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   Lecţia a, XIII-a 

IMPERIALISMUL RUSESC 
AL LUI ALEXANDRU Liu ? 

Am văzut la oamenii Revolu- 
ției francese o schimbare în sen. 

"sul imperialist. La început ei a- 
"veau o anumită direcţie: direc- 

ţia aceasta filantropică, libera- 
lă și de la o bucată de vreme 
politica lor a avut un alt carac- 
ter ; din potrivă, a, devenit apă- 
sătoare, tiranică, distrugătoare 
de State, nimicitoare de națiuni. 
Am arătat că nu Bonaparţe 
a început în această direcţie, că. 
direcția aceasta a fost luată 
înainte de dânsul, că el în 1796 
s'a ţinut de vechea direcție dela 
1789, ci schimbarea aceasta a 
iost introdusă de Directoriu, şi 
cel dintâiu plan de împărțire și 
compensație vine dela ministrul 
Directoriului, Delacroix, Și am 
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arătat care este motivul pentru 
„care s'a ajuns la, această devia- 
re: sânt? ideile secolului al 
XVIII-lea care revin, ideile filo- 
sofiei abstracte cu care este în 
oarecare legătură și crezul de 
la 1789, dar aceste două lucruri, 

filosofia din secolul al XVIII-lea 
şi crezul de ia 1789, nu se su- 
prapun cu totul, ci, pentru a: 
cesta din urmă, este și senți- 
mentalismul lui Rousseau în; 
plus. 

Am arătat că încetul cu înce- 
tul Bonaparte se lasă câștigat 
de această tendință imperialis- 
tă, care ea îl domină dela o bu- 
cată de vreme exclusiv. In pri- 
vinţa aceasta avem o declara- 
ţie a lui, după întoarcerea la Pa- 

ris, dar înainte de a fi Impă- 
rat, care este de o cruzime fără, 
păreche. E1 spune așa: „Justi- 

ţia Statelor nu este decât inte- 

resul lor şi convenienţa lor“, 
Nu se poate ceva, mai brutal de- 

cât aceasta, şi, evident, dacă el 

a pornit pe linia aceasta, tre- 

buia să termine prin a-și rupe 

capul, după ce ridicase întrea- 

ga lume împotriva lui. 

Sa spus cum a ajuns el a 
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crea întăiu un regat, pe urmă 
altul, pentru dânsul, regatul I- 
taliei, în sfârșit și altele pentru 
fraţi, cum a transformat deci 

„toată lumea. , 
Dar întrebarea care se pune 

acum este privitoare la ce au 
lucrat celelalte State. Nu vor- 
bim de cele mici, cu care el se 
juca : le întemeia, le desființa. 
Unde era Mare Duce, făcea un 
Rege și în unele casuri termi- 
na cu anexarea. Nu vorbim de 
Statele acestea, care nu se sus- 
țineau prin sine şi nu puteau 
să resiste, ci de Statele puterni- 
ce din aceactă vreme. Dintre ele 
înlătur pe unul, Statul prusian, 
care avea mai mult aparența 
puterii, fiind perfect mecanisat 
de Frederic al II-lea, dar hu sa 
putut menținea prin calităţile 
acestea. În bătăliile de !a Iena 
şi Auerstădt, armata lui Frede- 
ric al II-lea a fost deplin învinsă, 
Napoleon a întrat în Berlin, ar- 
matele lui au ocupat pe rând 
toate cetăţile, până la cele de 
pe malul Mării, din vechea Ligă 
Hanseatică, și, dacă Prusia, a 
cării capitală fusese mutată 
prin voinţa cuceritorului tiranic 
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la K6nigsberg, dacă Prusia a- 
ceasta s'a menţinut în sfărâmă- 
tura, aceasta răsăriteană a ei, 
lucrul se datorește înainte de 
toate lui Alexandru, Tarul Ru- 
siei, care a luat în grija sa Pru- 
sia și a stăruit de atâtea ori ca 
ea să fie evacuată. Cu simpatii- 
le lui personale faţă de Frederic 
Wilhelm al III-lea, față de re- 
gina Luisa, el a încercat să po- 
tolească ura lui Napoleon îm- 
potriva acelora cărora li făcuse 
atâtea concesii, dându-li Hiano- 
vra, făgăduindu-li Coroana Im- 
perială a  Germaniei-de-Nord, 
fără să ajungă însă la un resul- 
tat. Prusia în momentul acesta 

“nu putea să aibă ambiţii peste 
măsură de mari. 
Rămân atunci trei Puteri eu- 

ropene pe care trebuie să le exa.- 
minăm supt raportul imperia.- 
lismului. Va fi vorba întăiu de 
Rusia, — pentru că Austria se 
găsește pe altă linie, — adecă 
ge acela care întrupa Imperiul 
în momentul acesta. Dar, în ce 
priveşte Anglia, acolo, dacă este 
un imperialism, el nu poate fi 
decât. în domeniul colonial, și 
despre imperialismul acesta tre- 
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buie să se vorbească deosebit, 
suindu-ne pănă la originile lui, 
mult înainte de epoca în care 
am ajuns. Se va pune atunci 
întrebarea, pe care o pune o a- 
numită politică în momentul de 
față, dacă Anglia este un Stat 
imperialist, dacă a urmărit tot- 
deauna scopurile acestea impe- 
rialiste şi, prin urmare, dacă se 
cuvine să se arunce asupra, ei o 
învinuire din care ar, resulta 
însuși acest masacru la care a- 
vem nenorocirea să asistăm. 

In ce privește Austria însă, 
Francisc I-iu era un om fără 
niciun fel de individualitate, in- 
capabil de a avea un program. 
Atâta numai că Austria se pre- 
sinta ori de câte ori era un Stat 
care se descompunea și, atunci, 
în momentul descompunerii, ea 
începea să cerceteze terenul. 
Dar acesta nu este adevăratul 
imperialism, care nici nu se ins 
piră totdeauna din trecut, pe 
când tendința de expansiune 
austriacă, pe care n'o putem 
nega, care exista, şi de pe ur- 
ma căreia am suferit şi noi, 
este sprijinită numai pe_ trecut. 
Aşa a fost în chestia Poloniei 
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și tot așa și în războiul început 
contra Franciei, și iată cum. 
Casa, de Habsburg la începu- 
turile sale nu represinta decât 
un colț de pământ suab, și apoi, 
când, cu Rudolf de Habsburg, a 
ajuns să însemne așa de mult, 
el n'a făcut decât să treacă în 
rostul lui Otocar de Boemia. Era 
un fel de marcă răsăriteană 
care putea fi și slavă, dacă bi- 
ruia Otocar, care a fost însă în- 
vins și omorît, cu binecuvânta- 
rea Papei, și putea să fie și ger- 
mană, dar nu în sens naţional 
german. Rudolf întrase în or- 
dinea împăraţilor , precedenţi 
din evul mediu, şi în privinţa a- 
ceasta ţin să vă semnalez încă 
o ciudăţenie, din cele multe 
care se tot adaugă necontenit, 
în ce privește un nou sistem is- 
toric german. 
După sistemul acesta Otocar 

si Rudolf de Habsburg nu se 
mai presintă în rolul de odini- 
oară, Se arată că Rudolf de 
Habsburg ar fi trebuit să fie în- 
vins, în interesul poporului ger- 

E 

man, pentru că, dacă biruia O-. 
tocar, el intra în mediul german 
şi se germanisa, ca şi cum pe 
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vremea, aceia se putea vorbi de- 
spre astfel de lucruri, pe când 
aşa, fiind învins Otocar, în des- 
nădejdea lor, urmașii au fost si- 
liţi să rămână Slavi. 

Mai târziu, Austria este şi 
Tămâne până la sfârşit un Stait 
medieval. Spiritul însuși al Au- 
striei este medieval, și deosebi- 
rea între Reich şi Austria este 
aceasta, Reichul fiind o forma- 
ție modernă, pe o basă regală 
din secolul al XVIII-lea, care e 
Prusia, pe când Austria nu s'a 
putut desface niciodată din ori- 
ginile ei, care aparţin evului 
mediu. Habsburgii, de câte ori 
se oferă o moștenire, se presin- 
tă. Nu este lăcomia „raţionali- 
stă“ a lui Frederic al II-lea, ci un 
îel de lăcomie medieval ideali- 
stă, care nu caută stăpânirea şi 
chiar exploatarea, ci titlul. Toa- 
te provinciile acestea, Carintia, 
Stiria, Tirolul, Austria-de-Sus și 
Austria-de-Jos au ajuns în îm- 
prejurări deosebite supt ocupa- 
rea Habsburgilor, — dar şi-au 
păstrat toate obiceiurile. Vechea 
lozinca, latină are o valoare 
pănă la sfârșitul dominației 
Habsburgilor, fiind, în anumite 
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teritorii, într'adevăr întemeiată, 
lozinca : bella gerant alii, tu, 
feliz Austria, nube. In urmă- 
rirea aceasta a teritoriilor va- 
cânte, sa pus mâna pe Boe- 
mia și Ungaria, unite arbitrar 
între dânsele, și, imediat, s'a în. 
ceput a se căuta în hârtii ca să 
se vadă, cu spiritul acela avo- 
cățesc caracteristic pentru evul 
mediu, dacă în moştenirea a- 
ceasta nu sânt posibilităţi de a 
mai câștiga ceva. 

între creanţele acestea ungu- 
reşti era dominaţia asupra Ser- 
biei, asupra Bulgariei, asupra 

. Moldovei, asupra 'Ţării-Româ- 
nești, asupra Galiției, asupra 
Lombardiei, până ce, mai târ- 
ziu, Habsburgii au avut în titlu- 
rile lor şi pe acelea de regi ai 
Ciprului şi Jerusalimului. în ce 
priveşte partea ungurească, au 
căutat Habsburgii să umble con- 
tinuu după dânsa ; azi o parte, 
mini altă parte, cu o îndărătni- 
cie admirabilă. Astfel s'a căpă- 
tat Ardealul la 1699, Banatul la 
1718, s'a căpătat apoi Serbia de 
Nord, Oltenia, pănă la pacea de > 
la Belgrad, 

Când s'a încheiat pacea de la 
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Siştov, prin care a renunţat 
Austria să ne anexeze, de și a- 
vea în momentul acela toată 
'Tara- -Românească şi Oltenia, 
Rușii fiind în Moldova, și boie- 
rii noștri nu se gândiau la alt- 
ceva decât să păstreze măcar 
privilegiile țării, ca să nu se 
confunde în cine ştie ce formă 
monarhică după sistemul lui 
Iosif al II-lea, și s'a început răz- 
boiul în Franţa, nu era de mila 
Mariei-Antoinettei și a lui Lu- 
dovic al XVI-lea, ci în credința 
că se poate câștiga, ceva. Şi aici 
basa este tot basa medievală. Ţă. 
rile-de-Jos austriace puteau îi 
complectate. Impăratul își adu- 
cea aminte că si Burgundia fu- 
sese odinioară în legătură cu 
Imperiul, ba până și Lyon 
fusese legat de-a dreptul de Iru- 
periu. 

Prin urmare evul mediu. este 
acela care vine şi atacă Franța 
„filosofică“ şi revoluționară la 
1789, şi aceasta explică și de ce 
Austria a primit programul im- 
perialist al lui Bonaparte. In 
evul mediu cedezi o feudă, oa- 
peţi altă feudă; nu este vorba 
nici de forme geografice, nu 
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este vorba nici de drepturi na- 
ționale ; e vorba numai de îmbo- 
găţirea unui suzeran cu deose: 
Pite vasalități și, dacă este ca- 
sul, şi cu o stăpânire de-a drep- 
tul. Mai târziu a fost vorba ia- 
răși de ţările noastre, în care 
era ideia să se așeze un arhidu- 
ce austriac care să ia în căsă- 
torie, pe cutare Mare Ducesă —, 
Ecaterina, sora Țarului Alexan- 
dru, — pe care a vrut s'o aibă 
de soţie Napoleon, măritându- 
se apoi în Oldenburg, căsătorie 
foarte modestă, care n'a împie- 
decat-o să aibă o mare influenţă 
asupra fratelui. Dar aceasta nu 
vine de la Francisc, ci de la în- 
demnurile care i se adresau pen- 
tru 3.1 câștiga. 

Venind acum la Rusia, pen- 
tru a se înţelege lucrurile, tre- 
buie să coborim puțin în trecut 
spre a înlătura, și aici, o părere 
curentă, cu privire la sensul ve- 
chii politice ruseşti. Noi, cari 
am avut atâta de suferit din 
partea Rusiei în toate formele 

ei, natural că a trebuit să ve- 
dem într'ânsa dușmanul perma- 
nent. A venit însă un moment 
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când trebuia s'o spunem cu ju- 
mătate de glas, pentru că ei 
erau pe pământul nostru în ca- 
Htate de aliaţi, cu toate că se 
ştie ce valoare a avut alianța 

> lor în timpul Marelui Războiu. 
Atunci, am scris „Histoire des 

relations russo-roumaines“, în 
care părerea dușmăniei perma-> 
nente este umbrită, 

De curând am căutat să arăt 
că tendința rusească spre Con- 
stantinopol nu este aşa de sta- 
tornică, precum își închipuie ci- 
neva. Nu era nevoie să învederez 
că „testamentul lui Petru-cel- 

> Mare“ este o invenţie a unui 
Frances de pe la 1800. şi, de 
alminteri, toată politica lui Pe- 
tru-cel-Mare este opusă Mosco- 
vei, fiind îndreptată către Apus, 
politică suedeso-germană; marea 
lui mulțămire era să aibă in- 
fiuenţă în Germania, găsindu-și 
ajutătorii, vasalii, acolo: aceasta, 
este politica lui occidentală, 
prin fereastra de către Apus, 
Petersburgul. Yendința momen- 
tană i-a fost inspirată de orto- 
doxia Sud-Estului european. 

Când a fost împărătească » 
descendentă a lui Petru-cel-Mare 

v 
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care era Germană prin tată, ni 
putem închipui că nu putea fi 
vorba, decât de această direc- 
ție. Pe de altă parte, foarte 
multă vreme întreaga politică 
rusească şi conducerea armate- 
lor împărăteşti au fost în mâ- 
nile unor Nemţi din Provinciile 
Baltice : cu oamenii aceștia de 
prin Liflanda și de aiurea, 
Ostermann,  Miuinnich,  direc- 
ţia occidentală se menținea. 
Dacă se întâmplă un războiu 
cu Turcii la 1738, e ca să nu 
lase pe Austrieci a se instala sin- 
puri în acest Orient. Căci dese 
ori Rusia n'a fst cea d'intâiu 
care s'a amestecat în rosturile 
Sud-Estului european, ci întâiu 
Casa de Habsburg, moztenitoa- 
rea pretențiilor ungurești, iar 
Rusia, din punctul de vedere al 
ortodoxiei mai ales, nu putea 
îngădui ca un Suveran catolic 
să ia în stăpânire pe toți acești 
pravoslavnici. La noi formele 
religioase nu sânt legate așa de 
mult de toată acțiunea noastră, 
dar trebuie să înțelegem că sânt 
societăţi foarte mult legate de 

astfel de idealuri. Toată litera- 
tura veche a Rușilor era în sen- 

268 —



7 

sul acesta, și fruntașii societăţii 
au îost clerici până la jumătatea 
secolului al XVIII-lea, > 

Ecaterina a II-a, mică 
prinţesă de Anhalt-Zerbst, a ră- 
mas tot ce poate fi mai apu- 
sean. Cea mai mare mânârie 
pentru dânsa, era să capete re- 
putaţie la Paris, să joace un rol 
în Europa centrală, unde, de 
altminteri, se  trimeseseră ar- 
matele ruseşti, în timpul răz 
boaielor de la jumătatea seco- 
lului al XVIll-lea, care pătrun- 
seseră și în Berlin. Era însă un 
anume clan pe lângă Ecaterina, 
al Orlovilor, cari o făcuseră îm- 
părăteasă, și aceştia erau oa- 
meni ai Rusiei celei vechi: a- 
ceasta a îndemnat-o către Sud- 
Estul european, teritoriu de 
trecere spre Constantinopol. 

Dar, în cel dintâiu războiu al 
ei, Rusia e iarăși chemată : atâ- 
ţia au dorit ca armatele rusești 
să pătrundă în această regiune. 
Cunoscuta, proclamaţie a Ecate. 
rinei către toţi ortodocșii arată 
basa strict religioasă, de şi ea, 
era în fond o veche deistă. Pe> 
urmă, într'adevăr că nau mers 
armatele ruseşti așa cum se 
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aștepta, dar nu era o necesitate 
absolută să se încheie pacea de 
la 1774, la Cuciuc-Cainargi. 
Pacea aceasta dela 1774 arafă. 
nu incapacitatea armatelor ru- 
sești de a mai lupta, căci mate- 

„rialul uman era, infinit, iar Tur. 
” cii nu se arătau capabili de o 
ofensivă, ci că nu era un lucru 
pornit cu un plan, cu hotărîrea 
de nezguduit care duce la ca- 
păt. în ce priveşte așezarea con- 
sulilor, ei erau așezați nu în ve- 
derea, unui real folos, ci a presti- 
giului şi ca un mijloc de pândă, 
de și nu putea şti Țarina care 
va fi rolul obraznic, în cel mai 
înalt grad, al acestor consuli. 

Pe de altă parte, să ne gân- 
dim la necontenitele aţâţări 
care-i veniau din cercul „filoso- 
filor““. Ecaterina este, pentru 
ei, „filosofică“  binefăcătoare, 
iar Sultanul represintantul ti- 
raniei, al obscurantismului. Vol- 

taire o îndemna hecontenit să 
sară în capul potentatului 
turcesc. Era o atmosferă, și în 
interior și în afară, care-i pu- 
nea în vedere necontenit Con- 

stantinopolul. între îndemnu- 

rile lui Voltaire și între Istoria 
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Imperiului Bizantin pe care 
a scris-o Gibbon este de sigur 
legătură. 

In al doilea războiu, de la 
1788--9, Rusia a întrat de pe 
urma împrejurărilor din Poio- 
nia, a oposiţiei pe care Impe- 
riul otoman, care se credea a- 
cum înviorat, restaurat, a în- 

„cercat-o față de pătrunderea ar- 
matelor rusești în Polonia. Şi 
să nu se uite că Ecaterina a II-a 
nu voia să anexeze cele două 
țări româneşti, cum de altmin- 
teri cutare călugări şi boieri de 
la noi ceruseră, cu condiţia, păs- 
trării privilegiilor, în timpul 
războiului dintâiu, când Var- 
tolomei  Măzăreanu și anume 
delegaţi mireni din Moldova și 
Muntenia au mers la Peters. 
burg, ca și cutare călugăr din 
Banat, în ale cărui note despre 
petrecerea în Rusia se vede ad- 
miraţia, acestui om simplu pen- 
tru înfățișarea însăși a. Impără- 
tesei și pentru pompele Curţii, 
ori minunile din Museul cu oa- 
sele omenești „puse pe drot“. 

Dar în războiul acesta Eca- 
terina, voia să aşeze la Iaşi, ca 
vasal, pe fostul ei amant, Po- 
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temchin, prinţ al Tauridei, al 
Crimeii, anexate pentru întregi- 
rea hotarului la mare, cum âşe- 
zase pe celalt, Stanislas Ponia- 
towski, în Polonia: el era să fie 
rege al Daciei. Dar, din moment 
ce ideia n'a fost acceptată de 
Frederic al II-lea, planul a că- 
zut. 

In condiţiile acestea, prin 
omorârea tatălui său, Pavel, în 
împrejurări groaznice, a ajuns 
pe tron Alexandru. Avea două- 
zeci şi trei de ani şi mama sa, 
Maria, ar fi dorit ca ea să fie 
Impărăteasă, întocmai ca Hca- 
terina, Alexandru I-iu fusese 
crescut de un Elveţian, Laharpe, 
cu care a păstrat legături foarte 
strânse până la sfârșit, recunos- 
cător pentru principiile pe care 
i le-a, infiltrat. Tot sentimenta- 
lismul lui Alexandru vine în 
adevăr de la dânsul, de sigur nu 

de la Ecaterina, raţionalistă 
rece. Fusese pregătit și întrun 
sens liberal, pănă într'atât, în- 

cât la Palat era un comitet 'se- 
cret pentru alcătuirea unei 

Constituţii, şi, după ce comite- 
tul acesta. sa disolvat, el a în- 
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> trat în mâna unor oameni cari 
cu toții erau niște visători: 
Czartoryski, care voia să refacă 
Polonia sa, Speranschi; la cari 
s'a adaos cercul acela compus 
din d-na de Kriidener, din 
Alexandru Sturza și Ruxanăra 
Sturza, care se măritase cu bă-> 
trânul conte Edling. | 

Nu era, de sigur, educaţia 
unui imperialist. Laharpe îi re- 
comanda să fie drept, milostiv, 
să semene cu eroii din antichi- 
tate. Multă vreme după suirea 
lui pe tron, și cu toate că Bo- 
naparte comisese marea gre- 
şeală, în cursul unor negocieri, 
de a introduce în „Monitorul Ofi- 
cial““ ceva în legătură cu asasi- 
natul lui Pavel, lucru pe care 
nu l-a uitat Alexandru nicioda- 
tă, el nu s'a gândit la războiu 
împotriva Franciei, ca atare, 
dar Napoleon, schimbat su- 
fletește de Delacrnix, la rân- 
dul lui a schimbat pe Ale- 
xandru, care nu se vedea alt- 
fel decât ca emulul „eroului“ 
frances. Şi Napoleon îl îndemna 
să ia în Răsărit ce vrea, ţin- 
tind, de la un timp, la ideia îm- 
părţirii lumii în două: împăra- 
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tul Apusului și împăratul Ră- 
săritului. 

De aici pofta, de a-și însuşi ță- 
rile noastre și Finlanda, acor- 
dând însă acesteia o Constitu- 
ție și Viborgul, care fusese o sută 
de ani rusesc; aici el era Mare 
Duce al Finlandei. Dar înainte 
de aceste anexări, Czartoryski 
îi presintase lui Alexandru un 
plan care e foarte interesant. 
Iată ideile care se cuprind în 
el : „Să se „libereze“ Franţa, să 
se introducă pretutindeni „res- 
pectul drepturilor sfinte ale 
umanității“, să se găsească „o 
modalitate pentru a stabili ra- 
porturile Statelor între ele pe 
regule mai precise şi care ar fi 
de interesul lor să le respecte“. 
Se vorbește înăuntru de „privi- 
legiul neutralității“, — statutul 
neutralității nu există nici până | 
acum. Pe urmă, „mediaţia îna- 
inte de războiu'“ și, în sfârşit, „o 
Ligă ale cării stipulaţii ar for- 
ma, așa-zicând, un nou cod al 
dreptului ginţilor, care, sancţio- 
nat de cea mai mare parte a 
Statelor europene, ar ajunge 
fără, greutate regula Cabinete- 
lor, cu atât mai mult că acei 
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cari ar pretinde a-l înfrânge ar 
risca să atragă asupra lor Pu- 
terile unanime ale Europei“. Şi 
în el este vorba de „hotare na- 
turale“. Presintat şi marelui mi 
nistru al Angliei, Pitt, acesta a 
râs de o asemenea ideologie fi- 
lantropică. 

Cu vremea însă sentimenta- 
lul Alexandru a fost prins de 
pasiunea pentru Prusia, care 
l-a dus la prietenia cu Anglia. 
Când Napoleon a veni cu blo- 
cul continental, filantropul a 
crezut că se vinde postavul en- 
glezesc prea scump, iar Napo- 
leon, în fasa de nervositate în 
care întrase, a isbit cu pumnul 
în masă, ajungându-se la expe- 
diția fatală din 1812. 
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Lecţia a XIV-a 

IMPERIALISMUL ENGLES ? 

In luptele care se duc astăzi se 
vorbește de un imperialism en- 
gles care ar fi un lucru de foarte 

multă vreme pregătit. Fără a 
tăgădui că în momentul de față 
există ceva care ar putea fi 
considerat astfel, dar pentru e- 
poca Sfintei Alianțe nu se poate. 

> vorbi de așa ceva, căci imperia- 
lismul engles, întru cât este, e 
un fenomen care se produce pe 
la 1850, în epoca războiului Cri- 
meii, în legătură cu proiectele>. 
lui Palmerston. 

Inainte Anglia avuse un rost 
maritim, oceanic, și în privinţa, 
aceasta este interesant titlul u- 
nei frumoase cărți a unui isto- 
ric de mare reputaţie pe vre- 
mea sa, de şi nu totdeauna . 
exact în amănunte, chiar în 
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materie de geografie, Froude: 
Oceanai“., 

Să căutăm a vedea cum se 
formează, încetul cu încetul, 
din Angiia medievală „,Ocea- 
na“ și cum ,„„Oceana“ aceasta, 
care sa format numai cu vre- 
mea, a ajuns ea însăși să devină 
ceva asămănător cu Imperiile 
conţinentale, de și, natural, în 
alt domeniu. 

Aceste lucruri nu sau făcut 
prin hotărîre de Stat şi nu din 
tendinţa de a domina alte 
poale, sau de a căpăta alte teri- 
torii, de şi e adevărat că în- 
tr'o teorie englesă, restabilită 
acum de curând într'o folositoa- 
re lucrare a răposatului mieu 
prieten, Harold Temperley, în 
tovărăşie cu miss Penson, prin- 
tr'o culegere de mărturii istori- 
ce în desvoltarea politicei en- 
glese este o perfectă continuita- 
te, presintând ceia, ce rare ori în- 
tâlnim în istoria celorlalte Sta- 
te. Se întâlnesc la o dată destul 
de depărtată idei care sunt în- 
tocmai ca, acele de acum, și acea- 
sta pentru că în alte ţări oame- 
nii politici vin cu un anumit 

a <> „OĂyproram, în care este nota lor 
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personală sau o direcţie de par- 
tiă, ori interesul unui. anume 
strat social, pe când în Anglia 
poate să aibă cineva o concep- 
ție ideologică, dar, când vine la 
Guvern, el rămâne, înainte de 
toate, în serviciul naţiunii en- 
glese; în ce priveşte metodele, 
ele pot să se schimbe după vre- 
me, dar nimeni n'are voie să dea 

„direcții inovatoare, nasardate, 
riscate, pentru că sar depărta 
lumea de dânsul. Guvernele en- 
glese se inspiră de la opinia pu- 
blică: liberali. conservatori, la- 
bouriști sînt îndreptaţi către a- 
numite soluţii a problemelor cu-, 
rente. 

Venind acum la iînceata des- 
voltare de care am vorbit, ve- 

chea Anglie din evul mediu este 
numai Marea Britanie; dacă 
regele Henric al II-lea năvăleș- 
te în Irlanda pentru a distruge 
acolo o viaţă politică încă neor- 
ganisată, începând o colonisare 
de unde a resultat conflictul 
actual cu catolicii băștinași, a- 
ceasta n'a schimbat caracterul 
Statului feudal format prin cu- 
ceriri în secolul al XI-lea. Nu- 
mai pe vremea lui Cromwel. 
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sau luat anumite măsuri în ce 
mrivește mărfurile, care erau 
împotriva Olandesilor, căci ei iz- 
butiseră să întemeieze un do- 
meniu foarte întins în insulele 
Sondei, unde este o lume întirrea- 
gă şi s'a făcut o operă de civili- 
sație destul de însemnată, mai 
ales în ultimul timp, după ce s'a 
compromis vechiul sistem colo- 
nial. Războiul cu Olanda aduce 
o schimbare generală de direc- 
ţie a Angliei. 

Impotriva Stuarţilor restau- 
raţi, cari erau socotiți ca stâlpi 
ai catolicismului şi având inten- 
tia, de a schimba caracterul re- 
ligios al Angliei, caracterul an- 
glican oficial, sau cel puritan, 
neoficial, a început o întreagă 
mișcare, terminată cu înlătura- 
rea lui Iacob al II-lea şi în locul 
lui protestanții, cari umblaseră 
pe stradă purtând în vârtul be- 
țelor portocala Casei de Orange, 
au căpătat în soţul uneia din fe- 
tele lui Carol al II-lea, ca ade- 
vărat Suveran, pe Wilhelm de 
Orange, care însă a rămas şi mai 
departe șeful politic al 'Tărilor 
de Jos. 

Pe vremea vestitului duce de 
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Marlborough, rămas celebru și 
în cântecul popular, Anglia a 
fost deci amestecată pe Conti- 
nent, dar nu dintr'o necesitate 
englesă, și ea nici nu vede până 
atunci primejdia care ar ieși din 
întărirea peste măsură pe Con- 
tinent a unui Stat, indiferent de 
ce calitate este acesta şi ce nu- 
me poartă, ci numai prin legă- 
tura aceasta dinastică este a- 
mestecată în războiul dela sfâr- 
situl domniei lui Ludovic al 
XIV-lea. | 

Şi, iarăși, dacă Anglia s'a a- 
mestecat în Europa, aceasta se 
datoreşte şi atitudinii lui Ludo- 
vic al XIV:lea, care a susținut 
pe pretendentul Stuart, fiul lui 
Iacob al II-lea şi al princesei de 
Modena, trimețând o flotă fran- 
cesă care a debarcat soldaţi 
francesi acolo. 
“După regina Maria şi cealaltă 

fată a lui Iacob al II-lea, Ana, 
care ţinea pe un prinţ de Dane- 
marca, şi el n'a avut niciun fel 
de rol în partidele politice en- 
glese, Englesii, dorind să aibă 
un rege care să guverneze cât 
se poate mai puţin, au cău- 
tat, ferindu-se decei doi Stuarţi, 

280 — 

9



cu cea mai mare grijă un prinţ 
care să nu fie inteligent, nici 
activ, dând astfel toate garan- 
țiile că va rămânea totdeauna 
străin de viața internă englesă, 

și atunci au luat pe Blectorul 
de Hanovra. 

Deci, în loc de Anglia lacomă, 
de care se vorbeşte în timpurile 
noastre, care se amestecă din 
voia ei pe Continent, Anglia a- 
servită, o bucată de vreme, şi in- 
tereselor Casei de Hanovra, a- 
mestecându-se în Germania, de 
care fusese, până acuma, indi- 
ferentă, în afară de un hasard al 
înrudirilor: acela de la începu- 
tul Războiului de treizeci de 
ani. Luând soldaţi cu chirie dela 
deosebiți prinți germani, An- 
glia s'a găsit prinsă din această 
causă în războaiele secolului al 

“XVll-lea: în cel pentru suoce- 
siunea, Austriei şi în războiul de 
șapte ani. 

Până atunci Anglia nici n'are o 
armată permanentă, şi imperia- 
lism fără armată permanentă 
nu se poate; ea, n'are după Marl- 
borough niciun general de sea- 
mă. Cei patru Georgi nu sânt 
oameni de iniţiativă. Intâiul 
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şi al doilea nici nu s'au în- 
rădăcinat în Anglia, şi numai 
Gheorghe al III-lea, care a fost 
pe urmă nebun cu întreruperi, 
ca odinioară Henric al VI-lea 
din secolul al XV-lea, și orb, a 
avut un adevărat simţ pentru 
politica englesă. 

Pe vremea lui sau revoltat 
provinciile englese din America- 
de-Nord, care pe urmă au for- 
mat Statele Unite. Să ne oprim 
o clipă pentru a vedea ce punct 
de plecare în politica  englesă ? 
este pe atunci, pe la 1160. 

Anglia întrebuința războaiele 
continentale pentru  avantagii 
mairitime, fiindcă numai insu- 
lele, posesiunile din Ocean, pu- 
teau fi o răsplată pentru oste- 
nelile ei. care nu urmăria pe 
Continent nimic. E vremea când 
sa ocupat Minorca și Gibralta- 
rul, puncte de sprijin pentru 
flotă, la care mult mai târziu se 
va adăugi Malta și la 1878 Ci- 
prul. Sistemul engles începea 
să se desemneze, dar, dacă n'ar 
fi fost Spania Bourbonilor aliată 
cu Franţa, Anglia n'ar fi avut 
ocasia să-și fixeze punctele de 
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control  îmbogățindu-și posesi- 
unile răzlețe. Martinica, Guade- 
lupa, Antile, Trinidad au fost 
astfel o bucată de vreme ocu- 
pate. 

In această jumătate de secol 
până la Revoluţia francesă, ba 
chiar după Revoluţie, supt Bo- 
naparte consul, Anglia a prins 
punctele acestea risipite, ajun- 
gând a fi însăși dominată de in- 
teresele noilor colonii, la care 
s'a adaus Colonia Capului, luată 
de la Olandesi, când revoluţio- 
narii francesi creaseră  Repu- 
blica batavă, ceia ce a provocat 
conflictul cu Anglia. Răspinși,> 
Olandesii, Boerii, au întemeiat 
cele două Republici în apropie- 
rea râurilor Orange şi Vaal 
(Transvaal), purtând chiar a- 
ceste nume, și a căpătat şi im- 
sula Ceylan. Deci una din cau- 
sele de întindere ale Angliei 
vine din anumite alianțe ale 
vechii Francii regale sau ale 
noii Francii republicane care 
arătaseră că nu sânt în stare să 
apere pe aliatul lor mai slab și-l 
lăsaseră despoiat de către En- 
glesi. 

Dar, pe lângă ce face Statul 
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» engles, este inițiativa privată a 
unor anumiţi Englesi, fenomen 
asămănător cu un altul, petre- 
cut, în folosul 'Țarilor, când Ca- 
zacii, cari prădaseră la Tighinea, 
la Cetatea-Albă, fiind luaţi în" 
serviciul lui Mihai Viteazul, 
pentru a se bate în Ardeal, au 
întrat în Siberia şi, întâlnind 
acolo un fel de Han al indigeni- 
lor, l-au biruit şi ţara cucerită, 
au dăruit-o 'Tarului. Nici Tur- 
chestanul n'a fost cucerit, de 
altfel, printr'un ordin de la 
Petersburg, ci s'au găsit oameni 
aventuroşi: un general, Cer- 
naiev, care s'a amestecat pes 
urmă în războiul Sârbilor cu 
Turcii la 1876, un Poklewski- 

Koziel, pe cari Statul rusesc i-a 
ţinut de rău, dar pe urmă, când, 
îi convenia, anexa izbânda lor. 
Acelaşi lucru s'a întâmplat cu 

Englesii. In secolul al XVIII-lea 
se găsesc Englesi intreprinzători, 
cari fac, în rândul întâiu în fo- 
losul lor, cuceriri de acestea, şi, 
odată ce. cuceririle sau făcut, 
Anglia, este, la un moment, si- 
lită, din causa relei administra- 
ţii, să primească o moştenire 
care era jenantă și periculoasă. 
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Iată care este originea a ceia ce 
va fi mai târziu definit ca un 
imperialism engles. ' 

Sânt mai ales doi oameni cari 
au jucat un rol foarte impor- 
tant: Lord Clive și Warren Has- 
tings, rivali a doi Francesi, La 
Bourdonnais şi Dupleix. 

De altfel, așa se făcuse și în 
Canada, unde însă mai ales 
Francesii au dat acest spectacol 
al unor oameni cari vin, lucrea- 
ză pe sama lor proprie, fac for- 
turi în jurul cărora, se dau lupte 
oficiale și personale: acela care 
represintă Statul frances poate 
fi în războiu cu altcineva care 
este tot Frances, dar n'a între- 
bat la Paris în ce priveşte rostu- 
rile sale. 

Dar contra unora şi a celor- 
lalţi au venit colonii englesi din 
provinciile americane. şi a fost 
o luptă între dânşii, la faţa lo- 
cului, în adevăr naotică, iar ma. 
rile războaie ale Statului, aces- 
tea au servit la lichidarea situa- 

“ției încurcate caire se formase 
prin acţiunea, individuală a a- 
venturierilor, între luptători 
fiind şi oameni de valoarea u- 
nui Montealm. Astfel a căzut 
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gândul Francesilor de a face un 
mare Sta, autonom având 1âul 
Sfântului Laurenţiu la mijloc. 

Aceiaşi lucru în canada, a- 
celași lucru în India.  Deosebi- 
rea este însă că, deun timp, 
cum provinciile care au format 
Statele Unite sau desfăcut de 
Anglia, Statul engles a ajuns 
să se gândească mult mai se- 
rios la Canada, unde și până 
astăzi, cu tot luialismul faţă 
de Coroană, cele două naţiuni 
își stau faţă în faţă, supt un 
Guvernator trimes din Londra, 
cu înfățișare de vice-rege, în cu- 
tare direcţie înaintând France- 
sii, în alta Englesii, ca populaţii. 

In India, unde, deocamdată 
Statul engles asista la opera pe 
care o făceau oamenii săi, sis- 
temul, şi frances şi engles, este 
cu totul deosebit de sistemul 
altora : al Olandesilor şi Portu- 
ghesilor. Olandesii au venit mai 
târziu, iar  Portughesii sunt 
foarte vechi, de pe vremea lui 

„Vasco de Gama și Albuquerque, 
cari făceau cu oamenii lor, 0 0- 

peră de cruciată, amestecindu-se 
în certele interioare. Acești mari 
aventurieri au întâlnit o mulţi- 
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me imensă, milioane întregi de 
oameni, cari nu aparţineau ace- 
leași rase, cei de jos, de unde vin 
în cea mai mare parte Țiganii 
noștrii, Pariaşii, fiind osebiți de 
o mândră aristocrație împărţită 
între mai multe religii. 

Peste această mulțime  enor- 
mă pluteau unele rămășițe lo- 
cale ale marelui Imperiu mon- 
gol, tătărăsc, şi, în momentul 
acela erau mai ales doi represin- 
tanți ai mongolismului de odi- 
nioară, Haider-Ali și Tipu Saib. 
S'au dat de Englesi lungi lupte 
obscure, mai apoi cu Biciij pe 
Hindus, altă rassă, în legătură și 
cu Afganii, pentru Mysore. In 
haosul acesta, se putea face orice. 

Statul engles a trebuit să pri- 
mească moștenirea Companiei 
Indilor, care era o întreprindere 
comercială, dar și moștenirea 
aventurierilor cari realisaseră, 
fără să-şi dea sama, fără să 
aibă un plan, un adevărat Im- 
periu. La început nu ştia cum 
să se orienteze, negociind cu in- 
digenii, pe o vreme când era 
prins de alte probleme. Oposi- 
ţia îfrancesă slăbise domeniul 
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Bourbonilor, ajungând a se măr- 
gini la simple contoare, și Napo- 
leon i-a oferit într'un rând ne- 
trebnicului rege al Spaniei, Ca- 
rol al IV-lea, care era, tovarăș cu 
Manuel Godoy, să-l facă împă-> 
rat al Indiilor. 

Răscoala coloniilor americane 
a venit din aceia că; Statul, care 
era acuma negustor în India, 
unde se primiau ordine de la 
Londra, nu putea impune acel 
regim coloniilor americane, care 
erau autonome. Indiile erau 
mult mai bogate decât viitoarele 
State Unite, care abia se alcă- 
tuiau, şi în care era o populaţie 
foarte puţin numeroasă față de 
milioanele de robi cu cari se pu- 
tea face arice. Atunci între cele 
două colonii a izbucnit un firesc 
conflict. Statul engles a fost 
pentru Industan, care trebuia 
să-și vândă marfa, în anumite 
condiții, în America de Nord, 
precum ceaiul, iar America-de- 
Nord trebuia împiedecată de a. 
face comerț propriu și mai ales 
de a desvolta o industrie, fiină 
menită să cumpere mărfuri din 
Metropolă. 
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America-de-Nord s'a răsculat 
fiinăcă ea era silită la două lu- 
cruri pe care nu le voia: să nu 
aibă industrie și să cumpere ori- 
cum orice marfă englesă. De a- 
ceia gestul simbolic al aruncării 
în mare a unor transporturi de; 
ceaiu. 

Anglia avea în provinciile a- 
mericane trupe foarte puține și 
foarte proaste, care nu erau en- 
glese, ci germane. Poliţia engle- 

să, voind să aresteze pe câţiva 
agitatori, s'a produs vărsarea de 
sânge căreia pe urmă i sau dat 
proporţii mari. Cetăţenii liberi 
au avut faţă de închiriaţii luaţi 
dela deosebiți prinți germani, 
naţural, victoria, ca oameni cari 
erau deprinși să se descurce în 
tot felul de împrejurări, creîn- 
du-și aprovisionare, finanţe, ar- 
mată statornică. Anglia însă n'a 
pierdut speranţa de a recăpăta 
coloniile acestea, şi, pe vremea 

“lui Napoleon, Englesii au reîn- 
trat acolo, cu trupe mult mai 
bune, de acasă: au pătruns în 
Boston, localităţi au fost atacate 
şi arse, dar pe urmă, cum Anglia 
avea de lucru cu Napoleon, a 
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trebuit să lase ca Statele Unite 
să ducă viaţa liberă pe care o 
meritau prin lupta şi sacrificiul 
or. 
Până în momentul la care am 

ajuns, nu este un plan engles, ci 
politica englesă este în legătură 
cu împrejurările care i se oferă. 
Imperialism nu există. 

Iar împotriva lui Napoleon 
lupta s'a dus pentru că se luase 
de către Francesi Belgia şi apoi 
Olanda, și Anglia nu putea în- 
gădui niciodată să aibă pe ma- 
lul celălalt un adversar care să-i 
poată sări oricând în gât, iar, 
după aceasta, Napoleon a înte- 
meiat sistemul de Imperiu uni- 
versal şi, socotind că în felul a- 
cesta poate birui Anglia, a intro- 
dus Blocusul Continental. A- 
tunci Anglia sa îndatorat pe 
două generaţii pentru ca să a- 
jungă la resultatul de a trânti 
pe Napoleon și de a avea în fața 

ei o Europă nouă, 
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Lecţia a XV-a 

ARMISTIȚIUL IMPERIALIS- 

MULUI “ 

"In lecţia aceasta o să căutăm 
a vedea, în perioada de după 
tratatul din Viena, unde se as- 
cunde imperialismul acesta care 
pănă acum a fost găsit când în- 
ir'o parte, când în altă parte, ce 
a rămas dintr'insul ca, pregătire 
pentru viitor; amintirile aces= 
tea din vremea napoleoniană, 
care nu sau păstrat. de ce nu 
sau păstrat și, pentru că o să 
întâlnim mai târziu manifestări 
de acestea. imperialiste. foarte 
puternice, să vedem de unde 
vin. dacă nu este o deosebire în: 
tre punctul de plecare pentru 
imperialismul Directoriului, care 
a trecut, asupra lui Napoleon și 
care a fost imitat de Alexandru, 
dacă în afară de acest imperia- 
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“ lism plecat în fond din cugeta- 
rea raționalistă a secolului al 
XVIII-lea şi incorporat în anu- 
miţi oameni, nu e un impe- 
rialism mult mai periculos, care 
să vină din mijlocul naţiunilor 
înseşi, pentru că naţiunile până 
acum n'au manifestat un impe- 
rialism. 

Primejdia cea mare este a- 
tunci când oamenii însiși ajung 
a îi transformați prin elemente- 
le de sus, când aceștia primesc 
un astfel de crez. Pentru că a în- 
lătura un om este ușor, a dis- 
truge o clasă intelectuală nu 
este ceva peste măsură de greu, 
dar, atunci când te adresezi la 
fiecare şi găseşti acelaşi lucru, 
când este vorba de ridicarea u- 
nei societăţi întregi, întrebarea, 
este : prin cine introduci schim- 
barea : prin străini sau prin ci- 
neva din năuntru? 

Aceasta e soarta unor anuini- 
te doctrine, care sunt periculoa- 
se întâiu pentru alţii și ispră- 
vesc prin a fi periculoase pen- 
tru acei cari le-au format și au 
crezut în ele. 

Toate problemele acestea se 
pun acum, şi ared că lucrul cel 
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mai bun este să se observe fie- 
care din Statele europene și 
fiecare din naţiunile care ajung 
a juca un rol tot mai mare faţă 
de Stat: națiunea concretă față, 
de Statul abstract, să se observe 
la dânsele ce urme de trecut și 
ce îndreptări pentru viitor în 
sensul acestui imperialism se 
pot găsi. 

In ţara însăşi de unde plecase 
această ideie. care dase pe Des- 
cartes, în Franţa, nu poate fi 
vorba de aşa ceva. Am spus că 
vechea armată a lui Napoleon 
exista, pusă la „jumătate de 
soldă“, scăzută, foarte nemul- 
țămită, făcând propaganda ei 
şi, cu voie sau fără voie, urmă- 
rind un scop sau nu, şi am 
vorbit de ofițerii pe cari îi în- 
tâiniai în cafenele şi în anu- 
mite societăţi. Pe lângă a- 
ceasta erau soldaţii cari se în- 
torseseră acasă; în cel din urmă 
sat încă se întâlniau aceşti bă- 
trâni cari povestiau lucrurile 
întâmplate odinioară și astfel 
se crea, starea de spirit a unui 
napoleonism mistic, care s'a 0b- 

servat şi cu ocazia creării legen- 
dei lui Napoleon și în manifes- 
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tările cu care a fost întovărăşi- 
tă întoarcerea rămășițelor lui de 
la Sfânta Elena, ,,Translation 
des cendres“, 

Dar acestea erau sentimente 
care nu jucau un rol în polițica 
Franciei. Politica Franciei este 
pe vremea aceasta tutelaţă: 
acum s'au fixat hotarele, o pri- 
mejdie din afară nu vine supt 
Restauraţie și chiar Revoluţia 
dela 1830 n'a pus problema ho- 
tarelor și n'a deschis anumite 
perspective. Revoluţia aceasta a 
fost un act intern și de fapt ea 
şi are mai puţină importanţă 
de cât se crede. 

Prin urmare, Franţa nici nu 
putea să manifeste un imperia- 
lism. și, în acelaşi timp, nici nu 
există elemente din care sar pu- 
tea alcătui şi pe care sar putea 
sprijini acest imperialism. O e- 
pocă foarte modestă din istoria 
poporului frances. Napoleon cu= 
ceritorul se transformă în Na- 
poleon liberalul, în Napoleon 
popularul, omul ridicat din stra- 
turile mai puţin importante ale 
populaţiei, care trăieşte în mij- 
locul soldaților săi, fiind el în- 
suşi un fel de soldat şi de aici



A
 

icoana, lui păzind în locul senti- 
nelii în lagărul adormit, cu ve- 
chea lui redingotă cenușie și, pe 
lângă aceasta, toată aureola pe 
care, în jurul tricornului cele- 
bru, o răspândiau poeţii timpu- 
lui, înălțând figura aceasta, de 
sigur extraordinară, care putea. 
să se schimbe după nevoile vre- 
mii și după felul de a-l înţelege 
al generaţiilor. 

Dar nu a lui Napoleon perso- 
nal, ci mai curînd a unei epoci 
care măgulise poporul frances. 
Când Francesii au intervenit 

în Spania la 1823, s'a făcut, în 
adevăr, o încercare neizbutită de 
a se reface un Imperiu care nu 
mai putea fi refăcut, nefiind 
nici atmosfera, nici oamenii, în 

lipsa zeului care era, legat ca un 
Prometeu de stânca din insula 
africană. Când au trecut trupele 
francese împotriva constituţio- 
nalilor dela Cadiz, de odată au 
răsărit steagurile tricolore cu 
vulturul imperial : a fost foarte 
ușor să se înlăture grupul de e- 
migraţi cari credeau că se poate 
face un lucru care era cu totul 
imposibil. Numai mai târziu, 
când sau produs anumite îm- 

Y
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prejurări în Orient, prin anii 
1840), când sa pus problema, 
Strâmtorilor și a existenţei libe- 
re sau a existenței tutelate a 
Imperiului Otoman, numai a- 
tunci, de pe urma acestei fier- 
peri, din ce în ce mai sensibile 
în clasele populare, a apărut în 
literatură câte un semn care 
arată că imperialismul nu este 
încă mort. Un poet german a 
scris, atunci, ofensiv, Becker şi, 
pe de altă parte, sa aplaudat 
răspunsul venit dela Alfred de 
Musset : „Ştim ce este Rinul 
vostru german : il a tenu dans 
notre verre !“, 
Pe urmă, cum vom vedea, lu- 

crurile sau potolit și războiul 
european care se credea că se 
va produce, s'a amânat fără te- 
meiu. 

In ce privește Anglia, am a- 
rătat că este vorba, de o expan- 
siune răzleață, cu câștigarea u- 
nor anumițe puncte, care n'au 
fost ocupate de pe urma unui 
program și nu formează un 
ansamblu, ci pot să servească 
pentru viitor, 

Colecţia lui Temperley şi a 
d-şoarei Benson, de mărturisiri 
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engleze, arată că Anglia de la o 
generație la alta a urmărit ace- 
iaşi direcţie. 

Dar acolo se află ceva foarte 
interesant, pentru anul 1805: o 
hotărire a Guvernului engles 
care-i face întradevăr onoare, 
pentru că este de o ideologie în- 
naltă și de o prevedere bună a 
împrejurărilor, de o grijă seri- 
oasă pentru viitorul însuşi al 
Europei. La un moment minis- 
trul Afacerilor Străine din An- 
glia a primit o înştiinţare din 
partea agentului din Germania 
— e vremea când Prusia, învin- 
să la Iena și Auerstădt, a pier- 
dut Berlinul, ocupat de Fran- 
cesi, și Frederic-Wilhelm al III-a, 
stătea la Kânigsberg, supt tu- 
tela Ţarului, care s'a exercitat 
asupra Statului prusian o bu- 
cată de vreme, — că ar fi vor- 
ba de o nouă alcătuire a Germa- 
nei supt hegemonia, Prusiei: toa- 
te Statele germane sar strânge 
în jurul Statului prusian. 

Anglia nu putea suferi o ast- 
fel de ideie, în deosebire de Na- 
poleon, care oferise Prusiei Ha- 
novra și voise să-i creeze un Im- 
periu al Germaniei de Nord, cu 
centrul în Berlin. 
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S'a răspuns că niciodată. Mi- 
nisteriul engles nu poate să în- 
gădue acest lucru: Hanovra e 
legată de dinastia englesă, care 
a pornit de acolo. Sunt înăun- 
tru şi observaţii severe, cu pri- 
vire la un Stat învins, care a 
dovedit că nu se poate apăra și 
care, a doua zi după înfrângere, 
vrea să-și refacă situaţia prin 
aceia că ar interveni în viaţa 
altor State, pe care le-ar lega de 
“dânsul, fără să fie cel puțin ex- 
plicaţia că ele sar unicu un 
Stat glorios, în plină desvoltare.> 

Dar, atâta vreme cât a fost 
Frederic - Wilhelm al III-lea, 
planurile acestea nu puteau să 
formeze un program serios pen- 
tru viitor. Omul fusese așa de 
greu iovit în zilele de umilinţă; 
era o ţară întreagă de refăcut, 
cu introducerea unor elemente 
noi de viaţă, căci e epoca ma- 
rilor reforme pornite dela spiri- 
tul larg şi îndrăzneţ al lui von 
Stein, prefaceri care se fac şi în 
domeniul militar, nu prin oa“ 
meni ca Bliicher, care nu avea 
nicio cultură şi căruia ideia ab- 
stractă i-a fost străină, dar prin 
alţi oameni cari s'au format pe 
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urmă în noua generaţie militară 
din Germania, ca Gneisenau; 
era și o revisuire a legăturilor 
externe pe vremea lui Harden- 
berg. . 

In general, ceia ce asigura pa- 
cea Europei era faptul că fiecare 
Stat european, în această epocă, 
avea, probleme interne foarte 
grele, pe lângă problema, cea mai 
mare pentru toți: lupta împo- 
triva revoluţiei. 

Statul acesta polițienesc şi 
pur administrativ era în Aus= 
tria, Stat de funcţionari, oare- 
cum și peste Impărat, peste 
Curte. a 

Dar Austria presidează la or- 
dinea europeană ; ea face poli- 
ţia, şi înăuntru și în afară. Poli- 
ţia din năuntru, care se pune 
greșit în sama lui Metternich, 
căci ea pleacă de la împăratul 
însuși. Metternich a venit din- 
trun colț de Germanie apusea» 
nă și este ca și Talleyrand, ca, 
şi cea mai mare parte dintre oa- 
menii de atunci, — cu excepția 
câtorva Prusieni și a Englesi- 
lor, — cari sânt, de altfel, repre- 
sintanţii unui internaţionalism 
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de gândire și de formă francesă, 
fiindcă de sigur că Metternich 
gândia franțuzeşte și felul lui de 
a se exprima era în legătură 
cu stilul filosofic al secolului al 
XVIII-lea. 

In ce privește pe Impăratul 
Francisc, ocupat de numeroasa 
sa, familie — un tablou îi înfă- 
țişează pe taţi, de la cei mai bă» 
trâni până la copiii cari, peste 
orice etichetă, treceau printre 
scaune şi se amestecau între a- 
ceia pe cari trebuiau să-i res- 

pecte ; un fel de patriarhalism 

provincial —, el nu este un Aus- 

triac, ci un Vienez. Potrivit cu 

firea oamenilor de acolo, el era 

foarte bucuros că s'a stabilit pa- 

cea în Europa și din cânc în 

când sânt Congresele care dă- 
deau o misiune polițienească ia 

Torino, la Neapole, în Spania, 

— glorie foarte ușor câștigată. 
De câte ori este vorba de pă- 

strarea vechiului imperialism, 
trebue să se gândească însă ci” 

neva la Rusia. Urmașul lui A- 

lexandru, Nicolae I-iu, poate fi 

considerat ca părintele unui nou 

imperialism care răsare de-o 
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dată în mijlocul ordinii aces- 
teia, stabilite, nu pe drept, ci pe 
oportunitate : fiecăruia atât cât 
să tacă din gură, nu atât cât, 
este dreptul lui. 

De sigur că între Alexandru şi 
Nicolae este o foarte mare deo- 
sebire ; alte influenţe ancestrale 
se observă la unul și la altul, dar 
amândoi erau oameni voinici, 
frumoşi, cu foarte mult talent, 
cari câşștigau uşor pe străini. Ca 
să vadă cineva cum se presinta 
pe la 1840 Nicolae I-iu, în lipsa 
unei cărți cum este, pentru A- 
lexandru, cartea Marelui Duce 
Nicolae Mihailovici, se poate a» 
dresa și la cartea lui de Custine, 
care a stat mai multă vreme în 
Rusia și a cules multe observaţii 
drepte, anecdote semnificative, 
fiind cucerit de personalitatea 
țaristă. Nicolae nu a fost făptură 
simpatică pentru tineretul mai 
multor generaţii care s'au ridi- 
cat supt dânsul.  Hotăririle lui 
erau răpezi: pentru nimica toată 
trimetea pe cineva în Siberia; un 
suflet dur, în afară de grija fa- 
miliei sale, unde era un părinte 
foarte bun şi un soț care își în- 
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grijea de aproape nevasta, pe 
care însă o muncia cu ocupaţii= 
le lui variate şi violente. Foarte 
curioasă figură de om foarte vi- 
teaz, care-şi câștigase tronul 
prin aceia că, atunci când tru- 
pele voiau pe fratele lui, Con- 
stantin, el s'a înfățișat înaintea 
lor și le-a făcut să se dea, de 
partea sa. 

Ce credea el în ce priveşte ros= 
vurile Rusiei, aceasta ne intere- 
sează pe noi aici. Alexandru a 
avut totdeauna sufletul împăr- 
țit între o tendinţă firească şi 
între o datorie, de care era prea 
onest, şi se sfia prea mult de ju- 
decata, lumii, ca să se lipsească. 
Ortodox mistic, el era creatorul 
acelei Sfinte Alianțe care porni- 
se de la gândirea lui şi de la a» 
ceia a oamenilor cari îl încun- 

jurau pe dânsul. In Constanti- 
nopol Grecii fuseseră întemni- 
aţi, omorâţi, siliți să fugă. Pa- 
iriarhul spânzurat, lupta pen- 
tru libertatea Grecilor se făcea 
în împrejurări dramatice, și 
liberalii, suiletele generoase din 
toată lumea  alergaseră în 
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Grecia. Alexandru era mai DO= 
trivit cu tradiţiile Ecaterinei de- 
cât cu ale lui Petru cel Mare, a 
cărui religiositate era de cazar. 
mă, dar, în ce priveşte spiritul 
dela 1770—90, glasuri veniau 
de pretutindeni către dânsul, o 
opinie publică întreagă îl în- 
demna să se amestece acolo, fă- 
când să intre iarăşi trupele în 
Principate, iar flota rusească să 
intervie: contra flotei egiptene, 
cum s'a și întâmplat, însă ală- 
turi de flota francesă și englesă, 
la Navarino, când folta egiptea- 
nă a fost scufundată, 

Ca să apară adevăratele sen- 
timente ale poporului rusesc ar 
trebui să se cerceteze literatura. 
Sânt şi manifestări populare 
foarte interesante. Am resumat 
în „Revista Istorică“ a mea o lu- 
crare grecească în două volume, 
în care sunt multe lucruri necu- 
noscute cu privire la revoluţia, de 
la 1821, şi acolo se vorbeşte, de 
cineva, care era rudă cu Patriar- 
hul Grigorie, de atmosfera for= 
mată în juru! martirului, întâiu 
destituit pentru trădare, supt 
bănuiala că a știut de revoluţie, 
şi aproape sigur că a ştiut, a- 
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poi ucis și aruncat în Mare, 
unde probabil că a şi rămas. Dar 
de-odată s'a vorbit de o luntre 
care a văzut plutind pe valuri 
un bătrân, la luat, și multă 
vreme a rătăcit luntrea bătută, 
de furtună, până ce a fost adusă 
de vântul minunat la Odesa. 
Acolo a ieșit toată lumea înainte, 

l-au ridicat din apă pe Patriarh, 
pe care mila Domnului îl ţinuse 
intact, l-au asezat în biserica 
principală şi sau făcut rugă- 
ciuni solemne de îngropare: și 

astăzi Patriarhul Grigorie se gă- 

seşte în mormântul dela Odesa. 

Dacă în Odesa, oraş de comerţ, 
unde sunt oameni mai reali, s'a 

avut visiunea aceasta a unei 
mari minuni a lui Dumnezeu, ce 

a putut fi în mintea oamenilor 

de la ţară din toată Rusia! A- 

Jexandru a,resistat până la sfâr- 

şit la îndemnul acesta, care i-a 

fost cerut şi de onoarea însăşi 
a Rusiei. 

Când a venit Nicolae, care nu 

avea o Curte asemenea cu a 

fratelui său, cu oameni de speța 
d-nei de Kriidener și a lui Czar- 

toryski, a lui Speranschi, ela con 

siderat chestiunea din purctul 
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> de vedere practic, realist. Să nu 
vadă nimeni nici în Alexandru 
I-iu un naționalist rus; aceasta 
nu se poate închipui. Alexan- 
dru fusese imitatorul lui Napo- 
leon şi era o datorie pentru Ni- 
colae să nu se depărteze prea 
mult de ce îusese fratele său. 
Napoleonismul acesta. care in.> 
trase în dinastia rusească, tre- 
buia conservat. Statul învingă- 

"torului lui Napoleon trebuia să 
deie o nouă întrupare a lui Na- 
poleon. îi 

Se căuta conducătorul, „ca- i 
- pelmaistrul“ Europei, şi atunci ! 
Nicolae a avut întrun rând a” 
ceastă bizară ideie. Cine este 

„ adversarul? Anglia. Cine nu lasă 
să se atingă cineva de Impărăţia 
turcească, ? Regele Angliei şi am- 
basadorul lui la Constantinopol, 
care era pe vremea, aceia Strant- 
ford Canning. Cum s'a făcut, a- 
cum legătura dintre Germania și 
Rusia, deşi adversarul firesc al 
Germaniei naziste este bolşevis- 
mul. aceiași situaţie s'a presintat 
atunci, Se cunoaște conversaţia 
celebră pe care ambasadorul n” 
gles a comunicat-o la Londra: 

  

- 

0 — 305



ce se face cu Impărăţia turcea- 
-scă, cu Statul care se desface? 
Ce iau unii și ce iau alţii? se 
vede că ambasadorul engles s'a 
speriat, și n'a vrut să mai audă 
nimic. De aici însă o colaborare 
silită, din care a resultat,și cu 
oarecare dosă de ipocrizie, bă- 
tălia, de la Navarino. Insă : când 
corăbiile lui Mehemed-Ali şi 
Ibrahim erau în fundul Mării, 
în Anglia s'a rostit în Parlament 
formula de uimire şi condam- 
nare: an untoward event, şi 
Anglia s'a oprit acolo. 

După aceasta nu mai putea fi 
alta decât trecerea Prutului de 
armatele rusești, ceia ce s'a şi 
făcut, după câteva luni, la 1823, 
ca să se ajungă pe urmă la pa= 
cea dela Adrianopol. Armata, lui 
Nicolae I-iu de sigur că nu era 
destul de pregătită, şi s'a bătut 
prost, oprindu-se înaintea unor 
cetăţi turcești de nimica toată: 
Brăila, Varna, Șumila, pe când 
se sperase o campanie răpede 
spre a ajunge la Constantinopol. 
Şi,. atunci, în toată Europa, Sfin- 
tei Alianțe și a tratatelor din 
Viena, a fost o mare spaimă: se 
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strica opera făcută cu atâta 
greutate de diplomaţii cari dis- 
cutaseră doi ani de zile. A aler-, 
gat un trimes al Regelui Pru- 
siei, generalul Mifling, i-a găsit 
pe Ruși în mersul către Adria= 
nopol şi aproape li-a impus pa- 
cea, în dorința de a se menținea 
un echilibru așa de labil cum era 
acela, de la 1815. 

Acum va trebui să căutăm în= 
tâiu ce se formează în sufletul 
popoarelor pentru a influenţa 
apoi asupra acţiunii Statelor. 
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Lecţia a XVl-a 

IMPERIALISMUL 

ÎN SPIRITE 

Asistăm dela o bucată de vre- 
me nu la imperialismul de Stat, 
ci la imperialismul societăţii în- 
seși, și spuneam că este mult 
mai periculos imperialismul a- 
cesta pe care îi cere o societa- 
te întreagă, o întreagă națiune, 
decât imperialismul care vine 
dela, cugetarea unor anumiţi oa- 
meni de Stat. 

O bucată de vreme, Statele 
nu arătau nicio tendință de a 
trece peste hotarele lor, care se 
socoteau ca definitive, de oare 
ce fiecare căpătase o compen- 
sație pentru ca să se poată de- 
clara mulțumit; își dădeau samă 
acei cari au venit după trata- 
tele din Viena cu câtă greuta- 
te s'a ajuns și la acest echilibru 
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instabil, şi prin urmare țineau 
să nu se încerce a-l turbura 
fiindcă şi cea mai mică a- 
tingere risca să răstoame în- 
treg edificiul alcătuit cu atâta 
greutate. 

Este foarte adevărat că dela 
un timp sa văzut că unele 
frontiere nu pot să rămână, că 
unele alcătuiri de State sânt 
condamnate dispariţiei. Cazul 
cel mai caracteristic este acela 
al Statului făcut la gurile Ri- 
nului cu Olanda, care îusese un 
regat al lui Ludovic, fratele' lui 
Napoleon, care îl apărase, ca 
„bun Olandes“, având senti- 
mentul ințeresului şi demnităţii 
ţării sale, și, luându-se înapoi 
dela Franța provinciile vatone şi 
celelalte de limbă germană, 
flamandă, se  uniseră două 
grupe omenești care aveau fie- 
care alte tradiţii, fiindcă orice 
era: o chestiune politică, o ches- 
iune politică, o chestiune so- 
cială, o chestiune religioasă, u- 
nii o resolvau într'un fel şi alţii 
în alt fel. 

Cu multă greutate sa accep- 
tat resultatul revoluţiei dela 
1830, cu întemeierea unui re- 
gat al Belgiei; s'au făcut con- 
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> cesii din partea celor cari ar fi 
dorit să nu se producă un astfel. 
de eveniment, şi poate câ Belgia 
n'ar exista astăzi dacă Anglia, 
care nu făcea parte din siste- 
mul Sfintei Alianțe, prin urma- 
re nu era legată în aceiaş mă- 
sură în care erau legaţi cei trei 
Suverani și Franţa, ocrotita lor, 
nu ar fi luat causa răscu- 
laţilor din provinciile belgice și 
pe lângă aceasta, cel aintâiu 
rege al Belgiei, întemeietorul 
dinastiei, era un prinț de Saxa- 
Coburg, de același sânge, şi în 
legăturile cele mai strânse, cu 
însuși soțul reginei Victoria. 
Dacă n'ar îi fost Anglia, poate 
că tratatele din Viena n'ar îi 
fost atacate nici în privinţa a- 
ceasta, căci era un lucru gingaş 
care nu suferea nici o corecție, , 
fără să se amenințe întreaga” 
clădire. 

Foarte multă vreme, și în ce 
priveşte Rusia, s'a socotit că lu- 
mea stă bine cum stă. In pri- 
vința aceasta în însemnările lui 
Custine despre visita lui în Ru- 
sia este ceva foarte important, 
E] a vorbit despre ce i se atri- 
buie Rusiei şi ce era în sufletul 
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poporului rusese mai mult de 
cât în. sufletul lui Nicolae L-iu, 
care a fost stârnit mai târziu 
pentru amestecul în chestiunea 
orientală. Căci, cum vom vedea, 
războiul Crimeii nu |- -a, provocat 
el, ci a venit de aiurea; s'a pro- 
dus la, Ierusalim o situaţie în- 
tre călugării ortodocşi şi latini, 
care nu permitea Rusiei să nu 
intervină, si Rusia a intervenit, 
de sigur într'o formă brutală, 
jignind pe Sultan, şi imediat 
Anglia, trăgând după dânsa 
Franța, care doria mari succese 

"ca ţară catolică şi ca răzbună- 
toare a lui Napoleon I-iu pen- 
tru . 1812, a provocat războiul. 
Dar pe la 1830 călătorul acesta 
frances a vorbit şi el de inten- 
tia Rusiei față de Impărăţia 
turcească, socotită că nu poate 
dura şi i sa dat asigurarea că 
nu este nici cea mai mică inten- 
ție de a căuta să se capete mai 
multe Provincii. 

Dacă se observă cu atenţie şi 
ce s'a întâmplat la noi între 
Chiselev de-o parte, si Guver- 

nul din : „Petersburg de alta, o 
să se.- vadă că generalul, în 
ceia, ce-l privia pe dânsul per” 
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> sonal, pregătise anexarea prin 
aceia, că fixase cordonul sanitar 
pe Dunăre între împărăţia tur- 
cească şi ţările noastre, si el 
pleca dela motive filantropice. 
crezând că nu se poate face bine 
acestor ţări decât în forma a- 
nexării la Rusia, dar, la Peters- 
burg, Nesselrode, care tăgăduia 
dreptul nostru de a exista na- 
țional prin vestita notă, care a 
şi fost invocată pentru a arăta 
sentimentele  duşmăneşti faţă 
de noi nu a făcut nimic în 
vremea aceasta de la 1826—? 
1834 în vederea anexiunii. 

Aceasta, în ce priveşte Statul. 
monarhul, miniştrii, diplomaţii, 
dar iată că în popor însuși a în- 
cepui să se manifeste o tendinţă 
imperialistă care a împins gu- 
vernele. Acestei împingeri de o- 
pinie publică, din ce în ce mai 
puternică, i se datoreşte. de alt- 
minteri, şi intervenţia Franciei 
pe uscat în războiul de liberare 
a Grecilor. După bătălia dela 
Navarino guvemul Restauraţiej 
a trimes în Pelopones pe gene- 
ralul Maison ca să împiedece 
vărsarea de sânge între. soldaţii 
egipteni ai lui Mehemed-Ali şi 
între răsculații greci. 
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Şi o întreagă acţiune de o- 
pinie publică, — şi ea merită să 
fie semnalată, — s'a produs a- 
tunci, arătând că era o opoziție 
între ce vrea guvernul şi ce do- 
ria opinia publică. 

Căci, de la un timp, dacă gu- 
vernele sânt conservatoare inu 
numai că este o opinie publică 
frământată de idei revoluţiona- 
Te, care cere schimbarea, gata să 
meargă până la o revoluţie, cum 
s'a făcut la 1830 și 1848, dar, pe 
Jângă aceasta, problemele de” po- 
litică externă sau problemele de 
vitalitate naţională aveau o 
alţă importanţă pentru această 
opinie publică, 

Mișcarea romantismului, care 
se poate considera din mai mul- 
te puncte de vedere: filosofic, 
literar, artistic, există şi din 
punctul de vedere politic, cum 
vom vedea urmărindu-l în mai 
multe țări. In legătură cu o a- 
numită experiență, cu cercetări 
care nu se făcuseră până atunci, 
cu interpretările date resultate- 
lor acestor cercetări, se formează 
o opinie publică agresivă, care 
vrea războiul pentru glorie, pen- 
“tru întinderea faimei Statului și 
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faimei naţiunii. Guvernele s'au 
ținut întâiu, foarte strâns, până 
la, 1848, împiedecând de a se a-: 
junge la acţiunea de Stat care 
trebuia să ducă la războiu, ia 
vărsare de sânge. Există un ro- 
mantism politic şi în general ei 
nu este altceva decât transpu- 
nerea în alt domeniu a lucru- 
rilor extraordinare, miraculoa- 
se, pe care le săvârşise Napo- 
leon. Nu i se poate răpi unui po- 
por şi chiar unei lumi întregi un 
orizont. Este întocmai ca ochiul 
omenesc, care s'a deprins cu un 
cerc de viziune, şi nu i se poate 
interzice să vadă mai departe. 

Greşeala cea mare a tuturor 
făcătorilor de pace, încheietori- 
lor de tratate și conservatorilor 
unor situații socotite  neschim- 
bate este aceasta: că, după o 
mare frământare a omenirii, ei 
zic: ne-am oprit, pentru că am 
pus câteva semnături pe o bu- 
cată de hârtie, şi, pentru că noi 
ne-am înțeles, lumea sa potolit 
şi ea. Aşa credeau mulți condu- 
cători după 1815 pentru că au tri- 
mes armatele în garnizoană și 
au dat drumul elementelor care 
nu făceau parte din armata ac- 
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tivă. Dar tot aşa. după ma- 
rele războiu, a fost o continuă 
agitaţie în toate ţările: războaie 
civile,  dictaturi  împrovizate, 
Toate acestea pentru că oamenii 
erau deprinşi cu o stare de !u- 
cruri care poate dispărea în a- 
numite domenii ca element ma- 
terial, dar nu poate dispărea 
pretutindeni ca tendință mo- 
rală. Războaiele de religie din 
Franța n'au fost datorite unei 

convingeri calvine care să se o- 
pună unei convingeri catolice, 
ci se bătuse atâta vreme Fran- 
cisc I-iu cu Carol Quintul, se 
încheiase un tratat, dar oamenii 
erau obişnuiţi a se bate. și de 
aici războiul civil. Prin urma- 
re, oamenii aceştia, cărora nu li 
era, îngăduit să mai facă războiu, 
au înlăturat clasicismul domol, 
care, în forma în care se înfătişa 
atunci, de sigur că nu se putea 
mentinea, ne mai având răsu- 
net în sufletul oamenilor, şi, 
astfel. a început a se căuta tot 
regiuni exotice de geosratie. cu 
scormoniri în timo, lărsiri de 
orizont în vrezent, cu un senti- 
ment, mistic în care se cuprin- 
dea o gâcire a viitorului și o în- 
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țelegere tainică a tuturor lucru- 

rilor. 
Sunt oameni cari cred că lite- 

ratura este un domeniu și poli- 

tica altul. Nu, politica va avea 

totdeauna efect asupra literatu- 

rii, şi, mai ales, orice schimbare 

în domeniul gândirii şi orice îm- 

brăcare într'o formă literară. 

care este totdeauna suggestivă, 

impresionantă şi periculoasă, 

are consecințe politice. Nu poţi 

face  conservatism politic cu 

spirite revoluţionare în toată 

lectura lor, cum nu poți face, în 

sensul celălalt, cu oameni cari 

să fie foarte conservativi în gân- 

direa și literatura lor o agitatie > 

în domeniul exterior. 

Uitaţi-vă numai la roman- 

ţismul din Franţa, care este cel 

mai caracteristic. Ce fac poeţii 

de atunci ? Ei, cari odinioară 

cântau într'o notă sentimentală 

împrumutată dela. Rousseau. la- 

cul dela Geneva și Elvira ori pe 

fata de pescar, Graziella. de la 

Neapole, dela um timp încep să 

fie foarte simţitori la gloria lui 

Napoleon. Religia  „Impăratu- 

lui“ a fost creată de foștii lui 

ofițeri şi mai ales de foştii lui 

> 
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soldaţi rămaşi credincioși până 
în fundul satelor, dar în mare 
parte şi de literatură. Deo 
parte îl cântă Monti într'o bu- 
cată foarte frumoasă, pe de alta, 
Lamartine, care zăreşte mor- 
mântul alb săpat în stânca dela, 
Sfânta Elena. Şi, acum, în su- 
fletul lui Victor Hugo s'a trezit 
amintirea tatălui său, genera- 
lul napoleonian din Spania. Ce- 
va, din sufletul lui Napoleon se 
găsește în tot scrisul de atunci. 

Dar nu este vorba numai de 
învierea lui Napoleon, Franţa a- 
vea un mare trecut militar, şi e! 
este înviat măcar în parte de 
poeţi : tournois, joutes în „Odele 
şi Baladele“ lui Hugo, catedrale, 
clerici, cerşitori, monștri în „No- 
tre Dame de Paris“ a aceluiaşi. 

Incrucișări și ciocniri de 
spade. 

Dar nu este numai atât. Ca- 
re sunt în teatrul lui Hugo per- 
sonagiile ? Nu mai e vorba, ca, 
odinioară, de idei abstracte care 
se întrupează, într'o formă cla- 
sică de la Corneille, prin Raci- 
ne, până la imitatorul lor aşa 
de șters şi de mediocru care este 
Voltaire. Dacă pe Napoleon nu-l 
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pot introduce pe scenă poeţii 
este Cromwell, un fel de 
Napoleon fără războaie exterioa- 
ve, acela care a dat afară pe de- 
putaţi spunându-le fiecăruia, : 
„eşti un hoţ, ești un stricat“. 

In „Hernani“ în față cu mi- 
niștrii regelui Spaniei, acela, care 
nu represintă decât curajul, în- 
drăzneala, spiritul agresiv. Bon 
appetit, messieurs. Societatea, a- 
ceasta se bate la teatru, pentru 
că nu se poate bate aiurea. 

Poetul cel mai popular din 
vremea, aceea, Bâranger, își râde 
de Restauraţie, presintând pe 
„Le roi d'Yvetot“, dar pentru ce? 
Pentru că este o lume liniștită, 
tără orizont, care nu dă ocazia 
de a se manifesta, pentru că 
totul se ţine în discursuri de o- 
posiţie, în treceri de revistă ale 
Gărzii Naţionale. Romanticii au 
fost contra burghesului, „gar- 

dul naţional“. .. 
Tritaţia în spirite se vădeşte 

în chestiunea Egiptului dar nu 
din cauza lui Nicolae I-iu, care, 

fiind înpins, la 1833 şi 1840, în- 
vro chestiune care n'a mers 
până la capăt, „Chestiunea 
Strâmtorilor“, cu convenția, dela 
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Hunchiar - Schelesi, sa oprit. 
Dacă ar fi fost o politică Tusea- 
scă imperialistă, cum se putea 
pierde din, mână o astfel de oca- 
zie ? Şi cu toate acestea, lovitura 
pe care putea s'o deie atunci ţa-> 
rul Nicolae, n'a dat-o. 

Dar până la data aceasta de la 
1840, toată lumea francesă, în- 
curajată şi de Revoluţia de la 
1830 şi de pierderea prestigiului 
Sfintei Alianțe, voia altceva, şi 
ceva fără limită. 

kra. pornirea contra, tratatelor 
din Viena, dar fără o doctrină 
care să arăte marginea până la, 
care poate merge cineva. 

Același lucru se observă şi aiu- 
rea. In Germania Frederic-Wil- 
helm al  Ill-a şi Frederic-Wil- 
helm al IV-a nu vor să iasă din 
cuprinsul hotarelor date. Nu 
este nimic agresiv în această 
Prusie postbelică. Nu mai vor- 
bim de Statele mici din Germa- 
nia, foarte bucuroase că au păs- 
trat în cea mai mare parte ce 
căpătaseră dela Napoleon, fiind- 
că situaţia lor venia din graţia 
Impăratului învins, cum era ; 
Bavaria, Wiirttenberg, Saxonia. 
Dar ce se întâmpla în opinia pu- 
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blică ? Prusia oficială a confis- 
cat mișcarea naţională  germa- 
nă, care avuse în vedere ţot cu- 
prinsul pământului locuit de 
Germani, toți membrii rasei. De 
a doua zi, guvernul prusian a în- 
ţeles că toate acestea sunt câş- 
tigate nu pentru poporul ger- 
man, ci pentru dinastie, care nu 
se punea în serviciu poporului 
german. O foarte mare greşeală 
să, se creadă că puterea, Prusiei 
a fost totdeauna un motor pen- 
tru poporul german : ea a fost 
de foarte multe ori împiedecarea 
desvoltării libere, și în sensul? 
său, a poporului german. 

Dar, în vremea când nu era 
nicio încurajare din partea Pru. 
siei pentru a apuca un drum 
în care s'ar putea descoperi ceva, 
din imperialism, ci, din potrivă, 
faţă de Austria, averea Habsbur- 
gilor, plus caracterul medieval 
al Ungurilor de odinioară, se fă- 
ceau toate silințile ca să se 
poată merge împreună, de și 
Impăratul în unele împrejurări 
se uita cu oarecare gelozie la, 
popularitatea regelui Prusiei, — 
astfel, la Aachen, pe vremea 
congresului, când a trecut Aus- 
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triacul, nicio manifestaţie din 
partea populaţiei, dar a fost alt- 
fel când a apărut Frederic-Wil- 
helm. 

Aceasta a mers până în aju- 
nul războiului dela 1866. în a- 
cest timp care este ideali- 
tatea Germaniei ? Uhlana tre- 
zeşie tot evul mediu german de 
lupte şi cuceriri. Istoricii tipăresc 
Monumenta  Germaniae histo- 
rica: legenda lui Frederic Barbă 
Roşie începe să devină un ele- 
ment de realitate : Impăratul lu- 
mii, care s'a ridicat de acolo, o 
interpretare a lui Frederic Bar- 
bă Roșie care s'a menţinut până 
foarte târziu. | 

Anglia, după ce a răpus pe 
Napoleon, a avut grija să-l pă- 
zească; toate brutalităţile de la 
Sfânta Elena se explică printr'o 
frică teribilă, și de aceia s'a aşe- 
zat acolo temnicerul acela ne- 
inteligent, brutal, rău crescut, 
care era Hudson Lowe. In afară > 
de acesta, erau trei chestiuni 
foarte grave pentru Anglia : 
chestiunea electorală, cu lărgi- 
rea dreptului de vot, chestiunea 
catolică irlandesă şi chestiunea, 
de ordin material, foarte ame- 
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ninţătoare: „legile grâului“ 
mulţimea  flămândă cerând să 
se desființeze privilegiul de va- 
mă pentru proprietari, din Corn- 
laws. Atâta vreme în Anglia o- 
ficială nu se observă ca stare de 
spirit ceva care să ducă în di- 
recţia imperialismului. 

Dar o mare schimbare se pro- 
duce în poesia englesă, Coleri- 
dge, Wordsworth, poeții lakiști, 
se închid în cadrul naturii engle- 
ze: pajiști întinse, flori, fluturi, 
tot ce Anglia oferă ca frumuseţă 
relativă, și deodată răsare furtu- 
noasa personalitate a lui Byron, 
pornit pe războiu, cutreierând 
lumea, în Spania, în Portugalia, 
în Grecia, unde poartă coiful €- 
roic şi moare ca ostaș. O întreagă 
agitaţie în domeniul acesta lite- 
rar care corespunde cu agitația 
militară universală de pe vremea 
lui Napoleon. Byron ajunge a- 
mul răscolitor de suflete, îndrăz- 

__nind orice şi nedându-se înapoi 
înaintea niciunui scandal. 

Şi e vremea când Walter Scott 
răscoleşte în romanele lui tot 
trecutul englez : Ivanhoe, Wa- 
verley, Kenilworth, care au dat 
literaturii englese o mare faimă 

322 —



şi pe continent, și, vlaga lui Wal- 
ter Scott s'a cheltuit presintând 
viața lui Napoleon. Cam tot pe 
vremea aceia Alison înfățișează o 
istorie de lupte contemporane 
a Europei, care încălzea sufle- 
tele. 

Altceva lumea care se înduio- 
șa la un bâzâit de albină şi la 
strecurarea unei raze de soare și 
mai ales de lună pe fereastră 
şi altceva societatea, aceasta care 
merge după geniul fatal, sata- 
nic, demonic, al lui Byron. 

Cu astfel de suflete se fac răz- 
boaiele cele mari. 
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Lecţia a XVII-a 

IMPERIALISMUL 

ORIENTAL 

In lecţia trecută vam înfăţi- 
șat spiritul imperialist care se 
formează în deosebilele ţări şi 
vam arătat că din spiritul impe- 
rialist poate să iasă politica im- 
perialistă, precum politica im- 
perialistă creiază o situaţie de 
spirit care o susține până la ca- 
păt şi am pomenit de împrejură-N 
rile de la 1840, arătând pe scurt 
de ceia ce a-fost vorba atunci. 

Revin asupra lucrurilor de 
atunci, pentru că aici sunt de ob- 
servat și alte lucruri. Ceia ce am 
văzut în domeniul spiritului ră- 
mâne să vedem și ca o încercare 
în domeniul faptelor: avem a 
face cu înlăturarea politicei de 
Stat sprijinită numai pe trata- 
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tele din Viena, dar ferindu-se de i 
a deranja un echilibru așa de in- 
stabil prin ivirea unor planuri de 
cucerire, de expansiune, care o 
bucată de vreme nu fuseseră 
pentru că ru puteau să fie, căci 
amintirea, lui Napoleon era prea 
recentă şi nimeni nu era bucu- 
Tos să se arunce din nou în hao- 
sul acesta din care toți scăpaseră 
cum putuseră. Numai după aceia 
poate să, se arăte întru cât prin 
Palmerston, prin noua politică | 

- englesă din vremea aceasta pot 3 
să răsară planuri imperialiste şi. 
de aiurea decât din Rusia lui Ni- 
colae I, care nu iese așa de îm- 
povărată cum se crede, pentru 
că, până dincolo de 1830, foarte 
sigur că 'Ţarul și anumite ce:- 

” curi de la Curte erau pentru pace 
și, continuând o veche politică, 
evita să arunce Europa în haos. 
Se putea crede în Rusia că tra- 
tatele din Viena, care purtau atâ- 
tea iscălituri, au venit de pe 
urma campaniei din 1812, de pe 
urma ideilor lui Alexandru IL-iu, 
de pe urma hegemoniei exerei- 
tate de el până la moarte asupra, 
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Europei : ele erau întru câtva o 
operă rusească făcută supt con- 
trolul și autoritatea aceasta a- 
totputernică. 

De la 1830 înainte se ridică 
însă acea mare chestiune a Egip- 
tului, provocată de Mehemed-Ali, 
întemeietorul Egiptului modern, 
şi acțiunea lui trebuie deci cer. 
cetată în legătură cu sensul a.- 
cestui curs pentru a vedea ce a 
putut să iasă din colţul aceia 
egiptean, într'o direcţie care de 
sigur că nu concordă. cu direc- 
țiile paşnice care se urmau în 

* deosebitele State europene. Me- 
hemed-Ali a ajutat pe Ruși, în- 
tr'un moment, să ofere Porții un 
fel de protectorat în schimb pen- 
tru permisiunea de a trece va- 
sele ruseşti prin Strâmtori și s'a 
încheiat înțelegerea de ia Hun- 
chiar-Schelesi, împotriva căreia, 
sau ridicat Puterile apusene, așa 
că s'a ajuns la o altă învoială, 
apoi la un conflict cu Franţa, 
care a rămas isolată, pe când Pu- 

terile celelalte europene au mers 
în chestiunea Egiptului îm- 
preună, 
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Era un negustor de tabac din 
Cavala, care avea rude în Mace- 
donia, cu care a păstrat legături. 
Nu era un Egiptean, cum, de alt- 
fel, Egiptul nici acum nu repre- 

„sintă un Stat naţional în sensul 
nostru, fiindcă Egiptenii vechi 

sânt acei cari, dacă erau creştini, 
se numiau Copţi și cărora li se 
zice de obiceiu fellahi, populaţie 
foarte săracă, care trăeşte în ni- 
şte căsuțe de vergi şi lut, pe care 
o întâlneşte cineva prin oraşe 
muncind și cerșind, Rasa mare 
care dăduse biruinţile lui Ramses 
al III-lea și lui Tutmes, rasa a- 
ceasta, există, dar a trecut prin 
atâtea stăpâniri străine, atâta, 
apăsare s'a lăsat asupra ei, în- 
cât, de la o bucată de vreme, a 

degenerat moral și în parte şi 
fisic. In mintea regelui Fuad şi 
în mintea tânărului care dom- 
neşte acum, este, de sigur, gân- 
dul de refacerea unei rase faţă 
de care soarta a fost așa de 
crudă. | 

După năvălirea arabă și înte- 
meierea unui Stat arab, a venit 
Sultanul Selim, la începutul se- 
colului al XVI-lea şi, cucerind 
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> Egiptul, a adus cu dânsul ele- 
mente turceşti care se amesteca- 
ră cu elemente arabe şi elemen- 
tele circasiene ale așa-numiţilor 
Mameluci, cavaleri veniţi din 
regiunea Caucasului. Clasa do- 
minantă s'a făcut din acest a-> 
mestec. 

Pe o vreme când Paşa din 
Egipt însemna, de multă vreme, 
foarte puţin, beii aceștia ma- 
meluci, „boieri“ stăpânitori de 
pământ, o cavalerie foarte vi- 

tează, gata de toate riscurile, 
erau stăpânii ţării, dar pe lângă 
dânșii erau şi elemente salariate, 
soldați cu plată, cari puteau să 
facă acelaşi lucru, acum, la sfâr- 
şitul secolului al XVIII-lea, care 
se făcuse înainte de aceasta cu 
înșiși Mamelucii, — între ei mai 
ales Albanesi, — dar elementele 
acestea, alături de bei și fără 
nicio putință de a se înțelege 
cu dânşii, erau fără ambiţii 
politice, pe când Mamelucii erau 
foarte ambiţioși. Menhemed-Ali, 
amestecându-se între dânșii, a- 
junse a juca un mare rol pe 
lingă Pașii trimeși de la Con- 
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stantinopol. Cu elementele al- 
banese Ia, disposiţie se putea face 
ușor o carieră, dar cu mijloaceie 
teribile obișnuite în Orient: omo- 
rîrea, în massă, cum s'a făcut la 
noi, la 1822, când, după înfrân- 
gerea de la Drăgășani, de la Scu- 
leni, de la Secul a eteriștilor, unu! 
din tovarășii lor, trecut de par- 
tea 'Turcilor, colonelul Sava, îm- 
preună cu doi asociaţi ai lui, mai 
mult Bulgari, Ghenciu și Mihali, 
au fost atraşi într'o casă din Bu- 
curești și asasinați. Sistemul în- 
trebuințat la București în 1822 
și sistemul din Egipt la începu- 
turile stăpânirii lui Mehemed- 
Ali represintă exact acelaş lu- 
cru. 

Mehemed-Ali venise din Eu- 
ropa, el avuse legături cu Fran- 
cesii, în timpul când Pasvan- 
toglu din Vidin primia ofiţeri de 
ai lui Napoleon, ca  Meriage, 
care a venit și la noi în legătură 
cu vicisitudinile războiului ruso- 
ture terminat la 1812. Pe de altă 
parte el putea să aibă, pe vremea 
când era negustor de tutun, le- 
gături firești cu lumea aceia din 
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Albania, unde, pe atunci, exer- 
cita o stăpânire autocratică, în 
care sânt și multe însușiri, mul- 
te tendinţe de reformă, dar și o 
dreptate aspră și crudă, lângă 
acte de perversitate, de 'Sadism, 
cu dorința de a vărsa sânge, 
vestitul Al-Paşa din Ianina, 
care a avut ajutoare din deose- 
bite domenii apusene, fiind în 
relaţii foarte strânse cu consulul 
Fianciei, Pouqueville, care a dat 
lămuriri așa, de importante şi cu 
privire la Românii din Macedo- 
nia. De acasă încă el a putut 
avea anumite legături cu Fran. 
cesii, 

Franța a avut pe atunci In- 
sulele Ioniene, înainte ca ele să 
fie luate de Ruși și Turci, — la 
Greci ele au trecut foarte ţâr- 
ziu, la suirea pe tron a Regelui 
Gheorghe. In Dalmația, pe de; 
altă parte, Francesii au fost 
mult timp şi au făcut multă is- 
pravă, pănă întratâta, încât, 
după ce mareșalul Ma:mont, 
duce de Ragusa, introdusese o 
harnică administraţie, când au 
venit Austriecii și împăratul 
Francisc visita această nouă 
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> provincie, de câte ori întreba: 
„cine a făcut cutare port, cutare 
pod“, i se spunea : Francesii. In 
fine în armata lui Napoleon a 
fost un întreg corp în care erau 
Albanesi, Greci, poate şi Români > 
din Macedonia, cu ofiţeri ale că- 
ror familii au rămas, uneori, în 
Franţa, generalul Bourbaki de 1a 
„1810— 1871  coborîndu-se din 
Grec Burbakis. 

De altfel, Pasvantoglu însuşi 
era un fel de Napoleon balcanic; 
toate apucăturile lui sânt imi- 
tate după ale marelui model, şi 
tot un fel de Napoleon e și Ali- 
Pașa, Un tip istorie devine le- 
gendar, trece de la acela care 
La creat la o mulțime de oameni 
din alte ţări, de altă rasă, cu alte 
origini, altă ideologie, cari oa- 
meni imită tipul creat odată, 
ca odinioară, imitatorii lui A- 
lexandru - cel - Mare:  Hanibal, 
Pompeiu, Cesar. „Napoleoni“ au 

răsărit în mai multe părţi, dar 
niciunul nu s'a găsit în condiţii 
mai favorabile decât Mehemed- 
Ali, care aducea astfel noţiunea, 
napoleoniană cu dânsul. Dar ea 
înseamnă mari planuri de întin- 
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> dere, de cucerire, formarea unei 
puternice flote, unei puternice 
armate, gesturi largi, cuvinte 
mărețe. 

Pe o vreme când în Europa, de 
frica lui Napoleon viu, apoi supt 
vraja, lui Napoleon mort, condu- 
cătorii Statelor erau îngrijați de 
rosturile lor, existând doar miș- 
carea literară a romantismului 
care aţâţa spiritele, în Egipt, dar 
nu numai pentru Egipt, se crea- 
ză, Statul lui Mehemed-Ali și al 
fiului său adoptiv (fiu al uneia 
din soții) Ibrahim. 

" Mehemed-Ali începe întâiu în 
Egipt cu o politică interioară 
asămănătoare cu aceia a lui Na- 
poleon : totul se face prin șeful 

Statului, iar în afară de dânsul 
nu sânt decât instrumente pe 
care le ia, le întrebuințează, le 

aruncă, — une ori nemerește, 

-alte ori se înșeală —; numai cât 

împrejurările din Egipt erau al- 

tele decât împrejurările din 

Franța. 
în Franţa era lunga tradiţie 

de libertate de pe vremea regilor, 

pe care noi îi calomniăm când îi 

înfăţișăm potrivit cu ideile Re- 
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voJuţiei francese, și, pe lângă a- 
ceasta, era amintirea, apropiată 
a Revoluţiei dela 1789, și apoi 
era cu totul altă noţiune, cu to- 
tul altă notă permanentă și alte 
nuanțe introduse în această notă 
permanentă de libertate. în 
Egipt se putea face orice, după 
ce Mamelucii, pe cari Napoleon 
îi învinsese, au fost distruşi de 
Mehemed-Ali, care i-a atras la 
dânsul şi i-a nimicit. Erau, pe 
de altă parte, elemente deprinse 
a servi pe oricine, cu care se pu- 
tea face orice, între altele o ne- 
gustorime greacă, une ori de ori- 
gine macedoneană, cu cei iai 
bogaţi negustori din Alexandria, 
dar fără rol politic. Din fellahi 
se puteau face admirabili soldaţi 
și ridicarea fellahului la demni- 
tatea umană prin aceia că era 
îmbrăcat în uniformă, a făcut-o 
Mehemed-Ali. Armata lui era 
compusă din elementele acestea 
rurale, din vechea rasă care sa- 
mănă şi ca figură cu Faraonii de 
odinioară. Prin urmare, o armată 
foarțe puternică, o flotă eum 
n'ar fi crezut cineva că se poate 
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alcătui în câteva luni, flota Sul- 
tanului însuzi fiind rău făcută, 
rău întreţinută, rău condusă, în- 
semnând aşa de puţin faţă de 
flota Pașei de Egipt, care îi lua 
aierul de rege, cu titlul de vice- 
rege, care i s'a dat mai târziu. 

Inainte de a vorbi de străi- 
nii pe cari i-a avut la disposiția 
lui şi cari sânt în mare parte 
creatorii acestui Egipt, o privire 
asupra condiţiilor interne. Me- 
hemed-Ali s'a socotit ca proprie- 
tarul întregului pământ  egip- 
tean ; o expropriere generală în 
folosul Suveranului, toți fiind 
sclavii lui, ceia ce ordonă se 
face ; se vede experienţa lui de 
acasă de negustor de tutun, care 
ştie cum se pregătește producția. 
Imposite oricât de multe, căci el 
nu avea milă de oamenii aceştia 
cari-i erau străini, datorie abso- 

lută de a-l servi. 
Pentru a, face ceia ce voia el, 

evident că nu se putea folosi de 

elementele de acolo, sau de ele- 

mente pe care să le importeze 

din Balcani ; prin urmare a tre- 

buit să se și recurgă la străini. 
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S'au adus apoi și Englesi şi Ger- 
mani, şi aceștia au colaborat la 
ridicarea Egiptului, dar, în rân- 
cul întăiu, supt el, Francesii, din- 
tre cari unul a devenit Musulman 
și a luat rang de Pașă. în vremea 
cândun Frances, Mariette, săpa 
cele dintâiu morminte ale Fa. - 

> raonilor şi începea, după Cham- 
pollion, cercetări în această lume 
milenară, pe vremea aceasta, co- 
lonelul S&ve, care a devenit Soli- 
man-Pașa, și s'a şi căsătorit 
cu o femeie de uvolo, neamul lui 
ajungând a se înrudi apoi cu al 
stăpânului său, i-a alcătuit ar- 
mata şi i-a pregătit flota lui Me- 
hemed-Aii, — operă francesă. 

Mehemed-Ali, care dispune, 
astfel, de toată averea Egiptului, 
toţi oamenii fiind puși la muncă 
pentru a-i produce, iar resulta- 
tul acestei munci vine la dânsul, 
îl îmbogățește pe dânsul și el nu 
dă samă nimănui, el care nu are 
miniștri, ci numai servitori, nu- 
mai robi, putea să formeze mari 
planuri, în sensul unui impe- 
rialism egiptean, care prinde ce 
poate. Intăiv, în Sudul Egiptu- 
lui, în Nubia, așteptând proble- 
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>ma Sudanului, care va ocupa 
mulți oameni de samă, fiind și o 
piedecă pentru politica engle- 
să, — acolo unde Anglia a în- 
tâlnit vestita răscoală a Dervişi- 
lor, cari au isbutit să omoare pe, 
Emin-Pașa, trimesul Angliei, 

Dar, în acelaşi timp, se des- 
chidea ambiţiei lui Arabia, Ara- 
pia se găsia de mult în stare de 
revoltă şi de războiu, încă de la 
începutul secolului al XIX-lea și 
chiar puţin înainte. Aici în Ara- 
bia sentimentul religios, care 
apăsa totdeauna, crease o anu- 
mită, categorie de Arabi cari con- 
siderau pe Musulmanii ceilalți ca | 
aruncaţi dincolo de doctrina cu- 
rată de la început, aşa încât s'a | 
ivit un „protestantism“ arab | 
foarte interesant, al Vehabiţilor, 
„puritanii“ cari se ridicaseră im- | 

potriva represintanţilor Sulta.- | 

nului. Trupele egiptene au întrat 
în Arabia, peste piedeci foarte 

mari, trecând prin regiunea de 
deşert, și din această cucerire 
arabă a resultat pentru Mehe- 
med-Ali un lucru de foarte mare 

importanţă. 
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2 Dar în acelaș timp o necesi- 
tate geograt'că istorică L-a atras 
pe vice-rege în Siria. Pentru că 
Egiptul și Siria merg împreună. 
Faraonii au cucerit Siria, Sulta- 
nul Selim, după ce a cucerit Si- 
ria, a venit în Egipt: sânt două, 
regiuni care merg alături în isto- 
rie. In Siria aceasta, unde întrase 
şi Bonaparte pentru a întâlni 
ciuma la Iaffa, era şi acum o in- 
dependenţă a Paşilor asămănă- 
toare cu independența care fuse- 
se pe linia Dunării, la Vidin, la 
Belgrad, la Rusciuc: era vestitul 
Paşă Abdallah de la Akkon. Şi, 
atunci, Ibrahim a întrat în Siria. 
Au fost două războaie pentru Si- 
ria între Egipteni şi între tru- 
pele Suzeranului, Sultanul Mah- 
mud, care nu putea să co- 
mande o armată, ci trupele lui 
erau comanjate de Mari Viziri, 
de Pași mai mult sau mai puţin 
pregătiți pentru această misiu- 
ne, dar armata turcească fusese, 
în timpul din urmă, reformată, 
chemându-se ofiţeri prusieni, în- 
tre care von Moltke. 

Cele două războaie tindeau să 
unească, definitiv Siria cu Egip- 
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tul, și întradevăr s'a căpătat, 
după cel d'intâiu războiu, de 1a 
Sultan învoirea la această re- 
unire. Dar aspirațiile lui Meha- 
med-Ali și ale fiului său se ridi- 
cau tot mai mult. In Siria se ce- 
rea bani, cum se ceruseră în 
Egipt ; stăpânirea aceasta era ca 
a unor străini cari scot banii cu 
orice preț și consideră pe locui- 
tori ca pe nişte robi, pe când stă- 
pânirea turcească fusese mult 
mai blândă, pentru că Statul 
turcesc nu urmăria o politică 
mare. Așa încât în Siria a fost 
îndată o foarte mare nemulţă- 
mire. Deci Constantinopolul s'a 
hotărît să înlăture această do- 
minaţie, să-l reducă pe Mehe- 
med-Ali la ce fusese înainte, și 
el a răspuns cu o nouă invazie. 
De data aceasta, prin Asia Mică, 
se urmăria trecerea, în Europa, 
şi acum planul era foarte mare: 
întrebuințând elementul tur- 
cesc și naţiunile supuse, să facă 
alt Imperiu decât al lui Mah- 
mud; rasa lui Osman fiind dege- 
nerată, în locul ei să se așeze 
rasa nouă, plină de energie, a 
vice-regelui Egiptului. El putea 
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să invoace și faptul, că era și el 
un om din Turcia și ce încerca- 
seră fără noroe Pasvantoglu, Ali- 
Pașa de Ianina, Tersenicoglu din 
Rusciuc, ori stăpânitorii auto- 
romi din Asia Mică la începutul 
secolului al XIX-lea, așa-numiții 
dere-bei, adecă „bei de vale“, un 
fel de boierime locală, același lu- 
cru, cu alte mijloace, cu altă in- 
teligenţă, cu oarecare geniu po- 
litic, putea să-l facă el. 

Și, în momentul când Sulta- 
nul, din nou învins, muria, 
când se clătina tronul de la Con- 
stantinopol, când se ridicase im- 
perialismul acesta nou, care se 
întindea asupra Sudanului, asu- 
pra Arabiei, tinzând spre regen- 
ţa de la Tripoli, unde era de 
multă vreme dominaţia deilor 
barbaresci, şi nu fără o legătură 
cu Francesii aşezaţi în Algeria, 
în momentul acesta s'a făcut 
apelul acela la 'Țar, care a fost 
o scormonire a politicei ruseşti 
adormite, oferind mari perspec- 
tive. Chiar fără nicio intenţie de 
întindere pentru Ruși nu li pu- 
tea conveni să aibă monarhia, 
aceasta tânără, capabilă de re- 
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sistență faţă de orice putere 
străină : să aibă pe Ibrahim la 
Stambul. Acesta era. lucru de 
toată, imposibilitatea. 

Prea mult vedem noi lucrurile 
acestea supt latura amenințării 
care resultă pentru noi; trebue 
văzută și această lature, dar nu 
numai aceasta. După tratatul de 
la Hunchiar-Schelesi, şi Nico- 
1ae I-iu putea spune că, dacă pa- 
cea de la 1829 fusese o concesie, 
o iertare din partea Rușilor, însă, 
dacă 'Turcia nu se poate ţinea, îi 
oferă „protecţia“ lui, ca Domnii- 
lor noastre. Și s'au văzut Ruşii, 
atunci, coborându-se la Con- 
stantinopol. 

A resultat o trezire a impe- 
rialismului pretutindeni în Eu- 
ropa. Preşedinte al Consiliului 
de miniștri în Paris era Thiers. 
care se pregătia să scrie „Istoria 
consulatului și a imperiului“, 
pe vremea când se aduseseră ră- 
mășiţile lui Napoleon la Paris în 
mijlocul acelei emoţii generale. 
şi spiritul de odinioară putea să 
fie trezit prin împrejurările a.- 
cestea cu totul neașteptate. Un 
imperialism occidental se tre- 

. 
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zeşte şi supt impresia acestor lu. 
cruri din Orient. 

Pe de altă parte, Franța lui 
Ludovic- Filip, așa .pacifică pre- 
cum era, își simţia datoria, să, 
apere în "Egipt opera ei. Frânce- 
sii făcuseră Egiptul cum era şi, 
fără să viseze o colonie francesă 
în Egipt, Egiptul întra în cercul 
de interese și simpatii al Popo- 
rului trances, Anglia avea însă 
vechea ei teorie, neschimbată, că 
imperiul Otoman trebuie păstrat 
cum este, pentru interesele co- 
merțului  engles, că orice s'ar 
schimba, acolo nu poate să fie de- 
cât o sguduire pentru Imperiu 
şi o piedecă pusă în calea acestei 
activități comerciale. Şi, atunci, 
după ce Franța liberală mersese 
atâta timp alături de Anglia 
parlamentară, acum, pe chestia 
Egiptului, s'a făcut o despărţire, 
de o parte fiind Anglia contra 
lui Mehemed-Ali, și, de alta, 
Franța, bucuroasă să-l ajute. Și, 
de altminteri, Anglia înțelegea 
să tranșeze odată toată chestiu- 
nea, silind pe Mehemed-Ali să 
părăsească Siria şi distrugând 
îlota lui, care a fost blocată Ia 
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Alexandria, de unde nu s'a mai 
putut avânta, spre ţintele înalte 
care se aveau în vedere. 

Și, când, Franţa fiind elimi- 
nată, ca singura care susținea 
pe Mehemed-Ali, celelalte  Pu- 
teri sau înțeles împreună, și în 
ce priveşte Strâmtorile și în ce 
priveşte chestia Egiptului, situa=- 
ţia a fost cu desăvârşire schim- 
bată. Imperialismul acesta, egip- 
tean a căzut ; acela care fusese 
odinioară Suveranul de fapt al 
Egiptului, al Nubiei, domn al Si- 
riei, rivalul Suveranului de pe 
Bosfor, înlocuitorul în speranţă 
al Sultanilor din Constantinopol, 
era acum un Pașă din Egipt ca 
oricare altul, cu o armată orân- 
duită la inacțiune, și se mergea, 
așa de departe, încât sa cerut ca 
ofițerii armatei egiptene să facă 
jurământ Sultanului. A 

Dar la Francesi s'au ivit, ia- 
răși supt jignirea suferită prin 
isolarea, aceasta, vechile aspirații, 
hrănite și de ceia ce Franța fă- 
cuse în Algeria. , 

Iar Anglia, care a văzut că 
poate să înfrunte şi pe prietena 
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ei Franţa, să grupeze Prusia şi 
Austria în jurul ei şi să organi- 
sese expediţia din Siria, la 
care au luat parte și contingente 
germane, s'a trezit de-o dată pe 
un plan imperialist care nu ve- 
nia dela dânsa. 
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Lecţia a XVIII-a 

IMPERIU ȘI IMPERIALISM 
ENGLES: 

A fost pănă aici vorba de un 
imperialism engles la care En- 
glesii nu s'au gândit înainte de 
aceasta, care nu era în niciun 

program naţional al lor, impe- 
rialism care apare prin anii 1840- 
50 și pe care îl puneam în legă- 
tură cu numele cuiva care a ju- 
cat un rol decisiv în istoria ţării 
sale. Palmerston a fost, peste 
toate deosebirile de partide, 

peste toate schimbările în eve- 
nimențele din afară, fără îndo- 
ială un represintant tipic al noii 
politice englese, desfăcută din 
toate lucrurile trecutului, care 
erau acum. lichidate, așa încât, 
cu mijloace care stăteau la în- 
demâna țării, puteau să se între- 
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„Prindă acţiuni pe un plan mult 
mai vast ca înainte, 

Dar, înainte de a ajunge a- 
colo, sînt alte lucruri de arătat, 
ca să se fixeze noţiunea exactă 
2 pornirii acesteia  anexatoare 
ori protectoare. 
Deci trebuie să se revină asu-.. 

pra, pregătirii a ceia ce Englesii 
nu numesc imperialism, dar se 
numește astăzi  „imperialism 
engles“ de adversarii lor și în 
fond, a fost, dela o bucată de 
vreme, de și nu cu voia Englesi- 
lor, un imperialism. 

Ei nau pregătit imperialis- 
mul, ci imperialismul acesta a 
fost impus de împrejurări. Şi 
este o deosebire mare între cine- 
va care forțează o naţiune ca să-i 
primească ocroțirea și stăpânirea 
și între cel ce nu are de loc acea- 
stă intenţie, dar, întrun  mo- 
ment, este îndemnat în această 
direcţie. 

Să ne gândim, pentru că orice 
împrejurare de politică externă 
are de la o bucată de vreme un 
efect și asupra spiritului poporu- 
lui care s'a găsit într'o asemenea 
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situație, ce efect a putut ieşi 
pentru Englesi din împrejură- 
rile acelea, mai ales de la 1833, 
când s'a deschis chestiunea e- 
gipteană, care este, de fapt, che- 
stiunea Imperiului otoman, a 
situaţiei lui în Orient. Dacă Me- 
hemed-Ali s'ar fi amestecat nu- 
mai în Nubia, dacă ar fi intrat 
numai în Arabia și ar fi devenit, 
cum a şi fost atâţia ani, ocroti- 
torul caravanelor care mergeau 
la Meca, dacă ar fi izbutit să se 
instaleze în Siria, dar să nu 
nemulțămească, Siria și să nu se 
întindă în Anatolia ca să înlo- 
cuiască dinastia lui Osman la 
Constantinopol, evident că An- 
glia n'ar fi avut nimic de zis. 

Dar, când se vorbește de im- 
perialismul engles,. nu se so- 
coate numai influența aceasta 
în Orient, covârșitoare de la o 
bucată de vreme, insuportabilă 
chiar pentru Turci, cari se pu- 
teau ruga lui Dumnezeu să nu 
mai fie ocrotiţi în felul cum îi 
ocrotise Anglia lui Stratiord 
Canning, dar şi un imperialism 
de caracter mondial, aceasta nu 
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inseamnă, pe la 1850, existența imperialismului engles. In Im- periul engles se cuprinde oare- care imperialism, gar în impe- rialism nu se cuprinde neapărat 
un Imperiu teritorial, 
Cum s'a format acest Impe- ru? Am arătat ce s'a întâmplat 

în Industan, numai cât lucru- rile acestea s'au petrecut în con_ 
diții foarte mărunte, nepotriviţe 
de la un loc la altul, aşa încât 
nu se poate da caracterizarea 
generală. In cutare cas a fost un 

- tratat, în cutare altul, un teri- 
toriu ocupat, foarte rare ori a 
fost o luptă. India a venit dela 
sine : la început a tost Compa.- 
nia. Compania fără voia e: a 
ajuns să aibă un teritoriu pe care 
nu l-a putut ţinea și l-a dat Sta- 
tului. Iar acesta a păstrat, pe 
lângă un „birou de control“, di. 
rectorii Companiei „controlate“ 
și „consiliul“ lor. 

In afară de acestea, în mare 
parte Napoleon este creatorul 
Imperiului colonial engles, Na- 
poleon, îngrijorat de lucrurile 
din Europa și care, pe de altă 
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parte, supt raportul flotei în- 
semna puţin, flota  francesă, 
fiind distrusă de Nelson în bă- 
tălia dela Abukir în timpul 
expediției din Egipt, pe urmă la 
Trafalgar, ceia ce a adus in- 
capacitatea de a debarca în An- 
glia, a neglijat coloniile. Pe de 
altă parte, invadând Spania, ea 
numai avea putinţa de a-și păzi 
coloniile, iar coloniile acestea nu 
se puteau apăra, așa cum apără 
adevăratul stăpân al unei ţări 
și nu un usurpator ca regele 
Iosif. Coloniile acestea le-a cu-, 
les Anglia. Am pomenit cum 
Sa luat Colonia Capului, pe o 
vreme când Englesii n'aveau în 
Africa un întreg domeniu. Dar 
partea de jos a Africei a fost 
Juată pentru că Olanda era ali- 
pită, cu voie sau fără voie, de 
politica francesă. 

Acolo Olandesii erau așezați 
din secolul al XVII-lea, şi, când 

s'au aşezat Englesii în Sud, Bu- 
rii, țăranii aceştia, fermierii o- 
landesi cari erau în luptă cu Ca- 
frii, cu Buşmanii, cu Zulușii, 
Burii au făcut ceia ce se numește 
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„marele  trek“ și resultatul a 
fost două State bure: Transvaa- 
lul și Orange. 

Australia și Noua Zelandă 
erau, pe la sfârșitul secolului a] 
XVIII-lea, locuri de deportare, 
Botany-Bay, Jackson : se trime- 
teau acolo condamnați, cum se 

- trimet în Guyana. Dela o bu- 
cată de vreme însă a plecat o 
emigrație englesă, din două mo- > 
tive. Unul a fost înmulțirea, pe- 
ste măsură a populaţiei. Ceia ce 
Anglia are în momentul acesta 
vine din puterea rasei care sa 
împrăștiat, Statul a venit foarte 
târziu, și în multe locuri a tre- 
buit să fie multă vreme rugat. 
Și, pe lângă aceasta, era un sen- 
timent mistic religios, care a 
provocat vagabondajul. Pentru 
motive religioase, nu pentru cele 
constituţionale, prin care se în- 
temeiaseră provinciile din Ame- 
rica de Nord, Până la 1840, cât 
este de mare Australia, erau 
vreo 120.000 de Englesi, atâta : 
indigenii represintau o rasă no- 
bilă, Maorii, care a perit. S'au 
descoperit mine, și este o istorie 
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foarte interesantă, o mare do- 
vadă de energie umană, până 
astăzi, cum tot felul de aventu- 
rieri se bagă în pustiu, răscolesc 

înăuntru, până ajung să pună 

mâna pe elementul preţios pe 
care-l caută. Pe urmă s'a găsit 
că, este un teren foarte potrivit 

pentru cultura oilor şi de acolo 

se vor aduce cantităţi mari de 

lână. De la o vreme s'a cerut la 
Londra. în 1840. când s'a ocu- 
pat Noua Zeelandă, să nu mai 
trimeată criminali: a trebuit să 
se smulgă Londrei această con- 
cesie ca să-i lase numai pe aceia. 
ai căror urmaşi formează astăzi 
un Stat aşa de modern, mergând 
şi până la asigurările pe viaţă 
ale tuturora. 

Ceia ce se chiamă astăzi do- 
minioanele nu sânt deci teritorii 
care să fi fost dela început pro- 
vincii stăpânite de Statul en- 
oameni liberi, cari au intrat în 
gles, ci regiuni împoporate de 
legătură cu Statul ior cel ve-, 

chiu. 
Un alt cas. foarte intere- 
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sant, e cel din Canada, unde a 
fost mult timp o anarhie to- 
tală. Era acolo o mare pro- 
prietate și o stăpânire de capi- 
taluri francese pe la 1820—1830, 
Englesii fiind mai săraci şi mai 
risipiţi. Intre Francesi şi Englesi 
nu era nicio înţelegere și dei aici 
a ieșit o stare revoluţionară, ele- 
mentul engles încercând a des- 

>» naţionalisa, pe celalt. La un mo- 
ment dat, Papineau (1837) 
ajunsese între Francesi ca un fel 
de dictator de rasa lor. Atunci 
Anglia a trimes pe Lord Dur- 
ham, om dibaciu și înţelegător 
a! situaţiei care a reușit să, paci- 
fice Canada. Canada a căpătat? 
pe urmă privilegii toarte largi, și 
Canadienii, în momentul acesta, 
fără deosebire dacă sunt Fran- 
cesi sau Englesi, sunt legaţi de 
Coroana britanică, a cării in- 
fluenţă e aşa de mare. 

Conclusia este că încetul cu 
încetul s'a alcătuit un Imperiu 
engles. Imperiul acesta  engles 
nu avea niciun fel de organiza- 
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ţie până în timpul din urmă. 
Nici vorbă de un imposibil gu- 
vern engles asupra tuturor ace- 
stor provincii. 

In aceste condiţii Statul nou, 
imperialist, ajunge a se forma. 
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Lecţia a XIX 

CIOCNIRI ÎNTRE IMPE.- 
RIALISME 

în timpul războiului Crimeii 
imperialismul a avut toată pu- 
lința de a se manifesta. Dar 
înainte de a urmări această ma- . 
nifestaţie să vedem ce esţe per- 
sonalitatea lui Palmerston supt 
raportul care ne interesează. 

Personalitate toarte simpati- 
că, înzestrată cu muită stator- 
nicie şi îndulcită, cu foarte multe 
glume, spirit ironic, care câștiga 
pe foarte mulţi dușmani, o e- 
lasticitate extraordinară a omu- 
lui care, căzând astăzi, se ridica 
mâne, incalculabil în ce prive- - 
ște posibilitatea de a se înoi. Era 
un om foarte bogat, venind din- 
tr'o familie nobilă şi care n'a a- 
vut greutăţile de care s'au lovit 
atâţia, cum s'a lovit în parte şi 
Gladstone. Sar putea zice că 
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este singura, popularitate naţio- 
nală după a lui Wellington şi a 
lui Nelson, care însă n'a fost a- 
mestecat în politică. „Bătrânul 
Pam“ a ajuns să fie deci - fi- 
gură populară cum n'a fost ni- 
meni între Englesi, foarte potri- 

„vit, în felul acesta, ca să repre- 
sinte o politică de dinamism. Un 
fel de popularitate care se întâl- 
neşte de obiceiu numai la suve-> 
rani, 

Aceasta este partea care se 
ştie, dar, pentru a explica ideile 
lui, felul lui de a acţiona, mij- 

loacele de care s'a servit ca să 
ajungă a se menținea și chiar 
legăturile dintre dânsul și impe-- 
rialism, cred că trebuie să ne 
întoarcem la unele eiemente din 
biografia, lui. Acel care a murit 
la 1865, la o vârstă foarte înain- 
tată, fiind până în apropierea 
decadenţei lui definitive un fac- 
îor foarte important, își are în- 
ceputurile politice încă de prin 
1807. Dar 1807 înseamnă mo- 
mentul când Napoleon ajunge a . 
siăbi din causa războiului în Spa- 
nia, din causa noului războiu din 

Austria, însă cu toate acestea ră- 
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mâne inamicul. Dar era mai 
ales atmosfera napoleoniană. El 
este un om crescut într'o atmos- 
feră imperialistă şi, ca să-l înțe- 
leagă cineva, trebuie să se gân- 
dească, la lucrul acesta, precum, 
ca să înțeleagă cineva pe La, 
Fayette, trebuie să se gândească 
la războiul din America şi la in- 
fluenţa, pe care războiul acesta 
a exercitat-o asupra lui, încât 
el a rămas American şi partiza- 
nul unui anumit liberalism şi 
predicatorul unei anumite ideo- 
logii şi represintantul ei, din 
causa influenţei. pe care a pri- 
mit-o la început. A părăsi ceia ce 
a fost la început pentru a primi 
o altă formă de gândire, acesta 
nu este lucru onest. 

EI este omul vremii când ho- 
tarele ţărilor se schimbau, când - 
coroane dispăreau, când alte co- 
roane se ridicau, când lovituri 
năprasnice cădeau. Niciodată 
la conservatorul acesta n'a fost 
o ideie conservativă de rostul 
Statelor şi de rostul alianțelor, 
ci el a fost un mare creator și 
stricător de alianţe, gata a trece 
de pe un plan pe altul cu acea 
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uşurinţă pe care Napoleon o tră- 
gea. din geniul său, partea cea 
mai puţin sănătoasă din acest 
geniu, iar Palmerston o datoria, 
peceţii puse din tinereță pe su- 
fletul lui. i 

Dacă se gândește cineva, la a- 
cest lucru, o să priceapă rostul 
lui în această mare politică a, 
timpului care începe pentru el 
dincolo de anul 1830. Pe vremea 
aceia, Germania nu interesa : în- 
tr'o lume de State, Prusia nu 
juca niciun rol mare în Europa; 
cu toată participarea ei la lupta 
contra lui Napoleon. Cu Rusia 
Palmerston nu sa înţeles decât 
la un anume moment. Dar Fran- 
ţa de după 1830, care se ridicase 
contra absolutismului, trebuia să 
fie prietenă, şi gândul lui era să 
meargă alături de această Fran- 
ță mai mult chiar decât cu a Re- 
stauraţiei. 

De altfel, față de Sfânta A- 
lianţă, care se chema în Anglia: 
„Sfânta Alianţă a Răsărituiui“, 
fiindcă era influența Rusiei, el 

w'a, consimţit niciodată să între 
în misticismul acesta, deosebit, 

de felul cum Englesul înţelege» : 
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religiositatea. El a iscodit, în- 
tr'un moment, un gând care nu 
s'a putut realisa, — și alianța 
aceasta însemna, ieșirea. din sfera > 
intereselor englese ; imperialis- Ş i 
mul este aceasta : să iasă, cineva 

din cercul închis al lucrurilor”= 
care privesc de aproape ţara şi 
națiunea sa, — acela al unei a- 
lianţe permanente între Anglia 
sa, Franța lui - Ludovic-Filip, 
parlamentară, reglementată de 
voința, națională, şi cele două 
State iberice : Portugalia veşnic 
vasală, într'o formă elegantă, a 
Angliei, un îel de anexă pe 'ma- 
lul Oceanului Atlantic și, pe de 
altă parte, Spania liberată de 
Englesi şi care ar fi dorit să fie 
totdeauna în legături strânse cu 
Anglia. Şi, atunci, Anglia cu cele 
două dependențe şi Franța fără 
nicio dependență şi, un timp, 
fără nicio adevărată indepen= 
denţă, represintă un plan impe- 
rialist engles. 

Apoi, prin legătura Spanioli- 
lor cu dinastia bourbonică din 
Italia-de-Sud, prin sprijinirea, 
mai târziu (1830) a revoluţiei 
siciliene întra și o parte din Ita- 
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lia în acest plan. De altminteri 

Palmerston a avut un gând şi în 

ce privește Italia, voind să for- 

meze un Stat nord-italian în 
care ar fi intrat mai multe îor- 

maţiuni, nu fără Genova, cu- 

prinzându-se şi unele din orașele 

şi alcătuirile mai mici, ca Mode- 

na şi Parma. S'ar fi izgonit ast- 

fel Austriecii, cari aparțineau al- - 

tui sistem. 
Dar planul acesta a căzut din 

causa, divergenţii causate de ne- 

loialitatea lui Ludovic-Filip. Și 

la acesta se observă o anumită 

ieșire din Franţa cea mică stabi- 

lită de tratatele din Viena, prin 

planul lui de a-și pune fiul, du- 

cele de Nemours, ca rege al Bel- 

giei, urmând căsătoria fiicii lui, 

Lywisa, cu cel dintăiu rege al 
ţării, Leopold. Și, apoi, gândul 

celor două „căsătorii spaniole“. 

Şi, de acum înainte, dictatorul 

ministerial engles n'a mai avut 

nicio încredere în regele liberal 

al Franciei. 
Revoluţia de la 1848 nu i-a 

desplăcut deci, dar i-a plăcut 
mai mult că Ludovic-Napoleon a 
dat lovitura lui și din preşedin- 
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tele Republicii s'a făcut încetul 
cu încetul Impărat. Englesii a- 
tribuie această hotărire a lui 
Palmerston unui moment de ne- 
claritate a visiunii lui ; cum se 
poate un prim-ministru engles, 
represintantul parlamentaris- 
mului, al libertăţii, să ajungă a- 
colo, încât să admită usurpaţia ? 
E a admis usurpația și a refă- 
cut cu Napoleon al III-a ceia ce 
se făcuse odinioară cu Ludovic- 
Filip înainte de trădarea aces- 
tuia, 

Şi până în momentul acesta 
Palmerston este de sigur un cău- 
tător de alianţe care-l scot din 
vechea aşezare a, politicei engle- 
se și-i îndreaptă în altă direcţie. 
Atitudinea lui față de problema, 
pusă din nou, a Imperiului oto- 
“man corespunde însă cu tradi- 
ţia, care și după dânsul va rămâ- 
nea neschimbată. Legătura celor 
patru Puteri, plecând din Lon- 
dra și care trebuia să fie condu- 
să din Londra și să servească in- 
teresele englese, este a doua basă 
imperialistă a Angliei lui Pal-> 
merston. 

Astfel, el nu face altceva de- 
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cât continuă, pe de o parte, coa- 

liţiile formate necontenit de că- 

tre Anglia împotriva lui Napo- 

leon. : 
Din partea ei, Franţa urmează 

în. Orientul apropiat o adâncă 

influenţă, culturală şi economică 

asupra Turciei. E ca un fel de 

imperialism naţional  frances, 

instinctiv, care transformă și ță- 

rile noastre de la 1821 înainte 

întrun fel de anexă, în ce pri- 

vește ideile, a Franciei noi. „Căr- 

vunarii“, carbonarii noștri de la 

1822, cari traduceau Drepturile 

Omului şi întrebuințau .catego- 

riile curente ale cugetării politi- 

ce francese, ca și dominaţia a- 

proape exclusivă, a culturii fran- 

cese supt Domnii Regulamentu- 

lui. Organic, care a fost așa de 
puternică, încât de la un timp 
învățământul nostru înalt a fost 
condus de profesori francesi, ca 

Monty şi alţii, acel Monty care 

se adresează tineretului de la 

_noi în prefața unei cărţi de isto- 

rie redactată în limba francesă 

anume pentru școlile noastre. 

Planul lui Bibescu de a francisa 
învățământul superior a provo- 
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cat însă o reacțiune latinistă în 
Moldova. Dar era şi dorința ru- 
sească de a nu mai merge stu- 
denții noștri la, Paris, creându-se 
un fel de mic Paris al învăţă- 
mântului acasă. Nu este un im- 
perialism al Statului, dar lectura 
cărții francese, traducerea cărții 

fvancese în curs de două genz- 
raţii, imitarea literaturii fran- 
cese este un lucru foarte mare. 
Intreprinderile economice frân- 
cese, ca exploatarea pădurilor. de 
stejar în epoca. aceasta a lui A- 
lexandru Ghica și a lui Bibescu, 
înseamnă și o penetraţie econo- 
mică, de şi nu atât de impor. 
tantă cât era penetrația cultu- 
rală. : 

Se crea, astfel, încetul cu în- 
cetul, o basă, pe care Napoleon 
al III. lea o va putea întrebuința, 

„de și nici el cum se cade. Şi tre- 
buie să ne gândim și. la. rolul 
mare pe care l-au jucat consulii 
Franciei la noi. Domnii aveau 
necontenit legături cu ei, şi li 
făceau visite în ascuns, şi tot, ce 
era în sufletul lor comunicau a- 
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colo, de și n'au ştiut Francesii 
pe vremea lui Ludovic-Filip să-și 
trimeată, oamenii cari trebuiau : 
Châteaugiron, un bătrân, Bille- 
cocq care, din scrierile lui se 
vede că, era deranjat. 

Dar în vremea, aceasta se ri- 
dică două alte imperialisme, aș- 
teptând pe cel frances, ale cărui 
condiţii erau acuma date. 

Unul a plecat din Rusia lui 
Nicolae I-iu, care era personal 
un perfect cavaler, un om care 
credea în anumite lucruri şi cre-- 
zu acesta îl apăra oriunde. 

Anglia a făcut apel la Rusia, 
când s'a făcut tovărăşia împotri- 
va Franciei, Quadrupla Alianţă. 
Dar Rusia s'ar fi mărpenit la 

micile ei intrigi în Peninsula 
Balcanică, în sama unei diplo- 
maţii pe care nici n'o crease. nici 
n'o putea schimba Tarul. Răs- 
turnase pe cneazul de la Bel- 
grad, şi urmă tot felul de uneltiri - 
contra lui Alexandru Ghica din 
Muntenia, scormonind răscoale 
bulgărești, şi, când Ghica a cău- 
tat să înăbușe aceste mișcări, 
Rusia, căreia îi trebuia răscoală 
din Brăila ca să treacă insurgen- * 
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ţii, în Dobrogea, provocând o 
stare de lucruri care ar putea 
permite  întrarea, trupelor ei în 
Balcani, a socotit această acţiu- 
ne a, onestului „Hospodar“ ca o> 
insultă intolerabilă. 

Dar consulul Rusie. era, pe a- 
tunci, o speţă particulară, care 
nu poate fi confundată cu alta, 
şi Statul se găseşte astfel înain- 
tea unui resuitat pe care nici nu 
l-a pregătit, nici nu l-a prevă- 
zut. Dar de la o vreme liberalis- 
mul în Orient, cu tendinţa noa- 
stră către independenţă și intri- 
ga boierească, — luptele duse cu 
Alexandru Ghica, care lucra în 
folosul ţăranilor pentru înlătu- 
rarea abusurilor marii proprie- 
tăţi, apoi cu Bibescu, care l-a în- 
locuit pe Ghica, pentru a întâlni 
aceiași oposiție, pe când Mihai 
Sturza din Moldova, foarte diba- 
ciu, a reușit să-și stăpânească 
oposiția —, au servit esenţial a- 
mestecul consulului rusesc, care 
în felul acesta a dominat. Lupta 
între cele două imperialisme se 
ducea astfel, la București şi la 
Iași, între acest consul şi între 
ai. Franciei şi Angliei, acesta din 
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urmă, mai bine ales, mai sta- 
tornic şi mai normal, jucând un 
rol de permanentă influență, 

împotriva Domnilor Reguia- 
mentului Organic, împotriva lui 
Bibescu și a lui Mihai Sturza 
sau unit aceste elemente cu ti- 
neretul şi cu ambiția unor vechi 
profesori, ca Eliad, şi s'a ajuns 
la revoluţia din 1848. Eliad a 
invinuit pe tineri că sânt unel- 
tele consulatului rusesc. Nu erau 
uneltele consulatului rusesc, ci 
ajutătorii fără voie ai intenţiilor 
imperialiste ale Rusiei. Ei che- 
mau prin agitaţiile lor ocupaţia. > 

Miliția naţională, ridicarea 
pandurilor şi ieșirea cu Evan- 
ghelia a copiilor și babelor înain- 
tea armatelor ruseşti, acestea 
erau doar marile mijloace de 
luptă de la 1848. Iar, în ce pri- 
vește pe Unguri, cari părăsiseră 
metoda economică şi culturală a 
unui Szechenyi pentru a urma 
aţâţărilor avocatului revoluţio- 
nar Ludovic Kossuth, ei au tre- 
huit pentru apărarea revoluției 
săvârşite să se adreseze lui Bem 
Polonul. Ceia ce n'a împiedecat 
pe Gorgey să capituleze la Şiria 
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înaintea Rușilor lui Liiders, ve- 
niți de la noi. | 

Iată cine l-a făcut pe Nicolae 
I-iu dictator în Europa orienta- 
lă. Rușii au putut să între la noi 
împreună cu Turcii, dominân- 
du-i. 

Imperialismul rusesc nu iese, 
astiel, din desvoltarea unei idei 
care de la Alexandru I-iu să fi 
trecut la Nicolae I-iu ca să cul- 
mineze pe la 1850, ci este efectul 
iiresc al unei revoluţii nesocotite 
făcute de o generaţie care nu știa 
pe ce să se sprijine, visând ame- 
stecul lui Lamartine și interven- 
ţia Turcilor, pentru a se găsi, și 
fără Lamartine și fără Sultan, 
într”o situație de-a dreptul ridi- 
culă, Și, grămădindu-se nenoro- 
arile asupra ţării, de ia Domnia 
pe viaţă sa trecut la Domnia 
pe câţiva ani, de la prescripţiile - 
păcii de la Adrianopol la conven-* 
ţia dela Balta-Liman. 

Dar, pe de altă parte, Aus- 

tria de odinioară, lânceda Aus- 
trie a lui Metternich, care stre- 
cura câte ceva în Peninsula Bal- 
canică, dar cu foarte multă timi- 
ditate, temându-se necontenit că 
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a mers prea departe, Austria bă- 
trânului Francisc L-iu care vă- 
zuse cumplitele vremuri napo- 
leoniene și se învățase de atunci, 
Austria Impăratului Ferdinand. 
om cu mintea slabă, nu se putea 
gândi la imperialism. Dar tână- 
rul Francise Iosif I-iu, biruitor 
cu ajutorul Rușilor asupra Un- 
gurilor, stabilitorul regimului de 
absolutism care a durat mulți 
ani și ni-a folosit și nouă, în păr- 
țile acelea, foarte mult, el care 
va pune să se spânzure la, Arad 
șefii revoluţiei ungurești, se va 
simţi acum destul de stăpân la 
dânsul, pentru ca, după exem- 
plul marelui vecin şi ocrotitor, să 
pornească, pe linia împărătească> 
de odinioară 

Iată cum în trei ţări se for- 
mează pornirea către imperia- 
lism, și vom vedea cum imperia.- 
lismul austriac a ajuns, în 1853, 
ge la regimul lui Metternich la 
politica lui Beust, care aducea ? 
alte elemente în acest exerciţiu 
al ideii imperialiste în dauna 
noastră. 
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Lecţia a XX-a 

IMPERIALISM OTOMAN 

Imperialismele pe care le-am 
văzut cum s'au alcătuit ca ele- 
mente de politică de Stat și, pe 
de altă parte, ca elemente de 
viață intelectuală, ca desvolta- 
rea unei stări de spirit în socie- 
tate, ajung a se ciocni în răz- 
boiul Crimeii. Atunci şi-a putut 
da sama cineva ce se grămădise 
atâta vreme şi îşi găsia acum po- 
sibilitatea de manifestare  dina- 
mică. 
Acum vine rândul noului im- 

perialism turcesc care, de fapt, a : 
adus Statului mult mai multă 
pierdere decât câștig, fiind o a- — 
parenţă de ridicare, de întărire, 
supt care sa produs slăbiciunea 
la care a lucrat şi nemulţumirea 
celor ofensaţi şi ameninţaţi, du- > 
pă aceasta, 
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Imperiul Otoman, aşa cum se 
găsia în 1853, când s'a pus ches- 
tiunea Locurilor Sfinte, după 
luptele dintre catolici și ortodocşi 
la Ierusalim pentru anumite 
drepturi tradiţionale ale unoca 
și altora, este același lucru ca 
odinioară? Și, dacă nu, atunci 

ce este această Turcie nouă, a- 
cest nou fel de a înțelege Impe- 
riul Otoman, în ce priveşte ten- 
dințele imperialiste? 

Vechia Turcie nu trebuie con- 
siderată ca fiind în afară de Eu- 
ropa, continuând adică un vechiu 
fond asiatic din momentul cuce- 
ririi, cum este în momentul de 
față o teorie în acest sens, pe 

care o presiţă un istoric ture tâ- 
năr, d. Kprili. Pentru d-sa, ca 
pentru toţi represintanţii şcolii 
noi de istoriografie turcească, 
Turcii represintă o foarte veche 
civilisație, cu totul originală, mult 
mai veche decât civilisaţia euro- 
peană, ba chiar limba turcească 
ar fi un fel de mamă a graiurilor 
europene. O carte ciudată pre-” 
tinde să descopere tot felu! de 
rădăcini turcești și în francesă, 
cred, și în englesă. Şi această 
civilisație s'ar sprijini în deosebi 
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pe un puternic Imperiu, Impe- 
riul Hittiţilor: tot ce este hittit 
e înglobat în trecutul turcesc. 
Toate instituţiile turceşti după 
venirea Turcilor în Europa. mar 
avea a face cu Bizanțul, ci ar fi 

de un spirit cu totul deosebit, — 
teorie care corespunde azi cu 
naționalismul lui Ata-Tiirk. 

De fapt însă nu este așa. Se 
poate că spiritul armatelor tur- 
cești să nu fi fost european, se 
poate ca un anume fel de a privi 
lucrurile să fi fost altfel decât 
acela care domnia pe Continen- 
tul nostru, dar, cu vremea, în 
Statul otoman s'au strecurat ne- 
contenit elemente europene, pe 
mai multe căi: poligamia, mai a- 
les în clasele de sus, cu sclave a- 
parținând tuturor naţiunilor. 
Dar nu este vorba numai de a- 
mestecul de sânge, ci și de ames- 
tecul politic, în viaţa publică, al 
renegaţilor. Vechiul Imperiu o- 
toman este un Stat de renegațţi, 
locurile de frunte fiind ocupate 
de ei, ca Mari Viziri, Paşi, co- 
mandanți ai flotei. Imperiul Oto- 
man este astfel o colaborare, ce- 
iace foarte mulţi nu pot sau nu 

„vor să înțeleagă, așa încât în se- 
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colul al XVI-lea, care este cel 
mai important şi mai caracteris- 
tic din Istoria Imperiului Oto- 
man, epoca lui Soliman cel Mă- 
reţ, erau şi trei limbi de Stat: 
turceasca, dar, pe lângă dânsa, 
limba greacă. şi limba sârbească. 

Niciodaţă Imperiul Otoman 
n'a fost închis: pentru dânsul Is- 
lamul a însemnat foarte mare 
lucru, și a fost o întreagă peri- 
oadă în care oamenii sânt înain- 
te de toate Mohamedani, iar cu- 
cerirea se făcea în numele Isia- 
mului, dar nu este mai puţin ade- 
vărat că în teritoriile cucerite 
Imperiul Otoman n'a căutat să 
introducă această religie, n'a do- 
rit să desnaționaliseze, şi, mul- 
ţumită faptului că, de oare ce a 
fi Musulman, însemna un privi- 
legiu, Turcii nu erau bucuroşi să 
aibă o concurenţă. . 
„Dar Turcii erau, în același 
timp, oameni foarte practici. Ei 

nu ţineau la un anume fel de 
luptă; dacă vedeau că un altul 
dă succes, ei se îndrumau către 
dânsul. Când au văzut, în lupte- 
le cu Austriecii din a doua jumă- 
tate a secolului al XVII-a şi în- 
ceputul secolului nostru, de şi au 
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avut și succese, ca atunci când 
au luat înapoi Serbia de Noră şi 
Oltenia, şi, cu Ruşii, că victoria 
este în legătură cu un sistem mi- 

>litar, şi el în legătură cu o anu- 
mită viață politică generală şi un 
anumit spirit, ei au căutat să 
treacă la sistemul care asigură 
biruința, și astfel în secolul al 
XVIII-a este o continuă mișcare 
către europenisare. Sultanul Se- 
lim al III-lea, carea fost omorit, 

_eunuldin represintanţii de căpe- 
tenie ai acestei schimbări. Dar ş.> 
înainte de dânsul au fost în lu- 
mea turcească oameni cari re- 
presintă aceiași tendință. 

Undeva, într'o scriere germană 
din prima jumătate a secolului 
al XVIII-a, se vorbeşte chiar de 
planul unei adunări a notabililor 
la Turci, un fel de Parlament, 
care era de sigur contrar obice- 
iurilor turceşti, cuprinzând doar 
o colaborare militară în jurul 
Sultanului, dar nu o colaborare 
civilă care să aibă rostul de a de- 
cide în afaceri de Statţ, 
„Fără a rnai pomeni că alt ele- 

ment din sistemul militar euro- 
pean a fost introdus încă din se- 
colul al XVII-a, când, în faţa gre- 
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nadirilor Apusului, Tuncii şi-au 
avut cumbaragiii, şi o nouă mili- 
ție a Sultanului se găsește tot 
mai mult alături de vechii Ieni- 
ceri şi Spahii. 

Dar în secolul al XVIII-a sis- 
temul acesta european s'a intro- 
dus în armata otomană cu mai 
multă stăruinţă și persistenţă, şi 
se căutau din străinătate, în spe- 
cial din Franța, oameni cari să-i 
înveţe pe Turci a se iupta altfel 
decât înainte. In felul acesta a 
fost chemat la Constantinopol un 
Ungur francisat, care, de almin- 
teri el însuşi nu era de origine 
maghiară pură, ci, de vreme ce-l 
chema Tott,era Slovac, pentru a 
crea noua armată turcească, aşa 

cum o povestește el însuși în me- 
moriile despre Turci și Tatari, 
una din cărţile cele mai răs- 
pândite pentru cunoaşterea Im- 
periului Otoman, pe la 1760—70. 
S'au făcut traduceri din franţu-. 
zeşte, din Vauban, deci nu era 
vorba numai de artilerie, ci şi de 
strategie şi tactică, de fortifica- 
ţii, şi atâţia ingineri militari au 
fost chemaţi din Franţa și puşi 
să fortifice ceţăţile din Sudul 
Basarabiei, Ismail, Chilia. 
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Toate ' rosturile acestea tre- 
buiau amintite pentru a nu se a- 
corda erei Tanzimatului, care ea 
a creat imperialismul turcesc, 
așa cum se întâlneşte în războ- 
iul Crimeii, o însemnătate cu to- 
tul covârșitoare. Sultanul Mah- 

> mud nu făcea decât să continue 
astfel tradiția unor predecesori 
din secolul al XVIII-lea, însă 
natural că acum, de la 1830 îna- 
inte, influența  Apusului este 
mult mai puternică decât înâin- 
te, și ea străbate pe mai multe 
căi. Una din ele era calea finan- 
ciară, prin capitalurile francese 
care se întrebuinţau la Constan- 
tinopol, căci între  Francesi și> 
Englesi se făcuse o împărţire. 

Mișcarea aceasta de înoire a 
Imperiului Otoman, care a avut 
consecințe imperialiste e în ju- 
rul a trei oameni, cari au jucat 
foarte multă vreme un rol hotă- 
râtor în afacerile otomane, fiind 
amestecați în viaţa ţărilor noas- 
tre.. Primul, iniţiatorul, este Re- 
şid, al doilea Aal!i şi al treilea 
Fuad, toţi trei membri ai diplo- 
maţiei turceşti. Un mijloc de 
înocire a Imperiului fusese şi în 
călătoriile pe care le fac anumiţi 
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Turci însărcinaţi cu misiuni di- 
plomatice în Apusul Europei. 
Ambasadori de aceștia răzleți se 
întâlnesc mai mulţi în deosebi- 
te timpuri, dar în secolul.al 
XVIII-lea mai numeroşi și stând 
mai multă vreme, de şi fără să 
aibă o permanență; trimeși cu 
un anume scop, îl îndeplinesc şi 
pe urmă se întorc înapoi acasă, 
Cutare dintre ei, la începutul se- 
colului al XVIII-lea, s'a bucurat 
la Paris de o oarecare faimă, aș 
zice: de o „popularitate“ deosebi- 
tă, pe vremea când moda tur- 
ceastă întra şi în îmbrăcăminte, 
în pieptănătură, în pălăriile cu 
multe pene ale femeilor din a- 
ceastă vreme. Și, într'o serie de 
lecţii pe care le-am făcut la Pa- 
ris şi -care au apărut și în bro- 
șură: „Călătorii orientali în 

„Franța“, este presintată toată a- 
ceastă poveste, care, de almin- 
teri, e înşirată încă mai pe larg şi 
aiurea. Trimesul s'a ales cu un 
mare respect pentru unele in- 
venţii apusene, căutând să înte- 
meieze o tipografie la Constanţi» 
nopol, şi, un timp, s'a tot vorbit 
în cercurile constantinopolitane 
de Turcul fericit care a mers prin 
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locuri necunoscute în care sunt 
atâtea invenții şi, după a lui pă- 
rere, e şi atâta stricăciune. Apoi, 
pe vremea  Directoriului, a fost 
un alt călător diplomatic, care a 
fost reţinut și după începerea 
expediției din Egipt. 

In felul acesta, prin diplomați, 
dintre cari unii, ca Ahmed Res- 
mi, scriau despre știința de Stat, 
şi erau și diplomaţi apuseni cari 
învățau turcește și colaborau la 
această prefacere cu Turcii, cum 
a fost orientalistul german, re- 
presintant al regelui Prusiei la 
Constantinopol, von Diez, s'a pre- 
gătit drumul celor trei princi- 
pali înoitori cari au izbutit să 
convingă pe urmașul Sultanu- 
lui Mahmud că Imperiul trebuie 
schimbat în întregime. 

Astfel s'a ajuns la actul acela 
de la Ghiul-Han&, cu un foarte 
mare răsunet în Apus, care tre- 
buia să deie dovada că nu mai 
există Turcia de odinioară şi că, 
prin urmare, și politica Puteri- 

„lor față de Turcia nouă trebuie 
să fie alta decât vechea politică 
de despreţ, de ameninţare, cu 
planuri de împărțire. 

Prin actul acesta din 3 Novem- 
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> bre 1839 se puneau basele unei 
Tureii noi, consistând din egala 
îndreptăţire a tuturor supușilor 
Imperiului, în cadrul unor ino- 
vaţii administrative, fiscale, ju- 
Giciare, culturale şi europene. 
Basele acestea erau însă foarte 
şubrede, pentru că Turcii, co- 
pişti, ca şi Românii din aceiaşi 
vreme atunci când introduceau 
obiceiurile francese, trăiau cu 
gândul că este de ajuns să se 
schimbe anumite forme, po- 
porul rămânând acelaşi, pentru 
ca viaţa nouă să nu semene cu 
cea veche, ceia ce e, firește, o e- 
roare, pentru că orice schimbare 
trebuie să vie din fondul propriu 
al poporului. Câţiva s'au lăsat 
înşelați de ideia aceasta că în- 
tr'adevăr s'a petrecut o schimba- 
re, dar cred că vor îi fost, de şi, 
până la testamentul, din 1811, 
al lui Aali-Pașa, nu ştim fondul 
cugetării celor trei represintanţi 
ai regimului nou, şi Turci de a- 
ceia cari nu-și făceau mari ilusii 

în ce priveşte transformarea, 
- dar întrebuinţau această aparen- 
ță pentru „a lua ochii“ Europei. 
Era astfel o'armă înpotriva duş- 

măniei europene, sau un mijloc 
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de a constrânge această lume 
europeană să primească pe Turci 
în aceiași linie, ca egali. 

Dar evident că nici Reşid, nici 
Aali, cari, amândoi, au fost Mari 
Viziri, nici Fuad, care, acesta, a 
fost și la Bucureşti, unde a cetit 
versuri francese răzimat de că- 
minul casei Doamnei Maria, năs- 
cută Hangerli, neyasta divorțată 
a lui Grigore Ghica, pe vremea 
ocupației turceşti dela 1848, a- 
ceşti oameni ai Tanzimatului, in- 
troducând schimbările acestea 
aparente şi înșelând printr'înse- 
le, nu s'au gândit la un lucru: la 
acela că vor trezi un orgoliu tur= 
cesc extraordinar, orgoliu care 
nu se sprijinia pe o putere reală, 
şi ei nu aveau simţul desvoltării 
istorice a Imperiului. Cultivarea 
trecutului turcesc nu era pe a- 
tunci un lucru obișnuit, nu era 
chiar un lucru posibil. 

Ei au ajuns deci să judece Im- 
periul Otoman ca fiind ceva co- 
respunzător cu ce era Franţa lui 
Napoleon al III-lea sau orice alt 
Stat european clădit pe aceiaşi 
basă. Adecă: un singur Stat, cu 
un singur şef, cu miniștri pentru 
toate provinciile, cu funcționari 
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cari administrau în fiecare loc în 
aceiași calitate. Nu vechea Fran- 
ță din secolul al XVIII-lea, care 
nu era decât o colecţie de ţări a- 
vând în fruntea lor un rege de 
esență, de fapt, medievală, ci 
noua Franţă creată de Revoluţia 
francesă, consolidată şi desăvâr- 
şită de Napoleon, Franţa aceasta 
monarhică şi funcţionărească, în 
care totul atârna de organul cen- 
tral, care avea și chemarea şi po- 
sibilitatea de a hotărî lucrurile. 

Ni putem închipui care a îost 
consecința introducerii  aceştei 
idei dominante, cu desăvârşire 
străină. Pentru Turcii Tanzima- 
tului, Muntenia şi Moldova n'au 
fost țări deosebite, ci provincii 
ca toate provinciile celelalte, 
doar provincii „privilegiate“ prin 
bunătatea Sultanilor din cutare 
vreme: Sultanii aceia au dat, alți 
Sultani pot să reia „privilegiile“ 
acestea, dacă ele par nepotrivite. 
Și, în concepţia aceasta a Tan- 
zimatului, care, de alminteri, 

admitea în însuși Imperiul oto- 
man colaborarea creştinilor, ne 
mai fiind, ca factor osebitor, de- 

osebirea de religie şi de rasă, în, 
concepția aceasta era o datorie 
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"chiar pentru Turci să revie asu- 
pra unor privilegii care s'au dat 
cândva, potrivit cu anumite ne- 
cesități şi care se pot retrage, şi 
este bine să fie retrase acum, 
făgăduindu-se, de altfel, popula- 
țiilor care s'ar confunda cu po- 
pulaţiile celelalte toată mila şi 
bunătatea Sultanului. 

De aici a resultat şi situaţia 
inferioară a Domnilor  Regula- 
mentului Organic, ba chiar şi a 
Domnilor de la 1822, cu îndato- 
rirea de a se presinta înaintea 
Sultanului, purtând fesul, — şi 
Mihai Sturza a purtat fesul îna- 
intea Sultanului, ca și Alexan- 
dru Ghica, — şi făcând gestul 
sărutării veşmântului, Este foar- 

te adevărat că, atunci când se 
întorceau acasă, ei guvernau în 
voie, şi nimic nu era mai rar 
dacă nu intervenia o. cerere 
trădătoare a boierilor din oposi- 
ție, cari, aceștia, se adresau la 
Turci și Turcii erau bucuroşi să , 
intervină, decât amestecul tur- 

cesc în rosturile noastre. 
Slăbiciunea unor Domni, „ar- 

zurile“ acestei opoziții faţă de 
Sultan au ajutat călcarea celor 
mai vechi datini de autonormiie. 

— 319



S'a adaus copilăroasa revoluţie 
de la anul 1848, nepregătită, 
neorganizată, neavând la dispo- 
ziţie niciun mijloc de luptă, cum 
nu avea nici Constituţia procla- 
mată şi niciun aşezământ care 
trebuia  s'o complecteze. Supt 
spaima  Ruşilor, cari au trecut 
Prutul şi, dacă s'au întors îna- 
poi, la a doua trecere au rămas, 
Sau produs necontenite acte de 
umilință faţă de Turci, cu stri- 
sătul la București: „Trăiască. 
Maiestatea Sa Sultanul!“, Acea- 
sta era o încurajare pentru 
oamenii Tanzimatului, bucuroşi 
de tot ce putea fi măgulitor pen- 
tru vanitatea lor, aşa încât 

> înândriă Imperiului Otoman a 
crescut necontenit, ajungându- 
se după 1848 la actul dela Balta- 
Liman, în care Domnia pe viaţă 
era transformată în Domnie pe 
şapte ani, și în calitatea aceasta 
au fost numiţi Barbu Ştirbei în 
Muntenia şi Grigore Ghica în 
Moldova. In corespondenţa ofi- 
cială turcească din vremea a- 
ceasta, Ştirbei era une ori „prin- 
ţul Ştirbei“, iar alte ori Monsieur 
Stirbey, „șeful unei provincii pri-> 

vilegiate“. 
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Și orizontul acestor oameni, 
deosebiți în gând de rasa lor 
însăși, creștea necontenit, Apu- 
senii ajutându-i la aceasta. Când 
s'a ridicat Mehemed-Ali, a inter- 
venit Anglia, şi Paşa din Egint a 
fost silit să se coboare la situația 
de vasal, ofițerilor egipteni ce- 
rându-li-se a presta jurământ 
Maiestăţii Sale Sultanului, nu 
vice-regelui din ţara lor. Condu- 
cătorii Imperiului îşi aduceau a- 
minte că Tripoli, de curând „reu- 

nit“, Tunis, Algerul „furat“ de 
Francesi la 1830, nu sunt altceva 
decât, supt forma de regenţe ale 
Barbarescilor, foaste provincii 
ale Imperiului. Se desemna ast- 
fel o mare hartă de viitor, în 
care întra şi o Crimee liberată - 
de Ruși. 

Căci, la 1853, când s'a început 
războiul contra Rușilor şi când 
sa văzut că Apusenii, Englesii, 
Francesii,și Piemontesii pe urmă, 
intervin, s'a pus, de fapt, chestiu- 
-nea liberării Crimeii, şi Turcii 
au fost bucuroși că se dă lupta 
acolo, în Crimeia, în credinţa că 
provincia s'ar putea întoarce, în- 
tr'o formă tătărască, la legătura > 
cu Imperiul. 
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Lecţia a XXI-a 

IMPERIALISMUL RUS 
ÎN RĂZBOIUL CRIMEII 

După ce am văzut care este 

situaţia Turciei Tanzimatului în 
momentul când sa produs răz- 
boiul Crimeii, trebuie să luăm pe 

vând celelalte manifestații ale 

imperialismului care se produc 
în acest timp.  Intăiu caracte- 

rul, din punctul nostru de vede- 
re, pe care îl are politica ruseas 
că în acel moment, poiitica ăe 

realisare imediată, nu aceia cu- 

prinsă în conversațiile din 1841 
şi 1853 cu ambasadorul Angliei 

şi în memoriul 'Țarului către 
mareșalul Paschievici, în care e 
vorba de o împărţire posibilă a 
Imperiului Otoman, cu soarta : 

de anexare, protecție sau inde- 

pendenţă pentru Români, Sirbi 

şi Bulgari şi așezarea Angliei > 
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în Egipt, plus Cipru sau Rodos, 
ba chiar a Franciei în Creta şi 
alte elemente insulare. 

k ioarte sigur că punctul de 
plecare ai conflictului n'a fost 
intenţia unora sau altora dintre 
cei cari sau înfruntat în timpul 
războiului, ci un incident la 
Locurile Sfinte este acela care a 
dat ocasie unor porniri. care exi- 
stau înainte de a se manifesta 
cu toată puterea. Acolo era o 
continuă luptă pentru cei câțiva, 
metri de pământ sacru, asupra 
căruia, pentru slujbele pe care 12 
fac, au pretenţii de-o potrivă și 
Grecii, adecă Răsăritenii, şi A- 
pusenii, şi Armenii, ba chiar Abi- 
sinienii, — tot ce poate fi ma 
potrivit cu pacea pe care a adu- 
s-o Mântuitorul pe pământ. In 
această luptă, trebuie să recu- 
noască oricine că, la început. vi- 
novăţia nu era de partea Grecl- 
lor ; nu pentru că ei n'ar îi avut 

disposiția de a căpăta cât se 
poate mai mult din această bu- 
cată de pământ, mai sfântă de- 
cât celelalte, ci pentrucă ei nu 
erau încurajați. 

în momentul acela, politica 
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> Rusiei. care nu s'a despărțit nici- 
odată de ideia ortodoxă, până la 
bolșevismul de azi, nu scormo- 
nia. Disposiţia, de spirit a lui Ni- > 

colae I-iu se schimbase încă de 
la 1848. Atunci se făcuse apel la 
dânsul, armata lui intervenise în 

Ardeal, și adusese capitularea de 
la Murăş a soldaţilor revoluţiei 
ungurești, şi Rușii erau cu atât 
mai dispuşi să intervnă în acea- 
stă lichidare, cu cât între co- 
mandanţi se găsia Polonul Bem. 
Căci, pe vremea aceia, nu exista 
o revoluţie națională într*o țară 

şi la. un popor, care să fie deose- 
bită de revoluţia pretinsă naţio- 

„hală în altă țară şi la alt popor, 
ci o revoluție internaţională 
foarte strâns legată: în anumite 
centre, la Lonăra, supt Mazzini, 
lt Paris, oamenii se adunau îm- 
preună, făceau planuri comune, 
se transmiteau mijloacele de 
propagandă, ba erau și biblioteci 
care serviau o causă şi, în același» 
timp, şi o alta. 

Deci, Ţarul Nicolae, și din 
punctul de vedere al intereselor 
ruseşti, trebuia să aibă grija lu- 
crurilor care se petreceau în Un- 
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garia. Prin urmare, trupele, care 
erau în Principate, aie lui Li- 
ders au fost trimese peste munţi 
şi curăţiseră terenul de revolu- 
ționari. împăratul răsăritean 
putea, deci crede că i se datoreşte 
recunoștință pentru această in- 
tervenţie, căci  Francisc-Losif 
war fi ieșit din greutate fără 
presența legiunilor ruseşti. Dar 
sa întâmplat cu dânsul ceia, ce 
se întâmplase odinioară, la des- 
presurarea Vienei, cu ajutorul 
polon, când Impăratul Leopold 
n'a avut nimic mai grăbit decât 
să caute a face să plece și ulti- 
mele elemente polone care ră- 
măseseră acolo. 
Nicolae l-iu rămăsese într'o 

siare deprimată, care merge şi 
până la luptele de la Savastopii, 
la capătul cărora el era un om 
sdrobit în interior. Prin urmare, 
nu e de crezut că, în anii aceștia 
mai înaintați ai lui, în starea a- 

ceasta, sufletească, şi-i corespun- 
dea și o starea corporală rea, el 
ar fi vrut să provoace neapărat 
un războiu, şi anume printr'un 
mijloc ca acela, care n'a fost în- 
trebuințat niciodată, de a stârni 
pe călugării de la, Ierusalim. 
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însă, pe atunci, pela, 1853 că- 

lugării catolici de la Locurile 

Sfinte ştiau că au foarte puter- 
nicul sprijin al lui Napoleon al 

TII-lea, îndemnat şi de Impără- 

teasa Eugenia, o catolică foarte 

ferventă, şi de cercurile cu care 

stătea în legătură familia impe- 

rială, urmând un program cato- 

ne pe care nu l-a părâsit, de alt- 

minteri, până la sfârșitul celui de 

al doilea Imperiu. Dorinţa de a- 

firmare a clerului latin la Ieru- 

salim, aceasta a, provocat reac- 

ţiunea ortodocșilor. Și chestiu- 

nea a trebuit să ajungă la Cons- 

tantinopol. . 

în momentul acesta a interve- 

niţ Rusia. Acţiunea ei n 1 se poa- 

te- înţelege fără să se trateze, în 

același timp, și capitolul cores- 

punzător austriac. 

în peninsula Balcanică, era, 

de un timp, pe lângă resistența 

Muntenegrenilor la o încercare 

de cucerire a țării lor, rămasă 

liberă, de către Turci, un răz- 

boiu turco-muntenegrean şi o 

mare nemulțămire în Bosnia şi 

Herţegovina, provincii cu o 

populaţie sârbească, din care u- 
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nii, coboritorii clasei dominante 

de odinioară, trecuseră la Islam, 

begii aceia, pe cari s'a sprijinit 

apoi, de şi catolică, politica aus- 

triacă, iar alţii, ortodocși, în 

margenea, catolicismului dalma- 

tin, Pe aici își vedea Curtea din 

Vieha drumul prin care ea pu- 

tea să pătrundă mai adânc în 

Balcani, spre Salonic şi acea 

Mare de Sud, atât de râvnită și 

de unii şi de alții. 
De alminteri, Bosniecii și Her- 

tegovinenii nu erau nemulţă- 

miţi din punctul de vedere na- 

țional : naționalitatea, acolo şi 

în acel moment, însemna mul; 

mai puţin de cum credem noi; 

nemulțămirea era provocată de 

anumite reforme care fuseseră, 
introduse tocmai pe baza progra- 

mului Tanzimatului. El preve- 

dea regularisarea, tuturor rostu- 

rilor administrative și financia- 

re, şi s'ar crede că iumea, este cu 
atât mai mulțămită, cu cât admi- 
nistraţia și fiscalitatea merg mai 

regulat, dar, acolo, atâta vreme 

cât nu era regularitate, se.putea 

înţelege cineva cu funcţionarii, 

pe când acum aceştia erau în- 

drumaţi și controlaţi, aşa, încât 
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trebuiau să-și dea samă de înca- 
ările făcute de dânşii, ceia ce 

era, supărător pentru o populaţie 
deprinsă cu tradiția ; se făcuse 
un amestec de datorii vechi şi de 
metode noi, pe care ea îl privea 
cu foarte mare neîncredere. 

_ în afară de lucrurile mai 
vechi, ca reclamarea provinciilor 

care în evul mediu aparținuseră, 
prin legături feudale, Ungariei și 
campaniile de „liberare“ în a 
doua jumătațte a secolului al 
XVII-lea, pe vremea revoluţiei 
lui Caragheorghe, influența au- 
striacă s'a exercitat necontenit, 
în legătură, la începutul acestui 
secol al XIX-lea, şi cu vechile 
convenţii dintre Habsburgi si 
dintre Sârbi, de pe urma, cărora 
mii de Sârbi au fost strămutați 
pe malul stâng al Dunării, îm- 
preună cu șefii lor, episecpii, cu 
mitropolitul lor. Caragheorghe 
însuși fusese comandant de tru- 
pe auxiliare, de „corp liber“, 
Freikorp, în armata austriacă, 

precum Tudor Vladimirescu a 
tost,'la începuturile sale, în legă- 
tură cu armata rusească, fiind 
locotenent în războiul dela 

3 
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1806—12. Aceasta fără a uita 
stăpânirea austriacă de fapt în 
Serbia de Nord, când se anexase, 
şi Oltenia. - 
Dacă legăm toate lucrurile a- 

cestea, ca și legăturile cu Miloș: 
succesorul lui  Caragheorghe, 
fcarte dibaciu şi care, de şi lucra 
în adevăr contra  Austriecilor, 
păstra foarte multe raporturi 
în Austria, se ajunge la restabi- 
lirea momentană a dinastiei lui 
Caragheorghe prin Alexandru 
Caragheorghevici, care, acesta, 
a avut și mai multă aplecare 
spre Viena, fiind răsturnat de > 
Ruși tocmai de aceia. 
Ocupându-se Austriecii de ne-. 

mulțămirea aceasta, care putea 
să ajungă până la o revoluţie — 
Şi a ajuns — o puternică inter- 

“venţie austriacă a precedat pe 
cea; rusească în Balcani. S'a tri- 
mes din Viena o misiune specia- 
lă, cu prințul de Leiningen, la 
Constantinopol, ca să someze pe 
Sultan a introduce reforme în 
aceste două provincii care figu- 
rau în programul austriac ca un 
punct de sprijin pentru înainta- 
rea mai departe în Balcani. 
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Dată fiind oposiția permanen- 

tă între politica rusească și între 

politica austriacă, era natural 

ca Ruşii ortodocși să nu îngă- 

duie ca, o Putere catolică să în- 

calce drepturi pe care şi le atri- 

buiau ei asupra tuturor popoa- 

relor din Peninsula Balcanică. 

> Aici era. vecheâ, discuție în ce 

priveşte tratatul dela Chiuciuc- 

Cainargi în care se dădea voie 

Ruşilor să ocrotească Biserica or- 

todoxă grecească şi unii casuiști 

spuneau că aceasta înseamnă 

biserica, ortodoxă din Constanti- 

nopol, pe când pentru Ruşi era 

Biserica ortodoxă în totalitatea 

ei, şi, deci, oriunde există orto- 

docşi, în Imperiul vecin, au drep- 

tul să intervjnă. Ei puteau să> 

mărturisească positiv care este 

basa, diplomatică pe care se spri- 

jiniau, pe când politica dibace 

dar întortochiată, a Austrieci- 

lor nu putea ieși la lumina zilei. 

Atunci, pentru că Viena tri- 

mesese un sol extraordinar. Ru- 

şii, sau cercurile diplomatice, în 

care acum biruia influența lui 

Gorceacov, sau crezut datoare 

să trimeată, un emisariu de ace- 

330 —



iaşi calitate și cu aceleași me- 
tode, Mencicov, care avea și 
temperamentul potrivit pentru 
aceasta. Și din partea, rusească 
deci se cerea introducerea re- 
formelor, luarea măsurilor de e-? 
chitate și de umanitate. 
Guvernul turcesc, foarte în- 

gâmtat, foarte sigur de sine, con- 
siderându-se ca un guvern euro- 
pean care nu mai este în situaţia 
de odinioară, având și un fel de 
Constituţie, care pretindea să fie 
respectată, a opus o resistență, 
care se dovedi nebiruită. Cum 
Leiningen venise cu forme au- 
striece, Mencicov, fără nici o for- 
mă, a mers în audienţă la Sultan 
ș: a vorbit în aşa fel, încât acest 
ton însemna sau o declaraţie de 
războiu, sau, dacă Turcii s'ar fi 
învoit, părăsirea completă din 
partea lor a oricărui drept asu- 
pra supușilor creștini aparținând 
religiei ortodoxe. 

în ambele atitudini, se vede 
imperialismul nou, care caută 
gâlceavă şi cu care nu se ajunge 
niciodată la capăt, pentru că, 
dacă i se dă o parte, mai cere şi? 
partea cealaltă, 
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Dar Turcii erau asiguraţi de 
sprijinul pe care îl vor găsi la 
Francesi și la Englesi, și, in spe- 

cial, era la ambasada englesă 
cineva, întors de curând, cu o 
misiune de  împăciuire, care 
întreba ia Londra când voia, și 
asculta de  instrucţiile de la 
Londra când îi convenia și care: 
cu tot respectul general faţă de 
Palmerston, nu era la Constanti- 

nopol pentru politica, acestuia, 
ci pentru politica, șa, proprie, un 
om de care se temea toată lu- 
mea, — şi acesta un model de 
brutalitate. Ii trebuia lui Men- 
cicov un Stratford Canning, tot- 
deauna sgomotos, totdeauna ga- 
ta, de acte de violenţă, insupor- 
tabil în actele de toate zilele şi 
capabil să meargă până la ex- 
trem, atunci când credea că a 
venit momentul de a hotări. El 
a recomandat, a impus aproa- 
pe, Turcilor să nu cedeze. Rușii 
trecuseră însă Prutul, înfăşu- 
rând acest act de răsboiu fără 
declaraţie în vechile forme ipo- > 
crite. 
„Era tot ceiace trebuia pentru 
a. se ajunge la războiu. 
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> Ce ne interesează este să vedem 
ce atitudine au avut acum Ruşii. 
La 1853 Tarul n'a declarat că 
vrea să capete linia Dunării, pe 
care o prevăzuse şi o pregătise 

„cândva Chiselev, stabilind ca. 
rantina la Dunăre, ca fixarea 
unui hotar îitre provinciile 
Sultanului și ţările noastre. 
care trebuiau pregătite de a- 
nexiune, dar felul cum au in- 
trat trupele: rusești este deo- 
sebit de acela cum își făcuseră 
intrarea alte ori. La 1806 
lucrurile se presintaseră aşa: 
Turcii violaseră tratatele, schim-. 
hând pe Domnii din Moldova şi 
Muntenia în condiţii care erau 
împotriva literei și sensului con- 
vențiilor cu dânșii, și atunci tru- 
pele "Țarului veniau pentru ca să 
ocupe țările acestea ca o garan- 
ție că se va reveni la observarea 
acelor tratate. Atunci n'a fost 
nici un fel de proclamaţie către 
locuitori, de şi mai târziu Ruşii 

au simţit nevoia de o colaboraţie 
românească a boierilor, cari să ]i 
procure cele necesare oştirii şi, 

cum a arătat o comunicatie re- 
centă a d-lui I. Nistor la Acade- 
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„mie, la urmă voiau să creeze şi o 

armată românească. Dar la 
1806—12, de o parte, și la 
1828—9, de alta, se produsese o 
deosebire în atmosfera politică 
si în ideile conducătoare pentru 
Rusia. _ 

De data aceasta, când au tre- 
cut trupele, s'a lansat o procla- 

maţie către locuitorii Munteniei 
şi Moldovei, așa cum o făcuse. de 
altfel, pe basa aceloraşi idei ve- 

nite de la Revoluţia francesă, 

Alexandru Ipsilanti, când a în- 
ceput, la 1821, Eteria : el a pus 
să se tipărească o proclamaţie 
către locuitorii de acolo. 

Dar nu se recunoaşte niciun 
suvern, în 1821, ca şi la 1828. în 
Moldova era Ioniţă Sturza, iar 
în 'Tara - Românească Grigore 
Ghica. Sturza a fost arestat şi 
apoi strămutat în Basarabia, 
unde a rămas multă vreme, de 
Ruşi, îndată ce intraseră în Mol- 
dova ; doar pe urmă s'a ajuns 
la Regulamentul Organic cu 
concursul boierilor şi potrivit 
cu ideile noi de la 1789, care 
afirmau existența unei naţiuni, „ 
ce se și poate uni, potrivit 

> 
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cu prevederile  Regulamentu- 
lui însuși. La 1848 trupele ru- 
seşti întraseră, în înţelegere cu 
Turcii, pentru a pacifica niște 
provincii răsculate, pentru a lu- 
cra impotriva spiritului revolu- 
ționar, primejdios în toate ţări- 
le din Europa, ceia ce con- 
stituie iarăși o deosebire. După 
aceasta trupele rusești se retră- 
seseră abia, şi, acum, la 1853, a- 
pariţia armatei rusești s'a pro- 
dus în împrejurări întru câtva 
asemănătoare cu cele dela 1829. 

Evident, există „locuitori”, de 
cari trebuie să ţină cineva sa- 
mă, către cari chiar trebuie să 
se adreseze, dar, dacă există şi 
Domni, de dânșii nu se ţine sa- 
mă decât ca de nişte auxiliari: 
dacă vor să fie, astfei, auxiliari 
a: armatei de ocupaţie, bine, da- 
că nu, ei nu sânt recunoscuți. 
Grigore Alexandru Ghica din 

Moldova, om nobil, romantic, a 
incercat tot ce se putea pentru 
ca să salveze demnitatea sa per-. 
sonală şi a ţării sale, fără a ajun- 
ge la niciun resultat. Odinioară, 
când pătrundea armata ruseas- 
că, de şi nu şi la 1829, se forma 
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un Divan de boieri, care, Diva- 
nul acesta administrativ, era a- 
cela care guverna; de data acea- 
sta insă generalul rus s'a insta- 
lat în Iaşi, luând în :inâna lui 
conducerea tuturor lucrurilor. 
Domnii întrebând la Poartă, li 
s'a cerut să se retragă, de și ei 

ar îi vrut să rămâie, și, după 
multe şovăieli. au trebuit totuși 
'să lase locul generalului rusesc. 
Prin urmare, ocupație în forma 
cea mai brutală, iuare în stăpâ- 
nire a țărilor noastre. 

Numai cât Rușii n'au putut să 
pună în execuţie programul lor 
imperialist, fiind . opriţi de Au- 
strieci, cari se presintaseră ca 
garanţii stăpânirii turcești pe 
malul stâng al Dunării. 

Deci avem a face cu o acțiune 
care a fost întreruptă, neputând 
ajunge la capăt și manifesta toa- 
te intenţiile pe care de sigur că 
le avea, dacă nu Țarul, cel puțin 
acei a căror politică ambițivasă 

„se impunea în acel moment. Rt 
şii au fost scoși din țările noa- 
stre şi vor influența problema ro- 
mânească numai la conferinţa 
din Viena şi la negociaţiile +ra- 
tatului din Paris. 

396 —



Noi ne găsim înaintea unei a2- 
țiuni cu scopuri imperialiste, pe 
care intervenția altora, inter- 
venţia Austriei și intervenţia, 
aliaţilor din Apus, au împie- 
dicat-o. 

In lecţia viitoare trebuie să ve- 
dem cum au procedat Austriecii 
tot aici, cum s'au substituit Ru- 
şilor, ei ale căror planuri sau 
putut desvolta cu mult mai pe 
larg, pentu că nau putut îi 
scoşi decât foarte târziu. 
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Lecţia a XXIII-a 

IMPERIALISMUL 
AUSTRIAC LA DUNĂRE 
Avem a face la începutul se- 

colului al XIX-lea cu o Austrie 
cu desăvârşire nouă, care nu stă- 

pânește decât urmele vechii stă- 
pâniri habsburgice în Imperiu și 
“este jenată tocmai din cauza ne- 
potrivirii între cele ce este și în- 
tre amintirea care corespundea, 
altei ordini de lucruri. Este foar- 
te adevărat că acea clasă domi- 
nantă a Vienei care se formase 
de mult, când Habsburgii în- 
semnau mult mai mult de cum 
au ajuns să represinte după e 

>poca lui Napoleon, a rămas a- 
colo, într'o măsură oarecum 
scăzută, dar, cum provinciile au- 
striece erau foarte întinse şi 
foarte bogate, de o producţie 
foarte însemnată, scăderea acea. 
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sta în Viena n'a fost aşa obser- 
vată. 2 

Să ne gândim și că, atunci 
când au fost discuţii pentru în- 
cheierea păcii generale, discu- 
ţii care au ţinut doi ani, Viena 
a făcut o impresie extraordina- 
ră oamenilor din toate țările, 
monarhi, diplomaţi, funcţionari, 
cari s'au adunat acolo și pentru 
serbări strălucite; prestigiul Ca- 
pitalei imperiale a fost foarte 
mare. Insă de sigur altceva era 
Viena atunci când Habspurgii 
aveau şi rostul de Impărați ger- 
mani, deşi nu guvernau în 
Germania, fiecare Stat fiind stă. 
pânit de Suveranul său propriu, 
iar Impăratul funcţionând nu- 
mai ca președintele unei ordini 
de lucruri medievale, altul acela, 
impuţinat, atunci când ei erau 
stăpâni numai pe moștenirea 
lor, Impăraţii în sensul vechiu 
erau aleși la Frankfurt : în noua 
Austrie nu mai este vorba de o 
alegere ; e o dinastie ca oricare 

alta, ca în Franţa sau în oricare 
altă ţară din Europa cu orân- 
duire dinastică. 

Dar, căutând a găsi faptul 
mulțămită cărui sa creat un 
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imperialism austriac, trebuie să 
ne gîndim și la valoarea însăși 
a Vienei, care influenţează - pe 
cei care locuiesc întrînsa. Oa- 
menii creiază orașe și ţări, însă 
orașele și ţările, odată create, la 
rîndul lor exercită o influenţă 
puternică, prin tot ce adună și 
rețin, asupra dinastiilor care se 
schimbă, asupra, grupelor uma- 
ne care nu sânt totdeauna ace- 
leași. O astfel de capitală este 
o realitate puternică şi o reali- 
tate plastică, pentru că elemen- 
tele care întră în ea sufăr in- 
fluența acestui oraș. De aici și 
tragedia Vienei în timpurile 
noastre, după desființarea îm- 
părăţiei Habshurgilor, tragedie 
care continuă şi acum în imensa 

„Vienă sărăcită, ca un oraş de 
” provincie cu mult prea mare 
pentru rolul lui. Impăratul 
stând tot în Viena, fiimd încun- 
jurat tot de clasa de odinioară, 
având la disposiție aceiași bur- 
gheșie, care se uita la împărat 
şi la arhiduci ca la niște întru- 
pări ale divinității, acesta era 
un îndemn continuu către impe- 
rialism. 

Dacă Austria ar fi avut altă 
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reşedinţă, de sigur că nu sar fi 
trezit aşa de puternice aminti- 
rile trecutului și n'ar fi pornit 
Statul nou pe un drum aşa de 
periculos, cu ţinte aşa de ambi- 
țioase. 

Imperialismul noii Austrii este 
deci fără îndoială în legătură cu 
această Capitală moștenită, cu 
această clasă pe care a găsit-o 
şi care nu avea niciun interes 
să se desfacă de Impărat care 
trebuia să poarte de grijă acestor 
oameni, făcând din. ei guverna- 
tori de provincie, ambasadori, o, 

strălucită clasă de parasiţi, care 
s'a păstrat. La Francisc L-iu lu- 
crul nu poate să fie observat așa, 
de mult, poate pentru că el era şi 
după schimbarea situaţiei tot a- 
celași care fusese mai înainte, 
deși cu alt titlu şi cu un orizont 
mai -restrâns. 

Pe de altă parte, cum impe- 
rialismul este un factor activ, 
răsturnător, cuceritor, conduce- 
rea Imperiului era în mâna lui 
Metternich, îmbătrânit, care re 
presinta înainte de toate o poli- 
tică de neschimbare, cerând tu- 
turor să nu treacă dincolo. de 
ceia ce au, și aceasta, era o înda- 
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torire şi pentru dânsul să nu ur- 
mărească ţinte mai depărtate. 

Dar trebuie să se conteze și cu 
jocul generaţiilor. După genera- 
ţia lui Metternich, care nu cău- 
ta drumuri noi pentru atâtea 
motive, venia acum o generaţie 
nouă. Francisc-losif era fiul 
tocmai al unuia dintre arhiducii 
cari luptaseră împotriva lui Ne- 
poleon, și în mediul lui de fami- 
lie era imperialismul napoleo- 
nian. Mama lui, — o femeie 
foarte înzestrată și foarte am- 
bițioasă, care până la sfârşit a 
stăpânit în casa fiului ei —, 
princesă de Bavaria, aparținea și 
ea mediului. 

Noul împărat a fost crescut la” 
Schoenbrunn, şi prin orăile unde 
locuise odinioară  Impăratul 
francez, şi fiul lui Napoleon, 

„Regele Romei“, devenit du- 
cele de Reichstadt, atât de iubi- 
ul prieten al Sofiei, a locuit în 
ultimele săptămâni ale vieţii lui 
în apartamentul ei. 

Nu se putea desface cineva 
din această atmosferă a palatu- 
lui, cum nu se putea desface din 
atmosfera cealaltă, a Capitalei, 
din atmosfera acelor oameni 
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cari cunoscuseră pe Napoleon și 

cari stătuseră foarte smeriţi îna- 

intea lui pentru ca apoi să cola- 

boreze la, acţiunea de răsturnare 

a Impăratului. 

Francisc-losif, săltat pe ge- 

nunchii rudei sale, Napoleon al 

II-lea, nu putea să rămâe nea- 

tins de aşa de mari amintiri. A 

fost încunjurat de tineri cari cu- 

noşteau prin părinţi, sau prin 

cărţile cetite, alte orizonturi, și 

aceasta trebuia să îndemne la 

altceva detât la ce fusese în tre- 

zut. E acelaş fenomen ca în 

Franţa, care umblă după alte zări 

decât ale practicului Ludovic- 

Filip. 
Francise-Iosit n'a avut, firește, 

în noul imperialism, o parte per- 
sonală. A ajuns pe tron la 1849, 
şi războiul Crimeii l-a găsit așa 

de tînăr şi neexperimentat. Prin 

urmare, ce s'a făcut în acest răz- 

boiu de către Austrieci vine din 

anumite cercuri de Curte care 

fuseseră pe ascuns contra, lui 
Metternich şi a tradiţiei lui. 

Dar, pe lângă o castă militară 

copiată după cea prusiană, se 

formase dela o bucată de vreme 
şi în monarhie, pentru că nu nu- 
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mai Franța s'a îmbogăţit supt 
Ludovic-Filip, ci este un feno- 
men de îmbogăţire generală eu- 
ropeană, cu drumuri noi,* ca- 
naluri, căi ferate, navigaţie cu 
aburi, întemeiere a fabricilor, 
descoperiri mari în domeniul 
tehnic, în transformarea ge- 
nerală a societăţii europene o 
clasă de oameni bogaţi cari, în 
toate țările au sprijinit impe- 
rialismul, pentru că avea două 
mari avantagii: a apăra împo- 
triva claselor de jos și a revolu- 
țiilor și, pe de altă parte, putea 
să deschidă debuşeuri. 

Dar şi în Germania fusese o 
creștere de bogăţie, și, în această 
acumulare a resultatelor indus- 
triei, Dunărea ajunsese a fi o 
foarte mare linie de transport. 
Ce erau vasele lui Szecsenyi, de 
la început, pe lângă ceia ce, 
după trecere de zece ani, ajunse- 
se a fi navigația danubiană! 
S'au ridicat atunci, răpede, Ga- 
laţii, Brăila, care şi-au avut zile 
de mare prosperitate, cu oa- 
meni adunaţi de pretutindeni, 
formându-se o burghesie de ca- 
racter particular din toţi negu- 
storii aceștia, cărora li se zi- 

404 —



> eea pe grecește „empori“, unii 

fiind Sârbi, Bulgari, Cefaloniţi 
din Insulele Ionice, — burghesie 

care a resistat mult mai mult de- 
cât resista burghesia româneas- 
că din Galaţi, faţă de năvălirea > 
evreiască. 

Dar, în acest timp, când se vă- 

dia imperialismul economic, nu 

numai pentru provinciile aus- 
triace şi pentru Ungaria, dar 
pentru toată Germania, Austria 

putea să zică: partea cea mai 

importantă a Dunării se găsește 
în mânile Impăratului din Vie- 
na, prin urmare el trebuie să stă- 
pânească Dunărea-de-jos, pentru 

ca ea să devină o arteră a co-, 
merțului german, pe când Pru- 
sia, așa cum se găsește deocam- 
dată, nu poate să represinte a- 
ceste interese. Din cartea lui 
Wimpffen, ofiţer austriac între- 
buințat în ocupaţia dela noi, se 
vede însă necontenit războiul 
dintre Berlin și Viena; dacă se 
face o propunere de bancă din 
Germania, imediat intervine 
Viena, dacă se au în vedere căi 
de comunicaţie, cele două centre 
de pătrundere la Răsărit se 
ceartă între dînsele, dacă este 
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vorba de toată „organisația a- 
ceasta economică nouă, o pro- 
punere din Viena întâlneşte alta 
din Berlin, 

Dar, pe lângă aceasta, și ideia 
naţională se trezise pretutindeni, 
şi ea ajunsese la o formă ascu- 
țiată. La 1848 se vorbise de u- 
nirea tuturor Românilor, și, îna- 
inte de aceasta, la 1840, progra- 
mul fusese, încă mai larg, cu 
prinzând, împreună cu Basara- 
bia, Ardealul și Banatul. Pe de 
altă parte, vedem pe unii Arde- 
leni a căror părere era să se lege 
şi Principatele noastre de Mo- 
narhia vienesă, pentru ca toți 
Românii să se găsească împreu- 
nă, Francisc-losif fiind un fel de 
Mare Duce al Românilor, şi a- 
tunci Austria s'a gândit ca, de- 
cât de la București sau Iaşi să 
vină această ideie, mai bine dela 
Viena, și, în puterea ideii de re- 
constituire a Daciei, Principate- 
ie să treacă și ele la Statele au- 
striace. 

Iată toate elementele trebui- 
toare pentru, a, înțelege imperia- 
lismul austriac la noi ca și în 
Balcani, unde se ţintia, cum am 
spus, la influenţa. asupra Sârbi- 
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> ei, la pregătirea pentru anexiu- 
ne a Bosniei și Herțegovinei, și 
îndărătnicia cu care Austriecii 
au lupta împotriva Unirii, știut 
fiind rolul jucat la Iași de consu- 
lul Groedel de Lannoy, care a- 
junsese a fi detestat de toată lu- 
mea, iar Caimacamul Vogoride, 

factor principal împotriva Uni- 
rii, neavând un sfătuitor și în- 
drumător mai statornic şi mai 
energic decâţ „agentul“ acesta 
din Moldova. 

De la început însă Austriecii 
au fost împiedicaţi. Precum im- 
perialismul rusesc a fost oprit de 
pătrunderea Austriecilor, tot aşa 
imperialismul austriac a fost 

>impiedecat de întrarea 'Turcilor 
lui  Omer-Pașa. Dacă unii dă- 
deau o. proclamaţie, ceilalţi luau 
toate măsurile pentru ca acea- 
stă proclamaţie să nu fie afișa- 
tă, dacă Austriecii erau pentru . 
întoarcerea lui  Vodă-Ştirbei, 
Turcii luau măsuri ca Vodă să 
fie întâmpinat cât se poate de 
rece. Dar Românii, pătrunși de 
ideia naţională, asistau la acest 
spectacol a trei stăpâni cari nu 
fac decât să se mănânce între 
dânșii, pregătind, fără să vrea, 
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viitorul de libertate și indepen- 
denţă a] neamului. 

Pentru a câștiga spiritele de 
la noi, Austriecii întrebuințară, 
de altfel, şi mijlocul, destul de 
inteligent, de a aduce în armata 
de ocupaţie ofițeri italieni, puind 

> în frunte pe feld-mareşalul Co. 
ronini, pe generalul -Marziani. 
Dar, în același timp când ei se 
folosiau de acest mijloc, din 
partea, Turcilor era comandant 
Omer-Pașa, Croat, desertor din 
armata cesaro-crăiască, însurat 
cu o tânără Săsoiacă, şi el avea. 
cu dânsul o mulţime de Unguri 
revoluționari, o mulțime de Po- 
loni, dintre cari unii se turciseră, 

cum a fost Sadâc-Pașa, şi Au- 
striecii vedeau în acești oameni 
o primejdie pentru existența) 
Statului lor. 

Aşa s'a deschis calea către 
ceia ce era în sufletul întregii 
generații românești sănătoase 
de atunci. 
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Lecţia a XXIII-a 

IMPERIALISMUL 
LUI NAPOLEON AL III-lea 

Această parte privește ceia 
ce s'ar putea numi: imperialis- 
mul lui Napoleon al III-lea. In 
domeniul acesta trebuie înlătu- 
rate multe prejudecăți.  Napo- 
leon al III-a este fără îndoială, 
chiar şi până acuma, destul de 
maltratat de toţi cei cari, de 
atâtea ori, din punct de vedere 
anecdotic și în legătură cu toate 
intrigile și cu toate calomniile 
şi copilăriile timpului, au înfă- 
țişat cât se poate de rău pe re- 
presintantul tradiţiei lui Napo- 
leon I-iu, ajutătorul burghesiei 
din timpul său, care avea ne- 
voie Ge un sprijin împotriva cla- 
selor populare. Se știe ce s'a în- 
tâmplat în Iulie 1848, când, 
după revoluția, făcută de intelec- 
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tuali. şi burghesi, muncitorii au 
vrut să facă și ei revoluţia lor, 
care a fost înăbușită în sânge, 

„şi, atunci, burghesia aceasta a 
avut nevoie de cineva care s'o 
apere. Prin urmare, aducând 

autoritarismul primului Napo- 
leon, cu procedări care nu 
puteau fi peste măsură de sim- 
patice burghesiei, i s'a acordat 

>un sprijin care a stăruit în tim- 

pul domniei, ca să întâmpine 
pe urmă dușmănia repubiica- 
nilor, cu toată concesia pe care 

6 făcuse de a înceta era abso- 

lutistă, culegând dintre adver- 
sari pe Emile Ollivier, cu care a 
făcut, cele câteva luni ale „Im- 

periului liberal“ și el a căzut 
pentru totdeauna împreună cu > 
Impăratul sâu la 1871. 

Dintr'un anumit punct de ve- 
dere, Napoleon al III-lea nu este 
„grațiat“ nici până acum. El este 
încă o personalitate discutată. 

Dar, în ce privește linia de 
conduită a domniei lui, indife- 
rent. că e Imperiul autoritar sau 
Imperiul liberal, e acelaşi om: 
un teoretician, care a scris 
foarte mult înainte de a ajun- 
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ge pe tron și a continuat şi pe 
vremea domniei sale, scriind o 

„istorie a lui Cesar care este ca- 
racteristică pentru gândirea lui, 
un înțelegător al vremii, care 

>s'a ocupat de chestiunea socială, 
ca și de toate domeniile vieţii 
publice, apoi un economist foar- ' 
te distins, care fusese în Ame- 
rica și avuse ocasia să cunoas- 
că marea civilisaţie americană 
din care s'a și inspirat. Nu-și dă 
seama cineva câţ de „american“ 
era Napoleon al III-lea, și, ori- 
cum, pecetea pe sufletul tui a 
fost pusă mai mult de străină- 
tate decât de Franţa, în care el 
a fost, până la sfârșit, un străin 
neavând ocasia de a o cunoaşte 
bine. Ca educaţie francesă? 
erau la basă lecţiile unui om 
foarte de stânga, Lebas, care 
nu-şi ascundea, părerile. 

Plecat cu mama sa, regina 
Hortensa, el făcuse studii în 
Germania apuseană, intrase în 
serviciul Elveţiei, unde a fost 
căpitan de artilerie — și s'a, pre- 
ocupat, toată viaţa, de chestiu- 
nile privitoare la tehniea aces- 
tei arme. Vorbiea frarițuzeşte cu 
un accent nemtesc, pentru că își 
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petrecuse tinereţa în Germania. 

Aşezat câtva timp la Arenen- 

berg, tot o regiune germană, un- 

de era castelul foastei regi- 

ne, a făcut cele două încer- 

cări de a lua tronul Franciei, în- 

cercări care mau reușit, acope- 

rindu-l de un ridicol pe care l-a 

înlăturat numai nezguduita lui 

credinţă în misiunea care-i este 

reservată. 

După tentativa de la Boulo- 

gne, în care era, să-şi piardă via- 
fa, a fost condamnat la reciu- 

ziunea pe viaţă  într'un castel, 

şi, acolo, la Ham, a stat cinci 

ani, dar venia toată lumea să-l 

visiteze, i se trimeteau scrisori şi 

ei colabora la foi de provincie. 

Şi Chateaubriand îi spunea că, 

dacă n'ar fi regalist, și el sar 

închina înaintea „ideii Imperiu- 

lui; 
E avea, de fapt, un îel de a 

gândi internaţional, în care se 

amestecau lucruri care merită 

să fie semnalate pentru a judeca 

dacă, în imperialismul de mai 

târziu, are el un rol și care este 

rolul real pe care l-a avut. 
Era un' om de gândire umană, 

şi în umanitatea aceasta el a di- 
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stins națiuni, rămânând în- isto- 
rie ca apărătorul principiului 
naționalităților, de la dânsul ple- 
când normele care mai târziu au 
folosit deosebitelor popoare în” 
căutarea de Stat propriu. 

Astfel, prin războiul Crimeii 
era vorba să se întemeieze Polo- 
nia, și lui i-a părut rău că n'a 
putut-o face; nouă voiă să ne 
dsie întreaga Basarabie, dar pe 
urmă a trebuit să ne mulţămim 
cu cele trei județe Cahul, Bol- 
grad şi Ismail. La 1859 el a fost> 
susținătorul dreptului italian şi 
La ajutat şi pe vremea răsbo- 
iului pruso-austriac, de şi a fost 
ținut de rău pentru că simpa- 
tia lui adâncă pentru Italia şi-a 
făcut-o plătită cu cedarea Sa- 
voii şi a Nisei, fie și prin ple- 
biseit şi pe basa faptului că în 
Savoia se vorbește limba fran- 
cesă. Deci şi iaţă de ltalia el 
represinta, fie și plătit prin con- 
cesii teritoriale, principiul  na- 
țional. 

Şi, când s'a pus întrebarea, la 
1866, dacă el lașă pe Prusieni să 
zugrume pe Austrieci sau ba, el 
i-a lăsat, aducându-se îna- 
inte faptul că el nu putea să 
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fie împotriva principiilor sale. 

care fixau dreptul pentru fiecare 
naţiune de a-şi face Statul în 

margenile locuinţii sale. Și el 

putea, să figureze, de altminteri, 

şi ca răspânditor al ideii naţio- 

'nale, aiurea, fiindcă, în campa- 

nia aceasta „ Prusienilor împo- 

triva lui Francisc-Iosif, Ungurii 

au fost îndemnați de dânșii să 

se ridice împotriva Casei de Au- 

stria, făcându-se apel la sent:- 

mentele lor naţionale, așa încât 

Impăratul Wilhelm și Bismarck, 

care avea inițiativa, ar fi fost 

dispuși a întemeia o Ungarie 

naţională, precum Napoleon se 

gândise la Polonia naţională, 

la România naţională, în huta-> 

re cât mai largi. 
Şi să ne gândim încă la un 

Jucru, pentru că suntem pe linia, 
aceasta a manifestării principii- 

lor naționalităților. In această 

vreme Napoleon al III-lea s'a a- 

mestecat în America și a isbutit 

să câştige pe arhiducele Maxi- 

milian, tânăr foarte simpatic, 

ducând o bună viaţă de familie, 

care ţinea în căsătorie pe prin- 

țesa Charlotta de Belgia, pen- 

tru a face o mare Putere latină 
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> în America-de-mijloc. El a tri- 
mes acolo pe Bazaine, care mai 
tărziu a fost mareșal şi care se 
bucura de o mare popularitate şi 
când a începul războiului din 
1870—71, în care a jucat un așa 
de trist rol. Și a fost criticată 
foarte aspru toată expediţia, dar 
mai ales retragerea trupelor 
francese, lăsând pe Maximilian 
în luptă cu republicanii lui Jua- 
rez, aşa încât el a mer's la moar- 
te, şi prin propriile sale greșeli. 

Sar părea o politică de sim- 
piă aventură, contra dreptului 
Mexicanilor de a se guverna 
cum voiesc. Dar, cum am Spus, 
ideia aceasta trebue pusă în le- 
gătură cu idealismul inter- 
naţional şi latin, idealism de 
rasă, al lui Napoleon. Statele- 
Unite în momentul acela, se gă- 
seau într'o situaţie foarte rea, 
urmându-se războiul de sece- 
siune pe chestiunea libertăţii 
Negrilor, apărată în Nord de 
preşedintele Abraham Lincoln. 
Şi Sudul acesta era mult mai 
latin decât Nordul ; era acolo 
Florida spaniolă, era New-Or- 
leans. care fusese al Francesi- 
lor, era amintirea Mississipiu- 
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> lui frances, era în Vest Califor- 
nia, spaniolă, care este în legă- 

tură cu Mexicul, şi dăinuiau a- 
mintirile spaniole de odinioară. 

Mai deparie, întreaga Americă 

de Sud, latină, spaniolă, portu- 
ghesă. Se putea crea un mare 

Mexic latin, cu influenţă poli- 

tică vastă, în legătură cu micile 
republici de lângă istmul de Pa- 

nama. 
Pe de altă parte este, de si- 

gur, şi o lature imperialistă, 

- când naţionalistul, rasistul do- 
reşte să aibă Belgia ca plată 

fiindcă a îngăduit Prusienilor 

să învingă pe Austrieci, ori mă- 
car Luxemburgul. Că a râvnit 

la Belgia este sigur, că a fost 

înşelat de Bismarck în chestiu- 

nea Luxemburgului tot așa; 

Impăratul frances a fost jucat 

de iniţiativa, energia şi cinis- 

mul cancelarului german. El 

umbla după o umbră și toată 
lumea vedea ce copilărește a- 

leargă după umbra aceasta, care 
trebuia să-i scape. Pe de altă 

parte, e chestiunea, Savoii și Ni. 

sei și, în sfârșit, faptul că de 

două ori el a vrut să ne sacri- 

fice pe noi, dând Austriei Prin- 
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> cipatete, pentru ca Austria 
care, de altfel, le-a refuzat, să, 
libereze Veneţia. 

S'a adus o explicaţie: se în- 
temeiase această Românie a, 
Principatelor-Unite în credinţa 
că oamenii de acolo pot să-și 
organizeze și conducă ţara, 
dar părea evident că Domnia, 
lui Cuza-Vodă nu poate fi decât 
o serie întreagă. de lupte ale 
unui om de cele mai bune in- 
tenţii, ale unui suflet nobil cu 
ideale înalte, împotriva unei 
clase politice, foarte inteligentă, 
cu ascendențe boierești foarte 
viteze, care era însă incapabilă 
de a se uni pentru o operă co- 
mună şi de a sacrifica tot felul 
de interese Domnului pe care 
îi aclamaseră şi la Iaşi și la, 
București, de a doua zi de 
când era stăpânul țării, persoa- 
na lui nu putea fi pusă în dis- 
-cuţie şi nici dreptul lui de a 
conduce tara aşa cum înțelegea, 

Şi Napoleon al III-lea, nar fi 
distrus un Stat: Statul aces- 
ta, însuși se sinucidea, şi, 
deci, pentru vechiul doritor 
de politică națională şi latină, 
când era vorba să aleagă între 
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> Românii câţi erau și cum erau, 
şi între Italieni, se putea, din 
punct. de vedere francez, să se 

opteze pentru aceștia. Dar nu 
este mai puţin adevărat că a-, 
cest conflict a existat. 

Se mai poate adăogi şi alt- 
ceva. Napoleon al III-lea ajun- 
sese ridicat de voinţa națională 
printr'o alegere care avea ca- 
racterul unui plebiscit. 

Când a venit în Franța, nu-l 
cunoşteau mulţi. Nu avea în îi- 
pură, în gest, în felul de a vorbi 
nimic care să-l impuie pe lângă 
numele ce purta şi tradiția ce 
învocase. | 

Franţa, cu ideile, sentimen- 
tele şi amintirile ei, îl făcuse ce 
era. 

> Pe de altă parte. el a recurs 
nu -odată, chiar în ajunul răz- 
boiului din 1870, la plebiscit: 
națiunea să vină să aprobe ce a 
făcuţ el; şi Franţa i-a dat şi în 
1869 o-mare majoritate, ceia: ce 
înseamnă că ea înțelegea să-l) 
reţină. | 

Dar un Imperiu ca acesta, — 
deși el a spus: „Imperiul este 
pacea“, — se ţine prin glorie, 
şi atunci ela trebuit să facă 
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Xrăzboiul Crimeii, pentru ca, a- 
poi. războiul din 1859, pentru 
Italia, să fie cerut de o întreagă» 
opinie publică. 

Dar, fără câștige după luarea, 
Sevastopolului şi putând adăupi 
numai acea anexiune a Savoii 
şi Nisei, care era și în planurile 
din 1848 şi care fusese oferită 
cândva şi de unele cercuri îita- 
liene, cu amintirea dominaţiei 
francese în epoca revoluționară, 

>faţă de creșterea teritorială a, 
vecinului de la Răsărit Imperiul 
trebuia să presinte ceva unei 
opinii publice iritate, ca să a- 
răte că merită să rămâie, și ast- 
fel să se asigure succesiunea 
tronului  printr'un prestigiu 
crescut. -De aici sacrificarea u- 
nor principii scumpe. 

Când, la 1848, planul de a- 
>nexiune la Sud a fost pentru 
întâia oară formulat de Lamar- 
tine, din dorinţa de prestigiu şi 
din idealogie, ministrul de In- 
terne a] guvernului de la 1849 
a vrut să răstoarne pe regele 
Belgiei. cu argumentul - că. q= 
oare ce s'a răsturnat la Paris 
Ludovic-Filip, se poate ca gine- 
rele lui de la Bruxelles să aită a- 
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ceiaşi soartă, și se formase o le- 
giune belgiană înarmată, Gene- 
ralul Negrier căuta să împiedece> 
trecerea frontierei, dar la ur- 

mă au trebuit să intervină tru- 
pele, făcână câţiva morti şi ră- 
niți. Era vorba atunci să, se în- 
temeieze o republică în Bruxel- 
les și se ştie ce înseamnă a face 
o republică acolo unde se doreş. 
te o anexiune. Angliei, care a 
refuzat. cu toată hotărîrea, îi se 
oferia Sicilia, în răscoală contra 
regelui ei. 

Dacă e vorba de anexiuni im- 
perialiste, originea acestor pla- 
nuri vine, deci, încă de la ideo-> 
logii din 1848. 
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Lecţia a XXIV.-a 

BISMARCK CA OM 
AL PĂCII 

Sa arătat care a fost atitudi- 
nea, faţă de ideia aceasta, a im- 
perialismului, a lui Bismarck. 
Lui Bismarck i se datorește to- 
tuși în mare parte pacea euro- 
peană, care era un fel de pace 
germanică şi această pace ger- 
manică a atârnat de dânsul, de 
judecata lui, de temperamentul 
lui, de sentimentul lui de răs- 
pundere, așa încât se răstoarnă 
părerea comună care face din- 
trinsul „Cancelarul de fier“ de- 
spre care s'a vorbit şi care nu se 
potrivește cu dânsul când îl cu- 
noaște cineva întradevăr. După 
această legendă, el ar fi fost un 
căutător continuu de prilejuri 
ale unei întinderi pe care n'o ve- 
dem, dealtminteri, nici într'o di- 
recţie, 
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In domeniul colonial, care va 
fi mai târziu un motiv de impe- 
rialism, căci coloniile presupun 
flotă și dominația Oceanului, în 
chestiunea colonială, care înain- 
te. nu exista, fiind numai colo- 
niile vechi, din secolele XVI, 
XVII şi XVIII, în domeniul a- 
cesta, pe care l-am tratat, acum 
vre-o patruzeci de ani, într'o bro- 
şură care se chiamă „Chestiunea 

Oceanelor“, începe în timpurile 
noastre, de la 1880 înainte, o 

> perioadă nouă, când se formea. 
ză marele domeniu colonial 
frances, când se ajunge, de la o 
întreprindere particulară a re- 
gelui Leopold al Belgiei, la crea- 
rea Statului Congo, care a fost 
lăsat de dânsul prin testament 
țării sale. Când apare deci, pe la 
1880, chestiunea aceasta a noi- 
lor colonii, Germania le-a refu- 
zat ; Bismarck a fost cu desă-> 

vârşire împotriva acestei politici, 
care va fi a lui Wilhelm al II-lea, 

de şi acesta a întâmpinat foarte 
multă resistenţă și pe chestiunea 
coloniilor și pe chestiunea „ca- 

nalurilor“. 
Wilhelm al II-lea era pentru 

canale, pentru flota opusă, flotei 
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englese, şi de aici conflictul cu 
Anglia, pe când pentru Bismarck 
acestea erau lucruri cu desăvâr- 
şire excluse. El avea un sistem : 
fără să strice legăturile cu Ru- 
sia, avea o alianță cu Austro- 
Ungaria, și cu multă dibăcie vâs- > 
lia el între tendințile ungurești 
de desfacere și între tendinţile 
austriece în legătură cu întreaga 
tradiţie care nu era todeauna 
plăcută  cancelariului german. 
Și, pe de altă parte, el izbutise a 
prinde Italia, împotriva vechii 
politici a lui Victor-Emanuel. Po- 

„ litica aceasta a regelui Humbert 
era sprijinită mai ales pe un mi- 
nistru italian care juca atunci un 
rol esențial, şi era mai muit tovă- 
răşia între doi Cancelari decât 
unirea între monarhii respectivi: 
ministrul italian al amiciţiei 
germane era Francesco Crispi, 
Albanes de origine, bătrân de 
mare energie, şi Bismarck spu-> 
nea despre dânsul că este 
un om „de relaţii sigure“. 
Sa ajuns apoi cu România 
la legătura pe care Wilhelm 
I-iu nu o voia, de frică să nu se 
supere Rusia, şi, de aceia, când 
a venit Ion Brătianu pentru 
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>a cere să fim primiţi în acea- 
stă tovărăşie, de la Berlin i se 
dădea, indicația de a merge la 
Viena, să se înțeleagă acolo, și, 
dacă Viena, ca și Budapesta, pri- 
meşte şi dacă nu se supără Ru- 
sia, în condiţiile acestea putem 
fi acceptaţi și noi. A fost o serie 
întreagă de negocieri până ce 
s'a ajuns la o formulă care îm- 
păca şi Austro-Ungaria, pe as->? 
cuns de Rusia, 

Bismarck făcuse, astfel, un 
” sistem. continental care poate fi 

pus în legătură și cu anumite 
planuri în Turcia și alte in- 
fluenţe în Balcani, ca și cu în- 
fiuenţa care se exercita şi în 
Spania, unde regina-mamă, — 
Alfons al XIII-lea ajunsese pe 
tron la naştere, până atunci 
chestiunea moştenirii fiind ne-> 
lămurită —, era o arhiducesă 
austriacă şi, deci, în toată vre- 
mea aceasta s'a făcut la Madrid 
politică austriacă: numai când 
Alfons al XIII-lea a devenit 

major, s'a încercat ceva și în di- 
recţia, francesă, până ce el a fost 
prins întro căsătorie englesă, 
cu nepoata Reginei Victoria, 
Enna. Acest sistem continental? 
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era asigurător pentru cancela- 
riul german, dar în afară de 
Europa el nu înțelegea să aibă 
legături, deşi un început de do- 
meniu colonial german s'a făcut 
totuși pe vremea lui Bismarck 
(de ex. arhipelagul Bismarck în 
Polinesia). 

Prin urmare, un bun sistem 
european, renunțare fățișă 1a 
orice fel de anexiuni, indife- 
rență absolută faţă de colonii, ca 
şi faţă de problema, care se ridi- 
case pe vremea aceia, a Africei- 
de-Nord. 

Problema aceasta începe, din 
nou, după chestiunea algeriană, 
încă dela 1880, și s'a presintat 
întâiu în Egipt, apoi în Tunis, 
si mai târziu se va ivi problema 
Marocului, care era să aprindă 
Europa pe vremea lui Wilhelm 
al II-lea, când el a apărut la 
Tanger pe corabia „Panther“, a- 
rătând că dorește să participe 
la împărţirea Marocului, la care 
participa Spania, şi Franța. Dar 
când s'a, deschis întăiu problema 
aceasta, Germania nu şi-a ma-” 
nifestat de loc voinţa. 

Pe vremea chedivului Ismail 
și a urmașului lui, Teviic, Egip- 
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tul era plin de datoriile făcute 

în Anglia, şi Anglia avea interes 

să fie plătită pentru banii pe 
cari-i făcuse să între în tesau- . 

rul acesta chedival fără fund. 

> Ismail era un om simpatic, iubi- 

tor de artă, mare călător, dar nici 

el personal, nici miniștrii lui 

mau izbutit să dea stabilitate 

financiară Egiptului. Și, la un 

moment dat, după ce se făcuseră 

mai multe intervenţii jignitoare 

pentru sentimentul naţional 

egiptean, s'a produs mișcarea 

lui Arabi-Pașa, unul din coman- 

danţii armatei egiptene, care se 

bucura de mare popularitate, 

dar nu avea nici un fel de pro- 

gram politic, fiind, de fapt, un 

om mediocru şi grosolan. Miș- 

carea lui a adus intervenția 

Englesilor, cari de atunci au 

rămas amestecați în Egipt, par- 

ticipând la alcătuirea, şi condu- 

cerea vieţii militare şi adminis- 

trative. 
înainte de aceasta, i se ofe- 

rise Franciei să între în Egipt : 

Bismarck ar fi invitat pe Fran- 

cesi oriunde. Dar era vremea 
când, în Franţa, politica lui Ju- 

les Ferry era foarte aspru cri- 
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> ticată, învinuit fiind el că se 
cheltuesc banii Franciei pe în- 
treprinderi ca acelea din Tonkin 
și Cochinchina, cu planuri în 
Annam ; opinia îrancesă de a- 
tunci nu s'a încălzit nici de” 
câștigarea unei colonii africane 
de valoarea Madagascarului. 
Dar Bismarck era mai bucuros 
să vadă pe Francesi în Egipt 
decât pe Englesi, și, cu toate le- 
găturile pe care le avea, aşa de 
strânse și așa de sigure, cu 
Italia, el este acela care a în- 
demnat pe Francesi să meargă 
la Tunis, și astfel a fost spriji- 
nitor al acestei politici, care a 
făcut ca regența de Tunis să 
primească un resident frances, 
care, pe lângă deiul, și el de 
multă vreme educat frances, este 
acela care conduce, cu toa- 
tă existența unei numeroase 
populaţii italiene, de unde vine 
că Tunisul figurează între re- 
vendicaţiile italiene, această „re- 
gență” care-și păstrează din 
trecut doar numele. 

Dar, când sa produs un con- 
flict întâmplător, de graniță, 
datorit unei neînțelegeri, ches- 
tiunea Schnaebele, — un func- 
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ționar de vamă, Alsacian de ori- 

gine, fusese arestat, pe terito- 

riu frances, și a fost o emoție 

strașnică în Franţa, de era 

_ să se ajungă la războiu —, Bis- 

marck a făcut tot ce a putut 

ntru ca să nu se întâmple 
nimic. De altminteri, prin anii 

1890, supt Wilhelm al Il-lea, 

au intervenit legăturile strânse 

între Franța şi Rusia, dând 

Franciei, un sprijin capabil de 

a înlătura posibilitatea unui > 

atac la Rin. 
Ideia de imperialism trebue 

deci deslipită de Bismarck. De 

altfel, Bismarck, ce fapt, n'a 

isbutit niciodată să fie un ade- 

vărat naţionalist german. Poate 

că şi-a dat samă că ar deveni 

foarte popular astfel, însă pen- 

tru dânsul motivul de populari- 
tate nu exista, fiind cu mult 

prea despreţuitor pentru ca să 

creadă, că aceasta îi poate folosi 

la ceva şi cu mult prea sigur 

> de politica sa. Pentru dânsul 

Austria era un lucru care tre- 

buia să dureze, un lucru nece- 

sar ; elementul german din El. 

veţia, elementul flamand din 

Belgia îl lăsau indiferent: ni- 
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mic în manifestaţiile vieţii sale 
nu arată că el ar fi aprobat 
“punctul de vedere al naţionaliș- 
tilor cari se iviseră dela o bu- 
cată, de vreme. - 

Dar, cum, cu toate acestea, de 
la .o vreme, sentimentul acesta, 
care produce şi întreţine impe- 
rialismul, se întâlneşte din nou, 
atunci se pune a doua între- 
bare : acest imperialism vine 
oare dela Wilhelm al II-lea? 

Imperialismul şi Wilhelm al 
Il-lea sânt însă două lucruri 
care nu se împacă, impulsul 
vine de aiurea, din ceva care sa 
pregătit multă vreme și a că- 
rui ultimă formă, naţionai-so- 
cialistă, este acum. Până acum 
niciodată poporul german însuşi 
nu făcuse imperialism, pe când 
acuma cine face  imperialism 
este poporul german și omul pe 
care l-a întrebuințat, de şi a- 
parenţa este că totul, print'o> 
vrajă, pleacă dela dânsul. 

De sigur că viața întreagă și 
orientarea, întreagă a Germaniei 
ar fi fost alttei, dacă ar fi trăit 
Frederic-Wj!'nelm, care ca Impă- 
rat a, fost noul Frederic. Impă- 
ratul Frederic era foarte puter- 
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nic influențat de soția sa, Im- 
părăteasa. Victoria, care era 
fiica reginei Vietoria a Angliei. 
De fapt la Berlin existau trei 
Curți deosebite, care nu se pu- 
teau suferi între dânsele : Curtea 
lui Wilhelm L-iu și a Impărăte- 
sei Augusta, cel dintâiu un per- 
fect cavaler internaţional de 
cultură francesă, iar Augusta 0 
princesă de Saxa-Weimar, care 
nu cetia decât cărţi francese; a- 
mintirile preceptorului, frances 
al lui Wilhelm al II-lea şi al 
ratelui său, Heinrich arată 

câtă deosebire era între Curtea 
aceasta a celor mai bătrâni şi 
între Curtea a doua, cu Victo- 
ria şi cu soțul ei, o Curte en- 
glesă, iar, în al treilea rând, 
Curtea celor mai tineri, Wil- 
helm al II-lea fiind soţul unei 
princese de  Schleswig-Holstein, 
femeie fără influenţă, de alttel. 

Noul Impărat era, așa cum îl 
arată acest  preceptor al lui, 
foarte doritor dea învăţa; 

ştiind multe, avea idei proprii și 

era peste măsură doritor de a 
şi le impune, îndărătnic în a ie 

apăra. Foazte vorbăreţ, intere- 

sându-se de orice, având cea 
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mai mare plăcere în a discuta, 
a întrerupe pe fiecare, doritor 
de povestiri, de anecdote, îndră- 
gostit de uniforme, de specta- 
cole, de treceri în revistă, în su- 
fletul lui erau două sentimente 
foarte  dedsebite. Unul era de 
mândră aristocrație și de ten- 
dință către monarhia absolută. 

> Primit la Primăria din Berlin, 
el provocase nemulțămire prin 
aceia că scrisese în grecește, pe 
cartea cea mare a Municipiului 
versul iui Homer: „Nu este 
bună stăpânirea a mai multo- 
ra, unul singur să fie stăpân“. 
Dar a doua dorinţă a lui în po- 
litica internă era a măguli 
clasele sărace, muncitoare. Şi 
Bismarck. încercase un socia- 
lism de Staţ contra socialismu- 
lui celuilalt, dar în această di- 
recţie, cu încă mai multă hotă- 
râre şi cu măguliri pe care Bis- 
marck nu le-ar fi făcut, a lucrat 
Wilhelm al II-lea. 

In ce privește pe prinții ger- 
mani, noul împărat se uita la 
dânșii ca la un fel de supuși. Ei 
trebuiau să-i fie credincioşii to- 
varăși în ceasul primejdiei, şi, în- 
tun vestit discurs pe care l-a ţi- 
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> nut pe la 1890, el spunea cam a- 

cestea : „Privesc steagurile ace- 

stea ale deosebitelor State, dar, 

când va veni primejdia, ele toate 

se vor strânge împreună și se va 

forma în felul acesta o singură 

mare armată germană supt un> 

singur drapel, al Reichului. 

Pentru flotă, pentru colonii, 

a ajuns în concurenţă cu An- 

glia, și principala lui preocupa- 

ție de atunci înainte a îost să 

se ridice cât poate la același 

nivel cu Anglia pe Mare. Deci 

Anglia l-a suspectat, de cum a 

manifestat această dorință și a 

ajuns să coboare ideile sale des- 

pre Orzan si colonii în sufletul 
poporului german. 

Preceptorul îrances al micilor 

prinți saxoni arată cum li dăruia 

modele de vase de războiu pen- 

tru a-i face să între de mici în 

„ritmul nou“. 
> Cu aceste calităţi şi defecte, 

Wilhelm al II-lea ar fi putut să 

aibă o situaţie interioară mult 

mai bună şi mai sigură, dacă un 

temperament nenorocit nu-l fă- 

cea, să treacă dela provocare la 

depresiune. Intrun rând cance- 

larul Biilow, unul din oamenii 

432 —



cei mai fără de caracter cari au 
condus un Stat, cum o arată 
înseși memoriile lui, l-a desa- 
vuat public pentru o cuvân- 
tare nesocotită, și mândrul Im- 
părat a avut o crisă de nervi, 
gata să abdice în folosul fiului 
său, care, în marele lui egoism, 
adesea opus tatălui, atâta aş-> 
tepta. Pentru aceasta i-a slăbit, 
fireşte, foarte mult autoritatea 
un timp, şi felul cum se desfăcea 
de aceia cari-l serviseră îl lăsa 

“ aproape isolat, 
Dar în această permanentă 

stare de spirit nu poate urmări 
cineva scopuri imperialiste. De 
fapt, de la un timp, împăratul 
s'a lăsat întrecut de diplomația 
sa, care i-a spus ce a vrut, care 
s'a jucat dese ori cu hotărtrile 
lui, mai totdeauna pripite, şi 
de anume cercuri, militare şi 
industriale, pentru care răz- 
boiul era un element de carieră 
sau de câștig. Era și foarte 
mult supt influenţa capitalului 
german întrebuințat în „indus- 
tria grea“ : Krupp şi Krupp von 
Bohlen dela Essen, oraș al fie- 
rului și al oțelului, unde se tur- 
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nau tunurile şi se pregătiau 
armele. 

Nu se poate zice că exista, 
pe vremea lui, un cerc de ofi- 

țeri având influența pe care, 
în Austria, o avea, atunci, un 
grup de ofițeri tineri, nu pe 
lângă Francisc-losif, care și el 
era un mare doritor de pace, 
gata să stingă orice flacără, dar 
în jurul lui Francisc-Ferdinand, 
nepotul împăratului şi  moște- 
nitor al lui, biet om bolnav de 

piept multă vreme, aşa că lu- 
mea credea, că va muri şi care, 
întors dintro lungă călătorie, 
de acuma sănătos, păstra un 
sentiment de ură față de oa- 
meni,  întrebuințându-și vre- 
mea numai la vânătoare: în 
castelul lui dela Konopischt nu 

se văd decât toate icoanele și 
statuile privitoare la Sfântul 
Gheorghe şi, pe de altă parte, 
în toate culoarele sunt coarnele 
tuturor cerbilor pe cari i-a o- 
morât. Căsătorit, contra voinții= 
Impăratului, cu contesa Cho- 

tek, femeie fără frumuseţă și 
graţie, cu suflet aspru, foarte 

imperioasă, era dominat de 
dânsa. Wilhelm al II-lea căuta 
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legăturile cele mai strânse cu 
dânsul, închipuindu-și că, pin 
acesie legături întăreşte oraineca 
de lucruri stabilită, cu atâta 
greutate, încă de Bismarck. 

Nicio tendință  imperialistă, 
nici la unul, nici la altul. Fran- 
cisc-Ferdinand era stăpânit 
de altă dorință, foarte puter- 
nică, pe care a păstrat-o până 
la sfârşit: aceia de a schimba 

Zalcătuirea interioară a Monar- 
hiei, făcând o Monarhie tria- 
listă, în care ar fi micşorat pe 
Unguri în folosul Slavilor și al 
Românilor. Şi în memoriile d-lui 
N. Cantacuzino, care se tipă- 
resc în Revista mea francesă, 
se găseşte un ecou al zvonului 
de atunci, că, poate,  omorirea 
arhiducelui de un liceian sârb, 

la Seraievo, poate să fi fost în 
legătură și cu multe persoane 
care nu doriau ca el să ajungă. > 
Impărat şi rege. 

Prin urmare, Wilhelm al 
Il-lea dorind stăpânirea. “Mării 
şi colonii, în rivalitate cu An- 
glia, triumtul comerţului ger- 
man, ici și colo cu manifestații 
care-i mâguliau vanitatea, ca 

„apariţia aceia de la Tanger, 
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> iar, de altă parte, arhiduceie 

moștenitor, care visa o altă Mo- 
narnie, nu sunt imperialișui, ae 

şi în jurui acestui din urmă erau 

mulţi ofiţeri tineri cari, ca și u- 

nele doamne din Viena, doriau 

războiul cu Serbia, părându-li-se 

că nu se poate face Statul tria- 
ust dacă nu mira și aceasta ţara 

slavă anexată, în alcătuire. Dar 

aceasta e mai mult un adaus la 

pianu linterior decâi, un articol 

de poliţică externă în direcţie> 

imperialistă. 
Ca să fie deci motivul schim- 

bării de direcţie a trebuit o 

schimbare în sooietatea însăși, 

o schimbare care este sufletea- 
scă, de vreme ce şi materialismul 

este tot o concepţie a sufletului 

omenesc, producându-se un im- 

perialism naţional al societăţii 

înseși, Nu numai generaţia de» 

acuma, Ci şi generația prece- 

dentă în Germania a gândit 
aşa, cu deosebirea că generaţia 

actuală are la îndemână mij- 

loace diabolice care nu erau la, 
1914 și că a tost supusă unei e- 

ducaţii care, în materie de di- 
namism, duce mult mai departe 

ca dinamismul de atunci. In a- 
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ceastă, nouă atmosferă se întâl- 
nește, cum vom vedea mai pe 
larg, concepția aceasta materia- 
listă a necesităţii ca viaţa ome- 
nească să aibă cât mai multe 
satisfacţii, indiferent dacă satis- 
facţiile acestea se pot lua cu bi- 
nele sau cu sila. 

Şi vom găsi, în același timp, şi 
o altă mișcare, ideologică. Miş- 
carea aceia, care şi-a găsit ex- 
presia în Nietzsche, nu German 
de origine, ci Polon, suflet 
slav mistic, întrebuinţând o 
formă total negermanică, ob- 
scură, lirică, entusiastă. De la” 
el va veni, în faţa materialismu- 
lui legat de socialism, noua i- 
deologie asupra omului şi „Su- 
pra, rasei“, făcută anume ca să 
stăpânească pe ceilalţi. Şi feno- 
menul pe care-l vedem acum 
este cu atât mai îngrijorător 
pentru toată lumea, cerând 
jertfe ne mai pomenite în isto- 
ria, omenirii, pentrucă n'avem a 
face cu un om, ci cu transfor- 
marea, societăţii înseși, fireşte și 
prin acest om, care el însuși nu 
este în fond decât un exponent 
al unei direcţii de spirit mai ve- 
che decât dânsul, îmbrăcată 
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într'e formulă, care este la în- 
demână oricui, pentru a-l pre- 
găti ca, prin mijloace tehnice 
unite cu entusiasmul lui fără 
margeni, să poată stăpâni lumea. 
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Lecţia a XXV-a 

NOUL IMPERIALISM 

Am spus că voiu încerca să 
explic de ce imperialismul a luat 
un nou avânt, după ce nici Bis- 
marck, nici Wilhelm al II-lea nu 
pot îi considerați ca represin- 
tanţi ai imperialismului. Faţă de 
nebuniile care sau petrecut pe 
urmă, ei apar ca oameni foarte 
cuminţi, cari n'au abuzat de 
victoria lor și n'au aruncat lu- 
mea în tot felul de aventuri pen- 
tru a urmări lucruri care ori nu 
se pot câștiga, ori, dacă se câști- 
gă se plătesc cu vigoarea însăși 
a națiunii, care se resimte pe 
urmă, foarte multă vreme de pe 
urma, unei astfel de sforțări. 

în lecţia finală de la Acade- 
mia de Comerţ în acest an, arn 
arătat unul din motivele acestei 
schimbări, natural nu în legă- 
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tură cu problema imperialismu- 

lui. Unele din acele explicaţii se 

cer resumate, multe altele însă 

adause. 
întâiu avem a face cu înstă- 

pânirea asupra omenirii a doc- 

trinelor materialiste, care nu vin 

din consideraţiile economice ale 

gânditorilor din secolul al XVIII- 

lea, cari erau oameni de teorii 

şi înțelegeau să se aplice teoriile 

acelea în margenile ţării lor, 

așa încât pentru economiștii din 

epoca lui Turgot problema era 

francesă, în legătură cu tendin- 

ţile de a reface societatea fran- 

cesă, iar nu cu gândul de a în- 

tinde sistemul şi aiurea. Punctul 

de plecare al noilor tendinţi ma- 

terialiste se poate găsi însă în 

America, unde sa creat o socie- 

tate întreagă, care-și are mijloa- 

ce naturale nesfârșite și, pe lân- 

gă aceasta, oameni cari sau pus 

la lucru pentru a le exploata. 

Oameni noi se desfăcuseră din 

Europa, de o moralitate poate 

dubioasă, dar de o energie pe 

care o dovedia tocmai faptul că 

plecaseră de acolo. In timpul din 

urmă am găsit a carte, extrem 

de interesantă, care cuprinde 
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scrisorile unor Danese și unor 
Danesi așezați în America, de 
Nord: din bieţi lucrători amărâţi, 
fără iniţiativă acasă, de la o 
vreme se creiază, în Canada, un: 
plantator cu oarecare avere, ca- 
re izbutește a-și aduce nevasta 
care nu avusese încredere, ci se 
despărțise chiar de dânsul; se 
tormează, o întreagă familie de 
muncitori încrezuţi și capabili, 
cari întemeiază -gospodării fru- 
moase. Dar, alături, sunt și in- 
telectuali cari trec în Canada, 
fără aceleași mijloace de ener- 
gie de care dispun muncitorii şi 
țăranii, și aici noua gospodărie 
dă faliment. Şi din acest exem- 
plu se vede marea influenţă a- 
supra producţiei americane a e- 
lemențelor plecate din Europa, 
care au întâlnit și dificultăţi 
foarte mari, dar ele n'au făcut 
decât să le întărească caracte-> 
rul, 

Pe de altă parte erau în A- 
merica și oameni idealiști, cari, 
pentru motive de drept, pentru 
motive constituţionale, se duse- 
seră acolo; ei represintau o se- 
lecţie făcută în societatea  en- 
glesă a secolului al XVII-lea. Şi 
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aceștia se stabiliau în mijlocul 
pustiului, în fața fiarelor, în fa- 
ţa, Pieilor Roşii, într'o lume care 
nu are sate nici acum, ci nu- 
mai ferme, care cer braţe, şi se 

întemeiaseră familii mari  toc- 
mai din causa nevoii de a fi cât 
mai mulți muncitori. Am citat 
și aiurea casul unui călător eu- 
ropean care, în America, a avut 
o emoție puţin obişnuită când 
s'a ridicat cel ami bătrân, pa- 
triarhul familiei, cu fii, nepoți, 
poate și strănepoţi, ca să închi- 
ne pentru Washington. 

Dar unii Europeni au trecut 
în America încă de pe vremea 
luptei pentru libertatea * ei, au 
ajuns în contact cu această so- 
cietate şi au venit cu alte păreri, 

> despre viaţă. Unul din elevii A- 
mericei este și Napoleon al 
III-lea, care a imitat exemplul 
de acolo în Franţa şi imitaţia 
lui a introdus acest curent în 
Germania și întru câtva și în ţă-> 
rile celelalte ale Europei. 

Să se adauge că, de la un timp, 
s'a introdus în cugetarea euro- 
peană metoda știinţilor natura- 
le : şi Goethe în acest domeniu 
a fost un precursor. Altele erau 
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ştiinţile naturale de caracter li- 
terar ale lui Buffon, cu stilul în 
manșete de dantelă, şi altceva o 

>nouă și mare mişcare, cu ipoteze 
îndrăzneţe, cum a fost casul cu 
Darwin și școala plecată de la 
dinsul. Metoda ştiinților natu- 
rale a întrat și în alte domenii. 
Căutarea legilor în istorie nu e 
altceva decât încercarea de a 
trece şi în domeniul aceşta o 
metodă care nu se potriveşte de 
fapt cu istoria. | 

Pe de altă parte, fabrica întin- 
zându-se în Europa, muncitorii 
au alcătuit o clasă care a atras 
întăiu atenţia oamenilor senti- 
mentali, cari se gîndiau şi la: 

> țărani: George Sană, la bătrâ- 
neţe, după multe aventuri, a de- 
venit „la bonne dame de No- 

gent“, ceia ce dovedeşte că ro- 
manciera din „La Petite Fade- 

tte“ şi-a făcut din iubirea pentru 
clasele rurale un element de via- 
ţă proprie. în Memoriile Acade-> 

“miei de Ştiinţe Morale şi Poli- 
tice din Paris, am întâlnit, pe la 
1830 încă, discuţii cu privire la 
problema, muncitorească. Şi, pe 
de altă parte, Biserica protestan- 

— 443



> tă, calvină din Franţa a arătat 

un interes mare pentru aceiaşi 

lucrători. Dar, mai ales, de la o 

bucată de vreme o întreagă lu- 

me de mistici au ridicat sus reli- 

gia muncii și au visat o nouă or- 

ganisare a societăţii, care s'ar 

sprijini pe meritul fiecăruia în 

munca pe care a cheltuit-o: 

saint-simonienii şi, alături de 
dânșii, fourieriștii, cu falanste-> 

rele. 
Tată deci tendinţe care se spri- 

jină pe teoria că orice om adu- 

ce cu dânsul dreptul de a trăi. 

Alături, economia politică a a- 

„uns să se formeze, întăiu prin 

> şcoala germană a lui List, care 

a fost și el în America. Și, adau- 

gindu-se cugetarea lui Hegel, 

încă la modă atunci, la însemnă- 

tatea obţinută, de economia poli- 

tică a timpului, așa cum 0 pre- 

sinta Michel Chevalier în Fran- 

ţa, s'a ajuns la acea doctrină, 

monstruoasă şi falsă, care este, 

în domeniul politicei sociale, so-> 
cialismul lui Karl Marx. 

Prin toate acestea s'a format 

şi întărit concepţia materialistă 

a vieţii umane, care sprijină to- 
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tul pe producerea hranei, pe îm- 
părţirea şi consumarea ei. 

Apoi, trecând de la clasă la 
naţiune, cum se aruncase mai 
înainte, pe acelaşi temeiu de 
ură, o clasă împotriva altei cla- 

>se, s'a ajuns să se arunce naţiu- 

nea proletară împotriva natiunii 
capitaliste. Sau națiunea „tână- 
ră“, „dinamică“, iar adversarii > 
sunt plutocraţii. 

Pe lângă aceasta s'a introdus 
o notiune străină secolului al 
XVIII-lea. Acesta împărția po- 
poarele în civilisate şi necivili- 
sate, cu dorința ca toţi să se în- 
tâlnească în aceiasi civilisaţie de 
caracter uman şi abstract, la 
care râvnesc toţi „filosofii“ ace- 
stei epoci. dar nimeni nu spunea 
că sunt naţiuni lăsate de Dum- 
nezeu pentru a fi superioare şi 
națiuni blăstămate de Dumne- 
zeu ca să nu se poată ridica nici- 
odată la o superioritate. E vorba 

„de teoria, astăzi la modă, a rasei 
superioare, nu fără legături mai 
depărtate cu lumea veche. care 
ar fi fost stricată pe vremea 
Romanilor şi sar fi înoit 
prin virtutea rasei tinere germa- 
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>ne. Şi se știe cu câtă dreptate a 
fost combătută ea de Fustel de 
Coulanges, care a arătat ce pu- 
țini erau Germanii și un Grigo- 
re de 'Tours arată oribilele crime 
care se săvârşeau în dinastia 
Francilor multă vreme după tre- 
cerea, la creștinism, pe când so- 
cietatea romană, care a produs 
pe Siagriu şi Boetiu, nu poate 
fi considerată ca fiind stricată, 
fiindcă, de altfel, ar fi perit. Dar” 
astăzi chiar, un istoric german 

de origine francesă, d. Capelle, 
după ce arată ce au fost în ade- 
văr năvălirile barbarilor, afirmă 
totuși că lumea trăește și acum 
pe  basa resultatelor invasiei 
germanice. 

Dar, pe lângă toate acestea, în 
societatea europeană a secolului 
al XIX-lea sa pronunțat o în- 
viere a vechiului romantism. 

Generaţia” care se menținea 
prin anii 1890 avea înainte o Ii- 
teratură şi o artă de un caracter 
logic, concret, clasic. 
„In ce priveşte poesia, era un 

fel de desgust faţă de - sunetele 
de trâmbiţă obositoare și de bă- 
taia de tobă a lui Victor Hugo ; 
erau oameni cari, față de fru- 
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> moasele sonete ale lui Heredia, 
preferau pe Alfred de Musset, 
pentru că era spiritual și sincer, 
pe Alfred de Vigny, pentru înal- 
tul ideal uman și foarte marea 
discreție în întrebuințarea mij- 
loacelor literare ; publicul era 
mulțămit de o literatură poetică 
în care lucrul de căpetenie era, 
forma : parnasianismul frances. 
Tot odată era și o influenţă a li- 
teraturii belgiene din faza întăia, 
inainte de Verhaeren și Maeter- 
linck : un scris de atmosferă 
casnică. Şi, la Paris, Francois 
Coppte cânta lucruri de toate 
zilele, nu fără un element. de 
gingășie. 

In domeniul romanului se ser- 
ba triumful naturalismului, re- 
presintat în vechea formă, fără 
element romantic, precis, simplu 
și corespunzător sentimentului “ 
şi felului de a fi naţional, de 

> Maupassant. Pe vreriea aceia 
Flaubert era prețuit nu pentru 
siguranța perfectă a stilului său, 
ci pentru adevărul din Madame 
Bovary și exactitatea istorică 
din Salambâ. Zola, de fapt un 
romantic de o mare sforţare epi- 
că, era prețuit înainte de toate 
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pentru materialul de umanitate 

contemporană pe care-l punea 

la, dispoziţie publicului. Gândirea, 

filosofică însăși era aplecată a- 

supra  realităților,  metaiizica 
fiind ceva, de mult demodat. 

In ce privește arta cu portre- 

te din burghesie şi, pe de altă 

parte, o întreagă şcoala natura- 

listă, aceia de la Fontainebleau, 

în legătură și cu ai noștri, Gri-. 

gorescu, Andreescu: şcoala lui 

'Proyon, Corot, Millet, apoi Rosa 

Bonheur, cu animalele ei, Cour- 

pet, care a luat parte și la Co- 

mună, amestecat cu muncitorii, 

potrivit cu originea lui, trime- 

țând, din lumea, aceasta, ștearsă 

a muncitorilor cu haine rău tă- 

iate și rău purtate, figuri şterse, - 

fără originalitate. Așa era, lumea” 
atunci, 

_ De-odată însă, cum se întâm- 

>plă în viața omenirii, sa ajuns 

la o nouă fasă romantică. În- 

tăiu interes mare pentru roman- 

tism, căutând să facă a întra în 

el: chiar și elemente cari nu sunt 
propriu-vorbind romantice. Rous- 

seau nu mai era „filosoful“ se- 

colului al XVIII-lea, autorul 

„Contractului Social“, iscodito- 
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“rul teoriilor despre educaţie; 
ceiace era, interesant pentru oa- 
menii dela 1920 era sentimenta- 
litatea din „Confesiuni“, din» 
„Noua Heloisă“, ori un anumit 
sentiment al naturii în loc de 
observarea și buna reproducere 
a. realităţii, s'au căutat lucrurile 
delicate, neclare, cu exploatarea 
subconștientului și a inconștien- 
tului, și o întreagă filosofie a 
căutat să lămurească lucrurile 
acestea, până s'a ajuns și la doc- 
trine odioase, dar atrăgătoare. 

Faţă de artă sa făcut și o o- 
peră de dreptate. Pe când, înain- 
te, se admira numai arta Renaş- 
terii, acuma s'a ajuns la o iubi- 
re adânc înţelegătoare pentru 
arta  aşa-numiţilor primitivi, 
cari, de fapt, ei nu sunt primitivi, 
ci dau o altă interpretare unui 
fond uman tot așa de bine stu- 
diat, după metode tot aşa de rea- 
le și severe ca şi cele întrebuin- 
țate de artiștii Renaşterii. De> 
aici, în Anglia, a răsărit şcoala 
prerafaelită, care a unit pictura 
cu poesia, ajungându-se la exa- 
gerările unui Dante Gabriel Ro- 
setti. n musică, de sigur că Wag- 
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> aer a fost un'creator genial, dar 
“ambiția. lui. de a voi să se amestece 
“toate artele în cevă dominat de 
“musică, aceia. din toate. artele 
„care. „poate presida” mai pu- 
“in. şi care. se: cere. mai mult să 
fie: presidată ea însăși, ideia. de 
:ă, face-o artă integrală, în servi- 

iul unui ideal de lohengrinism, 

:aparţine - aceleiași înălțări  iîn> 

- Supa” -real, 
In. soc ictatea aceasta, fireşte 

că metafisica, a înviat, și a în- 
“viat nu ca. o posibilitate, ci ca un 

fel de datorie. E era lui. Nietz- 
-sche un. Slav, Polon, un -entu- 

siast, un visionar. Lumii de a- 

turci, în  crisă. sufletească, „i-a 

„vorbit Zarathustra“. Bolnav, 

„purtat din. l6c'în loc în chinuri 
„fisicei: grozave, smulgând. visiu- 

mile sale unei fatalități ereditare 

care apăsa asupra. ui, Nietzsche 

dispunea, de.mijloace de stil ex- 

tiaordinar, prin care câștiga. A- 

-firmaţia supraomului a măgulit 

„toate “ambițiile noilor, xomantici 

ași în politică; 
In: 'domeniul. Istoriei au apă- 

aiti cărţi, cum. este a lui Spen- 

„Bet, Apusul: Ocoidentulii” „-ea- 
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re -nu este. altceva: decât încerga-: 
rea de a, înlătura întreaga MOŞ-, 
tenire de civilisaţie. - - -.: 

Odinioară, teatrul. era “istoric, 

realist, ideologic. în.loc; sa îm- 

bulzit teatrul ui Bernard Shaw, 

Irlandesul absurd, grăbit : să-şi. 

bată -joc:de toate figurile. - -eele: 
mai venerabile și să-și desaprobe 

țara şi în momentele: cele -mai: 
grele ale ei. S'a ajuns la-un tea- 
tru jucat fără costume, fără de-. 
coruri, ba la: realisări de: mister: 

care merg de la umbrele și po: 
vestirile lui Maeterlinek: la; 'visiu- 
nile lui Ivo Voinovici Ragusanul,; 

cel mai mare. dramaturg iugo» 22 
slav. 

Pe când și- povestirea, apucă pe 
toate drumurile care-i plac. și 
întrebuințează “ce formă. -vrea, 
sculptura face statui: din. cutii 
de sardele -şi caută forma pură: 
și pictura, desființează. perspeeli- 
vele şi 'substituie naturii; care e 
a. tuturora, visiuni. care. sânt+nu- 

mai ale artistului, Și dacă 1 numai 
când.e sincer: - a 

Dar misticismul acâsta, € care. ș6 

degajează din toate. - manitestă= 
rile sufletului omenesc, influen: 
țează şi asupra politicii, Se iveş- 

 



Pte în locul religiei vechi, chiar 
dacă "oamenii declară că se 
mai ţin de dânsa, o altă credin- 
ță, păgână și sălbatecă, vărsând 
sânge şi oferind sânge. Viaţa nu 
mai este dată pentru a fi trăită 
armonios și frumos pentru bine- 
le propriu, pentru binele altor 
oameni, pentru lucruri de crea- 
ție, pentru înălțarea acestei c- 
meniri. Se substituie o voluptate 
a perversităţii, făcând din sacri- 
ficiu și supunere virtuți cardi- > 
nale. 

Se înțelege cum într'o socie- 
tate care trăieşte într'un astfel 
de misticism ajung câteva ior- 
mule strigate tare la întruniri cu 
o încruntare din sprincene, pen- 
truca să se arunce la un oribil 
măcel milioane de oameni. Misti- 
cismul trebuia să aducă în inte- 
rior revoluţie și să aducă în ex- 
terior răsturnarea tuturor valo- 
rilor prin violența deslănțuită. 

Se recomandă, furios și fana- 
tic, un nou viitor, care nu poate 
fi decât dacă, fiinţa omenească 
făcând parte din ritmul lumii, 
s'ar schimba acesta însuși, ano- 
timpurile, ziua și noaptea, nu 
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S'ar mai succeda, mersul stelelor 
ar fi transformat, căci noi nu 
suntem creatorii, ci efluxul, în 
domeniul nostru, al vieţii gene- 
rale a lumii. 

Se adauge cultul supraomului, 
celalt motiv de imperialism. Un 
Suveran, o dinastie, o stăpânire 

legală sunt lucruri care vin dela 
sine, care reprezintă o lungă 
continuitate, care oferă » garan- 
ție, dar, când popoarele se rup 
din succesiunea dinastică, chiar 
păstrând pe Suveran, sau şeful 
de stat, dar cu condiţie să nu 
voiască, să nu decidă, minunea , 
zilnică se impune, cu orice preț ! 

Cine urmăreşte puterea fără 
să aibă niciun drept dinastic, 

fără să aibă o superioritate în 
creațiune și niciunul din temeiu- 
rile obișnuite și admisibile, acela 
trebue să măgulească, trebue să 
fie demagog, să cultive vulgul, 
şi, înșelându-l, să-l aţâţe. Minu- 
nea cotidiană nu este altceva 
decât  zvâcnirea - la termene 
scurte. ” 

Aceasta este conclusia la care



ajunge cursul de anul acesta, și: 
prin :el am voit să duc un servi- 
ciu şi cugetării şi orientării tine- 
retului, și cred că va veni o vre-. 
me când această lămurire va îi 
prețuită, 
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