

„+ 

târâ România în răsboiu împotriva' puterilor. 
Antantei. Contrariul este nu numai cu putință, 

"dar mai mult! decât probabii. Iţi dau infor- 
maţia asta ca să nu te înşeli în “calculele cari. 

„vor. hotărâ de politica țării d-tale». 
Şi fiindcă Talaat avea aerul să se îndoiască: 

de temeinicia cuvântului meu şi-mi puse ches- 
lia voinţii regelui, stăruii din nou şi-i spusei 
că nimeni, dar absolut nimeni nu era aât de 

tare ca să poală impedecă România să urmeze 
politica instinctului ei- naţional.” 

" «Şi acum sfatul, îi zisei. Nu m'a însărcinat. 

Providența să mă ocup de sourta Turciei, mi-e . 
destul să mă trudesc cu aceea a ţării mele. 

Cu toate acestea: îţi dau un sfat de prieten a- 
devăral. Rămâneți neulrii ! Niciodată Turcia” 

1 1
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"n'a avut mai mulţi sorţi-să trăiască — dacă mai 
are vilalitate — decât rămânând neutră în răs- 
boiul acesta. Cereţi' Antantei să vă garanteze 

„în schimb neatârnarea, cereji i abolirea ca-' . 
pitulaţiilor! Veţi obţine tot, Dar răsboiul nu . 
war putea aduce nimic, Dâcă sunteţi bătuţi — . 
şi veţi fi— o să dispăreţi. Dacă sunteţi viclo- 
rioşi, n'o să aveţi nimic. O Germanie triumfă- 
toare, chiar dacă lucrul acesta ar fi cu putinţă, 
n'o să comită niciodată nebunia de a vă da 
Caucaziul ori Egiptul, pe cari le -visaţi. Le-ar 
“lua pentru ca dacă ar putea. Incă odată însă, 
acestea nu-s decât sfaturi. O să vie o zi când - 
o să „vezi dacă sfaturile mele erau ale unui 
prieten». | 

Talaat se ținu de cuvânt a dona zi. la Bu- 
“cureşti. Pe greci ii. prevenisem printre scri- | 
soare expediată noaptea! „printr'un-curier spe- 

„cial. Conferinţa fu amânată pentru. totdeauna. 
" Dela Sinaia, nu Yam mai văzut pe Talaat. 

„Când cu expediţia engleză la Gillipoli,. scrisei. . 
“lui Talaat o scrisoare prin care-l sfătuiam. să 
facă pace :cu. Antanta,. li spuneam că era cel 
din urmă sorţ de scăpare pentru- Turcia, | 

Talaat îmi răspunse prin viu araiu, prin mi- 
nistrul României la Constantinopol, în primă- 
“vara Îui 1916, că evenimentele îi daseră ' lui 

„ dreplate şi nu mie.. UN 
Dar astăzi ?,,. |
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- Am cunoscut pe-mulți din oamenii cari au 
jucaţ un rol în: politica germană. Numai trei 
însă “mi-au lăsat impresia că aveam aface cu 

oameni înti'adevăr- lari. Doui sunt -morţi : 
" Kiderlen-Waechter şi baronul' Marschall. -Al 
„treilea e prințul de Biilow, care, probabil, va 
fi. reprezentantul Germaniei la viitorul. congres 
al păcii. E singurul om pe_care Germania ”] 
„poate însărcina să joce. pe lângă - învingători 

rolul pe care Talleyrand l'a indeplinit alât de 
| bine, acum un veac, rolul d-lui Thiers la 1871. 

"Singur prințul de Biilow e strâin.de marea, 

de. groaznica crimă împotriva umanităţii co- 
misă de ţara “ii, Şi dacă n'ar fi publicat cartea 

mediocră. pe.care a.scris-o despre. politica 
imperiului german, . creditul lui ar. fi fost şi 
mai. mare. -N”are-aface. Germania mare pe ali- - 

. cineva, Şi apoi prințul de Biilow are un âtout 
în buzunar : toată lumea ştie că ela vrut'odi-. 

nioară să pună: botniţă împăratului şi aceasta'i 

dă un prestigiu la care nu poate aspira nici unul 

din: compatrioții lui. Prinţul de Biilow o să ia 
  

Do: / 

1) Lă Roumanie de Duminică 17,30 Aprilie 1916. .
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probabil „cu dânsul pe. “ prinţul Lichnowsky. 
l-ar fi greu să găsească un alt diplomat ger- 
man, care să se poată întâlni cu reprezentanţii 
învingătorilor. fără să fie nevoit! să înceapă” 
prin a face amendă onorabilă, _ 

Departe de a fi un om al trecutului, ca at de 
Goluchowsky şi Berchtold, prinţul de Biilow. 

w este, în ceasul: acesta, unul din oamenii zilei. 
"Tot ceea ce'l priveşle este deci interesant. 

«Prinţul de Biilow e un bărbat de o inteli- 
gență remarcabilă, de-o inteligenţă care . im- 

„pune pe-un om în.toate ţările şi în toate 
„epocile. Are, fireşte, felul de a gândi al unui 
“german, al unui reacționai şi, al unui boernaş 
„dela țară. Dar cu toate piedicele acâstea, e 
de o inteligenţă din cele mai strălucite. Are o. 
limpezime de „vederi, o pricepere”a situaţiilor, 
o fineţă” şi un tact “din cele mai remarcabile. 

- Nu se poate să fii în contact cu dânsul, fără. 
„să'ţi dai seama că ai în fața ta pe un om 
pentru. care situaţia. familiei n'a fost decât. un, 

„ajutor în frumoasa carieră pe carea pareurs-o. 
Ar fi exagerat — şi cred că prinţul de Biilow 
are. destul spirit ca-să n'o pretindă — să zici 

| că prințul de Biilow e un on! mare, Asta, cu 
siguranţă nu. Ba e „chiar ci mult mai prejos 

» de Kiderlen, ca să nu citez de cât pe un alt ger- 
man. Dar e un om tare capabil să priceapă- 
bine şi să găsească cele mai bune soluţii. În - 

3 
. „pustiul “intelectual al lumei politice germane, 

"asta este imens lucru, 

Prinţul de Bilow are — ceea ce nu, sirică 
- deloc—mult farmec.
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E o plăcere să staide vorbă cu dânsul. Dacă 
nu te-poţi aştepta dela el la aforisme geniale 

___ca acelea ale unui Bismarck, în schimb, nici. 

„__"o brutalitate, nici .o asprime, nici o.șemeţie. 
Aproape ai crede, la prima vedere, că ai aface: 
“cu un mediterânean, într'atâta vorba lui «e 
mlădioasă, mieroasă, deschisă. şi "aproape dez- 
merdătoare. - - 

> Te-ai păcăli, desigur,. luându- te după apa-.. 
rențe, dar nu-i se poate tăgădui farmecul. - 
“Am aval! pentru întâia dată o convorbire 

"- politică serioasă cu prinţul de Biilow “spre: 
- sfârşitul lui 1888. In Aprilie fusese numit mi- - 

nistru la Bucureşti, unde avea să rămână până 

la, Decemvrie” 1893. Venea dela Petrograd şi 
:- “părea să cunoască bine afacerile din. Rusia. 

Imi.spunea că a întrebuințat cele 'din urmă 
săptămâni pe cari le petrecuse în capitala rusă, 

la studierea chestiunei române în arhivele 
„ambasadei Germaniei. Căpălase din asta o 
mare încredere în: virtuțile şi în destoinicia - 

poporului român, căruia i prevedea un mare 

viilor. 
-- Era, fâră iadoială, o bună intrate în materie | 

, pentru a ajunge să stea de vorbă cu mine des- 
“pre probleme de-ale politicei europene într'atât . - 

întrucât veneau în atingere cu România şi cu 
neamul românesc, căci, contrariu răposatului 

Kiderlen, prințul de Biilov recunoștea exisleaja 

unei € chestiuni a naţionalilăţilor. 

Această lungă convorbire, -care se ocupa de 
“toate, deci şi de oamenii noştri politici, Ajunse - -



la. Kogălniceanu, la omul acesta'nu numai i cel 
mai mare dintre ai noştri, dar; ceea ce'i şi mai 
mult, realmente mare. 

„Bulow. nu înţelegea de ce era Kogălniceanu 
“prolivnicul politicei de alianţă cu Austria şi cu - 
“Germania. ” Prinţul de Biilov. era un 6m prea 

„deştept ca să atribue lui Kogălniceanu motive 
„de ordin : meschin. EL cunoştea. patriotismul, 
inima mare şi înalta desloinicie a lui Kogălni- 
„ceanu. Şi se mira cum. de nu-şi dădea seama 

| Kogălniceanu de primejdia rusă pentru Româ- 
“nia şi că” scăpurea noastră eră într'o o. alianţă 
"cu Germania. care ne-ar ocroti. 

Răspunsei. prinţului de” iiilow repetânduri - 
cât putui mai bine toale ârgumeritele pe cari 
Nogălniceanu. mi le înfățişăse, de nenumărate - 
ori, impolriva polilicei de alianţă cu Austria 
şi Germania, cu toală reala admiraţie pe care 
el o avea pentru Germania la epoca aceea. 

Când .spusei prințului de; Billow unul din: 
"argumentele - acestea, el îmi - făcu . declaraţia: 
„pentru, care “scriu pagina aceasta în d mintir ile 
mele. - i 

Kogălniceanu imi spusese, între altele: Şi 
pe urină politica aceasta este îndoit de ab- 
surdă, fiindcă se înteineiază pe ideea unui răs- 
Doiu între Rusia şi Germania. Ei bine, un a- 
semenea răsboiu nu va avea loc nici odată. 
Ar fi prea impotriva tradiţiunilor casei Piusiei, 
prea împotriva intereselor Germaniei»... Ia” 
1888 raționamentul acesta părea îâră „cusur. 

a 

t
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_ «Se inşeală, mă întrerupse prințul de Bălow." 
D. Kogălniceanu avea. dreptate sub fosta 
domnie. Dar ţiu să vă. asigur că domnia nouă . 
va schimba cu desăvâ ârşire de front. Va fi. unul. 
din punctele. cardinale ale noului regim (WiL- 
helm al II-lea era pe. tron dela lunie 1888) să 
sporescă paza împolriva Rusiei. _ 

<O să vă daţi în curând seama, fiindcă actele 
politicei noăstre nu vor. lăsa nici o îndoială în 
privinta aceasta». 

Convorbirea se învârti. apoi asupra altor Su- 
biecte, cum se întâmplă ori de câte ori este 

făcând polonism, înțelesei că prinţul'de Billow : 

o simplă convorbire fără scop hotărât. 
. Mai, târziu, când -văzui pe noul. împărat 

nu se inşelase. Asta n'a ținut. multă vreme, 

un suveran absolut, care e destul de puternic 
pentru a .vroi să conducă totul şi nu destul” 
pentru a putea conduce tolul ? 

Fapt e că această primă convorbire. cu prin- 

: ţul de Bilow —.de atunci am avut atâtea al- 
tele! — mi-a rămas adânc. întipărită în me- 
morie. Ea mi-a explicat multe lucruri cari s'au 
petrecut. în aceşti din urmă „douăzeci şi opt 
de ani. - : 

3 
„dar ce poate.dura oare vreme inidelungată la” - =
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_ Marele 'scriitor care e Dr. Dillon a. publicat 
între revistă engleză o "dare. de-seamă: foarte 

interesantă despre coniplotul pe care prințul 
“de Bilov îl pregălise împotriva voinţii : şi a o- 
noarei Italiei. -. N 

| -Reproducem acel. articol: Cititorii o 'să ne 

mulţumească pentru că o să cunoască după 

„natură . procedeurile germane în ţările neu- 
"» tre..Este pentru întâia dată în istoria modernă, 
„când o putere străină se amestecă, pe o scară 

atât de vastă, în afacerile interne ale altei ţări, 

cumpără conştiințele Ga întrun bazar, urzește 

adevărate comploturi împolriva acelei ţări şi 
a voinței sale suverane... . '- 

Când citeşti toate astea, te cutremuri de - 

soarta pe care ar fi avut-o Europa şi omenirea 

dacă : Neronele dela Berlin ar fi fost învin- | 
gălor. Din fericire aceasta nu mâi e decât un 
vis-urât. a 

$ 

„Ne pare rău pentru prințul de Biilow, că. a 
crezat că -e :de datoria lui să se amesțece 

într”o atât de respingătoare întreprindere. a 

Nici chiar pâltiolismul mar puleacierta tot. 
și civilizaţia îşi are drepturile ei. E adevărat 
>
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- că Germania modernă se leapădă de doctrina 

"aceasta. Pentru ea, interesele germanice sunt. 

mai presus decât dreptul, decât cinstea, decât. 

decenţa şi decât umanitatea. Dar de-am avea 

asupra acestorlucruri superioare aceiaşi con- 

cepţie ca Germânia, unde am găsi izvorul sfintei 
uri care ne. insuflețeşte? - 

Da, prinţul de Biilow merita o soârlă mai 

bună. EL se atătase ca unul din oamenii cei 

mai străluciți ai Germaniei 'contemporane. E 

„adevărat că cartea.lui, de curând apărulă, a- 

supra imperiului g german'a dezamăgit pe mulţi 

din . admiratorii “lui şi că: faţada lui a fost. 
„ foarte mult crăpală, Cu toate acestea, compa- 

„rat cu alţii, prinţul de Biilow rămânea pe un” 

piedestal. - . 

Prinţul de Bilow avusese | mai cu seamă un 

merit în ochii luturor acelora cari cugelă. El 

fusese cel dintâi ministru'german care îndrăz- 
nise să pună pe Kaiser la locul lui: Inti”o țară -... 

autocratică, într'o țară unde primul-ministru 

e ales de către suveran, nu e răspunzător decât 

“în fața suveranului şi nu poate fi îndepărtat”. 

decât de suveran fără ca najiunea să poată im- 

pune, ca pentru Venizelos, reintoarcerea lui, 

într'o ţară în care 'organizaţia politică e în 
urmă cu mai multe veacuri cu concepțiile mo- 
“derne; curagiul prințului de Biilow a fost ui- 

milor. ” „ 
„Şi a fostun strigăt general de: admiraţie a- 
cela pe care'l provocă faimosul discurs al prin- 

țului Biilow, discursul în care, cu o măiastră 

TA i | 7
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dibăcie, el impulă suveranului său vorbăria 
fără folos şi făgădui parlamentulni-fantomă! 
că suveranul nu. va mai cădea în păcatul a- 
cesta. Era primul pas, un pas destul de sfios, 
e adevărat, dar. primul pas spre, un guvern 

„liber pentru Germania, - 
Bilow judecând pe împărat i în Reichstag! 

Era aurora unei întregi revoluțiani, a unei re- _ 
voluii sortite cu timpul să scape Germania şi 
“lumea de regimul absurd care nu putea duce . 
decât la grozăviile: războiului actual. 

Cum dea dat greş această încercare? Probabil 
- că prinţul Biilow. nu-şi dase seama de enor- 
milatea îndrăsnelei lui. Cine ştie dacă nu s'a 

- speriat: de ea.el însuşi? E atât de greu ca din 
alâlea generaţii de felişişti faţă de suveran să 

“iasă un suflet -de om liber!... - 
Ceeace e sigur, e că 'Iaiserul pândea pe Bii- 

low pentru a se răzbuna. In ziua când cance- 
“lacul comise - greşeala de a linguşi ps Neron 
în speranţă că o să-l facă să uite buna şi fo- 
lositoarea mustrare ce-i administrase, Wilhelm 
îşi dete seama că Biilow nu era un Cromwell, 

nici chiar un Bismarck, şi se holări să-l supue 
la soarta lui Seneca, dar ca pentru epocă noas-— 
tră: EI îl răstarnă, punând la 'cale împotrivă-i 
o “intrigă reacționară în acelaş Reiclistag în 

care Biilow. işi permisese. să vorbească într'o 

zi, o singură zi, ca într'o adunare de oameni : 
liberi.. 

Hestul se cunoaşte. 

Cu o mare mândrie, .prinţul! Biilow se re- 
trase fără să mârâe. EI îşi împărţi timpul între 

-
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Noţderney şi Roma. Cu ironia-i lină, urmărea 
„dela Cetatea Eternă acrobaţiile fostului. lui: 

stăpân, a cărui inevilabilă tumbă probabil că 
o prevedea pentru o zi sau alta. .. 7 

Când răsturnarea : veni, Neron își aduse a- 
minte .de Seneca şi-i ceru. _jertta supremă, 
harakiri, dar nu 'Barakiri corpului său ci al 

trecutului; al reputației sale, al nuinelui. său 
în. istorie. 

Că patriotismul a biruit supra udei uri 

foarte legitime, pentru asta prinţul Bălov tre- 

bue felicitat. Trebue că ştia că mergea la o 

înfrângere sigură. Cunoştea prea bine Ilalia.ca 
să se înșele asupra inteligenţei şia simțului ei 

„de onoare. 

Pentru asta marila mila omenească, toată 

mila omenească. Dar Biilow şi-a perdut capul.: 

N'avea, sufletul destul de oțelit pentru jerifă. 
Se aprinse la joc. Sfârşi prin a crede posibilă 
o izbândă. Şi atunci s'a scobărât la opera pe: 

„„ care ne-o. descrie d-rul Dillon, la opera aceea 
care răpește -orice aureolă martiriului. lui Se- 
neca cel modern. : MR | 

Ce păcat pentru el, şi ce glorie pentru. 
Neron ! | , 

1
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Inainte de războiul mondial, 'am cunoscut . 
mulţi germani, am avut printre dânşii chiar 

- prieteni. În August 1911, relaţiile mele austro- 

"“ sermare se răciră din ce în ce mai mult, şi, după 
câteva săptămâni, încetară cu desăvârşire, 

Mi SN | 
- ma | 

D. de Bussche, diplomat 'din generaţia nouă, 
este un 'om instruit, deştept, dar fără nici o 
„personalitate şi care ar da mult să pară «grand 
seigneur», lucru care -i e cu neputinţă. Am vor- 

bit o singură dată cu dânsul şi mi-a făcut: 
“impresia” de plaqus, întocmai ca mobilele cari - 
m'au' decât o tablă subţire de stejar ori de nuc, 

dar încolo sunt de brad, ' 

D. de Bussche a fost trimis în România după 

începutul războiului, atunci când șe băgase de 

"seamă la Berlin că ministrul german din Bu- 
cur eşti, un mare bogălaş şi un om excelent, 
nu era-la înălțimea misiunii. 

D. de Bussche, de cum sosi la Sinaia văzu 

pe regele Carol în taină. şi aceasta, înainte de 
a îi fost prezentat Preşedintelui de: Consiliu 

“sau ministrului Afacerilor streine. 
.
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Am aflat lucrul chiar în ziua vizilei,. grație 
poliției mele particulare care mi-a adus lol- 
deauna servicii, probabil pentrucă nam plă- 
tit-o niciodată. După ce-a văzut pe rege; d. 

Bussche merse 'la Bucureşti să se prezinte gu- 

” xernului. Intorcându-se la Sinaia, el îmi tii- 

misc pe: consilierul de legaţie să-mi. ceară o 

convorbire, pe care v fixai chiar în acea zi.: 

„Era la începutul războiului. Primii pe d. Bussche 
în salonul meu, unde aveani o fotografie de-a 
lui Kiderlen-Waechter ci o dedicație foarte 
prietenească. La 6. ceasuri precis intră d. 
Bussche, strâns într” o redingolă.care ar fi vrut 

să pară dela- Londra, dar care, se. 'mtelege, 

era dela Berlin. O chestiune de nuanţă, „dar: 

nuanţa e totul. 

D. Bussche, căruia i se! “spiasese cât de con- 

“vins eram eu de vinovăţie criminală a Ger- 
maniei, se prefăcu că nu ştie nimic şi: în- 

„cepu prin a-mi declara că avea pe lângă mine 
doi introducători': pe prințul de Biilow, care-l 

însărcinase să-mi prezinte amiciţiile sale, şi 

memoria răposatului Niderlen-Waechler care-i 
fusese şef. 

„Ii răspunsei. -că în adevăr - „prinţul Bilow 
* mi-arătase multă. prietenie şi că pentru a cu- 

noaşte raporturile mele cu: Kiderlen, n'avea 
decât să-i privească portretul. Şi adăogai:- 

„<ată. unul care n'ar fi- consimţit niciodată 

'să se asocieze la ceeace face acum Germanias. 
D. de Bussche, care venise înadins ca'să ple- 

deze nevinovăția Germaniei, încercă să sus- 
. , - . . . 
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țină “că succesorii lui Kiderlen fuseseră tot 
“aşa de. pacifiști, că Germania ducea un răz- 
boiu defenfsiy. Protestai cu energie şi în cursul 
discuţiei- spusei d-lui Bussche că ştiam bine, 
“ceeuce se pelrecuse la Berlin, fiindcă ştiam 

„chiar modul cum Kiderlen-Waechter ajunsese 
„- ministru al Afacerilor străine : faimosul: me- 

„ moriu asupra situației mondiale) pe care-l pre- 
zentase lui Bethmann-Hollweg, şi după cilirea | 
căruia cancelarul spusese Impăratului că nu 

„primea'să-şi țină postul decât cu condiţia ca să 
aibă pe Kiderlen ministru al afacerilor străine, 

D. de Bussche păru foarte mitat că ştiam 
acest incident -inlim al diplomaţiei germane şi | 

“ ţinu să-mi. facă cunoscut, că el era acelă, care 
„„copiase, cu mâna lui, menidriul lui Kiderlen.. - 

Waechter, - e . 
«Vedeţi dar, îi'zisei, că asupra polilicei ţării . 

„Dv.. ştiu mai mult . decăt vă închipuiţi». Şi-i 
” povestii: cum, fiindcă von Tirpitz se împotri- 
„vise, Kiderlen nu izbutise să obțină dela Im- 
„părat limitarea înarmărilor navale, lucru care 
ar fi întărit paceâ. Băâ-i adăogai că Kiderlen 
nu mi-a ascuns niciodată siguranța 'ce avea 
că Franţa nu va provoca. niciodală războiul, 
De Bussche părăsi domeniul franțuzesc şi se 

asvârli asupra Englilerei, repetând, ca un'gra- 
mofon,- toate inepţiile nemţeşti despre inten- 

„iunile războinice 'şi despre intrigile Angliei. 
„ Tăiai scurt această pledoarie stângace, prin- 

„„»: tr'o afirmare care zăpăci cu desăvârşire pe in- 
terlocutorul meu. <Vă osteniţi fără nici un - 

„A
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folos, domnule ministru ; eu cunosc prea: bine 
Anglia.. Ungaria şi Germania au provocat răz- 
bojul universal». Şi-i dădui argumentele mele 
cu alâta energie, că de Bussche nu mai stărui” 
şi schimbă vorba. Dar, inainte. de a. o face, 
el ținu să-mi repete încă odală că Germania 
ducea un.războiu de : apărare şi că poporul 
german era încredințat da aceasta.. 

«Aici aveţi dreptate, îi răspunsei. Ceeace-mă 
miră mai mult la dv.,' nu e nici forţa. militară, 
care e formidabilă, nici organizarea, care este 

„excelentă, ci disciplina pe care i-aţi înculcat-o 
poporului aşa încât ii puteţi impune convin-!' 
gerile ce trebue să aibă, întocmai ca un re= 
gulament de poliţie, oricât de certatezar fi cu 
adevărul. Acest lucru este unic şi În adevăr 
fără precedent». 
Convorbirea lâncezea. Ministrul german, 

eră vizibil, aştepta un prilej ca să se retragă, 
dar consilierul de legaţie nu mai sosea. 

Când acesta intră, d. de Bussche — iar pla- 
Quc-ul — 'crezu de datoria lui să se scuze că. 
pleacă. aşa de repede, dar — îmi spuse eh-— 
«am o audienţă la rege la 7 ore şi 1/„.» 

«Vă felicit că vedeţi pe Majestatea Sa pen- 
tru a doua oară în trei zile» îi răspunsei. A-. 
ceasta e de bun'augur „pentru dv.»., 

De Bussche păli şi-mi: declară că nu mă 
pricepe, de oarece peste câteva minute avea, 
să vadă pentru întâiaşi dată pe rege. Şi adăogă 
că n'ar fi putut vedea pe rege mai "nainte de 
a se fi prezintat guvernului. - 

, 
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«Ei bine, mă 'voiu fi înşelat», îi răspunsei, 
— şi acesta “fu cel din. urmă cuvânt schimbat 
între mine şi cel din urmă ministru al Ger- 
maniei în România, | 

Această încercare, de mai dinainte sortită 
"să nu izbutească, de 'a-mi dovedi că autorul . 
războiului mondial eră Anglia, precum și min- 
ciuna cu privire la întâlnirea lui cu regele 

" — nu e oare, în mic, intreaga metodă a diplo-- 
maţiei. nemjeşti ?. 

* 

i x 
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La câleva -zile după. bătălia dela Marna, mă 
scoboram dela villa' mea din Sinaia spre ho- 
telul Palace, când. un. automobil se opri în 
faţa mea: şi un domn gălbejit ca „praful: de 

„pe drumurile noastre, se dete jos să-mi vor=. 
bească. Ii dădui întâlnire numai decât, Spunea: 
că vine dela Berlin din parlea d-lui Zimmer- 

"mann, numai şi numai ca să-mi vorbească. 
Când, câteva minute : mai lârziu,. sosi la- 

So 
a 

e
 
a
a
 

mine, se deszise. Imi lămuri că nu Zimmer- . -: 
mann îl trimesese, - 

Omul care venea dela Berlin eră un înginer- 
„" neamţ, “slabilit de mulţi. ani în România, 

căsătorit cu o româncă, profesor la una din 
şcoalele: noastre snperioare,  'alât: de al _nos- 
tru, că aveam . convingerea că. e naturalizat 
cetățean. român. La începutul războiului insă 
D. Sch. sc afla la Berlin, şi față de refuzul 
"Aomâniei de a intra. în războiu alături de : 
Germania, el se pusese pe lucru ca să ajute 

“în vederea acestui rezultat, 
,
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Cu acesl scop, el. ne trimeteă din Berlin 
telegrame foarie lungi, câte odată câte două şi 
căte trei pe zi, cu cele mai tendenţioase știri 
în privința mersului războiului. Nădăjduia să 
ne câşlige înfricoşându-ne. Stăruința aceasta 
“excesivă îmi dovedise. că d..Sch. lucra pe 

socoteala Germaniei. Eram indignat în contra 

“ acestui «năturalizat> şi, în înlâlnirea' mea cu 

el, îi făcui aspre mustrări “că, punându-se în 
serviciul Germaniei, şi-a uitat cu desăvârşire 

că devenise cetățean român. Indignarea mă 
înăbuşa. Omul se-scuză explicându-mi că «el 

„nu e încă naturalizat. Dar violența vorbelor 
mele îl impresionase şi când veni la mine, nu 

„enai avea îndrăzneaia dela inceput. 

Propunerea d-lui Sch, era abracadabrantă.. 

„EL începu prin a recunoaşte că atiludinea 

mea faţă de Germania se : explica în “mod fi-: 

resc prin dragostea. mea pentru Franta. «Dar, 

adăogă dânsul, noi, germanii, iubim şi noi. 

Y'ranţa şi n "avem nimic: împotriva ei. Dimpo- 
trivă, ideia să. ne bătem în . contra Franţei 

"ne. este cu totul penibilă. 

«Acestea fiind sentimentele Germaniei faţă 

de Frunţa, am venit la Dy., pe care vă con- 

sider de multă vreme ca pe unul din oame- 
nii Europei cari" văd mai bine — părere care 
-dealiminteri e „împăr tăşită de lumea * politică 

„- din” Berlin —'să vă dau prilejul: să faceţi. 
României, Franţei şi Umanităţei un serviciu, 

«care va face ca numele Dv. să străluceascti 

pentru vecie în Istorie, Ş
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«Duceţi-vă la. Paris, unde lumea are incredere 
în Dv., şi cu drept cuvânt; propuneţi Franţei - 

„pacea separată. Vom pune” Franţei condiţii 
„ magnifice la cari -nici:nu se aşteaptă. Vom. 
"pedepsi apoi, cum merită, pe Ruşi şi mai cu 
seamă pe Englezi, adevărații provocatori ai 
războiului, adevărații vinovaţi -ai acestei ca- 
tastrofe. Dv. aveţi mai mult sorț de a fi as- 
cullat, ca ori care altul»? ” . 

Răspunsei neamţului ceeace: orice om, în 
locul meu, i-ar fi răspuns. 

Ii spusei că. m'avea nici un cuvânt să mă 
creadă în stare să ascult o asemenea suges- 
tiune. Să propun o infamie | Trebuia să ştie 
că de aşa ceva sunt, incapabil. Să-mi închipui 
că, dăcă Franţa vrea vre-odată să se înjosea- 
scă până la o asemenea uriciune, at: avea ne- 
voe peniru aceasta de samsarlâcul meu, în- 

“semnează a pierde orice simţ al” propotţiei, 
prin urmare a fi mui dobitoc decât e firesc, 

Trimisei, la plimbare pe d. Sch. precum nie- - 
rila, nu fără a-i spune că plâng pe Germania 
dacă cunoaşte aşa de puţin sufletul Franţei şi 
al celorlalţi adversari ai săi. - 

Că Berlinul ar fi putut să „mă creadă atât 

de deşert, încât să-mi. închipui că pot juca un, 

astfel de rol, şi atât de lipsit de simţ. moral 
"încât să vreau să-l joc, —e un lucru fără i im- 

portanță, fiindcă aceasta ar fi însemnat numai 
că nu cunoşti un om; — dar să-şi închipue: 

"Berlinul că Franța ar putea să trădeze pe An- 
glia, care-i venise în ajulor fără ca să fie obli- 

î. i: 7 |
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gală prin nimic, — acest lucru ne: arată că la 
Berlin lumea era lipsită nu numai de simţ 
moral, dar şi de inteligenţă, ceeace câleodală 
e. şi mai primejdios. . 

Pe d. Sch. nu lam mai revăzut, 
7 

+ 
* - 

. 

“In Noemwrie 1914, la Bucureşti, am văzut 
„pentru cea din urmă oară.pe un prieten ger- 
man, cu care avusesem legături foarte strânse. 

D. S. este unul din-oamenii de afaceri cei 
mai isteţi, una Qin minţile - luminoase cari 

"te izbesc dela început şi despre care îţi zici : 
<Omul acesta ar fi izbutit în .orice timp, în 
orice "fară şi în orice profesiune». 
's. este un german din cei mai internaţionali: 

Mamă-sa era rusă, soția lui este engleză, are 
"o soră. măritată în Rusia şi o alta în Statele- 
Unite. Cea mai.mare parte din viaţă şi-a pe- 
trecut-o în afară de hotarele” Germaniei, în 
Rusia, în Englitera, în România. Şi pe lângă 
acestea, foarte bine crescut, cu fineţă şi spirit. 

Spun toate acestea pentru că S., în Noem- 
vrie 1914, mi-a dat penibila privelişte in 

"care am văzut până'la ce grad războiul germân 
a pulu! să pervertească chiar pe un om aşa 
de cuminte ca el. Se va înțelege mirarea'mea, 
de indată ce voiu povesti spusele lui S. Se va 
înțelege iarăşi, pentru ce, când S$. plecă după 

-3 ceasuri. de conversaţie, spusei celor ce mă 
aşteplau Ja masă: 
«Am petrecut trei-ceasuri întrun, balamuc I» E 

A - + a „7 N
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S$., care avusese totdeauna pentru “mine uiz 

sincer prieteşug; venise în realilate să vază 

dacă.nu e ceva de. făcut în contra germano- 

fobii mele: Prâa bine crescut ca să- mi spună 

dcadreplul proeciul său; el începu prin a-mi 

aduce: scuzele d-lui de Bussche, ministrul Ger- 

maniei, că nu mai poate veni să mă. xiziteze. 

«Dacă n'ai fi atacat decât pe Germania», îmi 

zise el, «d. de Bussche şi-ar face o plăcere să 

vină să te vază ; dar d-ta ataci pe Impăratut. : 

_şi, lucrul acesta nu-l poate trece cu vederea». 

4 

Ii răspunsci că d. de Bussche avea dreptate : 

să nu mai vină până la mine, de oarece, în: 

nici un caz, nu i-aşi întoarce vizita. Adăogai că 

dacă d. de-Bussche' mar întâlni vreo- dati, îl 

rugam să-i spună să nu mă . salute, fiindcă 

eram hotărât să nu-i: întorc salutul. 

S. îmi spuse, în termenii cei mai meşle- 

„şugit: măsuraţi ca să nu mă supere, că-i părea 

dar pentru ] România, că mă vede îmbarcal pe 

“un vas. care lrebuia să se scufunde, şi,. foarle 

* 

fin, făcu aluzie la Joviturile de lopaiă cari, 

date la timp, pot schimba atâtea lucruti. 

Fiindcă nu vream să fiu grosolan cu 5., mă 

” făcui. că nu înțeleg, şi- -i răspunsei că nu m am 

îmbarcat pe vre-un vas, dar că înotam in 

oceanul cel mai plin de „primejdii, ca” să 'mă 

supun imperativt ului categoric al conştiinței:: 

- mele, şi fără să mă întreb dacă aveam sau nu 

  

2 

rău din tot sufletul, nu numai .peniru mine, - 

sorţi ca.să ajung la port, Şi cum S. stăruia . 

asupra nenorocirei României de a pierde sin-.
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gurul om" politic care, după părerea lui, avea 
o valoare reală, i-o. lăiui scurt cu aceste -vorbe - 
pe cari le-am repetat alât de des: «Cum se 
poale cineva opri la situaţia unui-om, cânde 
vorba de soarta lumii 9». A Da 
Atunci S. părăsi chestia personală. Benun- . 

țând la ideiă de a mă convinge, începu să gân. 
„ dească cu glas tare, Și, timp de două ceasuri, 
„îmi explică pentru ce Germania va fi viclori: 
pasă, pentru ce era cu nepulinţă să nu. în- 
viugă, şi pentru ce toţi! cei ce se vor: pune 
de-acurmezişul Germaniei 'vor fi zdrobiţi fără 
nici un folos nici pentru ei, nici pentru cauza 
pe care ar vroi sto servească... e 

După S., Germania era cu 50 de ani înaintea 
” celorlalte națiuni, pentru că ea ştia ce e or- | 
ganizaţia, în timp ce ceilalţi rămăseseră la ne... 
putinţa iniţiativelor individuale. . 

Pentru aceasta, cu deosebire, victoria: Ger. - 
_maniei, care eră tot aşa de indiscutabilă ca și 
căldura soarelui, ar fio binefacere 'pentru 
întreaga omenire, de barece chiar:şi naţiunile .. 
îhvinse se vor simți mai bine sub hegemonia 

germană. | 
«Din cei doi vrăjmași ai noştri, spunea. el, 

Franţa e singurul. care contează. Soldaţii săi, 
ofițerii săi, statul său major sunt tot aşa -de 

“buni ca ai noştri; dar 38 de milioane în Con- 
tra a 70 nu pot face nimic. Franţa va fi fă- 

„cultă praf şi nouă, Germanilor, o să ne pară 
zăn, x Sa o 

«Rusia 'nu:ne dă nicio nelinişte. Nu numă- 
rul este principalul factor al războiului ; să
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- mă crezi, Rusia .va merge din dezastru î în de- 

zastru. Cecace s'a „petrecut în Mazuria se va 

repeta oridecâtcori Husia vei „crede că epe 

cale de a face ceva. 
«Dezordinea .rusă, incășia rusă, lipsa abso- 

Jută a oricărei organizaţiuni şi neputinţa fun- 

damentală de a ajunge la vreo organizaţiune, 

fac ca faimosultăvăluc să fie: o primejdioasă 

iluzie. Crede-mă, ruşii vor fi bătuţi tocmai 
“când va fi mai multă nevoe de dânşii: Şi ei 
cei dintâi vor părăsi. lupla. 4 
«Rămâne Anglia. Aceasta, evident, ar putea. 

“să fie formidabilă. Dacă Anglia ar fi început” 
să se înarmeze acum zece ani, noi n'am fi 

“îndrăznit” să facem războiul „niciodată ; dar 

Englitera vrea 'să facă în câteva luni ceeace 
Germania'a 'făcul întrun veac. Aceasta in- 

irece . puterile omeneşti. Asta nu se va în- 

tâm pla. O , 
—, 

«Şi iată cum au să se desfăşoare evenimen- 

- tele. Războiul va mai dura câleva luni, cel 

mult un an, Impăratul va intra, în capul tru- 

pelor sale, în Paris, în Moscova şi în Londra», 

Şi'cum zâmbeam, S. repetă: «Da, în Londra. “o
u 

Acolo, la Westminster, Impăratul va dicta 
“pacea lumii, noua organizâre. a neamului o- 
menesc». 
_S. nu se gândea de loc să mă sperie. Re 
adânc convins de tot ce proorocea. Pentru cl 

“era evidența. Şi cu toate acestea, o repet, este 

un om instruit, idleligent, care a călătorit, care 

. cunoaşte tot globul, care, brăind toată. viața în 

7 ț
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străinătale, ar fi -pulut avea o mentalitate mai . 
“largă. ' o [ 

Dar nu mi-a spus el însuși, că dela războiu 
se simțea tot aşa de Michel ca ori şi ce ţăran 
neamţ ? i ; 

a To 

In primăvara lui 1915 un prietem înhi spuse. 
că un diplomat german, cu care avusesem 
strânse legături dar pe care nu-l mai salu- 
tam de luni întregi, cerea să mă vază cu orice 

- preţ: Mi se propunea să ne întâlnini, ca din 
întâmplare, la prietenul care-mi vorbea. 'S1ă-. 
ruința fu aşa de mare, că primii, dar cu con- 

„ diţia expresă că nu se va'schimba nicio vorbă 
"de politică. Ştiam bine că diplomatul german. 
n'avea să respecte acest angajament, dar în- - 

„ Yoiala, că polilica avea să fie îndepărtată din 
"conversaţia noastră, îmi era indispensabilă pen- 
„tru ca să pot, fără impoliteţă, .să pun capăt 
„unei convorbiri când mi. s'o părea că _lrebue 
s'o fac.: " 
„A doua zi, pe la-5 şi jumălale, când mă să=: 

"-seam la prietenul mel, diplomatul german 
" intră, Imi Spuse că ştia că România avea să 
intre în curând în război în contra Germaniei, 
că prin urmare trebuia să părăsească Bucu | 
reştii şi că venise să mă roage să primesc, cu, | 
acea ocazie, cheile apartamentului, său, pu-; 
nând temei pe. spirilul meu -cavaleresc! de â 
fuce să i se respecte lucrurile. E de prisos să 

> mai spun că n "avea nicio intenţie să se con- 
| ducă astfel şi, că in August 1916. nici nu i-a
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» trecut prin gând s'0. facă. Mi-e lotuşi plăcut 

să-mi aduc aminte că diplomatul german punea 
lemeiu pe mine ca să-i scap mobilierul şi lu- - 

| „crutile, pe când, în Decembrie 1916, mare- . 

şalul Mackensen avea să portincească nu nu: 

„mai prădarea cea mai desăvârșită a casei mele, 

„dar avea! să vie chiar, după câteva zile, însoţit 
de statul său major, ca să âdmire opera în- 

 deplinită. E, desigur,o oarecare distanţă între 
noi şi Nemţil | , 

Diplomatul . german mă întrebă cu o can- 
„doare de „porunceală, pe ce îmi înlemeiam 
convinger ea că Germania va fi bătută. Şi-i răs- 

- punsei fără -reticenţă. Ii dădui temeiurile mele, 

„cari erau ale” bunului simţ, şi. din: fir a păr, 
“diplomatul german ajunse * să. hi facă urmă- 

„toarea. destăinuire : PO 

"= «Da, tot ce spui e drept. Militarisrhul pru- 

„sian,'caporalisinul prusian este cel mai abo- 

„minabil lucru de pe pământ. Dar este invin- 
cibil. Şi nu putem decât să ne închinăm toţi 

".. înaintea lui, ca înaintea unei fatalităţi». 

Drept orice răspuns, îi dădui diplomatului 
german întâlnire după ce's'0 sfârşi războiul, 

+ 
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„» Tatichet nu mai e un. nume prea 'cunoscut 
în lumea politică europeană. -Cu toate” aces- 
lea e until din oamenii întradevăr inteligenţi, 
pe cari mi-a fost dat să-i întâlnesc. Am vorbit 

“cu el de două ori, în ambele dăţi la Londra. 
Cea „dintâi dată era la un prâuz la Saint- 

James's . Club, la care luau parle, între alţii, 
sir Donald Mackenzie-YVallace, pe atunci di- 

„rectorul politic al lui. Times, şi lord Reay, fost: 
guvernator al Bombay-ului, bine cunoscut în 
lumea dreptului internaţional. | 

A doua 'oară a fost la Tatichef. Intâlnii a-.. 
colo pentru câteva minute pe Stead, faimosul. 
publicist, care avea să-şi găsească moarlea în 
catastrofa Titanic-ului. In momentul acela Ta- 
tichef era, în Anglia, agentul răposatului Witte, 
puternicul ministru de finanțe al imperiului 
„rus-care, ca corolar al diclaturei sale, avea 
în capitalele mai de seamă ale Europei repre-" 

* zentanţi financiari, în realitate o a doua di- 
| plomaţie . -pe care o controla el singuri 

Istoria lui 'Tatichef e din cele mai curioase. 
Debutase în diplomaţie şi încă cu multă stră- 

  

1) La Roumanie de Marți 26 Aprilie (9 Mai) 1916. 2
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lucire. Pe când se găsea la ambasada din Viena, 
făcu antigermanism ori, cel puţin, nu făcu 

filogermanism. La epoca aceea, asta era o pri-. 

mejdie de moarte. Bismarck, a cărui influenţă 
asupra. cercurilor din Petrograd e cunoscută 

şi care nu trecea nimic cu vederea se hotări 

să-i frângă gâtul. Un incident din viaţa senti-- 

- mentală a lui Tatichet dete. Cancelarului de fer 
ocazia căulată: Cabinetul din-Petrograd destitui 

pe Tatichef, Acesta se răzbună” ca un om 
tare. S'a dedat studiilor istorice şi a produs 

opere care-i creiaseră o mare reputaţie. In lim- 

pul războiului dela 1877, se înrolase ca vo- 

luntar şi se purtase in aşa fel că obținuse cru- 

cea Sf. Gheorghe. EI îşi continua câriera li- - 
terară, când Witte il reluă în serviciul sta- 

tului, în “funcțiunea de care am vorbit mai sus. 

„Moartea _1;suprinse inainle ca să-şi îi putut 

da toată inăsura puterii lui. 

Cum se întâmplă cu toți. ruşii deştepţi, con= 
vorbirea! cu Tatichef era din cele mai atră- 

gătoare, Fineţă, imaginaţie, spirit şi farmec. 
"Pe Jângă acestea un anumit curaj de a atinge 
“punelele cele mai delicate cu o perfectă m 

rinţă, că - 

Vorbirăm, fireşte, despie. raporturile ruso 

române. Erau detestabile. De frica: Rusiei, 

inotam în plin boşism şi Tatichef 'nu era o- 
mul care să nu ştie. El îmi lămuri adevăru 

atât de: simplu, că între rusofobie şi unitatea 

națională românească era o absolută! aniino- 
"mie şi că, prin urmare, apucasem pe un druni 

7, 

Pi
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gr de oarece într'o zi sau alta. instinctul 

de de. are o să-ne împingă fatal pe calea. 

opusă. E destul de uşor'de închipuit argumen- 
lația: hi, Tatichef, ca să mi mai am nevoe să 

- stărui? An momentul acesta, argumentele scrii- 
torului Aus sunt 'în mintea şi în inima tuturor 

românilă : ! 

Pa Tatichet ajunse cu necesitate Ja chestia Ba- 

_" sarabiei. Fecunoştea că “guvernul rus făcuse o 
Z nedreptate impunându- -n€ schimbul celor treie 

districte din Basarabia pentru Dobrogea. “Păre- 
rea lui era ci. Rusia ar fi trebuit numai să ne 

„ofere schimbri acesta dar să se abțină dacă 

noi il refuzam DE , 

«Şi, adăogă el, cât de rău ar fi fost din parlea 
“dv, să-l refuzaţi! ațeleg simţimintele românilor 

. față de Basarabia) totuşi aceste simţiminte iu 
privesc numai cele trei districte dela miază-zi, 

-ci întreaga, provincie, întreg ținutul dintre Prut 

şi Nistru perdut în 1$12. Inţeleg simţimântul . 

- iacesta de dureroasă părere de rău, chiar şi de. 
“ aspiraţiune. călduroasă E prea firesc, pentru 

ca .un prielen -al adevărului să fie în -drept 
să-l tăgăduiască. Dar 'eceace nu înțeleg, este 
întrucât păstrarea celor lrei disțricle, despăr- 
ţie de Basarabia rusească prin cea mai con- 
venţională graniţă, ar putea să mulţumească 
simțimântul românesc pentru unitatea naţio- 

„mală ori să sporească sorții unei viitoare do- 

- bândiri a întregei Basarăbii. Afară de districtul 

Cahul, Basarabia dela Dunăre e colţul cel mai: 
puţin ropânesc al statului rgmân şi dacă po-. 
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sesiunea” Chiliei a jucat un rol mare în isteria 
românilor, trebue să recunoşti că pe nia un 
alt ţinut al vechei Moldove suveranitatea mol- 
dovenească n'a fost mai întreruptă... Să socoţi 
mlaştinele Basarabiei de miazăzi ea u1 punct 
strategic pentru o înaintare spre Nistru, ar fi 
o copilărie. A, desigur, îmbucălura Dunării este 
de o mare valoare. Dar România, săpână pe 
malul stâng al Huviului, ar fi fosi mai puțin, 
slăpână pe îmbucătura Dunării, decât în si- 

“luaţia pe care i-a creat-o anexarcă Dobrogei. 
Cât despre accesul la mare, nici nu se poale. : 
măcar compară, Coasta ” basarebeană, cu fai- 
mosul pod proiectat la Jibriani, mar fi dat 
niciodată României un adevărat acces la mare, 
pe câtă vreme cu Sulina, Constanţa şi Man- 
galia, e cu tolul altceva. Si na atârnat decât de 
dv. ca să adăugați Varna, 'unul din cele mai 
frumoase porturi ale Mării Negre, Varna care a - „ . - „. . ERI în 1878 era orice vreți, ;numai un oraş bul- 
gar nu». : 

Şi. cum încercai să. întrerup, Talichef a-. 
dăogă: Su | 

«Vă mai spun încă odată, că am făcut rău 
silindu-vă; şi dv. aţi. făcut şi mai rău refuzând 
un schimb atât de priincios. Desigur, aşi fi 
înțeles politica dv.” dacă ar fi fost vorba de 
posesiunea întregei Basarabii, dar nu era vorba 
nici de aceasta, nici de altceva care să se fi 
apropiat de 'aceasta.. Aveaji “la 1878. prilejut 

- rar de a: trage toate foloasele, mari” foloase, 
din alianța dv. cu Rusia, mai cu seamă În 

N 
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TATICHEF Ni b)    urm zilelor. glorioase dela Plevna. Aţi per- 
dut pilejul acesta; Ce-aţi “câștigat în schimb ? 

„_Pentruză într'o zi sau, alta fatalitatea istoriei 

— carea. aşezat cel mai mare număr din ro- 
mânii di irredenli în Austro-Ungaria, deci 

„la Germani, — o să vă apropie de noi, o să 
Y 

vă facă tovărăşii noştri de arme, — dacă nu 

„sreţi să pecttluiţi dv. înşi-vă distrugerea nea- 
mului dv. . şi a nealârnării dv. — n aţi făcut 

“decât să perd: ți timp. 
" «Aşa că, adăogă Tatichef, cu toate. tratatele 

di. — tratâtele â căror existenţă vă faceți că 
n'o cunoaşteti,: dar a căror realitate eu o afirm. 

„—:eu vă socot ca viitori aliaţi penlru ziua 

marilor socoteli. Mi- e cu neputinţă să admit 

“că naţiunile se poti sinucide. Pot :să se înşele 
an limp oarecare, ar întoarcerea la adevăr se 
impune. Vă urez ca: ziua cea mare. să vă gă- . 
'sească gata şi puternici !». . 
Şi avea dreptate Tatichef. Adevărul a sfâr- 

şit prin a se impune. * . 
4
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Toată lumea a cunoscut în România pe răpo= 
salul de Coutouly.- Toţi au apreciat blândeţea' . . ._. 7 . caracterului - fostului ministru al Franţei la 
Bucureşti şi sincera lui prietenie pentru (ara 

"+ noastră, a | 
. Gustave de Coutouly servise în garda mo- 

“bilă în 1870; pe urmă a luptat împotriva Co- 
munei. Era firesc să păstreze o amintire vie, 
despre anul teribil şi să-i rămâe pentru dea-. 
pururi înrădăcinată în inimă sfânta ură a: în- 
vinsului. „ ÎN 

L'am văzut pentru cea: din urmă dată la 
Paris în monientul incidentului Tangerului. 
Ne-aducem aminte de faimoasa debarcare a 
Kaiserului, care zori: prima dificultate maro- 
cană şi era cât pe-aci să dea foc Europei. 

La Paris a fost ca un trăznet. Lumea se 
obişnuise cu ideea păcei; se credea” mai ales. 
că Franţa era la adăpost de o nouă agresiune 
din partea Germâniei. Trăznetul' acesta din- 

tr'un cer senin a fost în adevăr începutul unei - 
ere noui în psihologia poporului irancez. 

_“ In faţa posibilităţii unui atac pe neaşteptate, 
absolut nejustificat, se luaseră câteva măsuri j e 7 . 

Ea | 
“ i
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îs pentru a le relua. Dar:nu putem uri pe ger- 

"mani din cauza Sedanului, | E 

4 

_ FRANCEZI ȘI PEUTONI a VȚ 

N de precauţiune. Garnizoanele dela Răsărit fu- 

N seseră întărite iar regimentele dela graniță 

erau ținute în continuă alarmă. 

“Intr'unul din regimentele acestea servea u- 

nicul fiu al d-lui de Coutouly, — acela 'chiar 

“care, în războiul acesta, a fost ucis cu. faţa 

la duşman, două zile după ce se însurase. 

Vorbeam cu. prietenul meu de Coutouly - 

despre g gravitatea ceasului, şi în cursul: aces- - 

tei consorbiri el îmi ceti'o scrisoare pe care 

1-0 trimisese fiu-sâu -dela frontieră. 

In scrisoarea aceea tânăral soldat se ex- 

prima cu acea minunată bărbăţie, veselă şi spi- 

“rituală, care e caracteristică francezului. Li 

"spunea tatălui lui, să nu se teamă de nimic,. 

că generația nouă, cu toale aparențele ei de. 

“nepăsare şi de moliciune, o să-şi facă datoria 

- franţuzeşte, că o să fie. demnă de: strămoşii ei 

şi că, dacă ar izbucni războiul, eroii cari cins--- 

tiseră istoria “Frauţei ar putea fi mândrii de 

isprăvile strălucite ale franceziloi de azi. Dar, 

adăogă el, ne e cu neputinţă nouă să urim; 

Voi, cei cari v'aţi bătut în 1870, voi nutriţi o 

ură. firească şi legitimă împotriva Germaniei. 

Nu trebue să ne “condamnaţi că n'o avem şi 

„noi. Franţa,s'a bătut, pe rând, cu atâtea na- 

țiuni!: A fost învinsă şi a fost victorioasă. Tre- . 

„.bue oare să urîm . pe englezi din cauză lui 

Waterloo? Dar am fost împreună în Crimeea. 

Desigur, Alsacia şi “Lorena ne pasionează a-. 

dânc şi ne-am vărsa cu dragă inimă. sângele
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4 ARII AR pe o „. Și măsuram, impreună cu amicul meu Cou-. 

-louly, adâncimile sulletului latin, drept şi ge- 
„neros chiar şi față de inamicul care ne-a făcut 
Tău, punând mai presus de“ orice lealitatea şi «mila: omenească. | Da a 
Noua generaţie, îmi spunea prietenul meu, :0 să te uimească prin eroismul ci; şi o săfie cu atât mai frumos cu cât ura 'nu găseşte loc în inima ei. Si 

„Şi în vreme ce la: învinșii din 1870 sufletul. 
“se liberase de orice palimă rea, învingătorii , urau din zi-în zi mai. mult Franţa şi pe | Ci „ra “francezi, 

In Germania aveau necaz pe :Franţa, 'pen- -drucă nu murise după 1870, Le părea rău câ 
no speliseră şi Că nu-i zmulseseră mai mult - “teritoriu şi mai mulţi bani şi pândeau momen- 

“tul să se poată aruncă asupră-i, pentru ca de “dala aceasta s'o distrugă pentru totdeauna... 
Când se declară războiul, bunul meu prie= ten Titulescu) să găsea la, Stockholm. Ca să 

:5e Înapoeze în țară fu nevoit să „ireacă - prin 
“Berlin, unde rămase vreo zece “zile, , dacă nu mai mult; De -acolo Îmi trimise o scri- | soare pe care o păstrez, fiindcă face cinste spiritului de observaţie al lui“ Titulescu şi a ““dâncimii judecății lui. Titulescu se arată în -acea scrisoare orbit de ceeace vede În Ger- 
“mania ; dar pentru el nu e interesant nici nu- - 

materială ; importantul e sufletul german. Su- 

1) Ministral finanţelor în ultimul gaverr național român. 
! i 

“amărul. tunurilor nici admirabila : organizație 
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- netul acesta ] minuncază şi-l înspăimântă lot: 

“odată. A văzut manifestaţiiJe ; ; a văzul expresia 

de fericire cu care părinţii şi prietenii g găseau: 
numele acelora cari le erau scumpi în listele. 

de morţi. Şi: conchide: «E limpede pentru: 
„mine, că poporul acesta aşteaptă cu o înfri- 

'gurată nerăbdare, de patruzeci de ani, mo- 

mentul acesta, Poporul acesta e fericit de răz- 
boiu. EI a vrut din toate puterile lui războiul, 

“îl socoale aşa cum'.creştinii socoteau. venirea. 
_lui dlesia şi în bucuria de a lovi Franţa dis- 

par chiar şi simţimintele fireşti». 
Mă gândesc la cele două mentalități: fiii 

L.atinilâr învinşi cari nu pot uri pe învingă-- 
tori şi fiii învingătorilor teutoni cari urmă-: . 

resc cu ura lor pe învinşii, de altădată, 
* 

Ei * 
E) 

La spatele! meu, în'mica bibliotecă de cam: 

panie, am luat eri din raftul poeţilor IV Arince- 

lerrible pe care n'o recilisem' de vreme atât 

"de îndelungată. Marele poet, cel mai mare liric 

al timpurilor moderne, vorbeşte. „de alegerea: 

între cele doui naţiuni. 

El începe cu Germania, căreia i consacră: 

lrei: pagini. cari încep cu versul acesta : 

Nici o altă națiune nu-i mai maro decât tino 

„şi se sfârşesc cu acestălalt ; 

xinle, acestea :-. 

Germanis o puternică şi superbă. a. 

iar pentru Franţa el n'adaugă decât trei cu-
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A Ş sae:0, mamă | , 

Si Victor Hugo — căruia i s'au făcut fune- 
ralii neăsemuite, după vegherea mortului sub 

> Arcul de Triumf — vorbeşte. “astfel în Sep- 
tembrie 1870, atunci când Germania începuse 

“războiul împotriva Franţei după ce sfârşise 
pe acela impotriva imperiului, : 
Cum o să poată ?nțelege vreodată teutonii 

suiletul francez? Cum o să-l poată ei judecă? 
Cum o să poală ei'să nu se înşele asupra 'pu-. 
terei şi. a deciziunei Franţei ? - - 

   



„ ITALIA_CEA NOUĂ 1) 

Două săptimâni înaînle de: războiul. Tuso- 
japonez, vorbeam cu un bărbat de stat care era 

"în acelaş timp un mare soldat ?), despre sorții 
„războiului acestuia pe care amândoi îl -cre- 
deam sigur, cu toate asigurările pacifice ale 

_Cancelariilor. li împărtăşii convingerea: mea 
“adâncă, că japonezii vor fi învingători pe toată 
linia. El îmi răspunse 'prin obişnuitele obiec- 
țivni: cele 90 de divizii ruse .opuse celor 
13 divizii japoneză, etc., ete. La urma urmelor 
mă întrebă pe ce-mi întemeiam. eu neclintita 
mea convingere. at 

«Cred, îi spusei, în: factorul moral. Istoria, 
mă învaţă că moralul, mai'mult:decât nu- . 
mărul batalioanelor, aduce victoria. Pentru ruşi 
e vorba de: un absurd răsboiu colonial, pe 
care ei nici nu-l înţeleg_măcar ; pentru japo- 
nezi victoria e o trebuinţă vitală. Ei ştiu că 
atâta” vreme -cât nu. vor fi bătut albi, vom 

„continua să ne uităm la ei de sus. „Ei bine, 
pentru japonezi cinstea. este binele suprem ;-- 
au nevoe să învingă pentru a fi eg salii noştri»... 

  

1) Lo Roumânie de Joi i 16/29 Talie 1915. 
2) Rozele Carol..
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Şi cum convorbitorul meu stăruia :. 
„«lacă, îi! zisei, mi-aţi spus adesea că ar- 
mata austriacă era excelentă, că infanteria ei, 
-era chiar superioară infanteriei germane iar 
înaltul comandament, de când nu mai era re- 
zervăt nobilimei, făcuse progrese uimitoare. 

| „Ei bine, eu sunt sigur că la număr egal ori. 
aproape egal armala austriacă ar fi bătută de. 
oricare altă armată. Ea n'are, nu poate să. 
aibă factorul moral. | 

Şi, cum avea aerul să mă găsească absurd, 

«Stiu că aveţi o “destul de mediocră idee de 
armata italiană. Ei bine, eu. sunt sigur că la 
număr egal armata italiană ar znopi în bătae 
“armata austriacă».  .. : 

Și după câleva observaţii n mai adăugai încă:.. 
„„ «Nu cunoaşteţi Italia: cea nouă. Nenorocirea - 
noasiră a tuturor e că rămânem cu ideile + 
primei noastre tinereţi, că nu ne adaplăm 

- „destul de repede la faptele nouă cari se pro- 
„duc în juru-ne. Italia trece: printr” revoluție - 
“morală de care în genere n 'avem nici o idee. 
Generaţia nouă, car6 a crescut în Italia li- 
beră, e insufleţită de un pairiotism, pot să 
zic chiar de o mândrie, greu de: bănuit sub. 
-exlrema politeţă italiană. Italia cea nouă nu 
mai poate suferi rolul Cenuşeresei printre 
marile puteri. Democraţia aceasta harnică n'o 
-să turbure pacea. lumei ; dar dacă o fi vreo- 
dală silită 'să facă războiu, o să uimească prin - 
hotărirea.ei neînduplecată şi prin eroismul ei 
Ancercat».
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“Ştiu că. nu -convinsesem pe convorbitorul 
“meu nici de victoria japonezilor, nici de su- 
perioritatea armalei italiene asupra, aimalei., 

„austriace, . 

“Poate că de atunci şi-a putut; da seama că 
şliusem să observ şi sii înţeleg. 
„Acum, când italienii sunt pe cale să minu- 

neze. lumea cu vitejia trupelor lor, mi-am a- 
dus aminte convorbirea aceasta dela 1901 şi: 
m'am simţit: fericit „că am prevăzut ceeace 
toată lumea vede azi. 

- . * a 

In 190], în luna. August, mă urcam “dela. 
Bardonechia' pe muntele Thâbor, vestit pentru. 
panorama sublimă care se desfăşoară din vâr- 
ful lui, E - 

_- Urcuşul e uşor, dar e lung şi obositor, fi- 
indcă e vorba de o aliitudine de nu „mai 
puţin de trei mii o sută de. metrii, - 
Vorbeam cu călăuza. mea, un bun vânător de-. 

capre sălbalice, [i arătam, la dreapta, un mare: 
şi lung pisc, Care părea “absolut de nelrecuii: | 
şi-l întrebai dacă ne putem urca pe el. Im, 
răspunse că era nu se poate mai greu şi că: 
nu mă sfătuiă să încerc, şi-mi. adăogă : CI 
«Acum 0 lună, au fost pe-aici alpini italieni, 

Comandantul .batalionului era un omuleţ gros, 
"fără cine şlie ce înfăţişare. „EL îmi ceru să-i 

3 

ajut să se urce pe: piscul pe care mi-l arălaţi = 
dv: l-am spus că numai caprele sălbatice pu- 

„teau trece pe acolo; Dar el. îmi răspunse & 
«Du-mă cu toate astea. Pe unde trece capra: 

s
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“epopee sublimă. o. 
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sălbatecă, lrece şi omul, şi pe :unde trege o- 

“mul, trece şi batalionul: meu». M'am supus. 
Şi întreg batalionul trecu, după cum îmi spu- 

sese comandantul».. : 7 
In momentul acesta, alpini italieni scriu o 
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Toate măririle sunt rare. Mărirea omenea- 
scă mai cu seamă. - 

+ Înţeleg prin mărire omenească mânunchiul 
armonios format de o înaltă inteligenţă, de fru- 
museţea morală „şi de o voinţă neinduplecată, 
Inteligenţe mari nu-s atât de rare pe cât se 
crede; frumuseţile morale, din fericire, suut 
numeroase, mai cu seamă la cei mici; vâr- 
toşia! voinţii merge adesea alături cu perver: 
sitatea morală. Dar toate acestea laolaltă, ce- 
iace, după mine, constitue adevărata mărire. 
omenească, e un lucru.atât de rar, că, poţi. 
trăi o viaţă întreagă fără să”l întâlneşti. 

Venizelos e o adevărată mărire omenească. 
In faţa acestor. măriri, trebue să admiri fără 

restricţie. Şi nu trebue să uităm că şi admi- 
„“ raţia sinceră şi adâncă ne poate da acele rare 
„izvoare de .bucurie cari, din când în când; 
ne momesc asupra valoarei vieţii. 

„ 1) La Roumanie do Vineri - 3 (16) „April, "do Sâmbată 4 
(17) April şi de Duminocă 5 (8), April 1915... N . 

pr?
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„Cel mai mare poet al omenirei, Shakes- 
peare, are acesti lucru caracteristic şi aproape 
“unic, că-nu se şlie nimic din viaţa lui. Veni- 

„ zelos se apropie de el. Viaţa lui, de mai 
“nainte de ultimii câţiva ani, e atât de lipsită 
de fintâmplări deosebite, că legenda o să aibă 
un câmp vast .înainte-i “i Singurul „lucru care 
rămâne din -cea dinlâi carieră a lui Venizelos 
şi care explică frumuseţea morală de care a 
dat o atât -de strălucită dovadă, sunt anii: 
când se duse în munţi, ca şi ceilalți cretani, 
şi se răzhoi pentru patria, lui. Şi ceeace nu. 
se ştie, e că. cretanul, în “desiș, purta în -bu- 
ziinare cărți cu cari se „perfecționa în. Studiul 
limbâi' franceze. | a 

x. . . SN 
x 

„Inainte de Venizelos, Grecia decăzuse, cum 
“prea bine ştim, Dacă. de atunci încoace Grecia 

nu s'ar fi ridicat în chip alât de minunat, eu, car& | 
am contractat faţă de poporul helen o datorie 

“eternă, n n'aşi îndrăzni 'să vorbesc de: acel tre 
cut. Grecia, care “făcuse minuni de eroism și 
de frumuseţe morală “în timpul războiului pen- 
„ru neatârnare, — eroism care-i: atrăsese, la 
urmă, prolecțiunea celor. trei mari puteri, 
“Franţa, Anglia şi Rusia, pe cari le găseşti în is- 
torie pururea, împreună sau! fiecare în parte, : 

“când e vorba de o acţiune frumoasă de înde- 
plinit, — Grecia începuse o adevărată scobo- 
râre, aproape îndată după emanciparea ei. 
„Cu cel dintâi rege, ea făcuse o alegere ne- 

" norocilă, Cum „putea oare înțelege un bava-. - 

a
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rez rigid „sufletul grec? Al doilea suveran luă 
“<a regulă de purtare să lase pe greci cu totul 
liberi, fără chiar să le slujească măcar de că- 
“lăuză în momentele grele: urmă o perioadă 

" întreagă de lupte desfrânate între partide, sis= 
-temul împărțirii jafurilor împins la extrem şi, 
"<u toate sforțările. unui alt om mare; Tricupis, - 
"poporul grec, unul din cele mai. bine înzes=.. 
".trate de pe, pământ, cunoscu loâte mizeriile, 
„înfrângerea, bancruta şi celelalte. 

„ Ca totdeauna, la marginea prăpastiei, na- 
țiunea fu salvată prin singurul. mijloc de scă- 
pare; po: care-l cunoaşte istoria : prin revoluție. 

„Şi a fost forma cea mai primejdioasă a revo- 
luției, lovitura de Stat militară. Regele George, 
care [nu făcuse totuși. nimic ca so merite, 
bău până la fund paharul plin de toate umi- 
linţele ; el semnă cu propria-i mână măsura 
"care ştergea 'din cadrele. armatei pe toţi fiii 

. lui, încluziy Diadocul, al căruia nume era 
pentru greci sinonim cu: Domocos. e 
"Oricare ai fi fost greșelile lui, dacă -a făp- 

tuit greşeli, un asemenea. martiriu le-ar fi. 
" ispășit. A , . N 4 , 

Dar după ce se tăiase, trebuia cusut, Afară 
de cazul când dinir'o revoltă militară ar putea 
ieşi un Napoleon, revoluţia militară, foarte efi- : sa , bila oa Î se "ace pentru a tăiă, este incapabilă să coasă, 

„ Clame suverană și, în acelaşi timp, nu era de 

- . - . A a - Ş N „„. Grecia se găsea într'un adevărat haos. Noua - u ) . - . v .. . u .._ Cameră nu voia Mumai să revizuiască legile 
fundamentale ale statului; ea vroia să se pro- 

„talie să exercite suveranitatea. -
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* Atunci sosi Crelanul. ÎN 
_Eva“singur: m'avea.. nici legături de tagmă 

„ori de familie, nici avere, nici trecut, nici! 

partid, nici clientelăz Era singur. , 
Fu primit ca un dumnezeu, numai massele 

„având câte odală această divină intuiţie. . 
Şi, primit ca-un dumnezeu, el lucră ca un: 

om, din' primul moment. Sunt puţine pagini: 
atât de frumoase în înlreaga istorie a tuturor.. 

“limpurilor şi a tuturor ţărilor, ca eretanul ți-j: 
nând piept poporului Atenei, care striga din - 

“toate piepturile : «Trăiască Venizelos |, tră=: 
iască Constituanta !» iar el impunândui : «Tră- 
iască revizuirea constituţională».  - 

Omul acesta: singur. avu dreplate îrnpolriva | 
“tuturora. , i 

Ca toţi crealorii, el începu prin a ștărâma- 

totul. Sfărâmă „partidele, mai bine zis cole- : 

riile vechi cari aduseseră Grecia-la dezastru. 
„Refăcu o altă naţiune. Indrăzni, în partea cea - 
“mai meridională -a Europei, să proclame ina- : 

” movibilitatea desăvârşită a. tuturor slujitorilor 

statului, intrarea lor în serviciu prin concurs  . 
şi înaintarea' lor prin hotărârea camarazilor lor. 
Curăţă, mai bine chiar decât făcuse legendarul 

Hercule. lar Europa uimită se putu bucura să - 
“vadă un om mare. 

  
| UL . 
După reînvierea. lăuntrică, Venizelos se în- 

"toarse spre menirea helenismului în lume. 
In tot timpul crizei - balcanice, se poate : 

spune fără nici o exagerare că, datorită geniului 
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jui Venizelos, Grecia conduse mersulevenimen- 

telor, cu loate că avea armata cea mai puţin 

numeroasă, cu mult cea mai puţin numeroasă. 

Cu ochirea omului mare, Venizelos işi dete 

„seama de valoarea reală a Serbiei ; el şi-o a-, 

"trase şi exercită pururea şi în toate împreju- 

rările o fascinaţie absolută asupra d-lui Passici. 

Când orice înțelegere că -Tireia în privința 

Cretei dete greş, din cauza iremediabilei in- 

capacități a turcilor, Venizelos făcu-minunea 

„de a încheia o alianţă cu bulgarii, pe. cari po- * 
porul grec se: obişnuise să- i socoală ca pă duş- 

-manul “ereditar şi neimpăcal. Şi atunci când 
a Ie iv . v ._. . 

a încheiat această alianţă, a avut viziunea lim- 

pede de a îndepărta-din tratat-orice dispozi- 
țiuni asupra împărţirii viitoare a teritoriilor 

ce erau de cucerit:-Regele George,: "Diadocul, 

„actaalul rege Constantin, făcură lui Venizelos 
„cea. mai grozavă opoziţie. Cretanul câştigă pri- 

«cina. "Tratatul rămase mut asupra împărţirii 

prăzilor. lar Grecia scăpă- astfel, datorită a- 
cestei preveder', de acuzaţiunile şi de greu- 

„tăţile în cari Serbia se zbate încă. 

La Londra, Venizelos îşi impuse personali-. 
tatea în toate cercurile politice şi diploma- . 

iice, cu toată atitudinea lui rezervală şi mo- 

- „lestă, care. făcea un aşa contrast cu aroganța 
urafiată. a lui Daneff. 

In momentul acela avuseij cinstea să-l cu-, 
nosc şi să leg cu dânsul unul din acele prie- 
teşuguri. făcute din încredere şi din simpatie, 

„pe cari numai moartea le poate intrerupe. 
aa 

13.
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Nam văzut atunci pe Venizelos. decât de: 
două ori, şi mi-a fost de ajuns pentrua înțelege: 

că aveam în faţa -mea nu numai un om mare, 
dar şi un gentleman şi că în omul acesta pu- 
“teai avea o încredere fără de margini, fără 

nici un risc de decepţie. Il ştiam în adâncă 
neînțelegere cu bulgarii şi totuşi, avu. delica-— 

teţa de suflet de u nu-mi. spune nimic despre 

greutăţile dintre el şi aliaţii lui. : 

Când lam văzut pentru prima oară, lam 
„. întrebat care era taina exlraordinarului său 

succes. Imi răspunse că venise lă timp şi că 

adoptase două reguli de purtare: să spună.po-. 

_porului lui întreg adevărul, în loale împreju- 
rările, şi să fie in lot momentul gata să pără- 

"sească puterea fără. nici o părere de rău. . 
“La Bucureşti am. avut cu el o convorbire 

- însuifleţită, Se mâniase când îi spusesem că 
era o greşeală să stărue asupra Cavallei. In- 

“ţelesei din furia lui — ceeace se verifică mai 

târziu — că omul acâsla nu era singurul -stă-: 
_pân al polilicei țării sale. Eu visam pe.atunci 

să completez tratatul dela Bucureşii printr'un.. 
tratat de alianţă între cele patru regate, între 
Serbia; Grecia, Bulgaria şi România. 
„Când se-va cunoaşte ceeace azi e neştiat din: 

istoria crizei balcanice, când se va şti tot ce. 

Venizelos a făcut, admiraţia pentru marele onx 

vă merge orescând. Iată unul care n'are nimic 

de temut din divulgarea tuturor aclelo, a tu- 

turor gândirilor lui chiar. 
- După tratatul dela Bucureşti,  Vehizelos se 

- găsi în luptă cu intrigile austriace dela Con- 
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stantinopol. Nu vreau să fac astăzi istoricul 
Aratatului dela Atena şi nici să stări asupra 

faptului că în mai multe rânduri un nou răz- | 
boiu între Turcia şi Grecia a fost pe punctul: 

„să izbucnească şi că Venizelos era pregătit pen- 
„tru toate eventualilăţile. Ţin cu toate acestea să 
“aduc, chiar de acum, omagiul public pe care- -l 
merită frumuseţea morală a lui Venizelos care, 

“departe de a voi să lase în umbră 'serviciile 
pe cari le putui aduice 2tunci Greciei şi păcii, 

"a stăruit dimpotrivă ca ele să fie puse într!o lu-: 
mină strălucită!) Adevăraţii. oameni mari n'au 

simţiminte mărunte. - - | 

- Venizelos avea în acelaş timp pe braţe ches- 

Lia Epirului. EI şiia prea bine că-i era cu ne- 
putinţă. Greciei să se împotrivească ceriulei 

unanime a marilor puteri şi că era! nedemn 
de el șă fie cauza unui războiu „general. Se 

jertfi datoriei, ştiind bine că va veni ziua când 
:o să poată obţine Epirul fără să provoace Eu- 

ropa.: Dar :în jocul ăcesta el se uză,'după cum 

se uzase atunci când la Bucureşti nu obținuse 

ON 

-. Hi) Scot rândurile acestea din scrisoarea pe caţe Venizelos 
” "ani-o adrosă Ja Atona la 31 Octomrrie 1915: . 

“ Scumpul nicu ministru, 

1. vizita d-tale n'o să-ți amintoască pururea în- 
«heerea păcii cu Turcia, la care ai luat-o parte atât do activă? 

Cât despre mine, sunt. deosebit de fericit: că cunoştiința 
noastră şi, dă-mi.voo să spun, prietenia noastră, care nu da- 
tează decât de așa do puţină vremu, a fest așa do bogată 
în rezultate practice pentru țara mea, şi că i-a fost dat “Ro- 
mâniei să joace din nou În mod atât'de fericit rolul de arbitru 
pentru închecrea păcii în Balcani. Aceasta e o noua legatură 
ventru ambele“ noastre națiuni cari, legate. de aceleaşi? inte 
cese, sunt” sortite să meargă împroună pe căile civilizației.
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pentru greci soarele, luna şi constelaţiile. Ces, 

dela Atena îl pândeau. “Se foloseau de fiecare 

concesiune pe care marele: bărbat trebuia s'o- 

facă păcii Europei și siguranţei țării lui, pentru 

„_a'l'arăta ca pe un suflet fricos care, neavând 

încredere în puterile. helenismului, nu şlia să 

„se arate neînduplecat. 

Nimic mai uşor decât să obţii. o popularitate: 

ieftină, dâridu-te de partea: acelora cari strigă 

mai tare, alunci când. altul ia asiipră-şi, : cu 

riscul impopularității lui, să apere. patria. 

Din acel-ineident Venizelos trebui să'- su- 

“fere duşmânia d-lui Zographos, după cum mai 

târziu, ca preţ al sforţărilet lui în: chestia in- 

sulelor, trebui să sufeie “ apostrofele -tuturor. 

invidioşilor şi ale” tuturor neizbutiţilor. 

Sa II 

Oricine studiase îndeajuns istoria penro 

a şti că oamenii mari sunt uneori o greutate 

prea grea, de suporiat, înţelegea că Venizelos 

mu putea rămâne prea multă vreme la: putere. 

După semnarea tratatului dela Bucureşti, d; 

Passici ne pofti pe taţi la masă la hotel Pa- 

lace. Vorbind:cu vecinul meu din dreapta, îi 

exprimai dorinţa mea, care dată de alâţia ani, 

de a profita de începutul verei lui 1914 peniriv 

a. face. o' călătorie in Japonia. Venizelos auzi 

şi mă întrebă dacă voiam să-l, primesc ca lo- 

varăş "de drum. Pe urriă, îndreptându- se, mă 

- „al 

întrebă surâzând dacă eram sigur că am să - 

: fiu liber în cea dintâi jumătate a anului 11914. 
- Y . 

po . - 

N



 Făcea. aluzie” la credința generală, că oamenii 
” cari au. făcut opera dela 1913 vor fi reţinuţi la 
„putere de” către popoarele lor. [i răspunse, 
“spre marea surprindere a conmesenilor,: că. 
eram sigur de liberiatea aceasta, nu” numai 
“pentru mine, dar şi pentru dânsul. Mam în- . 
şelat cu un an în ce. priveşte. pe "Venizelos. 
Dar de nu era chestia insulelor . şi surpriza. 

războiului general, ar fi căzut.la epoca pe care-i 

"o prevăzusem. Mărirea lui făcea umbră cu mult 
mai mult decât ne-am putea închipui. Omul care 
făcuse Grecia modernă, trebuia cu orice preţ .- 

"să dispară din scenă, pentru ca anumite per- 
sonagii să iasă din' obscuritate. Eu simţisem 
asta încă din lulie 1913; m'ana convins şi mai 

“mult în lunile cari urmară. | Da 

Când izbucni răsboiul european, n'avusei 
nici o îndoială despre gândul lui Venizelos. 
Şliami că omul. acesta. dorea o înțelegere se- - 

rioasă. şi trainică între micile naţiuni şi nu-mi 
 puleam., închipui că un geniu-ca al lii'să nu-şi 

"dea seama că neatârnarea, libertatea, existenţa. 

chiar a Greciei erau, înlocmai ca şi "acelea ale 

"României, cu desăvârşire legale de: înfrângerea _ 

Austriei şi a Germaniei; Am ştiut mai pe armă 
că el cugeta ca' şi mine şi că, deci, îşi dădea 

“seama încă dela început, că aveam=cea mai 
înialtă datorie morală, nu numai faţă de civi- 
lizaţie dar şi față de egoismul patriilor:noastre, 
să contribuim. din . toate puterile noastre la . 
victoria- Triplei Inţelegeri.. pe ; 

Urmărind ideea mea fixă de a aduce toate 
naţiunile balcanice alături de Tripla Inţelegere 

7 
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: şi cu toale cele afirmate 'de' 'Austro-Germani 
” - în ce priveşte secfesirarea Bulgariei. de către: 

ei; îmi luai voia de a telegrafia 'și de a ser ie, 
„lui Venizelos, rugându-l să ne ajutăm pentr” | 
a ne arătă, în această criză istorică, largi în 
vederi şi europeni. [i spuneam: că dacă ne a- 
rătam mici şi. locali, avea să fie rău de noi. : 
-O Germanie victorioasă ar” fi':moartea noastră 3 

-- materială “şi morală, Tripla“ Inţelegere _victo-i 
rioasă fără noi, ar fi decăderea noastră morală.- 
Ji pusei'in vedere că tot aşa cum Sfătuiam. 

“țara mea. să facă bulgarilor concesiuni, terito: - 
riale şi pe sârbi să le facă concesiuni serioase 
fiindcă războiul acesta avea să le aducă lor, 
sârbilor, un regat măreț întinzându- -se până la 
granița” Italiei, Grecia, în cu.mult mai mici 
proporții, trebuia şi. ea să dea exemplul, fiindcă 
despăgubiri splendide o aşteptau în Asia-Mică. 
Incă din August şi din Septembrie 1914 îmi în- 

" gâduiseni să scriu astfel prietenului. meu. dela 
Atena: Mai târziu revenii. Trebue să spun,” 
pentru dragostea de adevăr, că Venizelos îmi 
răspunse toamna” că Grecia nu putea face nici 
9 concesie teritorială şi.că- am resimţit o oare- A 
"care amărăciune. Amărăciune, nw' fiindcă aşi 
“fi avut înfumurarea să-mi. închipuesc că eu' pu-. 
team “să cântăresc ceva în hotărârile unui Ve- 
nizelos, dar. amărăciune fiindcă, întrevedeam. ” 
că Venizelos era expus, şi mai mult decât bă- 
nuisem eu,. la greutăţi ce. veneau dela aceia . 
curi, fiind născuţi fără facultalea de a vedea .. 

: departe, nu pot înţelege pe. cei “ce au darul _ 
acesta dumnezeesc.
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-Deslăinuirile pe: cari le-a făcut Venizelvs 
ne-au luminat complet în privinţa aceasta. 

Niciodată nu. mi-a apărut Venizelos mai - 
mare: decât după citirea celor două Memorii 
ale lui adresate regelui Conslantin. 

Sunt dintre 'cei cari au citit şi recitit : «Me- 
moriile» lui Bismarck. Nu e în «Memorii» ni- 

mic care să se apropie de. mărinimia ce.se 
desprinde din aceste două documente. Și cum 

aşi putea fi om fără să resimt tragedia soarlei 
acestor două „serieri, căzute acolo unde au 

căzut ? RE _ 
“Publicarea acestor documente nu .număi 

ricieă pe Venizelos şi mai.sus decât a fost 

'eodată, dar aduce Greciei un serviciu ne- 

prețuit 5 - 

Să dovedeşti Bulgarilor că: a fost. un grec, 
cel mai mare dintre. toţi, care concepeă putinţa 

unei jertfe pentru a câştiga. siguranța. veci- | 
nălăţii paşnice, este să faci o altă operă de 

cât aceea de a bate medalii. pe cari găsești - 
efigia regelui Constantin legată de titlul. de 
«Bulgarochtonulb. ! 

| , | % "a 

Şi acum, cel din urniă act al lui Venizelos. 
La cincizeci de ani se retrage 'din viaţa po- 

litică. EI mărturiseşte că, dacă. fara lui nu s'ar 

“găsi înti”o mare” criză externă, ar luptă, după . 
cum ar fi şi. dreptul şi datoria lui să facă. Și 

după ce şia afirmat, cu toată puterea, dreptul 
“lui de onv'liber, care e de a luptă impolriva 

nu rimporlă cui, el se retrage, însă, pururea ca



196 | Ps  AMIĂTIRL! 

om liber, după ce - anunţă poporului lui că 
acesta € cel din urmă serviciu. pe care-l aduce 

“ astfel Coroanei. „- - 
Retragerea aceasta a lui Venizelos, ori cât. 

„de mâhnitoare poale fi. ea pentru prietenii 

“să. lacă: ca un om mare. Bombăneşte ca o bu- - 

Greciei, e "de_o măreție aproape supraome- - 

 nească. Omui acesta n'ar avea decâl să meargă 

înainte, pentru a sfărâmă totul în drumul lui. 

Dar lui ii e frică să nu rănească Grecia şi 

atunci face o jerLtă cu mult mai grea decât. 
moartea : se exilează dintre cei vii. 

„Comparaţi cădereu lui Venizelos cu aceea 
“a lui Bismarek şi întreaga superioritate a rasei 

| noastre greco-latine: asupra rasei germanice 
va izbucni într'o frumusețe sublimă. - : 

„Destituit. de un băeţandru încoronat, Bis=, 

marck: nu ştie nici să lupte 'ca un om, nici 

cătăreasă dată afară, că 

De: ce diferenţa aceasta ? Oare fiindcă Ris- - 

marek ar fi fost mai prejos decât Venizelos ? 
Nu. Dar Bismarck aparţinea unei naţiuni, care 
â trăit limp de veacuri în ideea că omul politic - 
nu'e slujitorul (ărei ci slujitorul regelui şi: că 

"regele nu-i cea mai înaltă expresiune. a voinţii 

: naționale, ci o.-. voinţă : “suprapusă. aceleea a - 

națiunei. 

“Aşezăminte din evul. mediu - şi o viaţă de 
- supunere apasă chiar şi asupra unui Bismarck! 
1 

5 

şi când ele lovit ca un. „servitor, se plânge 

  

1) Xebuniilo regelui Consiantin | aveau să silească pe Ye- 
nizolos să 'Tovie asupra rotragorei lui şi e să salveze helenismui. 

.. 

«
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a un servitor, Grecul însă, copil al re evoluţiei E 
“franceze, ştie că e slujitorul naţiunei, iar jertfa 
persoanei lui, atunci când o face, el o aduce | 
-naţiunei şi se retrage ca un om liber, fără să 

"bombănească, | a . 

ERE NE N , 

“Si acunu, ca să isprăvesc, o mică amintire. 
Ultima oară. când, Venizelos, veni în Româ- 

„„nia, vorbeam cu el într'o-zi întrun colț de 
fereastră dela palatul regal.. Vorbeam despre 
„acea filozofie politică, la al cărei subiect revin 

:neîncelat toţi oamenii amestecați la conducere. 

Intre alte. lucruri, vorbeam de raporturile din- 
-tre oamenii de stat şi suverani, în ţările unde _ 

„monarhia este încă un aşezământ trebuitor. 
Şi Cretanul îmi zise : «Tot creerul nostru, 

toată inima noastră, întreaga noastră viaţă, 
trebue să le întrebuințăm ca să mărim» şi să 
“întărim pe suveranii noştri. Și ştim că, la. rân- 

du: le, ei n'o să facă altceva decât să ne mic-- 

şoreze, dacă nu ne pot distruge. Totuşi, trebue: 
ssă ne facem datoria, fiindcă aceasta e datoria. 

«noastră», > 

Venizelos şi-a făcut daloria, - 
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