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Studiul acesta este un fragment din o lucrare 

intitulată „Socialismul şi epoca quadrilateră“. . 
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Acuma, după-toate cele zise, putem să abordăm chestia 
diferendului romîno-bulgar, care are un interes practic atît de 
arzător. Am văzut că punctul de vedere socialist, care e punctul 
de! vedere al intereselor claselor muncitoare, poate 'să nu con- 
corde deloc cu interesele fărez, întrucît prin acestea din urmă 
clasele dominante își înțeleg propriile lor interese de clasă, de 
obicei protivnice intereselor claselor muncitoare. In cazul de 
faţă însă, în chestia diferendului romîno-bulgar, punctul de 
vedere socialist concordă în adevăr şi în toată puterea cuvîn- 
tului cu' interesele țării întregi, .cu interesele desvoltării ei 
sociale, politice, morale şi naţionale. Aici suntem deci la largul 

“nostru şi putem urma pe adversarii noştri pe propriul lor 
teren de luptă. | 

_E foarte greu a urmări, în chestia diferendului cu Bul- 
garia, argumentările şi manifestările aşa numitei noastre oz 

fublice, adică opinia celor cîtorva mii de politiciani de meserie 

şi a amatorilor cari se ocupă cu politica în fara noastră. 

+ Opinia noastră publică, care se ocupă cu politica internă 

pînă la saţietate, care împinge interesul pentru această <po- 

litică> pînăla uitarea tutulor celorlalte interese ale ţărei şi ale 

poporului — interese sociale, naţionale, morale, intelectuale, ar- 

tistice, —.această opinie publică, poate tocmai din cauza prea 

marelui ei interes pentru politica internă, nu s-a ocupat deloc 

de politica externă a țărei. De aceea, cînd a fost chemată să 

se pronunţe în chestia. difererdului nostru cu Bulgaria, a con- 

fundat, cum era şi de prevăzut, politica internă cu cea externă, 

şi cu argumentele luate dela cea dintii a început să combată - 

pentru cea din urmă. | | 

In adevăr, primul argument a fost că Bulgaria trebue să 

ne.dea compensatii în- formă de pămînt bulgăresc şi locuitori 

bulgari, pentru că noi am.stat neutrali, n-am sărit în potriva 

lor.şi în ajutorul turcilor.. Dacă: am fi făcut .aşa, şi păcat că
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n-am făcut-o, atunci bulgarii ar fi văzut Macedonia cum îşi văd 
ceafa ; deaceia dacă acuma, mulțumită neutralităţei noastre, iau 
atîta pămînt şi oameni, apoi trebue să ne dea şi nouă drept 
compensație Silistra ş. c. 1. - 

A trebuit să intervie guvernul, care cunoaşte uzanţele in- 
" ternaționale, şi să explice prin presa sa opiniei publice, că ar- 
gumentul acesta nu face două parale. In raporturile interna- 
ţionale nu poţi cere compensaţii fiindcă ai rămas neutral, pen- 
tru că toate statele au rămas neutrale şi sunt foarte multe, şi 
dacă un stat învingător s-ar apuca să «compenseze» pe toate 
statele cari au rămas neutrale, atunci ar trebui să împartă nu 
numai ceea ce a luat, dar şi ce a avut dinainte, ba ar rămîne 
şi dator pedeasupra. Afară de aceasta, se obişnueşte să se ceară 
compensaţii pentru că ai ajutat pe cineva şi nu pentru că n-ai 
sărit asupra cuiva. , 

In politica internă asta se face, în cea externă nu. Şi pe 
deasupra, cererea aceasta de compensaţii prea. miroase a bacşiş 
oriental. Şi bătrînul nostru istoric, d. Al. Xenopol, într-un apel 
către opinia publică, îi cere să fie cît se poate de intransigentă 
în cererea Silistrei, dar să lase la o parte argumentul compen- 
saţiilor, că ne facem de rîsul Europei. | - 

Al doilea argument, care a înlocuit pe cel dintîi, a fost 
următorul: vecina noastră trebue să ne .cedeze teritoriul şi lo- 
cuitorii sus numiţi, drept recunoştinţă pentru serviciile, pentru 
ajutorul moral şi material, atît de însemnat, ce i-am dat la 
constituirea ei ca stat independent. , 

Şi iar a trebuit să intervie guvernul şi să arate că nici 
argumentul acesta nu e valabil, întru cît, de cînd am eşit din 
stadiul sclavagiului, al vînzărei şi al dăruirei de oameni, recu- 
noştinţa în raporturile de la stat la stat nu se mai arată prin 
cedare de: pămînt şi de cetăţeni, de sate şi orașe. 

E adevărat că sunt şi exemple contrarii, chiar în istoria 
- modernă. Aşa, Ecaterina cea Mare, supranumită Semiramida 
nordului sau Mesalina germano-rusă, a împărţit favoriţilor ei 
Saltycov, fraţii Orlov, “Potemkin etc. etc. (că mulţi au mai 
fost!) nenumărate sate, orașe, ţinuturi întregi, — le-a împărţit 
o bună parte din Rusia, drept recunoştinţă şi compensație te- 
ritorială' pentru niște servicii personale de natură neteri- 
torială. 

„Dar cel puţin acolo toate aceste ţinuturi au rămas în- 
lăuntrul aceleiași ţări. Pe cînd aşa; ţara cea mai recunoscă-: 
toare, manifestîndu-şi ca atare recunoştinţa prin cedare de te- 
ritorii, încurînd ar ajunge să nu mai aibă ce să cedeze și prin 
ce să-şi manifesteze recunoştinţa. Pe de altă parte, recunoştinţa 
fiind o virtute,. şi deci demnă de imitat, toate statele ar trebui 
să procedeze la fel și să-şi exprime recunoştinţa reciprocă prin 
cedare de teritorii şi locuitori. In felul acesta, după o: vreme 
oare-care s-ar crea o aşa amestecătură de limbi şi-o a aşa de-
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plasare de teritorii, în cît faţă de ele amestecătura dela turnul 
lui Babel, şi emigrarea popoarelor ar fi o adevărată copi- 
lărie. 

După multă dibuire s-a dat în sfîrșit peste un argument 
serios, valabil şi chiar foarte important; acesta e unicul care 
a.rămas şi servă ca.punct de plecare şi de reazim pentru ce- 
rerile noastre în conflictul cu Bulgaria. 

Iată-l : 
«Bulgaria a declarat la începutul războiului că nu urmă- 

reşte anexare de teritorii, ci numai liberarea fraților de sub 
jugul turcesc... Toate marile puteri au garantat statu-quo teri- 
torial. Acuma însă, după război, statu- -quo e dat definitiv la o 
parte, . Bulgaria se măreşte, ca teritoriu şi locuitori, cu aproape 

cincizeci la sută. 
Această mărire a Bulgariei nu ne-ar supăra de loc, ba 

Chiar ne-ar conveni şi nouă și ne-ar bucura, întru cît suntem 
meniţi să trăim în bună înţelegere, ba chiar în alianţă cu 
Bulgaria, pentru a ne apăra de aceleaşi pericole şi de aceiaşi 
inamici. Din nenorocire e la mijloc o chestie de prima impor- 
tanță petru noi, chestia Dobrogei. 

Dobrogea e la graniţa Bulgariei, Şi are graniţa deschisă , 
spre aceasta. Bulgarii însă, cel puţin unii dintre dînşii, socotesc 
că au un drept asupra ei, şoviniștii bulgari socotesc că ea tre- 
bue să le aparţie, în unele școli se învaţă după o hartă geo- 
grafică, în care Dobrogea e arătată ca o provincie bulgărească. 
Or, Dobrogea nu e pentru țara romînească o provincie oare- 
care, ea este de-o însemnătate mare, vitală. Numai printrînsa 
avem noi eşire la mare, eşire spre occident, numai printrînsa 
putem să facem exportul nostru de grîne.. Dobrogea e însuşi 
plămînul prin care ţara noastră! poate să respire. Şi tocmai din 
cauza acestei imense importanţe a ei, vrem să căpătăm o gra- 
niță mai puternică, pentru a o pune la adăpostul lăcomiei 
bulgărești». 

Iată ce spun cercurile noastre oficiale, conducătorii noștri, 
în susţinerea cererei lor, ca Bulgaria să cedeze Romîniei un 
anumit teritoriu. * 

Această argumentare e de sigur serioasă, iar obiectul ei 
e de-o importanţă considerabilă, precum e de vitală importanţă 
pentru ţara noastră drumul pe care-l va apuca ea acuma, la 
această cotitură a istoriei, drum condiţionat în parte şi de a- 
cest nenorocit conflict romîno-bulgar. Şi pentru că aici sunt 
angajate interesele vitale ale țărei, și pentru că de astă. dată 
argumentarea e serioasă, de aceia vom căuta şi noi să o ana- 
lizăm cu toată seriozitatea, cu toată luarea aminte ŞI cu toată 

grija adîncă ce comportă un subiect de atita importanţă. 

*
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Intreaga argumentare de mai sus e -bazată pe o:pre- 
supunere şi: anume pe presupunerea -că bulgarii vor voi şi 
vor putea să ne răpească Dobrogea; e evident că de îndată 
ce mam avea presupunerea'aceasta, întregul conflict n-ar mai 

exista. - | 
Or, din capul locului, convingerea mea adîncă este..că 

* Bulgaria nici nu va putea şi nici nu va voi să ne răpească 
Dobrogea. - 

Şi iată de ce: 
Am arătat mai sus cum războiul modern, care e dezastros 

pentru orice țară, a avut pentru Bulgaria: consecinţe funeste 
speciale şi anume a distrus, sau în orice caz a compromis pen- 
tru zeci de ani, acele surse înseși ale puterii ei, cari i-au făcut 
fala în faţa Europei şi cari i-au permis să bată oștile turceşti, 
Va trebui să mai treacă doi trei ani pentru ca politicianii 
bulgari să vadă toate consecinţele acestui război, tot deza- 
strul: ce va rezulta: de pe urma lui pentru Bulgaria. Numai 
atunci se va vedea bine, cine a avut dreptate, politicianii — 
Danef et Comp. — cari au provocat războiul, sau tovarășii 
noștri din Bulgaria, social-democraţia bulgară, care cu o admi- 

- rabilă consequență şi pînă în ultimul moment a protestat 
energic în potriva lui. 

Urma alege şi... va alege. CE 
Că Bulgariei îi: trebuie cel puţin 20 de ani ca să se în- 

tremeze şi să poată fi vorba măcar ca să poarte un război, — 
în privinţa asta suntem cu toţii de acord. 

| Dar nici peste 20—30: de ani-după războiul şi dezastrul 
de acuma, Bulgaria nu va voi și nu va putea să întreprindă 
un-nou război ucigător, mai ales în potriva unui popor creştin 
față -de care n-ar mai dispune de ianatizmul religios-al mas- 
selor şi în potriva unui popor organizat ca: și ea milită- 
reşte. - “ De au a 

Și nu va voi şi riu va putea Bulgaria nici peste 20—30 
de ani să ne facă război: pentru cucerirea Dobrogei şi din alte 
cauze foarte importante. _ | 

Dobrogea, cu toate greşelile neînchipuit de: mari pe cari 
le-a făcut oligarhia noastră în administrarea acestei provincii,— 
nişte adevărate crime de les-organizare şi administrare—a fă- 
cut totuşi progrese mari sub dominaţia romînă. Starea econo- 
cpul) s-a îmbunătăţit, resursele de producţie s-au înmulţit, po- 
măaţia a crescut foarte mult. Avem în Dobrogea 100.000 de 
lociiitori, dintre cari numai 50.000 bulgari, şi, în treacăt fie zis, 
şi .aceştia din urmă ar fi foarte buni romîni, dacă am fi fost o: 
țară democratică și nu oligarhică. După 20—30 de ani, dacă 
vom căuta cît de puţin de Dobrogea şi de interesele ei, vom 
avea cel puţin 500.000 pînă la 600.000 de locuitori, dintre cari 
o infimă parte bulgari. 

.
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Pe de altii parte, din cele 2!/, milioane locuitori, cu cari 
se măreşte Bulgaria: de pe urma războiului de. acuma, ju- 
mătate formează o - populaţie streină: turci, albanezi, : greci, 
aroininii, evrei. Unul din avantagiile Bulgariei de pînă acum 
era şi faptul că avea o populaţie omogenă. De acuma se 
schimbă totul.. O parte însemnată. din “populaţia Bulgariei 
va: fi de.neam-străin. Bulgaria n-a arătat nici n-a avut ocazie 

să arate, dacă are în adevăr putere de asimilare a neamurilor 
streine. Şi.cu siguranţă că n-are și iată pentru ce: Bulgaria e 
o ţară agricolă; ţările de mică proprietate agricolă sunt însă 
lipsite de putere de asimilare. Jar masse compacte de agricul- 
tori ţărani nu pot fi de loc asimilate—adestea sunt legi socio- 
logice. Şi massele compacte de agricultori ţărani de neam străin 
ce vor locui de acuma în Bulgaria. nu numai că nu se vor 
asimila, dar vor tinde natural către ţările respective ale cona- 
ţionalilor lor din vecinătate: turcii către “Turcia, albanezii că- 
tre Albania, grecii către Grecia. "Războiul de acuma, fanatizind 
massele, excitînd toate urile şi pasiunile, va face această nă- 
zuinţă către ţara vecină, mai înfocată, şi vrăjmăşia către ţara şi 

neamul dominant mai acută. Şi astfel din /eferogenzfatea Bul- - 
gariei, din acest nou fapt care e deja prin: sine însuşi un mare 
neajuns, vu rezulta pentru Bulgaria în mod fatal-un al doilea 
neajuns, tot pe atîta de mare şi anume: conflicte grave cu ţă- 
rile vecine, conaţionale celor supuşi— Turcia, Albania şi Gre- 
cia. Aceasta va fi un izvor de mare grijă şi mare slăbiciune 
pentru Bulgaria.. Şi acum iat-o, cu buclucul acesta pe cap, 
pornind un război sîngeros, în care Şi-ar risca existenţa! Iat-o 
provocînd vrăjmăşia ireductibilă şi vecinică a ţărei romîneşti, 
iat-o angajindu- se într-un şzr înfreg de -războac cu aceasta, pen- 
tru că ţara romiînească nu s-ar putea consola de pierderea Do- 

brogei ca de pierderea Basarabiei, cea dintîi dîndu-i unicul 
acces la mare şi fiindu-i astfel o condiţie însă-și. de existenţă! 
Şi pentru ce ar face Bulgaria toate acestea? Pentru ca să ca- 
pete încă o jumătate de “milion de. supuşi de neam străin, 
vrăjmaşi mai ireductibili ca toţi ceilalţi la un loc! 

Şi mai, e şi alt ceva tot atît de important. 

Imuînd Dobrogea, Bulgaria ar ajunge vecină cu Rusia, 
lucru de care se teme ca de foc. Bulgarii ştiu foarte bine, ştiu 

tot atît de bine ca şi noi. că dragostea ce le-o arată ruşii e 

„departe de a fi desinteresată, ei ştiu perfect de bine, mai bine - 

decît noi, că ținta, scopul Rusiei e Constantinopole, D Dardanelele, 

Marea Egee, Marea Mediterană şi că Bulgaria î îi este un mijloc 

mic pentru acest scop mare. Realizarea însă a acestui scop, pe 

care Rusia îl urmăreşte de atita vreme, însemnează încor- 

porarea Bulgariei în statul rus, dispariţia ei ca - stat inde- 

pendent. 
- O Bulgaria ştie foarte bine toate acestea, știe ce însem- 

nează faimosul slavofilism şi grozava frăţie a Rusiei pentru po-
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poarele slave. Ea. ştie că slavofilismnl e şi el .un mijloc, 
un strigăt de război şi de raliare a ţarismului rusesc, pentru 
subjugarea .popoarelor slave, nesupuse încă marei împărății ţa- 
risto-aziatice; ea ştie că dacă nu.va băga.-de seamă și va as- 
culta sirena slavistă, o aşteaptă soarta Ucrainei nenorocite, a. 
Poloniei despuiate şi strivite şi'a altor popoare cari au avut ne- 
norocirea să ajungă în contactul şi în vecinătatea marei împărăţii 
hrăpareţe.. Și tocmai, pentru că este o ţară slavă şi tocmai pentru 
că ştie ce riscă fiind în imediata vecinătate a Rusiei, ea preferă 
să -fie despărțită, de aceasta printr-un alt stat — prin ţara 
noastră. Ă 

Că Bulgaria se foloseşte, pentru scopurile ei, de dragostea 
slavofilă a Rusiei pentru... Constantinopole, de asta e greu să-i 
facem vre-o vină. . ia 

Şi pentru că am ajuns: să vorbesc de slavofilizmul Bul- 
gariei, adus ca argument deciziv de politicianii şi de diplomaţii 
noștri improvizaţi, şi pentrucă punctul acesta e de mare impor- 
tanţă în rezolvirea conilictului cu Bulgaria, ca şi pentru viitoarea 
orientare a politicei noastre externe, îmi permit să deschid aci 
o paranteză şi să povestesc cîte-ceva din propriile mele remi- 
niscenţe şi impresii, 

'Trecuseră numai 4—5 ani după ce ruşii liberaseră pe bul- 
gari de sub jugul turcesc. Guvernul rusesc, avînd se vede asupra 
recunoştinfez. dintre popoare o concepţie asemănătoare celeia a 
oamenilor noştri politici improvizaţi, hotărâse că Bulgaria, drept 
recunoştinţă pentru liberarea ei, trebue să lase pe Rusia să-şi 
<rectifice». frontiera pînă hăt la graniţa turcească, şi ca atare 
începuse deja să trateze Bulgaria ca pe o gubernie rusească. 
De aci a urmat oluptă aprigă, îndîrjită, între Bulgaria şi Rusia. 
Un incident mai cunoscut al acestei lupte a fost răpirea lui 
Battenberg. , 

In toiul conflictului, Rusia, pentru a se răzbuna înpotriva 
Bulgariei zerecunoscătoare, rechemase pe toţi ofiţerii ruşi, lăsînd 
armata bulgară fără comandanyăţi. De altfel, pentru armata de 
uscat tot mai aveau bulgarii ofiţeri de-ai lor, dar flota, oricât 
de sărăcăcioasă era, rămăsese absolut fără conducere. In această 
situaţie grea, cui credeţi că s-a adresat Bulgaria? S-a adresat 
revoluţionarilor ruși, celor nai juraţi inamici ai ţarismului, și 
doi distinşi ofiţeri de marină, Lutzky şi Serebriacov, emigraţi 
politici. cunoscuţi, au luat coducerea flotei bulgare. Am fost şi 
eu pe atunci în Bulgaria, să văd pe aceşti doi buni prieteni ai mei, 
şi prin ei, bine înţeles, am intrat în contact cu oameni din felu- 
rite clase sociale din Bulgaria. Ei bine, niciodată, dar. niciodată 
n-am văzut în ţara noastră, dela care tocmai atunci Rusia ră- 
pise, Basarabia, niciodată - zic, n-am văzut atîta pornire înpotriva 
Rusiei, atîta îndiîrjire, atita ură amestecată cu frică şi grijă, cât 
am văzut atunci în Bulgaria, pe care ruşii chip o liberaseră, 
cu cîțiva ani mai înainte, de sub jugul turcesc. Dacă Bul-
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paria ar fi fost în stare, în 24 de. ore ea ar fi declarat război 
Rusiei. . SE 

Dar acestea. sunt simple impresii, cari ca atare n-au atîta 
preţ. Iată însă şi un fapt patent din domeniul vieţei generale, 
publice — acesta e Stambulov şi stambulovismul. 

L-am cunoscut bine pe Stambulov înaintea războiului ruso- 
ture. Eram. tineri amâîndoi, foarte tineri, el era pe atunci un fel. 
de socialist lavrovist, oferodovefz, eu eram de pe atunci mar- 
xist., Dormeam amândoi într-o cameră. săracă, îngustă şi joasă . 
din strada Nerva “Lraian şi discutam toată noaptea, iar ziua 

- consumam la ardei graşi copţi. De. ce tocmai ardei graşi? Pen- 
tru că erau mai eftini decît pîinea. - NE 

De atunci toate s-au scumpit grozav, şi ardeii şi pîinea şi 
toate necesarele vieţei, numai patriotismul s-a: eftenit şi a“de- 
venit azi o monedă curentă şi... ştearsă. 

Aşa dar l-am cunoscut bine pe: Stambulov. Era un om 
hotărît, energic, dar o minte. mărginită, un suflet îngust, rău, 
Şi un om.straşnic de autoritar. Autoritar nu caun om din casta 
stăpînitorilor care e învăţat să poruncească, ci ca un rob orien- 
tal scăpat din robie, care la rîndul său se răzbună pentru toate 

înjosirile suferite, făcînd pe autoritarul care nu sufere contra- 
zicerea. | | 

In Bulgaria Stambulov, mulțumită lipsei totale de oameni 
de pe vremea aceea şi altor împrejurări, deveni prim-ministru 
şi de fapt dictatorul ţărei. Şi atunci, cum era şi de așteptat, 
toate neajunsurile şi defectele caracterului său se dezvăliră, luară 
proporţii de neînchipuit, nişte proporţii patologice. | 

Ce n-a făcut omul acesta, odată ajuns dictator al Bulgariei? 
A ucis, a furat visteria statului, a violat femei,a torturat copii, 

a arestat foști colegi de minister dintre cei cari întemeiaseră 
Bulgaria, cum era Caravelov; asupra acestuia din urmă a pus 

pe paznicii închisorii de au săvîrşit un imond atentat şi pe 

utmă se mai lăuda. că va proceda la fel și cu alţi demnitari 
ai statului. i. 

Ei bine, cum s-a putut ca acest om, acest dement sadic 

să devie măcar pentru o parte a poporului bulgar un erou na- 

“ional pînă într-atita, încît după moarte să se dea numele său 

unui partid de guvervămînt, cinste pe care în ţările parlamen- 

tare a avut-o pe cât ştiu doar Kossuth, întemeetorul Ungariei 

moderne ? . 

Explicaţia acestui fapt extraordinar e următoarea: Stambulov 

a avut energia și curajul ca la timpul dat şi la timpul cel 

mai critic să se opue planurilor cotropitoare ale Rusiei. Stam- 

bulov pentru un timp dat a scăpat Bulgaria de pericolul 

zusesc. Iată ce a făcut dintr-un dement sadic aproape un erou 

maţional.  .- 
„Şi aceiaşi Bulgarie, care are o pricepere clară şi un sentt-
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YA 
ment adînc şi just al pericolului rusesc, să pornească ea, după. 
războiul distrugător de acuma, după ce şi-a realizat aproape 
întreg visul naţional, să. pornească, zic, un nou război dezastros, 
în care să-și risce toată situaţia cîştigată cu atitea jertje? Și 
pentru ce ar. face-o? Pentru ca să capete o provincie cu o po- 
pulaţie de o jumătate de milion de locuitori de .neam străin, ca. 
să provoace vrăjmăşia ireductibilă a unei ţări vecine, care.va 
pîndi necesarmente momentul să-şi ia revanşa și pentru ca, 
după toate, să ajungă prin provincia cucerită în vecinătatea 
imediată a Rusiei, ceeace ar însemna să se bage, de bună voe 
şi cu bună ştiinţă, în gura lupului. | | 

Luînd Dobrogea, şi aceasta e o particularitate foarte im- 
portantă, Bulgaria ar veni în vecinătatea, atît de periculoasă. 
pentru ea, cu Rusia, nu printro populaţie bulgară, patriotică, 
ci printro populaţie compactă de o jumătate milion de locui- 
tori de origine străină, o populaţie cucerită şi dușmană. Bul- 
garia ar ajunge astfel din primul moment la complecta discreţie: 
a Rusiei, Şi toate acestea după ce ea va fi avut deja un. milion 
şi mai bine de locuitori de neam străin, din-cauza cărora va 
trebui fatal să intre în conflict cu trei. țări. vecine! 

Oamenii politici ai Bulgariei cari ar face.o politică aşa de 
idioată ar fi buni de legat. 

Ziarele au relatat că Dancif ar fi zis, în convorbirile avute 
cu oamenii de stat români: «Nu luăm Dobrogea, chiar dacă 
ne-aţi da-o gratis». Se înţelege, aceasta poate fi o simplă butadă. 
a unui diplomat care se crede abil. Dar dacă â spus-o sincer 
şi în deplină pricepere şi cunoștință de cauză, atunci Daneft e o- 
rară excepţie între diplomaţi:: un om care cunoaşte clar adevă- 
ratele interese ale ţărei. sale. | 

Si iarăşi nu va voi şi nu va putea să facă Bulgaria un - 
război de cucerire, şi diir altă cauză foarte importantă: nu vor 
permite marile puteri, nu va permite Europa. 

D. Beldiman, ministrul nostru la "Berlin, întrun discurs 
ținut tinerimei romîne care studiază în capitala Gerimaniei, vor= 
beşte cu multă ironie. despre concepţia opiniei. noastre publice 
asupra războiului, pe care ni l-ar declara eventual Bulgaria, o- 
concepţie care nu ţine de loc seama că în afară de Bulgaria mai 
sunt doar și alte state europene, un complex întreg de mari. 
state europene, cari hotărăsc eventual şi în ultima instanță de 
război şi pace în Europa. Şi e în adevăr extraordinară concepţia. 
rectificatorilor noştri asupra viitoarelor războae ale Bulgariei. 
Ascultându-i sar părea că Europa e un întins bărăgan, prin care- 
se plimbă bulgarul ca, Vodă prin lobodă, căutînd cui să mai 
facă război şi ce provincie să mai anexeze! | 

„Ceeace a zăpăcit așa de mult pe improvizații noştri -băr- 
baţi politici, e războiul actual, războiul balcanic. Dar războiul - 
acesta nu poate sluji de loc, dar de loc, ca termen” de compa- 
raţie. EI îşi are rădăcinile lui în evenimentele tragice petrecute
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acum ' cinci: sute de ani, el începuse să devie o necesitate de 
acum: 0 sută de ani şi ajunsese azi un nod gordian care trebuia 
neapărat tăiat. Pe corpul Europei orientale regimul turcesc 
“devenise în „ultimele decenii o adevărată bubă malignă, care 
trebuia. neapărat spartă, întrun. fel sau altul. E atât. de ude: 
vărat aceasta, în 'cît statele cele mari cari începuseră. prin a 
fi unanime în cererea de a se respecta :statu-quo, tot atît de. 
unanime au fost, după primele victorii alecreştinilor, în declaraţia 
că Balcanii trebue să aparţie ţărilor balcanice. Mira parcă o 
satisfacţie şi o uşurare că în sfîrşit se vede putinţa de a scăpa 
odată, întrun fel sau altul, din acest cazchewar politic, care se 
cheamă chestia orientului. lar ministrul de externe al Italiei, 
făcînd, nu-i :vorbă, Jozane mrnc: ă maauvats  jeu, declară în ul- 
timul său discurs că Europa aașteptat numai ca să crească 
statele balcanice pentru a le preda ţările respective. . 

Ca Europa a împiedicat de zeci şi zeci de ani această 
creştere, că a susținut prin mijloace: artificiale viaţa muribun- 
dului regim .turcesc grefat pe corpul viu al ţărilor balcanice, 
despre aceasta ministrul 'sa ferit să vorbească. ..-.. -. 

Se înţelege, abcesul sar fi putut sparge şi altfel, nu numai 
prin procedeul barbar al războiului, dacă ar fi fost ascultați 
socialiştii, sau dacă marile puteri m'ar fi dus o politică bandi- 
tească, imperialistă. - 

Dar. în sfirşit, oricuni am privi lucrurile, războiul de acuma 
e ultimul război. din Europa care are o parţială justificare şi 
necesitate. E e | : 

Am arătat mai. sus, cum războiul devine în. Europa, pe 
zi ce merge, o imposibilitate şi materială şi morală. De o parte 
e creşterea democraţiei şi în special creşterea -puterei proleta- 
riatului şi a socialdemocraţiei, -de altă parte e evoluarea însăşi 
a tehnicei războiului, a mijloacelor de distrugere, cum şi evo- 

luarea şi creșterea complexităţei organizaţiei sociale capitaliste, 
cari fac imposibil războiul în Europa, patria însăşi a capitalis- 

mului. Peste 20—30 de ani proletariatul şi sucialdemocraţia vor - 

fi devenit o .putere aşa de mare în cît prin ele însăşi vor îm- 

piedica orice război; şi în orice caz proletariatul ajutat de în- 

treagă democraţie şi. ajutat de mersul însuși al lucrurilor, de 

evoluția tehnicei războinice şi de complexitatea organizaţiei 

" sociale,'va face absolut imposibil un război în Europa.: 

Dar să zicem că nici peste 20—30 de ani nu va fi trecut 

primejdia războaelor europene, să zicem că amenințarea posi- 

- bilităței -unui război va pluti încă deasupra Europei îngrozite. 

Doar atât că groaza aceasta va fi atunci înzecit mai mare. Chiar 

şi în acest caz marile puteri se vor împărți atunci, ca şi astăzi, 

în grupe pentru. păstrarea unui anumit echilibru european, grupe 

a căror constituire, bineînţeles că nu o putem prevedea de pe 

acuma. Dar ceeace putem prevedea cu siguranţă, e că în acest 

caz Bulgaria -şi Romînia sau se vor ralia la acelaş complex de
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puteri, cum ar fi astăzi tripla alianţă, sau se vor ralia una la 
tripla alianță şi cealaltă la tripla înţelegere, ca să întrebuințăm 
numele grupărilor astăzi existente. In prima supoziţie Bulgaria 
şi România: vor fi aliate (ceeace e chiar unica politică sănătoasă 
pentru amîndouă) şi atunci un război între ele ar fi exclus; în 
presupunerea a doua, un război de cotropire al Bulgariei ar pune 

față în faţă nu numai Bulgaria şi România, ci ambele complexe 
de puteri cărora ele sunt raliate. Războiul bulgaro-romin ar irma 
deci să degenereze întrun război european. Şi dacă acuma un răz- 
boi european ar fi o grozăvie fără seamăn, care ar pune în pe- 
ricol toate bunurile culturei omeneşti acumulate prin muncă şi 
jertfe de mii de ani şi care ar pune în pericol î însăşi civilizaţia. 
omenirei, ce ar fi el peste 20—30 de ani?! Şi Europa ar per- 
mite ea Bulgariei să pue în pericol pacea lumei, civilizaţia ome- 
nească, pentru că i-a venit gustul să anexeze o provincie străină, 
bulgarul suferind, se vede, de mâncărime războinică ? 
Şi Bulgaria nu va. voi și nu va putea să pornească un 

război de cucerire a Dobrogei, încă âintr-o cauză. Am lăsat-o pe 
aceasta la urmă, deşi ar fi trebuit poate să încep cu ea. Răz- 
boinicii cavaleri ai "Turtucaiei şi ai Balcicului comit o teribilă 
inconsequenţă în discuţia diferendului romîno-bulgar. Pe de o 
parte ei cer guvernului să fie energic, să mobilizeze, să pue mîna 
pe Silistra-Turtucaia-Balcic, dacă nu și pe întreg quadrilaterul, 
iar pe de altă parte dau ca justificare a acestei cotropiri, presupu- 
nerea că Bulgaria ne va lua Dobrogea. Insuşi guvernul, vădit je- 
nat de felul acesta de a discuta diferendul, a intervenit prin ziarele 
guvernamentale cu oarecare mustrare:: «Cum are să vie Bul- 
garia să ne ia Dobrogea?! Dar cum adică, suntem noi un popor 
de chiori şi schilozi ?». 

În adevăr dacă suntem așa de slabi faţă de Bulgaria î încât ori 
cînd i-ar trăsni prin cap ar putea săne ia Dobrogea, atunci nici nu 
putem ocupa înpotriva Bulgariei, Silistra, Turtucaia ş. c. .; iar dacă 
le vom ocupa folosindu-ne de faptul că Bulgaria e angajată în 
altăparte, atunci tot nu le vom putea păstra după încheerea păcei. 

- Avem noi, în adevăr, î în organismul nostru social o cauză 
de slăbiciune în comparaţie cu Bulgaria — aceasta e neoiobăgia 
noastră. Dar de data asta şi orbii văd că ea trebue: desfiinţată, 
şi că massele populare. trebuesc chemate la viaţa cetățenească. Şi 
atunci cînd vom deveni şi noi o ţară mai democratică, presupusul 
război de cotropire al Bulgariei ar ridica ţara întreagă în pi- 
cioare, mic şi mare, fără deosebire de credinţe şi opinii, atunci 
dreptatea întreagă şi neştirbită fiind de partea. noastră şi energia - 
Şi entuziasmul ar fi de partea noastră, atunci nu numai întreaga 

opinie, publică civilizată şi democrată din lumea. întreagă ar fi 
cu noi, dar ar fi cu'noi chiar democraţia şi i socialdemocraţia 
Bulgariei.: 

O ţară care porneşte un război de' cucerire trebue. să fie, 
de :acum” înainte, cu mult mai puternică decît rivala ei. Şi Bul-
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garia va porni un războiu de cucerire înpotriva unei ţări deo 
egală forţă şi care are şi întreaga dreptate şi forță morală de 
partea sa! ” | 

De pe acuma deja, cu technica războinică modernă, râz- 
botul între două fări deopotrivă de puternice e dezastruos într-o 
egală măsură şi pentru învinşi şi pentru învingători. Peste 
20—30 de ani, cu tehnica războinică  progresîndă, un astfel de 
război ar deveni un adevărat şi ireparabil dezastru. Şi Bulgaria 
va încerca această aventură sîngeroasă, această adevărată sin- 
ucidere, pentru ce? Am văzut: mai sus pentru ce. Nu, nu! 
Intreg. pericolul bulgăresc e imaginar, e, cum ar zice neamţul, 
<aus der Luft gegriffen». , 

Şi ce nevoe avem noi de pericole imaginare, cînd - sunt 
altele atît de aproape, atît de reale, atît “de formidabile și ame- 
nințătoare. Avem în vecinătatea noastră un colos de două-zeci 
de ori mai mare ca noi, o ţară cotropitoare şi hrăpareţă, care 
ne-a luat-Basarabia dela Prut, care ieri încă, fiind aliată cu 
noi, ne-a răpit mişeleşte Basarabia dela gurile Dunărei. Avem 
pe de altă parte în vecinătatea noastră un alt colos, o ţară de 
zece ori mai mare ca a noastră, o ţară de asemeni cotropitoare 
și hrăpareţă, care ne-a răpit Bacovina şi deţine -sub stăpînirea 
ei a treia parte din întreg neamul romînesc. Şi noi ne orien- 
tăm întreaga noastră politică, ne încordăm toate puterile noastre, : 
ne concentrăm toată atenţia noastră spre... Bulgaria, pentru 
motivul că, în urma războiului, din pitică cum e, sar mări cu 
o şchioapă, ar creşte dela 4 milioane la 6'/, milioane de locui- 
tori, şi în felul. acesta ne-ar strica bunătate de echilibru! 

Nu e aceasta enorm, nu e aceasta grotesc?! 
Cunosc obiecţia care mi se va face. 
«Toate sunt bune, ştim și noi argumentele D-tale, decit 

D-ta nu iei în consideraţie felul de a f al bulgarului, carac- 
terul lui, care nu se potrivește cu al nostru și care trebue să 
ducă odată fatal la conflicte sîngeroase, Cite n-am făcut noi 
pentru bulgari, i-am ajutat să-şi dobîndească independenţa, mii 
de romîni au căzut la Griviţa şi la Plevna pentru Bulgaria, şi ei, 

drept recunoştinţă, ne-au arătat totdeauna colții. Se vede că 

așa e bulgarul, nerecunoscător, rău, lacom, egoist, se vede că 

organicește nu se potrivește cu romînul, așa că miine, poimiine 

tot trebue să avem de furcă cu Bulgaria. lată de ce chiar de 

acuma trebue să luăm toate: măsurile necesare»: _ J 

Acest argument l-am auzit de atitea ori, e atit de răs- 

pîndit; mulţumită presei noastre patriotice, el este astăzi 

aproape pe buzele tuturor. Argumentul acesta e lipsit de orice 

seriozitate : această împărţire a popoarelor în bune și rele, în 

recunoscătoare şi nerecunoscătoare, și această aşa “numită oI- 

ganică imposibilitate a unor popoare de a se înțelege între 

ele, e teoreticește şi practiceşte vorbind. o adevărată copilărie. 

“Totuşi, din cauza răspîndirei lui, e de neapărată novoe să râs- 

-
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pundem acestui ultim argument, menit să semene ura şi vrajba 
între două popoare. 

E adevărat că ţara romînească a făcut însemnate servicii 
Bulgariei. Inaintea războiului ruso-turc, atunci cînd ţările bal- 
canice s-au ridicat înpotriva Turciei, întreaga simpatie a gu- 
vernului romînesc a fost de partea acelora cari se răsculau în 
potriva ignobilului jug turcesc. Ca martor ocular ași putea să 
povestesc şi eu multe despre simpatiile acestea. Pe vremea 
aceea era doar o altă pleiadă de oameni politici în ţara noastră, 
nu. erau epigonii. de azi. Pe atunci era M. Cogălniceanu, C.A. 
Rosetti, . I. Ghica) 1. Brătianu, Cîmpineanu, și alţii, tot oameni . 
cari nu-şi uitaseră propriul lor trecut revoluţionar şi vedeau 
mai clar interesele politice ale țărei. E adevărat de asemenea 
că făcînd război “Turciei, ţara romînească a ajutat la constitui- 
rea Bulgariei de azi. Se înţelege că Romiînia a făcut cea făcut 
în vederea: intereselor ei, nu în a intereselor bulgare, dar nu-i 
mai puţin adevărat că serviciile aduse Bulgariei au' fost în- 
semnate. Şi noi toţi, cari am trăit acele vremuri; ştim bine că 

recunoştinţa Bulgariei faţă de tara noastră a fost puternică şi 
- caldă. Atunci cînd Ion Brătianu, în ciuda muscalilor, a primit 

personal pe prințul Battenberg la înapoerea acestuia din Rusia, 
'“unde;fusese răpit, şi i-a dat toate onorurile cuvenite unui su- 

veran străin, atunci un vînt de înfrățire a suflat dincoace şi 
dincolo de Dunăre, atunci amîndouă popoarele au simţit bine 
şi au înțeles clar că au aceleaşi interese.de apărat și aceleaşi 
primejdii de conjurat. Şi atunci Bulgaria a manifestat price-: 
-perea acestor interese comune şi recunoştinţa sa faţă de ţara 

noastră, printr-un act real, de o importanţă mare, unică: ea a 

propus ţărei noastre nu alianţă ci zezzzznc personală sub coroana 
regelui Romîniei, ceea-ce, avînd în vedere raporturile de putere 
dintre țara noastră şi Bulgaria pe vremea aceea, însemna că 
Bulgaria se punea de bună voe sub suzeranitatea de fapt a 
Romîniei şi în ori-ce caz îi recunoștea prioritatea şi pre- 
ponderenţa. 

Asta a fost atunci, + mai de mult, pe cînd țara noastră era. . 
condusă tot de oligarhie, dar oligarhia însăşi era reprezentată 
la. guvern prin oameni foarte inteligenţi şi cari nu-şi uitaseră 

încă cu totul trecutul lor de revoluționari burghezi dela .1848. 
Pe urmă au venit epigonii şi politica noastră externă s-a 

concentrat în special în jurul ilustrului sfaZz-gzo din Balcani, 
Acuma cel puţin știm cu toţii ce însemna acest statu-quo. Era 
susținerea, perpetuarea şi conservarea coruptului, descompu- 
sului şi. muribundului regim turcesc, sprijinirea şi îutreţinerea 
jugului turcesc deasupra popoarelor creştine din Balcani, cari 
mai rămăsereră încă sub dominaţia musulmană. 

Dar în al cui interes a fost acest celebru statui gua? Acuma 
cel puţin ştim clar şi aceasta. 25 

Rusia fusese întîi prea din cale afară ocupată cu proecte
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de cuceriri banditeşti în Asia, iar în urmă, după războiul cu Ja- 
ponia, era prea slăbită şi avea deci tot interesul să nu se des- 
chidă prea din vreme succesiunea omului bolnav, sau mai bine 
zis, a omului muribund. Austria pîndea momentul să-şi anexeze 
“definitiv Bosnia. şi Herţegovina, să pue mîna pe sangiacul 
Novi-Bazar şi să-şi deschidă un drum la Salonic şi la Marea 
Egee. Germania se folosea şi ea de agonia muribundului: pe 
de o parte, susținîndu-i viaţa prin inhalaţii de împrumuturi şi 
prin injecții sulcutanee de furnituri militare, îi storcea zeci şi 
sute de milioane, iar pe de altă parte, în semn de recunoştinţă 
pentru binele făcut, îşi întindea sfera de influenţă în Asia mică, 
construia drumul de fier al Bagdadului ş. a. m. d. 

Dar noi, noi ce interes material şi mai ales ce interes 
moral aveam să păzim acest drăguţ de statu:quo şi să ne în- 
vrăjbim cu statele balcanice? 

Noi ? ” , 
Nici un interes, din potrivă, noi o făceam dezinteresat, 

gratis, o făceam... «four le rot de Prusse». | 
Noi n-aveam nici un interes să susţinem 'statu-quo, pentru . 

că pe deoparte orice întărire a statelor balcanice era şi în fo- 
losul nostru, întrucît sîntem meniţi să trăim cu ele în bună 
înţelegere şi să ducem aceeaşi politică, pe de altă parte orice 
revendicare națională realizată în Europa, şi în“ special în pe- 
ninsula balcanică, reprezintă un pas înainte pentru realizarea 
propriilor noastre revendicări naţionale. & 

Şi făcînd o asemenea politică am făcut-o conştiincios, am 
făcut-o lată şi am declarat popoarelor balcanice, că cine se va 
atinge de regimul turcesc, va avea de aface cu noi. | 

Am făcut într-un cuvînt, după cum's-a zis de atitea ori 
"de atunci, pe jandarmul Europei în mijlocul popoarelor balca- 
nice,—şi jandarmul nu e iubit nicăeri, aşa i-e meseria. 

Şi am făcut mai mult. Avem în țările balcanice o popu 

laţie însemnată de conaţionali, de aromîni. In loc ca prin re- 
laţii prieteneşti cu țările respective creştine, printr:o politică 
“amicală față de acesțea, prin ascendentul ce am fi putut avea 
_asupra lor, să asigurăm dezvoltarea liberă a limbei şi culturei 
“romîneşti a fraţilor dela Pind, i-am prefăcut şi pe ei în păzitori 

ai aceluiaşi faimos statu-quo, i-âm prefăcut în aliaţi şi agenţi 

ai regimului muribund, compromiţindu-le pe viitor, în parte 

cel puţin, libera lor dezvoltare culturală. , , , 
Asupra politicei noastre trecute, a greşelilor ei, ca Și asu- 

pra aceleea pe care, după umila noastră opinie, trebue s-o ur- 

măm de acum înainte, voi vorbi pe larg mai departe. Aici am 

„atins politica noastră externă urmată de epigoni, numai în le- 

gătură cu argumentul de „mai sus, numai atîta cît era nevoe 

pentru a-l analiza şi a-l clarifica. Şi din aceste cite-va cuvinte, 

“de altfel în deobşte cunoscute, nu reese oare clar, clar ca lu- 

"mina zilei, clar ca însă-şi claritatea, că aceea ce a făcut să se 

2
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nască între noi şi popoarele balcanice și în special între, noi 
şi bulgari neînţelegeri şi une-ori începutul unei vrăjmășii la- 
tente, nu e vre-o ingratitudine inerentă caracterului bulgar, 
nici vre-o incompatibilitate a caracterelor popoarelor respective, 
ci numai politica absurdă urmată de oligarhia noastră? 

Printr-o politică înţeleaptă, făcută nu four Je roz de Prusse, 
ci în senzul adevăratelor interese ale ţărei, va dispare ori-ce 
urmă de vrăjmășie între cele două popoare și se vor stabili 
între ele acele raporturi de adevărată prietenie, ce trebue 
neapărat să existe între două popoare cari au aceleaşi interese 
de urmărit şi aceleaşi pericole de conjurat, şi încă ce pericole 
de conjurat! - : 

II ' 

Dar să facem totuşi o supoziție, dacă n-ar fi decît pentru 
a urma lucrarea aceasta; să presupunem că, cu toate argumeu- 
tele atît de puternice, cari pledează contrariul, războiul Bulga- 
riei în potriva ţărei romîneşti pentru stăpînirea Dobrogei nu. 
e exclus din domeniul posibilităței: cine ştie ce împrejurări şi 
conjuncturi politice neprevăzute pot să apară în viitor, cine ştie 
ce curente nesănătoase, şoviniste, nebune pot să prevaleze la un. 
timp dat în Bulgaria ş.a. m. d. Se înţelege că pentru acest caz, 
ca: chestie de prevedere, trebue să ne gîndim şi la apărarea 
eventuală a Dobrogei înpotriva Bulgariei. Şi cari sunt primele 
Şi cele mai importante și cele mai esenţiale măsuri cari tre- 
buesc luate -în această direcție? 

Sunt aceleași măsuri cari trebuesc neapărat luate pentru 
“însăși existenţa țărei acesteea, pentru liniștita şi neîmpiedicata 
ei fiinţare, pentru desvoltarea ei ulterioară ca societate, ca ţară, 
ca neam. Aceste măsuri sunt: în primul rând desființarea neo- 
iobăgiei și prin aceasta ridicarea țărănimei din mizeria igno- 
bilă și animalică în care trăește acuma; apoi chemarea masselor 
muncitoare la viaţa politică cetățenească, îndrumarea economică 
a țărei pe drumul larg pe care merg ţările civilizate capitaliste, 
ridicarea administraţiei şi justiţiei din halul în care se găsesc 
astăzi şi democratizarea lor, schimbarea şi transformarea mora=- - Vurilor noastre, a mentalităţei noastre feudalo-orientale, şi alte măsuri de mai puţină însemnătate. Fără aceste măsuri, mai ales fără cele dîntii, însăşi viaţa şi existenţa țărei acesteia, cu sau fără rectificare de graniţă, sînt precare şi efemere. IN , Apoi, pentrucă e vorba. în special de apărarea Dobrogei, se impune ridicarea ei economică, pentri ca populaţia ei româ-. nească să crească cît mai repede. Se mai impune şi răscumpă-» rarea silită a tutulor proprietăţilor mari (în mare parte acapa- rate și luate cu japca, parcelarea domeniului format din acestea şi din pămînturile statului, în mici proprietăți de cîte 10 .hec- tare şi împărţirea lor la. țărani: colonizarea internă a Dobrogei. Cînd Dobrogea va avea o populaţie compactă de 600.000 lo-



CONFLICTUL ROMÎNO-BULGAR 19 

cuitori romîni în mare parte mici proprietari ţărani, ca va de- 
veni de la sine inexpugnabilă pentru un cotropitor ca Bulgaria. 

În sfîrşit, înarmarea întregului popor romîn: milițiile na- 
ţionale revendicate de programul nostru socialist în scopul apă- 
rărei patriei. Cind întreg poporul, poporul cel adevărat, luminat 
şi conştient, va fi înarmat şi va lupta pentru existenţă țărei lui. 
înpotriva cotropitorilor, atunci ţara romînească va deveni inex- 
pugnabilă şi pentru ţări cu mult mai puternice decît Bulgaria. 

Sunt sigur că, în afară de această ultimă cerere pur socia- 

listă, cu toate celelalte vor fi de acord toţi oamenii cari gîn- 
desc şi judecă clar, dim orice partid ar fi. 

Decit, eiv or obiecta: <Se înţelege că e de prima importanţă 
transformarea democratică a ţărei noastre. Se înţelege că sunt 

foarte bune măsurile propuse pentru întărirea Dobrogei, dar 

ce are aface una cu alta? Doar nu ne va strica o frontieră mai 

puternică spre Bulgaria, obţinută printro rectificare de graniţă; 
va fi şi ea 'un fapt de prevedere mai mult». 

Dacă va strica sau nu, vom vedea îndată, dar ceeace cred 

c-ar trebui să se priceapă din capul locului e că, :măsurile de 

mai sus odată luate, acea anexare de teritoriu bulgăresc pore- 

- clită rectificarea graniţei devine de. prisos. - 

De altfel e absolut evident că elementul prim şi esen- 

țial în discuţia acestei rectificări de graniţă, a utilității sau in- 

utilitiţei ei, e chestiunea dacă în adevăr rectificarea aceasta ne 

e necesară nouă din punct de vedere strategic, dacă prin ea 

graniţa noastră devine mai inaccesibilă Bulgariei. Or, din acest 

punct de vedere părerile sunt extraordinar de împărţite, atît 

între specialiştii cît 'şi între guvernanţii noştri. - Şi din capul 

locului această mare deosebire! de vederi te pune pe gînduri. 

Acuma în urmă, din cercurile conducătoare şi încă cele 

mai conducătoare, s'a emis ideia că Silistra are pentru noi nu 

atît importanţă strategică, cît simbolică. S'ar părea că de acum 

înainte rectificările de graniţă se vor clasa ca şi curentele li- 

terare: vor fi rectificări de graniţă clasice, romantice; simbo- 

lice, decadente sau parnasiene. 
Dintr-ăceastă mulţime pestriță de vederi asupra impor- 

tanţei strategice a teritoriului “Purtucaia-Silistra-Balcic, cea mai 

aproape de adevăr ne pare opinia d-lui general Iliescu. Și a- 

ceasta pentru două motive. Mai întîi înalta competinţă a d-lui 

general Iliescu e mai presus de ori-ce îndoială şi apoi opinia 

d-sale de specialist concordă şi cu bunul.simţ. Intr-o scrisoare 

adresată d-lui Costa-Foru, d. general Iliescu zice în substanţă 

că nu se poate nega o oarecare valoare strategică rectificărei 

de graniță cerute, dar e absolut ridicol de a se exagera va- 

loarea aceasta. Aşa dar admitem şi noi că teritoriul 'Furtucaia- 

„ Silistra-Balcic are o valoare strategică reală. Aceasta admisă, 

discuţia care trebue să urmeze e dacă valoarea strategică a 

provinciei, odată anexată, compensează toate acele neajunsuri
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şi pagube cari rezultă din această anexare. Judecarea aceasta 
-e impusă de: cea mai elementară logică şi de cel mai elemen- 
tar bun simţ. - 

* Pentru că e de ultima evidență că dacă neajunsurile şi 
pagubele materiale şi morale, cari ar rezulta din această anec- 
sare, ar întrece mult foloasele ei, atunci facem pur ȘI, simplu 
o afacere dezastroasă. Să judecăm deci cu toată atenția şi cu 
toată nepărtinirea, cari se cer întro chestiune în care sînt an- 
gajate interese atît de importante ale ţărti. 

: Ep R | 

Sîntem una din puţinele ţări cari n-au robit neamuri 
străine. In schimb, ţara romînească a fost victima banditizmului 
cuceritor al vecinilor noștri, cari ne-au răpit şi ne stăpînese 
un teritoriu şi un număr de locuitori romîni aproape egal cu 
acela al Romîniei libere.. In această privință, după Polonia şi 
Serbia sîntem țara cea mai nedreptățită. Aceasta e situaţia 

„reală, creată de istorie, ţărei. noastre. Se înţelege că această si- 
tuaţie reală, creată de istorie, trebue să dstermine şi politica 

: internă, dar 'mai'ales politica externă a ţărei, procedezle ei, 
"orientarea şi metoda ei. 

Evident că acestea vor fi: diferite după cum sînt diferite 
şi tipurile de organizaţie socială de stat, 

In cazul nostru ne interesează două tipuri de organizație 
socială a statului. Primul e un stat expansiv, acaparator, cu- 
ceritor, care-și întinde dominaţia politică şi economică asupra 
“altor state, teritorii şi neamuri — astfel sînt marile state capi- 
taliste moderne, cu politica lor imperialistă de astăzi. Alt tip 
de stat reprezintă ţara noastră. Ea nici nu vrea şi nici nu 

" "trebue să se gîndească la expansiune, acaparări, cuceriri; din 
potrivă ea trebue din toate puterile ei să reacționeze în potriva 
“politicei de acaparare şi cucerire, de oarece e tocmai politica 
„aceasta care a îmbucătăcăţit-o şi a decimat-o. 

E, evident că felul politicei, metoda şi procedeele ei, vor 
fi altfel la primul tip de“stat şi altfel la cel dealdoilea. In pri- 
mul caz conţinutul politicei şi orientarea ei vor fi îndreptate 
pe de o parte în spre expansiune şi acaparare, pe de altă parte - „în spre păstrarea teritoriilor şi populațiilor cucerite. In al doilea 
caz întreaga orientare politică şi metoda ei vor fi îndreptate 
pe de o 'parte în spre conservarea teritoriului rămas neacaparat, 
pe de altă parte în spre liberarea teritoriilor ce i-au fost cu- cerite de ceilalți. Priina politică am putea-o numi, întrebuinţind termeni moderni: folz/zcă de exfanstune ofenstoo-rmperialistă, a doua: folrfrcă de defensivă națională. A “Țara noastră, cu toate greşelile une ori destul.de grave, a dus pînă acum politica externă care-i convine, o politică cu- minte de_defcusră nafronală. Ceecace în adevăr a produs un 7ău 2mens fărei, cecăce a viciat grau viafa întreagă -a Organ12- pala et social, 7-a Jost politica externă, ci politica et internă. „ Din nenorocire războiul din Balcani a produs o complectă
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confuzie, a turburat priceperea, şi aşa destul de vagă, a tre- 
burilor ţărei, în special a treburilor ei externe. Opinia noastră 
„publică, sau o bună parte a ei, n-a înţeles că Bulgaria şi ţările 
balcanice, procedând după cun: se ştie, nu es din rolul lor, şi. 
nu fac decit tot politica țărilor mici şi despuiate, o fo//că de. 
defensivă națională. Dacă revendicările lor au îmbrăcat o formă 

mai energică, agresivă, imediat realizabilă, cauza e deosebirea 

totală dintre condiţiunile reale create nouă şi lor de istoria 

însăşi a dezvoltărei noastre. Dacă Romînia ar fi fost în situaţia 

lor, ar fi lucrat aidoma (ar fi făcut poate și războiul de acuma, 

care în multe privințe e o greşală gravă) şi am fi ajuns la 

aceleași rezultate. lar dacă n-am fi dezvoltat atita energie şi 

impetuozitate ca bulgarii, de vină n-ur fi fost. politica noastră 

externă ci cea internă, neoiobăgia noastră. “Toate acestea nu 

le-a priceput opinia noastră publică, nu le-a priceput presa 

noastră care face în parte cel puţin educaţia opiniei publice, 
după cum la rândul ci e educată de ea. 

Amândouă cred că pricina pentru care bulgarii îşi văd 

astăzi realizate revendicările, e că ei sunt un popor zdravăn, 

eminamente patriot, care ştie ce vrea şi ştie să voiască; pricina 

e că sunt energici, îndrăzneţi, impetuoşi, de aceea ştiu să ceară 

şi ştiu să ia, de aceea şi au o politică realistă, egoistă, şi nu 

umanitară sau utopică ; o politică energică şi agresivă asemă- 

nătoare aceleia a ţărilor celor .mari (adică o._politică pe care 

am numit-o de expansiune imperialistă). Iată de ce capătă 

bulgarii atâtea foloase, iată de ce își văd realizate revendică- 

rile lor naţionale, idealul lor naţional. | 

De aici urmează dela sine ce trebue să facem la rindul 

nostru ca să ne îndeplinim, ca și bulgarii, idealul național. 

Pentru aceasta trebue să fim energici, îndrăzneți, agresivi, 

să ducem o politică realistă asemenătoare aceleia a statelor 

mari, să ne pătrundem de adevărul că în lume domnește pumnul, 

dreptul celui mai tare, şi să ştim să voim, să cerem, şi mai ales 

să ştim să luăm. Deci ca concluzie: se impune să mobilizăm, 

să pornim, să anexăm şi fiindcă nu putem anexa Basarabia şi 

Bucovina, atunci să anexăm cel puţin quadrilaterul. 

In sprijinul şi ajutorul - acestui curent astfel format, a 

venit un altul, pornit dela cercurile conducătoare oligarhice, . 

dela conducerea noastră diplomatică. , 

Pentru justificarea politicei noastre externe, care hărăzise 

țărei rolul de jandarm menit să păzească faimosul stațu-quo . 

din Balcani, s-a spus totdeauna că politica aceasta are o parte 

- misterioasă, ascunsă vederei profanilor, însă plină de foloase, că 

la timpul său glasul ţărei va răsuna şi va. fi ascultat, că la 

spartul târgului, adică la lichidarea chestiei orientului,: vom 

avea şi noi cuvîntul nostru de spus şi ne aşteaptă avantagii 

şi compensaţii de cari nici idee nu ne putem face. Se înţelege 

că acuma, la lichidarea chestiei orientului, opinia noastră pu-
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blică :cere realizarea foloaselor promise, cere quadrilaterul sau 
cel puţin teritoriul 'Turtucaia-Silistra-Balcic. . i 

Şi cam în felul acesta s-a născut şi s-a întărit curentul 
«rectificator> care împinge ţara pe drumul unei politice de ex-: 
pansiune imperialistă, politică funestă şi în contrazicere flagrantă | 
cu adevăratele interese ale ţărei. 

» “Da, în viaţa politico-socială caşi în viața individuală, un 
pas greşit atrage după sine altul, dacă ce-l ce l-a făcut n-are 
destulă pricepere și energie să se oprească la. vreme. 

pă x 

Toţi aceia cari împing guvernul la o atitudine energică - 
și agresivă şi la anexarea -provinciei bulgărești Turtucaia-Sili- 
stra-Balcic, vor să prezinte această anexare ca un fleac de nimic, 
o rectificare de graniță ca oricare alta, peste care vom trece 
la ordinea zilei ca peste orice fapt divers. Nimic mai greșit 
ca această părere. Prin anexarea provinciei sus numite, un ele- 
ment nou şi un element străin intră în organismul nostsu po-: 
litic, îi modifică construcţia şi în conformitate cu aceasta şi 
unele din funcțiunile sale sociale, modifică .politica internă şi 
politica. externă a ţărei. Pînă acum:am avut o populație omo- : 
genă. Anexîndu-ne însă cu forţa o provincie străină, am deveni - 
întru atîta o ţară. heterogenă. Din moment ce am face-o, am 
avea un fapt:nou în politica zzferuă: o luptă pentru asimi- - 
larea provinciei anexate și lupta de împotrivire a acesteea;.: 
am avea şi noi o iredentă -bulgară, o luptă împotriva ei, cu 
toate consecinţele cari rezultă din acest fapt şi din această luptă. 

Pînă acuma politica noastră exferză, cu toate greşelile 
făcute, a fost şi a trebuit să fie, după. cum am zis, o fo/rlrcă 
de defenstoă nahonală, adică o politică avînd de scop apărarea 
a ceeace avem și revendicarea pentru viitor a ceeace ni s-a 
răpit. Deacuma înainte, dacă am urma pe .războinicii noștri 
rectificatori, un element cu. totul nou ar interveni ca obiect de 
preocupare pentru politica externă şi anume: păstrarea a ceeace 
am anexat ori am răpit noi înşi-ne, păstrarea şi în potriva ce- 
lora pe cari i-am anexat şi în potriva celora dela cari am 
anexat. , : . 

Acest obiect nou introdus în cimpul de activitate şi pre- 
ocupație al politicei noastre externe, evident că nu poate fi 
decât în paguba celor vechi, căci ar distrage o parte din sfor-: 
țări şi din atenţie, cari 'ar fi altfel îndreptate în sprijinul po- 
liticei de defensivă naţională. Dar-noul obiect de preocupare al 
politicei externe e păgubitor celor vechi, nu numai prin faptul 
acestei distrageri de atenţie şi 'sforțări, ci mai ales prin faptul! 
că -el e în contrazicere desăvârşită cu obiectele: de preocupare . . LS . . E A - anterioare. E evident 'că nu'e acelaș lucru cînd ai tu reven- dicări de făcut altora, sau cînd alţii au a-ţi face revendicări
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ţie. Sunt două situaţii total deosebite, ba diametral opuse. In 
-cazul dintîi vei avea o altă politică externă ca în cazul al doilea. 

E deci evident că urmînd îndemnurile rectificatorilor no- 
ştri va trebui să ne creăm şi o politică nouă sau în orice caz: 
profund modificată, în conformitate cu noul fapt intervenit. 

Şi astfel, introducînd un element nou de natură imperia- 
listă, dacă ne putem exprima așa, va trebui să părăsim politica 
de defensivă naţională, unica bună şi convenabilă Tiouă, şi să 
ne creăm o politică de natură imperialistă şi ea, care ni se po-: 

potrivește ca nuca în perete. 

Dar acestea sunt generalităţi. Să trecem deci la viaţa 
politică; din nenorocire ea ne dă un material destul de bogat 
pentru dovedirea acestor generalități. 

x Fo , , 

Principala bază a politicei noastre externe trebue să fie o 
înţelegere democratică cu popoarele balcanice şi în special cu 
Bulgaria. Aceasta pe de-o parte în scop de apărare a indepen- 
denţei politice naţionale, iar pe. de altă parte în'scop de apă- 
rare împotriva exploatărei de către marile ţări capitaliste, cari 
tind să prefacă toate micile ţări înapoiate în Z/rpferlandul lor. 

Un alt element fundamental al politicei noastre externe 
-e înţelegerea cu Austria. Fireşte că prin înţelegerea cu Au- 
stria nu vreau să zic ca să o urmăm în toate aventurile ei de 

expansifne imperialistă, provocate de interesele ei dinastice sau 
de interesele reacționare ale aristocraţimei ei semifeudale. O- 
biectul înţelegerei trebue să fie clar şi hotărît: Austria 'ne ga- 
rantează putinţa unei desvoltări pacinice şi liniștite, după cum 
ŞI noi, în marginile puterilor noastre, îi garantăm ei acelaş lucru. 

Și aceeaşi politică, absolut acecaşi se impune şi Bulgariei. 
Aici se arată încă odată solidaritatea intereselor noastre 

-cu acelea. ale Bulgariei. O înţelesere cu Austria făcută de blocul 
romîno-bulgar ar “A mai rodnică pentru amîndouă şi le-ar asi- 
gura mai bine neatîrnarea faţă de un stat atît de puternic ca 
Austria * %), 

_Dela războiul balcanic încoace, dar mai ales dela apariţia 
nenorocitului conflict Tomino- bulgar, se aude tot mai des, și din 
partea. unor oameni dela cari te-ai aştepta mai Putin, că ar trebui 

să părăsim politica noastră tradiţională şi să facem o înţele- 
gere cu Rusia. Aceasta ar fi, într-adevăr, o politică cu totul 
nouă, dar care ar însemna începutul sfirşitului țărei. 

Pe de altă parte Rusia a început în ultimul timp să dea din ce 
în ce mai mult tîrcoâle ţărei noastre. Diplomaţia . rusească a avut 

totdeauna ceva din instinctul marilor carnasieri, cari simt prada 
dela distanţă.. De cînd cu conflictul romîno-bulgar, Rusia nu ne 

  

*) Nu mă pot întinde aici asupra politicei externe. Asupra acestu 
subiect vorbesc mai pe larg în capitolul următor.
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mai slăbeşte cu dragostea. Ce mai protestări de iubire! Ce demon- 
straţii de prietenie! Ce reminiscenţe de confrăție a armelor (ter- 
minată prin răpirea Basarabiei) şi ce mai telegrame: telegrame 
de felicitare, telegrame de inaugurare, telegrame de condoleanţe! 
Ce cadouri şi ce mai deputaţii militare! Rusia ne trimite cruci | 
şi ordine presărate cu diamante, ne trimite un baston de ma- 
reșal împodobit cu briliante şi ne trimite şi un veritabil unchiu . 
de ţar, un adevărat Romanov, din seculara fabrică imperială 
moscovită. | | 

Bine înţeles că în aceeași vreme merge şi lucrătura poli- 
tică. E o lucrătură grosolană, făcută nu cu aţă albă cicu ade- 
vărate frînghii ruseşti, în cît doar diplomaţii m'o văd.. Nouă. 
Rusia ne spune că avem perfectă dreptate, că trebue să cerem 
vîrtos compensaţii şi că putem conta pe concursul dumneaei . 
dezinteresat. Bulgariei îi spune că poate conta pe concursul 
ei de rudă de sînge și să nu care cum-va să ne cedeze Silistra, 
căci de ea sînt legate reminiscenţe istorice rusești. lar Europei 
Rusia îi spune ca să ne lase pe amîndouă în grija ei, că ne 
împacă ea bine, se pricepe ea doară la meșteșugul acesta, că, 
de cînd a făcut-o Dumnezeu, tot numai la pace şi la linişte s'a 
gîndit şi numai de ele a avut parte. 

Evident că în sine tîrcoalele acestea ale.Rusiei nu ne 
sînt primejdioase; dar e primejdioasă impresia favorabilă pe 
care ele încep sto producă asupra opiniei noastre publice, adică 
asupra celor cîteva mii de oameni casi se ocupă la noi cu po: 
litica. Şi din nenorocire nu numai asupra acestora ci şi asupra. 
înşişi guvernanţilor noştri. In adevăr, ce însemnează acest fapt, 

„chiar făcînd parte subtilităților diplomatice, că însăşi Romiînia. 
a cerut ca, judecata conflictului romîno-bulgar să se facă tocmai 
la Petersburg?! 

E cunoscuta fabulă a vulpei și epurelui cari sau dus în 
vizuina “ursului să stea la judecată. 

<Ştiţi fabula pînă. la „sfîrşit? E veche şi plină de învăță- 
minte»: ursul i-a primit cu cinste, i-a judecat pe dreptate, i-a 
împăcat frumos şi pe urmă le-a luat pieile amîndorura drept 
cheltueli. de judecată. 

Tîrcoalele asidue, zvîrcolirile frenetice ale Rusiei sînt de 
altfel perfect explicabile, — de cînd cu conflictul romîno- -bulgar 
sunt în joc unele din cele mai importante interese ale ei de 
expansiune imperialistă. Pentru Rusia e aci vorba de Darda- 
mele, a căror stăpînire âr preface Marea Neagră întrun lac . 
rusesc, e vorba de Constantinopole şi de. -eşirea în Marea Me- 
diterană. - 

Şi mai departe? 
Şi mai departe începe domeniul fantaziilor febrile ale 

panslavismului şi ale proorocilor lui, cum e visul mult cunos- 
cutului slavo-fil Danițlevski Roma, în care se încoronează



CONFLICTUL ROMÎNO-BULCGAR | 25 

țarii viitorului..., dacă pînă atunci va mai rămînea: vre-o urmă 
de ţar. 

Dar, lăsînd la o parte utopiile panslaviste, fapte că Con- 
stantinopolul şi Dardanelele formează de secole obiectul de rîv- 
nire lacomă a Rusiei. Drumul într-acolo însă duce pe deasupra 
Romîniei strivite şi a Bulgariei mutilate. pr 

„Iată de ce aceste două țări trebue să fie înţelese şi strîns 
unite. ! ! | 

„Şi dacă un bloc format din aceste două țări ar fi o pie- 
dică puternică în potriva ' expansiunei cuceritoare a Rusiei în 
drumul Constantinopolului, alianţa acestor două ţări mici cu 
Austria, în scopul arătat mai sus, ar constitui o piedică for- 
midabilă, o piedică de neînvins. 

Se înţelege deci uşor ce mare interes are Rusia ca Bul- 

garia şi Romînia să nu cadă la înțelegere, ci să rămîie învrăj- 

bite. Anexarea unei provincii bulgărești ar face prin urmare 
numai jocul Rusiei. | 

Şi Romînia, anexînd cu arma în mînă Silistra ş. c. |., după 

cum o îndeamnă rectificatorii noştri, nu numai că s-ar învrăjbi. 

cu Bulgaria, dar politicește ar azvirli-o în braţele Rusiei. 

-B o alianţă nefirească aceasta, se înţelege. Dar alianţa 

republicei democratice franceze cu autocrata şi aziatica Rusie, 

este ea firească ? Bismarck a fost acela care, anexînd brutal 

Alsacia şi Lorena, a azvirlit Franţa în braţele Rusiei. De atunci 

Franţa a dat Rusiei 15 miliarde de franci, graţie cărora a-putut 

să se menţie. absolutismul țarist, de atunci au început. înar- 

mările excesive cari au ajuns astăzi atît de mari încît strivesc 

toate statele europene sub povara lor, de atunci toate marile 

state civilizate ale Europei, și, mai mult decît toate, însă-şi Ger- 

mania, trăesc sub ameninţarea perpetuă a unui război genera 

care ar fi un dezastru pentru civilizaţia lumei. e - 

Prevedere adîncă de mare om de stat, m-ai ce-i face! 

Intrucît ne priveşte apoi, dupăce Bulgaria va fi zvârlită | 

în braţele Rusiei şi va deveni aliata -ei, poziţia noastră între 

Bulgaria vrăjmaşă şi Rusia... prietenă, va fi puţin de invidiat. 

Iri adevăr, blocul care ar trebui să fie forinat între Austria, 

Romînia şi Bulgaria, ca o piedică formidabilă în drumul ex- 

pansiunei cuceritoare a Rusiei şi care e de un interes vital 

pentru noi, — blocul acesta „ar fi grav compromis. Deoparte 

am avea trecerea Bulgariei... dincolo, ceeace este de sigur, foarte 

important. Pe de altă parte însemnătatea şi rolul însuși al ţărei 

noastre în înţelegerea cu Austria ar scădea foarte mult, de 

oarece forţele noastre ar fi contrabalansate şi neutralizate prin 

forţele Bulgariei. Şi astfel, prinşi între Rusia și Bulgaria, cu o 

importanță scăzută pentru Austria, am ajunge la discreţia ace- 

steea din urmă. 
Ar fi o politică detestabilă aceasta! îi 

Din punctul de vedere al orientării politice, prin anexarea 

7
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plănuită ar pierde mult ţara noastră, ar pierde mult Bulgaria,: 
ar pierde Austria şi ar cîştiga, ar cîştiga mult, Rusia. 

Şi adevărul e acesta: anexarea provinciei bulgărești 'Tur- 
“tucaia-Silistra-Balcic, ar fi un-strălucit succes al'diplomaţiei.... 
Tusești. 

pă | 

Un alt rău însemnat, care ar rezulta pentru ţara noastră 
din anexarea cu forța armată a unei provincii bulgărești, e că 
prin pasul acesta am compromite foarte mult realizarea pro- 

. priilor noastre revendicări naţionale. 
Intr-adevăr, pină acuma mîinile ne-au fost curate, n-am 

jefuit, mam cucerit pe nimeni, nu stăpînim nici un neam străin 
în potriva “voinţei lui, — am fost victima unor mari nedreptăţi .. 
istorice, noi n-am făcut nici o victimă. De aceea senini, cu con- 
ştiinţa perfect împăcată, în plenitudinea dreptului nostru, putem 
formula revendicările noastre, le putem formula în virtutea 
dreptăţei şi echităţei, în virtutea dreptului imprescriptibil al 
unui popor de a trăi nesupărat şi de sine stătător în marginile 
sale etnice, Azi putem protesta cu toată energia pe care o dă 
conştiinţa unei cauze drepte înpotriva -nedreptăţei ce ni s-a 
făcut, în potriva răpirei şi îmbucătăţirei ţărei. Miine, anexînd 
cu mîna armată Silistra ș.c. 1. noi nu mai putem avea aceeaşi 
seninătate, 'același cuget curat: în formularea .revendicărilor: 

„noastre. 
___*  Revendicările noastre mar mai avea acelaşi răsunet şi pu- 
tere, protestările nnastre aceeaşi sinceritate şi eficacitate. 

O, ştiu prea bine, că toate aceste cuvinte de dreptate, de: 
echitate, de drepturi imprescriptibile ale popoarelor, nu mai sunt 
la modă azi, în epoca:quadrilateră. -De cînd cu războiul balca- 
nic, a răsărit în ţara noastră o pleiadă întreagă de oameni po- 
litici improvizaţi cari cer: o politică energică, realistă, agresivă, 
lipsită de sentimentalitate fadă şi umanitarism simplist şi mai 
ales lipsită de naivitate. In epoca politiceia gresive şi pozitive, 
din toate drepturile, acela care mai contează e dreptul pum- 
nului sau dreptul celui mai tare; restul sunt clişee şterse şi 
învechite, bune de dus la muzeu. . 

De cînd cu nenorocitul conflict romîno-bulgar ne-a fost 
dat să auzim într-una şi să citim în presa noastră că ceeace 
contează şi cecace trebue să ne intereseze e numai faptul dacă 
teritoriul “Turtucaia-Silistra-Balcic are pentru noi o reală im- 
portanță strategică. Dacă arg, atunci să-l luăm pur şi simplu, 
cu binele dacă se poate, cu armele dacă nu se poate altfel; ce 
mai atîta tura-vura? Intr-adevăr procedeul e de o simplicitate 
ideală. Guvernul rusesc întreabă la statul său major: are ori 
mare Moldova importanţă strategică pentru armata rusească ?. 
Statul major răspunde că, într-un eventual război cu Austria, 
Moldova ar avea o foarte' mare importanță strategică pentru
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mai atita tura-vura». | 
Ceeace-nu bagă de seamă gravii noştri oameni politici 

improvizaţi e că prin asemenea procedee fără <tura-vura» noi : 
am justifica şi am provoca procedee la fel îndreptate în po- 
triva noastră; ceeace nu bagă d-lor de seamă e că noi putem 
întrebuința acest procedeu odată pentru totdeauna, pe cînd 
alții l-au întrebuințat de atîtea ori în potziva noastră şi sînt 
în stare să-l mai întrebuinţeze încă de multe ori şi în viitor. 
Dar ceeace mai ales nu bagă de seamă d-lor e că procedeele. 
şi argumentele acestea ca şi întreaga ideaţie şi “mentalitate 
«realistă», brutală şi agresivă, folosesc întradevăr mult statelor 
celor mari, celor cu politică de expansiune imperialistă, dar 

sînt foarte păgubitoare unui stat ca al nostru, căruia îi e in- 

dicată o politică. de defensivă naţională *). La rigoare aşi mai 
înţelege să se exalteze această politică realistă, brutală şi să 
se invoce dreptul pumnului în Bulgaria, care a găsit în drumul 

realizărei revendicărilor ei naţionale un regim (nu un popor) 
slab, corupt, putred, muribund; dar să fii o ţară mică, aşezată 

între doi coloşi ca Rusia şi Austria, cari ţi-au răpit jumătate 

din bunurile tale, fără să te poţi măcar opune, şi să justific- 

tu însu-ţi, să exaltezi tu însu-ţi politica brutală și agresivă, să 

-invoci tu însu-ţi dreptul celui mai tare, dreptul pumnului, asta 

cu adevărat e culmea nesimplicităței logice şi. culmea nenaivii 
vităţei politice practice, | | . 

Realizarea revendicărilor noastre naţionale nu poate fi 
„decît rezultatul unei evoluţii pacinice. Soluţia războinică e ex- 
clusă, şi aceasta .din mai multe motive. Mai întîi, ceeace exclude 
din capul locului soluţia războinică pentru Romînia e faptul 

că ea găseşte în drumul revendicărilor sale naţionale doi co-: 

loşi, Rusia şi. Austria. Dar şi în afară de aceasta, războiul cu- 

ropean devine, din fericire, din ce în ce mai puţin posibil, 

după cum am arătat mai sus, şi în sfîrşit un război european 

ar fi astăzi o nenorocire şi un dezastru atît de imens, în cît 

rezultatul acesta n-ar mai putea fi compensat prin unele ur- 

mări eventual chiar bune, ce-ar aduce după sine. 

Nu mai puţin îndeplinirea revendicărilor naţionale ca re- 

zultat al dezvoltărei faczuzce a societăţilor - moderne, este si- 

gură, cum se va vedea lămurit în altă parte. Realizarea idea- 

Rusia. <Ei. bine, zice guvernul rusesc, atunci s-o luăm, ce 

  

*) Cînd spun că aceste procedee și această metodă politică folo- 

:sesc statelor mari, nu înţeleg de loc că folosesc popoarelor respective. 

“Din potrivă. După cum am zis şi mai sus, această politică, imperialistă, 

“brutală şi agresivă, e chiar foarte păgubitoare popoarelor, cari îi suportă 

“toate neajunsurile şi cheltuelile. Popoarele joacă aici de obicei rolul 

celui de-al treilea conviv, care se uită cum ospătează şi benchetuesc 

ceilalți: doi şi înghite în sec. Dar cel puţin statelor mari, aşa cum sînt 

„ele azi organizate, reprezentînd interesele claselor dominante, le folo- 

:seşte politica imperialistă, cu toate procedeele ci, brutale, pe cînd nouă, 

„chiar ca stat propriu zis, aceeaşi politică ne-ar fi foarte dăunătoare.
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lului naţional al ţărei, ca şi al altor ţări europene nedreptăţite: 
şi îmbucătăţite, va rezulta fără cea mai mică îndoială din evo- 
luţia însăși a societăţilor. moderne capitaliste; acest ideal se. 
află în drumul evoluţiei sociale. Aceasta:e marea speranţă și 
marea lui forță. Dar una din principalele arme în lupta pentru 
ajungerea şi realizarea acestui ideal e justiția, e echitatea, e: 
dreptoteca ncînhinată a cauzei. În hoc SI9H1o vinces. 

“Şi tocmai de aceea trebue căutat din .toate puterile de a. 
ţine armele acestea curate, de a nu le întina, şi dea nu le: 
compromite prin procedee brutale şi nedrepte. Acei cari .în-: 
deamnă ţara la asemenea procedee şi la anexări teritoriale, pun 
în mîna țărei arme de cari ea nu se va putea servi, cari se: 
pot întoarce în potriva ei şi o pot răni pe ea însăşi, şi în. 
schimb compromit acele arme de cari ţara poate şi trebue să. 
se servească şi cari trebue s-o ducă la izbîndă. 

In felul acesta ei nu o înarniează mai bine, ci o dezar- 
mează cu totul în lupta pentru realizarea idealului ei naţional.. 

Iată de ce d. Radu Mandrea a avut atîta dreptate cînd 
a zis că prin brutala anexare a Silistrei ș. c. |. ţara şi-ar vinde: 
drepturile ei de primogenitură naţională pe un blid de linte. 

% 
x * 

„Un alt neajuns important, care ar rezulta pentru ţara noa- 
„stră din anexarea ținutului 'Furtucaia-Silistra-Balcic, e urmă- 
torul: Pînă acuma n-am avut o chestie şi o problemă dobro--. 
geană propriu zise. ' Din acei 50.000 de bulgari cari trăesc în 
Dobrogea, cea mai mare parte are de sigur simpatie latentă. 
pentru: Bulgaria ; ei formează însă, luaţi chiar în total, abia o... 
mică minoritate din populaţia Dobrogei şi, în definitiv, un ele- 
ment iredentist bulgar propriu zis, ei nici n-au fost nici nu sunt. 
Cu toate greșelile grave ce s-au făcut prin administrarea de-. 
testabilă a acestei provincii, cu toate că locuitorii ei au fost: 
ținuți treizeci de ani fără drepturi politice, socotindu-i deci noi . 
înşine ca o populaţie străină, totuşi bulgarii n-au devenit ire-- 
dentişti propriu zişi. Aceasta se explică foarte uşor prin faptul 
că bulgarii din Dobrogea au trecut sub stăpînirea romînă de: 
sub stăpînirea turcească, deci niciodată nu s-au putut simţ. 
anexaţi, cuceriţi, ci mai curînd liberaţi de sub jugul turcesc. 

Cu anexarea provinciei bulgăreşti se schimbă totul. 
Surit acolo o sută de mii locuitori, dintre cari marea ma-- 

„Joritate bulgari. Aceştia nu trec sub stăpînirea ţărei noastre de 
sub jugul străin, ci sunt rupţi dela ţara lor, sunt cu adevărat: 
cuceriţi, anexaţi. Ura, revolta, exasperarea acestora: va fi cu 
atit mai mare, cu cit ei sunt rupţi dela ţara lor, unde Tapor-- 
turile economico-sociale şi politice sunt mult mai democratice 
ca la n01,— şi cu cit sint anexaţi într-un: moment atît de înălțător: 
pentru ei, după un-războiu victorios în care ei înşişi şi-au vărsat: sîn gele, şi Sti Csânăelui vă i i iraţii gele, şi cu atSțu ? &elut vărsat şi-au realizat toate aspiraţiile- 

- „e : Ă . 
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naţionale. E neîndoelnic că pentru zeci de ani: am avea în toţi 
aceşti bulgari nişte vrăjmaşi ireductibili. Și e iarăși sigur că 
aceşti bulgari, fanatizaţi înpotriva noastră, vor atrage de partea 
lor şi restul conâţionalilor lor din Dobrogea. Am ajunge deci 
să avem în Dobrogea o populaţie bulgară impunător de mare 

„Și ireductibil dușmană nouă — o chestie bulgaro-dobrogeană. 
s-ar naşte astfel dela sine. | 
, Că în astfel de împrejurări ar începe o puternică mişcare 
iredentistă nu mai încape îndoială. Ar începe lupta şi revolta 
deoparte, represiunea de cealaltă parte. Şi lupta aceasta, avind 
în vedere atmosfera semi-primitivă în care s'ar petrece, ar putea 
uşor să degenereze în conflicte sîngeroase. ” 

Si atunci gîndiţi-vă ce încordare şi înăsprire de relaţii între 
ţara noastră și Bulgaria şi, lucru la care nu se gîndesc oamenii . 
“noştri de stat, ce minunat prilej de intervenţie a Rusiei pen- 
“tru protejarea fraţilor slavi de sub jugul Romîniei. Că Rusia, 
se ştie, nu poate suferi ca slavul să fie sub alt.jug ca cel ru- 
sesc. De altfel ea ar şti, în orice caz, să creeze asemenea con- 
flicte, ori cînd ar avea nevoe du intervenţie. 

Şi cîte greutăţi morale nu vor rezulta pentru revendică- 
rile noastre naţionale din această luptă iredentă şi de cîte ori 
nu vom fi -prezentaţi ca barbari persecutori, faţă de Europa 
occidentală! | | 

O problemă şi o chestie naţională dobrogeană n-a existat 
pînă acuma decît doar în imaginaţia înfierbîntată a şoviniştilor 
bulgari şi-n imaginaţia înfrigurată a şoviniştilor noştri; după 
anexarea Silistrei ş. c.l.ea ar începe în adevăr să existe şi pentru 

bulgari și pentru romiîni, şi ca obiect de preocupare pentru di- 

plomaţia europeană. E 
- De teama unui pericol imaginar am crea astfel un pe- 

ricol real. 
Şi unu numai în politica externă, ci și în cea internă. 

Acei cari au trăit zilele şi lunile triste cari au urmat 

după oinorîrea bietului Mihăileanu, aceia îşi pot face o idee 

aproximativă de ce ar însemna o asemenea luptă. Pe vremea 

aceea toată atenţia, toată grija ţărei era îndreptată asupra pe- 

zicolului bulgar. Şi un bragagiu bulgar, venit într-un sat oare- 

care, punea în pericol întreaga siguranţă a statului romîn. 

Şi noi avem nevoe de o luptă lungă, pacinică, dar nu mai 

“puţin intensă, tenace, încordată, pentru transformarea întregului 

nostru organism social, pentru transformarea raporturilor eco- 

nomice, politice, morale, pentru însănătoşirea instituțiilor noa- 

-stre de stat. Fără această luptă şi fără această transformare re- 

zultind din ea, viaţa însăşi a ţărei e în pericol. 

Or, lupta internă, intra-naţională,: reacționară şi răufăcă- 

toare, împiedică totdeauna lupta progresivă şi binefăcătoare 

pentru transformarea democratică a unei ţări. , _ 

O împiedică prin faptul că distrage dela aceasta din urmă
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toată atenţia şi sforțarea publică, o împiedică şi prin faptul că. 
lupta internă dintre naţiuni şi lupta de transformare democratică. 
nu numai că nu sunt asemănătoare, ci sînt chiar diametral opuse. 

Am auzit de atîtea ori cîntecul acesta: «Cînd siguranţa 
însăşi a statului e în pericol, atunci trebue să tacă toate pa- 
siunile, trebue să înceteze toate luptele şi să se stabilească un 
acord între toate partidele». ” 

Să poftești atunci să vorbeşti despre desfiinţarea neoio- 
băgiei!, despre sufragiul universal, despre transformarea demo- 
cratică a vieţei atît de viciate a statului! 

Această din urmă luptă ar fi mult împiedicată şi ar fi păcat... 

Xe 

Un alt neajuns, şi unul din cele mai însemnate, care ar 
rezulta din anexarea brutală a uuei. provincii bulgărești, ar fi 
că prin vrăjmăşia acută ce s-ar crea între Bulgaria și ţara noa- 
stră am fi nevoiţi să ne înfundăm tot mai mult şi mai mult 
în militarizm şi în excesive cheltueli militare. Vorbese mai 
sus *) asupra militarizmului propriu zis şi a neajunsurilor la. 
cari dă naştere, aici voi spune numai cîteva cuvinte asupra 
excesivelor cheltueli militare. 

După anexarea ținutului “Turtucaia - Silistra - Balcic, va. 
trebui, din cauza vrăjmăşiei latente pe care ne-o va păstra. 
fatal Bulgaria, să fortificăm întreaga noastră graniță spre Bul- 
garia. Aceste fortificaţii, după evaluările oamenilor cu oarecaie 
„competință, pot să se ridice pînă la enorma sumă de cinci sute 
milioane de franci. Pe urmă ne trebue porturi militare întărite 
— alte zeci de milioane, apoi o flotă de război superioară celei 
bulgare — alte sute de milioane, mărirea contingentului ar- 
matei va costa alte milioane,—şi alte milioane va costa corpul 
de armată pe care va trebui să-l ţinem în Dobrogea. Pînă în 
cîțiva ani de zile va trebui să cheltuim cu fortificațiile, cu flota 
și cu întărirea porturilor etc., un miliard! 

Yu muhard 7. 
„„ Dar aceasta e fantastic, dar sub povara unor cheltueli 

militare atât de enorme ar fi strivită o țară mult mai mare şi 
mai bogată ca a noastră.. 

„Un miliard! Dar: dacă am lua proporţia şi raportul pro- 
ducţiei noastre și de pildă al Germaniei, atunci miliardul nostru 
ar insemna pentru Germania 30 de miliarde cel puţin. Inchi- 
puiţi-vă numai să îndrăznească un om de stat în Germania 
să vorbească de un surplus al cheltuelilor militare, pentru cîțiva 
ani, de treizeci de miliarde! Dar aceasta ar părea tuturora gro- 
tesc şi acel bărbat de stat ar dispare pentru totdeauna din 
circulaţie. Și Germania e o țară capitalistă dezvoltată, pe cînd 
noi suntem încă o ţară eminamente agricolă, industria noastră 

ei 

  

*) In primul capitol.
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e încă la începuturile ei, şi suntem o ţară eminamente săracă. 
Am arătat în <Neoiobăgia» cît de săraci suntem şi tot 

acolo am arătat de unde provine iluzia atît de periculoasă a 
aşa, zisei noastre bogății. Criza din urmă a arătat şi celor 
orbi ce însemnează bogăţia noastră. Şi în anii din urmă am 
avut doar o conjunctură economică extraordinar de favorabilă. 

Şi nu mulţumită nouă. 
Noi n-am contribuit mai cu nimica la ea — ne-a dat-o 

de-a gata D-zeu şi piaţa mondială: cîţiva ani de-a rîndul ex- 
cepţional de buni şi pe piaţa mondială preţul grînelor fabulos 
de ridicat. Şi noi, în loc să ne folosim de aceşti ani buni spre 
a ne mări producţia, căile de comunicaţie, în loc de a îndruma 
ţara pe calea reformelor, în srecial a celor agrare, şi a scoate 

pe ţăran din starea de mizerie animalică în. care se sbate; în 

loc de această, după obiceiu, am mărit foarte mult bugetul, am 

mărit mult bugetul militar şi acuma suntem pe drum dea ne. 

înfunda în cheltueli militare imense, în disproporţie obsolută cu 

veniturile noastre, oricît de favorabili ani vom avea de acum 

înainte. Pentru orice om cu puţină competinţă în materie, este 

clar ca lumina zilei că, dacă n-am fi avut anii din urmă o 

conjunctură economică atît de extraordinară, n-am fi fost de 

loc în stare să suportăm bugetul de azi, şi n-am fi fost în stare 

să facem extraordinarele cheltucli militare, pe cari le-am făcut 

pînă acuma. Şi noi am vrea să ne aventurăm în nişte cheltueli 

militare formidabile, cari n-ar fi în măsura puterei unei țări 

de două ori mai mare și mai bogată ca a noastră. 

Dar dacă conjunctura economică devine mai puţin favora- 

bilă sau defavorabilă de tot? | 

Sînt speranțe şi argumente serioase că preţul grînelor nu 

va mai scădea, de şi nici aceasta nu e absolut garantat, dar 

ani agricoli răi vor mai veni de sigur, aceasta e absolut ine- 

vitabil într-o ţară agricolă ca a noastră, cu agricultura încă 

extensivă. 
Şi atunci ce te faci? 
Ce te faci cu cheltuelile imense angajate în fortificaţii, 

flotă ş. a. m. d., cheltueli cari vor înghiţi toate resursele noa- 

stre, tot creditul nostru? Ce te faci cînd vor sosi anii cei răi? 

Şi doar cheltuelile acestea se fac în vederea unui război, şi 

războiul cere bani, bani şi iar bani; dacă ar surveni într-un 

an rău, cu ce-l duci atunci, avînd tot creditul și toate resur- 

'sele ţărei deja angajate? | 

Şi afară de aceasta, de unde să luăm, nu mai vorbim de 

fantasticul miliard, dar măcar acele cîteva sute de milioane 

pentru cheltuelile militare extraordinare? Fiind o țară agricolă, 

se va lua din agricultură, prin urmare în primul rînd dela 

țăran. Vrea să zică iar dela țăran. Bine, dar par-că era vorba 

că ţăranului trebue Să-i mai dăm, să-i mai uşurăm sarcinile, 

să.| scoatem din mizeria animalică de neoiobag în care zace.
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„Și iată acum, în loc să-i înbunătăţim soarta, fără de care în- 
săși apărarea țărei e compromisă, îi vom pune în spinare alte 
sarcini, imens de grele, cari:vor duce și mai curînd la dege- 
„nerarea lui fizică şi morală. Şi atunci la ce ne vor servi for- 
tăreţele, forturile şi flotele, pentru că, cu un soldat cu mintea 
întunecată, istovit de mizerie, chinuit de boli, nu poţi duce 
un război modern. 

Patrioţii noştri, în tiradele lor, declară că de acuma înainte 
trebue să dăm cu grămada, să dăm totul pentru urmată. Acela 
însă care nu face tirade patriotice de paradă şi care a învăţat 
ceva carte şi are puțină dreaptă judecată, acela ştie bine că 
cheltuelile militare trebue să aibă o anumită margine, condi- 
ționată de starea economico-socială a unei țări. Dacă treci 
această margine,. atunci dezorganizezi . economiceşte ţara şi 
ipso-facto puterea ei de rezistență şi puterea ei de apărare 

. națională. Şi noi, prin cheltuelile militare, ce ne pregătim să 
facem în urma conflictului cu Bulgaria, întrecem orice margine. 

Ne vom întoarce altădată la subiectul acesta, el fiind de 
așa mare importanță. Dar şi din cele zise până aci rezultă clar 
următoarele: foloasele strategice cari ar urma pentru ţară din 
anexarea. Silistrei ș. c. |. nu compensează nici pe departe pa- 
gubele reprezentate de acel plus de cîteva sute de milioane 
cît va trebui să se cheltuiască pe urma acestei anexări, şi nu 
le compensează nici măcar din punctul de vedere al apărărei 
țărei propriu zise, . _ 

Și acesta n-ar fi doar unicul mare neajuns al anexării, 
-am văzut atîtea altele. 

a % 

Am terminat: Ştim că cele. spuse mai sus nu vor fi pri- 
cepute de mulţi în adevăratul lor înţeles. Nu. vor fi pricepute 
ca dorinţa imperioasă, de a spune ţărei, spre binele ei, tot 
adevărul, acum cînd eâ .se găseşte la o cotitură a istoriei ei. 

"Şi nici ca o dorinţă sinceră de a ajuta în marginile modestelor 
noastre puteri, la apropierea dintre două țări, menite să trăiască 
în înțelegere. 

Vor fi înţelese de unii ca argumente aduse, de un străin 
de neam, Bulgariei în potriva ţării. | 

Ei, ce poţi face în cazul acesta decît să urmezi sfatul 
“marelui florentin : | 

Seguzi zl îuo corso...


