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Cartea
Ca

să realizezi

ceva,

poştală
trebue

Nr.

1

să gândeşti

mai

întâi, să;

simţi emoția şi să ai pasiune pentru ideia gândită, să
hotărăşti, apoi să execuţi, în legătură cu voinţaşi puterea de care dispui.
Fu am gândit asupra călătoriei de studii pe care o
întreprind acum în aceste trei ţări şi am trecut prin
fazele de mai sus până am început executarea, Această
călătorie face parte din cele cinci călătorii de studii în
plin război prin alte ţări, şi este a patra pe care o
execut acum. Rămâne să mai întreprind pe a cincea în
vara âceasta, prin Elveţia, Franţa, Spania, Portugalia
dacă va vrea Dumnezeu şi dacă nu se vor opune împrejurările de război.
Proectasem să plec încă din Noembrie trecut, dar
vorba românului: socoteala de acasă nu se potriveşte:
cu cea din târg.
Când toate formalităţile şi vizele de pasport erau
gata, plecarea fixată, biletele de călătorie cumpărate, intervine un inponderabil şi-mi amână plecarea până în
Februarie a.c.
Inponderabilele acestea au în viaţa omului şi. în desfăşurarea istorică a popoarelor, roluri neaşteptat de
mari. Eu însă scriind aci numai impresiuni de călătorie
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nu mă opresc asupra rolului inponderabilelor în general, mai ales că voi trata această chestiune într'un
capitol special din filosofia războiului şi evoluţia lui,
lucrare pe care sper să o public în curând.
Pe lângă preocupaţiile mele din primele trei călătorii
în plin război, mă voi ocupa în această a patra călătorie
de problema macedo-românilor pe care o cunosc câtva,
atât din cele citite cât şi prin legăturile mele de rudenie
şi prietenii cu mulţi macedo-români.
Legaţiunile ţărilor respective şi forurile noastre superioare, “mi-au dat sprijinul moral ca să pot. întreprinde
această călătorie, în condițiuni bune, şi sper că o voi
termina cu bine şi cu folos.
Dar pentru a realiza ceva în viaţă, mai trebue, pe
lângă gândire, hotărîre, pasiune, voinţă şi putere de
executare,

încă

un

element:

cunoaştere,

cunoaştere

şi

iar

cunoaştere.
Călătoriile mele în plin război prin alte ţări, au explicaţia tocmai în nevoia cunoaşterii problemelor respective, şi în faptul că, cei mai mulţi nu reuşesc în
viaţă, fie că nu au cunoştinţe complete, fie că se cred
prea cunoscători, sau cum se zice sunt prea plihi de ei
însăşi.
— Aşa dar, dragă lancule, îmi spune un prieten,
care

a citit

această

'glijezi principalul.
cunoaşterea,

carte

Faci

cunoaşterea

poştală

în

călătoriile
şi

iar

manuscris,

acestea

cunoaşterea,

ca

tu ne-

să
în

cauţi
ioc

să

cauţi bani, bani şi iar bani. Ori ai bani destui, ori eşii
naiv.
— Se va vedea odată dragul meu că, nam nici bani
destui, nu sunt nici naiv. Banii nu au fost niciodată
scopul principal pentru mine. Mie mi-a rentat întotdeauna iubirea de adevăr şi de oameni, delicateţa, energia şi prestigiul moral; iar în ce priveşte naivitatea, eu

n'am crezut niciodată că m'a adus barza pe pământ, dar
mi-a plăcut povestea şi îmi place cum îşi îngrijeşte
barza puii ei, cum ţine ea la casa care îi ocroteşte cuibul,
pe acoperiş, cum se mulţumeşte numai cu ce-i trebue
ei, cum nu păgubeşte pe nimeni şi cum nu face altora.
ceeace nu-i place să-i facă ei alţii. Se zice însă că barza
dă foc la casa ai căror copii le strică cuibul.

Cartea
La ora 6,50 plecam

poştală

Nr.

2

din gara de Nord pentru Giurgiu-

port.

Domnul Vice Consul Tatos, dela Rusciuc, care aştepta
aci pe doamna dela Bucureşti, împărţia amabilitatea şi
cu mine. Anunţasem consulatul că sosesc.
Il cunoşteam şi îl preţuiam din anii trecuţi când m'a
primit tot aci, cu aceeaşi amabilitate. Sunt de atunci
vreo cinci ani, în care timp el a trecut vice consul pela
Vama, Bitolia, etc.
Ce bine prind cunoştinţele şi prieteniile dacă ştim să
le preţuim, să nu abuzăm de ele, şi, când se ivesc ocaziunile, să le probăm prietenia noastră,
Domnul Consul Naum lonescu, îl rugase să mă primească la gară şi să mă invite la consulat unde are
domnia-sa şi domiciliul. La rândul lui, domnul consul
fusese anunţat de alt prieten al meu Hrisicu, un bun
cunoscător al problemelor balcanice, fost consilier la
Istambul, neînțeles un timp oarecare, de către anume
autorităţi, în ultima perioadă de timp.
Doamna Ionescu — ca şi soţul său — amabili şi prietenoşi — m'au socotit ca părintele lor, mai ales că,
din vorbă în vorbă, am .descoperit că ne cunoaştem.
de mult.
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"Nu

vă mai plângeţi de oameni şi de viaţă, căci nu

sunt altfel decât suntem toţi, dar trebue să ştim a
extrage mierea din sufletul lor, fără a-i turbura sau
vătăma, nici a-i socoti numai după ceeace nu este miere
în ei, căci nu există nimic în viaţă şi în lume care să

nu aibă un rol şi să nu aducă un folos.
Consulul, de origină macedonean, şi vice consulul,
moldovean buni cunoscători ai problemelor macedonene,
mi-au dat preţioase informaţiuni şi desluşiri. Mai ales că
domnul Tatos, venise dela Biţolia numai de câteva săptămâni.' Despre acestea voi vorbi în alte cărţi poştale.
Deocamdată, iată câteva impresiuni din această zi
petrecută între Giurgiu şi Rusciuk.
Portul Giurgiu, curat şi îngrijit, se prezintă foarte
bine ca organizare şi funcţionare, cu toate că ne găsim
în plin război.
Portul Rusciuk deşi bine construit pare mai deranjat
de starea actuală de război. Cum ploua şi ningea şi cum
salele dela portul Rusciuk nu erau încălzite, impresiunile mele desavantajau acest port faţă de portul Giurgiu,
care, acum cinci ani, când am trecut la expoziţia dela
Filipopole, nu făcea impresiune bună ca cel dela Rusciuk,

Am trecut dela
Ferry-boot-ul nu
cauză vagonul de
Bucureşti ci dela
Sofiei până mai

Giurgiu la Rusciuk cu un mic vaporaş.
circulă, fiind în reparaţie. Din această
dormit pentru Sofia nu porneşte dela
Rusciuk. Dealtfel dela bombardarea
zilele trecute, n'a existat vagon de

dormit nici între Rusciuk şi Sofia.
Populaţia bulgară din port şi din oraş nu pare impresionată de război dar se observă uşor că îndură lipsuri,
judecând după vitrine, după hrana la restaurante şi după
piaţă. Ciorba de fasole şi iahnia de cartofi formează
fondul listelor de mâncare.
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Din cele şase ţări vizitate până astăzi, prima impresiune de aci, mă face să cred că în Bulgaria sunt cele
mai pronunţate lipsuri, mult mai pronunţate decât în
Germania, care ma fost niciodată lipsită de pâine albă,
şi 4—5 feluri de mâncare la restaurante, cum am. văzut
astăzi la Rusciuk şi cum probabil este în toată Bulgaria.
Voi mai. verifica aceste prime impresiuni.

Cartea

poştală

Nr. 3

In seara de 14 Februarie am plecat dela Rusciuk la
Sofia. Vagonul de dormit complet. Dar eu am avut
cabina reţinută. Ploae şi viforniţă.
Munţii Balcani nu prea încăreaţi de zăpadă. Pe dealuri
şi platouri puţină zăpadă.
Nu cred să fi greşit că am plecat cu pălărie şi deinipalton, mai ales că pun preţ pe îlanelele şi puloverele
luate. M'a tras inima mai mult să am şi un pardesiu,
decât o blană sau un palton. Pălăria am căptuşit-o cu

un base de lână.

|

Dar prevederea cea mai bună a fost valiza cu merinde.
La vagonul de dormit nu s'a putut servi nici măcar
apă minerală, aşa că valiza a intrat imediat în funcţiune
înainte de a mă culca; iar dimineaţa la ora 7 am mâncat
şi băut din valiză ca la un ospăț.
In asemenea împrejurări, şi mai ales prin comparaţie
cu sărăcia de aci, mi-am dat seama odată mai mult, ce
țară blagoslovită este România noastră. Dece o îi zicând unii că, nu ştim să organizăm bogăţia ţării noastre.
Dacă în ţările organizate nu găseşti mai nimic acum
pe timp de război, cum se explică faptul că la noi este
atât de mult?
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Cred că se va isprăvi odată cu astfel de ponosuri ce
se pun pe noi, cum s'a isprăvit şi cu cele despre tăgăduirea originei noastre Geto-Traco-Latină, sau alte ponoase

şi

meşteşuguri

propagandiste

în

care

ne

întrec

alţii fiindcă nu ne pot ajunge în ceeace avem noi superior lor: sinceritate, bunătate, energie, inteligență şi
eroism născut iar nu făcut.
|
La 9,30 eram în gara Sofia. Aci domnul Consul Simion
Dumitrescu strigă în dreptul vagonului de dormit: dom-

nul general Manolescu.

Prezent răspund eu. Acest mo-

ment mi-a reamintit pe cele din ţările prin care am călătorit anul trecut când am fost primit şi ajutat cu
aceiaşi amabilitate de cunoscuţii depe acolo.
Nu cunoşteam. pe domnul consul Dumitrescu dar din
prima clipă am înţeles sufletul şi amabilitatea acestui
om. Îmi pare rău că la plecare nu l-am văzut.
Ce popor bun avem şi ce tineret promiţător are acest
popor? Cu cât călătoresc mai mult cu atât constat bogăţia de suflet şi de energie a poporului nostru, calităţi pe care nu le văd la neamuri pline de ele însăşi.
In drumul dela gară la Legaţiune am trecut prin cartierele bombardate. Pare să "fie distruse circa. 200 elădiri mari, ceeace ar reprezenta cam 10% din totalul clădirilor mari şi mici ale Sofiei.
Afară de distrugerile răsleţe pare că sa urmărit
câteva centre, unde pe cât mi s'a spus se găseau anume
comandamente şi unităţi urmărite de aliaţi.
Sar părea că nu s'a urmărit centrele vitale şi economice ale Bulgariei, cât s'a urmărit interesele adversarilor pe deoparte, şi avertizarea poporului pe de altă
parte. Cred că 10% din geamurile Sofiei sunt sparte.
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poştală
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Trenul pentru Istambul pleacă din Sofia la ora 23,
dar la gară a trebuit să aştept dela ora 19, ne mai fiind
permisă circulaţia pe strade dela această oră până la
ora 6 dimineaţa.
La gară n'a îost tocmai uşoară aşteptarea de cinci
ore mai ales că, nu există decât o sală de aşteptare comună. Restaurantul gării s'a închis la ora 19.
Dar orice rău cu binele lui. Am văzut şi învăţat multe
în această claie peste grămadă de cinci ore. M'am gândit de câteva ori ce greşală aş fi făcut să iau şi pe soţia
mea, cum. ar îi dorit ea şi cum ar fi fost plăcut şi pentru

mine.

Ă

!

Vremea uriîtă cu ploaie, vilorniţă şi îrig. Dacă va fi
tot aşa până la Istambul, s'a isprăvit cu credinţa mea
că voi găsi aci primăvara.
In gară am cunoscut un student persan care se înapoia
dela Berlin unde studiase ingineria şase ani. M'a invitat
să merg la Teheran unde părinţii lui vor fi bucuroşi să
mă primească. l-am mulţumit şi i-am spus că trecerea
prin alte ţări decât cele pentru care am agrementul ţării
mele ar însemna aventură nu studiu.

Am cunoscut şi o doamnă de origină caucaziană, măritată la Berlin cu un negustor de aceiaşi origină. Se
înapoia la părinţii ei către Adana, înspăimântată de
bombardament care distrusese şi apartamentul lor.
Cele nouă valize ale ei, destul de luxoase şi bine umplute, cereau multă atenţie şi energie aşa că, făcea impresiunea unei eroine moderne, în stare să facă moarte
de om pentru aceste valize şi lucrurile preţioase ce ar
fi avut în ele.
„Studentul, deasemenea energic, atent şi delicat faţă de

doamna, i-a fost de mult folos, a ajutat-o mult la aşe-
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zarea valizelor
la vamă,

în vagonul

la schimbarea

de dormit,

în alt vagon

cerea din Bulgaria în "Turcia
carea lor la Istambul.

la revizuirea
de

dormit,

(Swillingrad)

la

lor
tre-

şi la descăr-

Doamna, ca şi mine, stăteam mereu cu mâna în buzunar pentru bacşişuri. Ce să faci: obiceiul e obicei,
oricât ai lupta să-l schimbi.
In vagon am început gustarea, aşa că abia la ora 24 am
putut să ne culcăm. Ne întreceam oferindu-ne reciproc
din

alimentele

ce

aveam.

Doamna avea multe lucruri bune şi rare la Berlin, fără
ajutorul bursei negre. Vorbind în termeni sportivi, România a bătut Berlinul cu 10 la 4 în ce priveşte lucrurile
bune şi gustoase.

In ce priveşte
mânia

a

bătut

somnul, după
Istambulul

cu

aceste gustări, tot Ro6 la

2.

Dar în fumat Berlinul a bătut România cu 20 la 2,
întrucât eu nu fumez decât două țigarete înainte de
culcare.
— Văd că fumaţi circa 50 ţigări pe zi, întreb eu pe
doamna. Cum le procuraţi căci în Germania nu puteţi
avea legal decât trei ţigări pe zi?
— Vă înşelaţi! Doamnele au numai trei ţigări la două
zile.
— Sunt aşa dar şi alte mijloace de procurat ţigări:
In afară de cunoştinţele ce veţi îi având, cum ar fi de
pildă bursa neagră.

Inţelegeţi cum credeţi, răspunse doamna, totul e
să ai ce-ţi trebue şi să nu calci legea, care este destul
de aspră în Germania, când sunt probe că s'a călcat.
—
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poştală

Nr.

5

Dela Sofia până la Est de Filipopoli (Plovdiv) munţii,
platourile, dealurile şi şesurile sunt acoperite de zăpadă,
nu prea

groasă.

De aci către Adrianopoli şi până la Istambul zăpada
se răreşte şi dispare complet spre terminus,
Ploaia şi viforniţa continuă toată noaptea şi toată ziua
la Istambul. Muşcatele din parcuri şi alte câteva plante
mediteraneene, pare că spun: nu vă temeţi de zăpada

dela noi. Trece şi asta ca multe altele.
La ora 7 dimineaţa intrăm în gara dela Istambul. Aproape o jumătate de oră trenul a defilat înainte de
sosire printre fabrici, localităţi şi diferite şosele lumi-

nate electric.

Cum perdusem din vedere să mă informez dacă prietenii mei dela Sofia au telegrafiat la Istambul pentru
cameră la hotel, rugasem pe şeful poliţiei din Swillingrad
să mă ajute să anunţ consulatul dela Istambul.
Poliţaiul de aci, un om foarte simpatic, vorbea româneşte ca un român, se numeşte Nikolaef, bulgar dinspre
Rusciuk. Vă închipuiţi ce noroc am avut şi câtă bucurie
mi-a făcut această întâmplare.

La

sosirea în gara

Istambul,

un

curier

dela

Parc-

Hotel venise să mă anunţe că mi se rezervase o cameră.
Cum însă un hamal tânăr şi abil s'a băgat în vorbă pe
nepoftite, m'a convins că e mai bine, întâi, să mergem
la telefon să întrebăm consulatul.

Curierul dela hotel se ţinea după noi, dar tot nu ex_plica el bine dece a venit la gară. Abia când am sosit
la taxi, şmecherul de hamal a cedat pasul
dela hotel, pe. care l-am înţeles, abia acum,
x

curierului
că, venise
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special pentru mine, şi că domnul Bibescu, dela consulat,
îmi reţinuse camera.
_
Astfel a câştigat şmecherul două lire turceşti (destul
de mult, graţie obrăsniciei şi abilității lui), trei lire am
dat curierului care m'a însoţit la hotel; iar la faxi am;
plătit circa 1200 lei, socotind lira la valuta legală, sau,
de cel puţin patru ori mai mult, la bursa neagră, care
circulă aci, în mod normal. Domnule Munteanu Frasin,
bine mi-au prins cele treizeci lire turceşti pe care mi
le-ai dat la Bucureşti.

Puteţi să înţelegeţi, iubiţi cetitori, cât costă impresiile acestea scrise la faţa locului; dar, ce vreţi, pasiunea
e pasiune şi tot e mai plăcut să ai pasiunea călătoriilor
decât altele care nu ridică pe om, fie chiar pasiunea vânătoarei, care, spre bătrâneţe dă reumatisme, şi a po-

liticei

care

la

bătrâneţe

aduce

ridicolul

şi deziluzia,

chiar dacă ai făcut sau n'ai făcut avere din politică.
lar dacă ai pierdut averea pe care o aveai înainte de a
începe politica, rămâi şi cu ponosul de idealist şi naiv.
Asta este soarta sfinţilor în timpurile de astăzi.

Cartea

poştală

Nr. 6

Park-Hotel este situat pe marginea Bosforului şi are
vedere spre malurile Asiei care se văd foarte bine, iar
noaptea, zecile de mii de lumini electrice fac un tablou
feeric de neuitat.

La ora 19 am sosit la hotel. Cameră caldă cu vederea
la mare. De bucurie
mam putut dormi.

că

după

patru

zile am

sosit aci,

Dimineaţa am scris cărţile poştale Nr. 4 şi 5 până la
ora 10. Eram gata să plec spre consulat, când telefonul
de cameră mă cheamă să vorbesc cu domnul Consilien.
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de legaţie Paul Negulescu, pe care nu-l cunoşteam personal, dar mi se spusese de câţiva prieteni că este un
tânăr cult şi amabil.
Se interesa de starea mea şi dorea să ne vedem.
La ora îl eram la Consulat. In ora cât am stat de
vorbă cu domnia-sa nu mă mai săturam. Mă gândeam
chiar că-mi va părea rău să mă despart, când domnia-

sa mă

invită să luăm

masa

împreună.

|

In acest moment îl cheamă la telefon Ankara. Este
băiatul meu, îmi spuse domnia-sa. Mă roagă să-i trimit
hainele negre pentru un ceai la care este invitat. Aşa
dar descoper că tânărul consilier de legaţie este însurat
şi are un .copil care merge la ceaiuri, deci student.
Când intrăm la masă, ne întâmpină doamna Negulescu
o tânără distinsă şi deosebit de amabilă, care se bucură
de veştile bune dela băiat, în aceiaşi măsură ca şi de
musafirul venit dela Bucureşti.
Au trecut două ore pe nesimţite. Mai ales, uitasem
că sunt la Istambul, şi mi se părea că sunt în ţară în
casa unor tineri pe care îi cunoşteam de mult. Când
Sau adus fructele la masă, am luat automat o portocală.
Atunci m'am recules că sunt la Istambul. La Bucureşti
nu mai văzusem portocale
de un an.
Deodată trecu prin mintea mea două tablouri. Mai
întâi dece cred eu că familiile intelectualilor noştri nu.
voesc să aibă copii, şi al doilea dece popoarele se despart prin războaie şi ură, tocmai acum când tehnica le
pune la dispoziţie cele mai sigure mijloace ca să se
înfrăţească şi să se bucure de toate bunătăţile pământului ?!
|
Cea dintâi credinţă mi-o voi schimba, dacă nu este
întemeiată. Soluţia la cea de a doua întrebare nu cred
să întârzie prea mult, fiindcă timpurile de astăzi se

16
aseamănă ca două picături de apă cu cele când s'a zis:
„Şi iarăşi-va să vie să judece vii şi morţii“!

Cartea

poştală

Nr. 7

La ora 15 când eşiam dela masa la care mă invitase
domnul consilier de legaţie Negulescu, întâlnesc pe sala
consulatului pe d-l Celea. Avusese multe lucrări de
expediat. Ma bucurat mult această întâmplare, mai ales
că aveam dela Bucureşti pentru domnia-sa câteva scrisori. Sunt prieten cu tatăl său, macedonean întreprinzător.
În această prima zi a şederii mele la Istambul am
avut plăcerea să cunosc mulţi tineri dela. consulatul
nostru. În general fac impresiunea unui corp select şi
solidar, ceeace în corpurile închise se întâmplă mai rar.
Cum o bună parte dintre ei sunt macedoneni, şi cum
de aci voi pleca într'acolo, am discutat multe chestiuni
privitoare la Macedonia.
Am cunoscut aci şi pe doi tineri lectori, d-l Decei
şi d-l Brânzeu, ambii ardeleni. Tot aci am cunoscut pe
doamna Macarie, o energică ardeleancă, care, păcat că
nu are copii, că prea e rasă de luptătoare, cum ne trebue
nouă astăzi când unii trag hăis şi alţii cea, şi când toţi
trebue să fim una, indiferent că suntem din Ardeal sau
din Regat.
A doua zi, am întâlnit în alt local al consulatului pe
d-l Barbu şi pe d-l Buescu, dela secţia comercială, alţi
doi tineri care completau buchetul consulatului. Tot în
această zi am cunoscut pe d-l consul general Bibescu,
pe d-l comandor Economu, pe d-l Vlădescu Olt şi pe
tânărul Mihăilescu toţi contribuind prin modul lor de

—

%
3
+
Ş
ţi
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a fi şi a se prezenta, la afirmarea prestigiului consulatului.
Astfel am ajuns să verific încă odată încrederea mea
în viitorul neamului nostru, care trece acum prin grele
încercări. Ce sunt aceştia toţi pe care i-am întâlnit aci,
decât forțe noui şi bine pregătite să intre în lupta afirmării neamului românesc printre celelalte neamuri?
Câteodată întâmplările pun pe om pe calea bună. Aşa
s'a întâmplat cu mine în faţa întrebărilor de mai sus.
Cineva

dela

consulat,

mi-a

dat

să citese

romanul

social

al părintelui Agârbiceanu „Vremuri şi Oameni“ roman
pe care nu-l cunoşteam, deşi citesc cu plăcere pe autor.
Este vorba de părintele pensionar Dragomir Andrei,
din

satul

ardelenesc

Curmătura

„urmat

la

amvon

de

tânărul preot Cornel Dragomir“, fiul bătrânului preot,
care mai avea un fiu judecător la oraş.
Preotul cel tânăr făcea politică şi critica toată ziua;
iar judecătorul nu „putea face dreptate după lege din
cauza politicei.
Aşa

părintele

pensionar

care

trăise

vremurile

de pre-

gătire ale unirei, nu s'a liniştit până nu l'a desbărat pa
preotul cel tânăr de politică şi nu l-a convins pe judecător că se poate face dreptate chiar fără voia acelora
care n'au dreptul a se amesteca în ale dreptăţii. Şi aşa
bătrânul preot pensionar a lucrat ca să dea ţării doi
oameni de nădejde.
Se

poate

zice

dar

că, unde

nu

sunt

tineri cu respect,

pentru părinţi şi iubire pentru neam lipseşte ceva la
părinţii lor.
Şi se poate constata că, la noi, starea generală, din
acest punct de vedere, se prezintă cu 7 la 3. Aşa dar
- suntem în drept să credem, să sperăm şi să luptăm pentru afirmarea

acestui

neam.

en

EX AMR
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Cariea

Nevoile

trecătoare

poştală

Nr.

8

ale vieţii nu trebuese

confundate

A

cu ceeace este permanent şi veşnic în viaţă.
Când a zis Eliade, „scrieţi băeţi scrieți“ era o nevoe
trecătoare a timpului. Când suntem obligaţi acum să
zicem astăzi „călătoriţi băeţi, călătoriţi“ sau „învăţaţi şi
iar învăţaţi limbi străine“ sau „faceţi şi iar faceţi sport
băeţi“ sunt toate nevoi trecătoare ale vieţii, şi au valoare
numai atât cât ele contribuesc la ameliorarea vieţii şi
îmbunătăţirea lumii, două din permanenţele vieţii.
Se pune însă întrebarea dacă existenţa naţională face
parte din permanenţele vieţii sau din cele trecătoare?
Nu este locul, în aceste impresiuni de călătorie să
căutăm răspunsul, dar fiindcă ne găsim în Turcia naţionalistă

de

astăzi,

încadrată

în

frontiere

mai

mult

sau

mai puţin naţionale şi periect separate de islamismul
mahomedan de până mai eri, nici nu putem ignora problema, atât cât este în legătură cu impresiunile de călătorie şi chiar cu filosofia războiului de care mă ocup,
în special, în această călătorie.
Aşa fiind se înţelege că am profitat de orice ocaziune
ca să am explicaţiuni respective.
_— Dar ce crezi dumneata, întreb eu pe un istoriograt,
valul islamic nu va veni odată din afară peste naţionalismul turc, sau, invers, nu va porni de aci, odată şi odată,

un curent de imperialism islamico-naţional în felul arianismului german de astăzi.
„_— Deocamdată nu cred într'un asemenea pericol. Naţionalismul ture atât de pătruns în generaţiunile tinere,
este în plină desvoltare aşa că nu-l poate influenţa nici
curentele de. afară şi. nici nu există asemenea curente
înăuntru. „pe
pe

(i
i
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Alţi doi trei cărora le-am pus această chestiune mi-au
răspuns cam la fel.
|
Dar istoriceşte şi psihologie gândind eu cred că, problema se pune şi că naționalismul turc va. avea odată
de lucru cu rezolvarea ei.
Din cele patru mistice şi panrasisme depe glob — ju:
daişm, budhism, slaxism şi islamism —, acesta din urmă"
are asemănări de rezistență cu iudaismul, fjindeă.ni
trăeşte

şi nu

seafirmă _ prin conştiinţă

naţională,

ci nu=

mai. prin “spiritualitatea mistică. şi de-rasă pe deasuprai
frontierelor naţionale.
Abd-El-Krim când a spus că „cele două sute cincizeci milioane de musulmani, răspândiţi în toată lumea,
au nevoe de un şef spiritual“ a prevăzut acest pericol,
Astăzi pericolulpanslavismului
a abătut
oarecum
atenţia dela problema viitoare a misticei islamice, dar
nu o înlătură, mai ales că, şi înţelepciunea şi progresele
ştiinţifice ce vor urma de pe urma acestui război, au
încă multe de admirat şi de descoperit în cultura “arabă

de altădată.
Dealtfel câteva luni înaintea plecării mele spre Turcia,
d-l Batzaria într'un articol publicat în Universul (28
Octombrie) pune perfect la punct această chestiune în
articolul său despre „Secretele unui succes“ în care
arată cum s'a produs minunea naţionalismului ture, şi,

negreşit, fără a o fi spus domnia-sa trebue să înţelegem
cum 'se va lucra .ca să se menţină această
Domnia-sa spune între altele următoarele:
„In

două

decenii

de

regim

republican,

Turcia

minune,
a rea-

lizat progrese pe care nu le putuse înfăpiui în. două
secole de regim al sultanilor. În această afirmaţie nu
intră vreo exagerare.

Se cere însă explicată.

Căror cauze

se datoreşte un succes atât de uimitor, uimitor chiar şi
pentru noi cei ce pretindem că, oarecum, cunoaştem stă-
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rile de lucruri din Turcia? (Bine ai zis d-le Batzaria că
ne pretindem, căci e mult până să o cunoaştem).
„Dintre răspunsuri trebue înlăturat tocmai acela care
s'ar părea mai indicat, sau, în tot cazul, care ar veni mai

întâi în minte.
„Nu rămâne mai puţin adevărat
regim înfăptuită acum douăzeci
Naţională dela Ankara în urma
turk, Turcia ar fi continuat să
zis, să se sbată în spasmele unei
fi de lungă durată.

că, fără schimbarea de
de ani de Adunarea
cererii lui Kemal Atatrăiască sau, mai bine
vieţi ce nu promitea a

„Motivul de căpetenie este că Turcia sultanilor

con-

tinua să stărue, în caracterul ei de stat medieval, să
maibă o concepţie naţională proprie, deci să stea pe
|
baze perimate şi şubrede.
„Aşa, dată fiind calitatea sultanului, fosta împărăție
turcească era un stat teocratic. Mai mult decât un suveran temporar, sultanul era „calif“ cuvânt care înseamhă „urmaş“ — urmaşul proorocului Mahomed, deci
şeful religios al tuturor musulmanilor pe pământ.
„Deşi statul era un stat turcesc, cuvintele „Turcia“
şi „Ture“ nu figurau în nici un act oficial. Faptul constitue o ciudăţenie. Totuşi este cât se poate de adevărat.
„Turcia“ sau „Imperiul turcesc“ -erau nume întrebuinţate de străini. Denumirea oficială turcească era
„Ţările imperiale“ (Memaliki Şahane) sau „Ţările ocrotite“ — de Dumnezeu — şi mai rar „Ţările Otomane“
(Memaliki Osmanie). Precum vedem, cuvântul „Turcia“
care să amintească elementul naţional predominant, nu
figura câtuşi de puţin.
„Acelaş lucru şi pentru cuvântul Ture“. Bunăoară,
creştinii supuşi turci isbutiră în bună parte ca, în actele
de stare civilă să li se treacă şi naționalitatea sau, cum
“am spune astăzi, origina lor etnică. Insă, în aceleaşi acte
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turcii erau trecuţi numai ca „musulmani“, aşa cum erau,
trecuţi şi Arabii şi Curzii şi alte elemente ce aparţineau religiei mahomedane.
„liicepând în mod mai timid cu Turcia junilor turci

—

Kemal

Ataturk

a fost el însuşi unul din fruntaşii

mişcării june-turce — şi realizându-se integral sub regimul republican, Turcia a fost aşezată pe baze naţionale. Această formă radicală a impus înlăturarea regimului, ale cărui concepţii în materie erau cu totul opuse“.

Plecând de aci, putem observa că, în războiul intercontinental de astăzi, popoarele găsindu-se într'o situaţie
analoagă de înlăturare a unui regim şi înlocuirea cu
altul, ca în Turcia naționalistă, se impune suprimarea
regimului contrariu adică a susținătorilor lui. Dar tocmai
de aci porneşte

nenorocirea

continuă

a omenirei

a cărei

viaţă şi morală nu stă în suprimarea de regimuri ci în
perfecţionarea lor prin evoluţie dela bine la mai bine.
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Spuneam că, din prima zi a sosirei mele la Istambul,
la masa dela d-l ataşat de legaţie Negulescu, am luat
aproape

Dar

automat

povestea

o portocală.

nu s'a terminat

aci. Am

rugat pe un

cunoscut dela legaţie să-mi cumpere pentru seară vreo
şase portocale. Până dimineaţa le-am mâncat pe toate.
Această stare de lăcomie, am mai povestit-o în impresiile mele. de călătorie când, după 15 zile de lipsă de
pâine bună şi lipsă de bere în Italia, am mâncat în gara
dela Insbruck patru chifle albe şi am băut o halbă de

bere

pe

nerăsuflate.

De

altfel

mi

sa

mai

întâmplat

toamna trecută în ţară, când a început să se vândă cor+
nuri, chifle şi pâine albă că am mâncat atâta pâine până
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aproape de Crăciun, încât nu cred să mai fi făcut în
viâţa mea asemenea abuz. Unii spun că-i semn de sănătate. Eu totuşi cred că este un punct slab în modul meu.
de

a fi,

dacă

n'o

fi chiar

în

modul.de a

îi al tuturor

oamenilor.
Sunt patru zile de când mă găsesc la Istambul în care
timp cred că am mâncat peste treizeci de portocale.
„Sunt aci multe portocale, grepiruit, banane, fisticuri,
alune, lămâi, trufandale, smochine, dude uscate, stafide
şi năut. Mere şi pere sunt, dar mai scumpe. Piaţa de
carne, peşte şi zarzavaturi destul de bogată. Deosebit
de vânzătorii ambulanți, mai toţi cu un car încărcat cu
zarzavaturi şi fructe, cari circulă pe toate străzile Istambulului.
Vitrinele prăvăliilor destul de încărcate. Drogherii de
asemenea, mi-au făcut impresia însă că nu au lucruri
de calitate. Săpun mult şi chiar de calitate.
Lânuri, mătăsuri, ciorapi şi altele cari privesc îmbrăcămintea şi moda, sunt multe şi bune dar enorm de
scumpe, dacă socotim lira la 4—500 lei cota bursei negre.
" Celofibra nu este răspândită, desigur sosind aci mai
scump decât se oferă pe loc lâna, mătasea şi bumbacul.
Cânepa şi inul, destul, dar scumpe.
Restaurantele foarte bune. Se poate mânca dela 3—10
lire după rangul restaurantelor. Dacă socotim lira la

bursa neagră

costă o masă dela 1500 la 5000 lei. Aşa

dar nu se poate zice ca la noi „scump dar face“. Cel
mult putem zice: „bun dar scumpi.
M'am întrebat dece nu vom fi având noi lire în ţară
la cursul “oficial adică 100—110 lei, dar cum nu sunt
specialist şi -nu-mi place să mă amestec unde. nu-mi

fierbe oala, rămâne

să aflaţi dela alţii.

Deocamdată eu m'am mulţumit cu 63 lire pentru suta
de franci “elveţieni din care nu am prea mulţi, aşa că, de
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voi rămâne dator pe aci comptez că Ministerul Economiei Naţionale îmi va mai acorda cel puţin o mie de
franci elveţieni cu valuta legală, cum mi s 'a promis când
am plecat. Altfel voi fi falimentar, sau va trebui să renunţ la călătoria în Grecia unde viaţa este tot aşa. de
scumpă. Nu cred însă să fiu în stare să renunţ având
în vedere, pedeoparte, că, lăcomia de cunoaştere la faţa
locului, este la mine tot aşa de pronunţată ca lăcomia
de portocale, iar pe de altă parte că, prin această lăde

comie

cunoaştere

se

nu

cu

păgubeşte

nimic

statul,

din contra se aduce folos direct ţării şi tuturor acelora
cari se interesează de aceste probleme.
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Park-Hotelul în care locuesc eu este o clădire nouă şi
modernă, aşa cum îi plăcea lui Ataturk, mai ales prin
locurile pe unde gusta el viaţa.
Era aci, pe. locul unde s'a construit acest hotel, un
restaurant vechi la care petrecea câteodată Ataturk.
Despre aceste petreceri ale lui se povestesc multe aşa
că ar trebui volume întregi pentru culegerea lor.
Restaurantul hotelului, ca şi hotelul, par să îie cele
mai

luxoase

Cum

însă

din Istambul.
eu am

venit

aci

ca

să

văd

viaţa

turcă

în

plin război şi prin toate feţele de manifestări ale ei, am
mâncat până acum la Iordan, un restaurant bulgăresc,
mic, dar foarte curat şi bine servit, la Hikmet Abdulah,
un restaurant turcesc de oarecare ţinută în felul restau-

rantelor zise GEmitlich din Viena, şi la Panteli Lokantasi

din Istambulul vechi, un restaurant de strictă tradiţie
în ce priveşte clădirea şi cu mare renume pentru bucătăria specială şi aleasă de aci.
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La acesta din urmă nu mai ştii cu ce să începi şi cu
ce să termini mâncarea, dar, în orice caz după ce te
crezi săturat şi satisfăcut de gustul mâncărilor, patronul
stărue să guşti şi ceva din dulciurile pregătite de el.
Eu care ţin mai mult la murături decât la dulciuri, Pam
refuzat la început, dar după ce am gustat din ele, m'am
pomenit că le-am mâncat pe toate şase, câte erau în
acea farfurioară. Nu vă speriaţi, erau foarte mici.

Regret

că nu .pot să dau lista de bucate

de acolo.

Aţi găsi în ea, domnilor filologi multe influenţe turceşti în vocabularul bucătăriei noastre; dar dumneavoastră domnilor gurmanzi faceţi tot posibilul să mergeţi pentru câteva zile la Istambul, dacă în casă nu.
puteţi pregăti asemenea bunătăţi.
Vă previn însă că nu veţi îi mulţumiţi cu vinul de aci
ce pare că a ajuns la un fel de standardizare. Berea însă
şi vutca turcească sunt foarte bune.
— De aci ne-am înapoiat la Pera cu un taxi care a
înregistrat două lire. Taxiuri sunt destule. Am întrebai
dacă se găsesc automobile de vânzare şi mi s'a spus că
se găsesc foarte rar cam cu circa 20.000 lire fără cauciucuri (un milion lei) şi cam de cinci ori atâtea lire cu
cinci cauciucuri.
E
|
Aşa dar trebue să aşteptăm alte timpuri cu alte preţuri. Faţă de mijloacele noastre nu poate fi vorba de

cumpărat

acum

automobile.

Şi

poate.că

nimeni

n'ar

avea mijloace astăzi ca să-şi cumpere automobile, dacă
războiul n'ar îmbogăţi pe unii cari au mai mult noroc sau
abilitate mai multă decât alţii.

Cartea

poştală Nr. 11

Am spus undeva în lucrările mele de psiho-pedagogie

z5

că, tehnica şi aparatele ştiinţifice omoară puterea instinctivă a omului de orientare şi de înţelegere a naturei.

Ca

exemplu

am

dat chiar cazul meu

care aveam

în

copilărie un simţ extrăordinar de orientare, şi cu toate
astea, în şcoala superioară de război m'am rătăcit pe
malurile Mangaliei pe dată ce am pierdut contactul cu
Marea, şi nici busola nu mi-a folosit la nimic. Aceasta nu înseamnă că tăgăduesc valoarea ştiinţei,
dar mă întreb cum se face că, acum două şi trei mii
de ani, popoarele cutreerau pământul fără hărţi şi fără
aparate ştiinţifice de orientare?
„Intrebarea aceasta se impune mai ales, pe dată ce
omul ia cunoştinţă direct cu Istambulul, de unde gândurile îl poartă către toate continentele şi în tot spaţiul
dintre cer şi pământ.
Pe dată ce -am ajuns aci, au sburat gândurile mele
ca păsărelele scăpate dintr'o colivie, aşa că nici nu mai
vedeam trei continente, adică Asia, Europa şi Africa, ci
vedeam un singur continent pe care l-aş numi Eurafricasiopole, având în mijlocul lui un lac mare numit Mediterana care deschide drumul acestui mare continent către
porturile şi polurile globului.
Cât priveşte celelalte Mări închise ale acestui mare
continent îmi apăreau acum în minte ca nişte băltoace
mici formate din ploi, iar fluviile lui, ca nişte artere pe
care abia le prinde medicul ca să facă omenirii vreo
injecție oarecare.
Vedeţi dar cât de grea este (dacă nu imposibilă) meseria de medic şi chirurg al omenirei!?
Cu astfel de puncte cardinale în lumea imaginaţiei
mele, am pornit cu tinerii consilieri dela consulat să
vizităm Bizanțul vechi în care cele două mii şase
. sute
de ani, de când istoria vorbeşte de el, au depus aci,
sub fel de fel de exteriorizări materiale concepţiile
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timpului, cu credinţa însă că ei pun aci secretele permanente, spirituale: şi culturale ale vieţii, dar ajung
tocmai la contrariu, atât de bine exprimat de turci prin
„Lrece şi asta“.
Una peste alta au trecut epocile şi perioadele istorice
care şi-au înscris aci numele prin diferite realizări,
cum îşi înscriu turiştii numele pe stâncile munţilor pe
unde trec, cu gândul să ştie viitorul că ei au trecut pe
acolo, dar timpul le şterge şi viitorul tot nu ştie mai:

mult. decât ştiau acei turişti.
Am văzut pe dinafară cele mai multe palate, moschee,
muzee, ete., — fiindcă nu aveam
multe erau închise aşa că nici

timp — iar cele mai
nu se puteau vizita

înăuntru.

Apeductul de ape (cam în felul celui dela Roma); Bazarul turcesc şi Bazarul egiptean (modernizat de actuala primărie); Castelul celor şapte turnuri, Cisternele Yere-Batan şi Bin-bir-Batab, Coloana lui Constantin
şi Serpentina (în parte căzută), Bisericile Sf. Irene, Sf.
loan (Imrahor-Djami), Sf. Salvator în Chora (hehrreDjami) Si-ta Sofia, (n'a fost o sfântă, ci înseamnă ,înţelepciune“). Fântâna lui Ahmed III, Fântâna lui Wilhelm ÎI, Hypodromul (aduceţi-vă aminte de sguduitorul
film Behn-Uhr).
Am mai văzut moscheele: Bayazid, Fatih, RustemPacha, Ahmed şi Suleimanie. Rustem are cele mai interesante mozaicuri.
Tot de aci se văd şi se merge direct la Muzeul de

antichităţi, muzeul

Ienicerilor şi muzeul

Militar, toate

închise actualmente.
In curtea acestora din urmă existau doi platani mari
de unde lenicerii porneau la lupte sau porneau revolta.
Unul din platani a dispărut.
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In fine, de aci se vede mormântul lui Selim II şi al

lui Suleiman, precum şi Turnul Galata.
Despre unele dintre acestea voi da câteva desluşiri în
cele ce vor urma.
Dar pentru ca cetitorii să aibă o noţiune cât mai completă despre aspectul general al acestui centru în care
se oglindeşte istoriă lumii, completez notele mele -cu
următoarele pe care le rezumez din marile dispărut N.
Iorga.
Imprejurimile Constantinopolului sunt înşirate în jurul
„ Fanarului ca lanţul de aur pe pieptul unui mare demnitar,
Malul Istambulului este decorat cu cupole înalte şi
minunate,
Fanarului

care nu-şi pot arăta frumuseţea lor din cauza
murdar şi a pânzelor întinse ale pescarilor.

Ia schimb apare Fiub cu geamuri albe printre cimitire neîngrijite dar chiparoşi frumoşi.
Nu departe de aci se vede palatul lui Abdul Hamid
omorit în bae în preajma războiului din 1877.
În apropiere, alt palat alb, ceva mai vechi, e Ceraganul, în care a murit sultanul Murad Han al douăzeci
şi optulea şi ultimul împărat al otomanilor.
Palatul mamei sultanului cu o frumoasă grădină.
Palatul Şeicului islamului păstrător al datinelor împărăţiei pe lângă Padişah,
Pe coastele dela Pera, se vede o altă Dolma- Bagce.
Din această strălucită clădire porneau iradelele Sultanului aşteptate zile întregi cu mare nerăbdare. De aci
se trece la moscheea de alături de unde sultanii coborau
printre lungi rânduri de curteni. “
Două aripi de ziduri se întind spre Mare: RumeliHisar, Anadoli-Hisar. De aci se vede un şir de sate pe
ambele maluri ale Bosforului în care îşi făceau case şi

unii dintre demnitarii turci ca să poată: trăi mai la o
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parte. Mi s'a spus că sunt acolo bisericuțe ce mai păs- .
trează morminte din familiile domnitorilor noştri.
Aci pe malul de nord sunt şi localităţile Terapia şi
Buiuc-Dere unde vin vara mulţi diplomaţi.
De aci se vede dincolo peste limba de Mare, coasta
înaltă a Asiei cu verdeață rară, cu sate mici şi puţine.

Insulele Antigone şi Chalke, locul de surghiun al pa-

triarhilor şi spre capăt, Marea face aci un colţ încântător numit Prinkipo.
Mai dincolo sunt două localităţi legate la un loc: Cadi-

chioi, „satul judecătorului“ şi Haidar-Paşa, pe care la .
stăpânit odată. Cadichioi are strade frumoase, piăvălii

şi destule vile de vară, cu oleandri şi alee. Asumpţioniştii
au aci un vechi Chalkedon de discuţii teologice ale sinoadelor lor.
E
La Haidar-Paşa au germanii un uriaş palat. La Maltepe, a fost odată staţia luntrelor elegante ca nişte gondole din Veneţia. Astăzi sunt mai rare.
Intr'un ceas, cu aceste gondole, ajungi la Prinkipo.
"In faţă strâmtoarea Mării desparte de Chalki unde se
văd coperişurile seminarului patriarhal. Insula Chalki
are berării şi hotele, vile, aşezate în cea mai bogată
verdeață din lume, cu tufe şi lămâi, cu pini mărunți,
care miros a răşină, cu puţine floricele semănate pe
stâncă.

lar de sus se vede până la Bosfor şi Dardanele, peste
şirul ostroavelor stâncoase şi minunate. Marea albastră
şi soarele puternic trimite gândul oamenilor mai mult
spre reverie decât spre război şi turburare.
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A treia zi după sosirea mea la Istambul, dimineaţa
la ora 8, sună telefonul de cameră.
Cine să fie? Ştiam că după ora 9 începe serviciul pe
la instituţii.
— Aci Principesa Marta Bibescu.
— Gând la gând cu bucurie doamnă. Auzisem că sun_teţi la Pera-Palace, şi gândiam să trec astăzi să vă las
o carte de vizită. Mi-aţi luat înainte!
— Am auzit dela nişte prieteni că sunteţi aci, şi vă
închipuiţi câtă plăcere am să întâlnesc un Prahovean.
— Eu voi avea plăcerea şi onoarea să vă pot vedea.
Aştept numai ordinul când pot veni.
— Dumneavoastră militarii nu vă despărțiți de cuvântul „ordin“. Eu vă aştept cu plăcere astăzi la ora î7.
Aceeaşi figură distinsă, luminată de strălucirea ochilor ei. Părea mai înaltă. Poate şi din cauza doliului ce
poartă. Acelaş surâs mai deschis decât altădată, poate
provocat de bucuria că întâlnea un prahovean.
— Aveţi vreo misiune oficială aci, domnule general?
— Nu doamnă! deşi nu voi fi scutit de asemenea pre-

supunere.
Pe mine ma adus dorul de cunoaştere şi de adevăr
la faţa locului. Dar ca să nu fiu prea vag, adaog că
lucrez la Filosofia războiului şi ţin să verific problemele,
şi prin stările psihologice în care se găsesc astăzi popoarele din cauza actualului război.
Mai ţin să desbrac ştiinţa militară de tot ce nu-i aparţine. Aşa de pildă, a susţine că anume principii din
filosofia vieţii ca economia de timp, de spaţiu, de forţe,
principiul acţiunei şi reacţiunei, presiune şi rezistenţă,
etc,, sunt principii de bază şi proprii ale ştiinţei mili-
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tare, pe când în realitate acestea le-a împrumutat dela
filosofia vieţii, este a face din ştiinţa militară un secret
profesional şi a depărta poporul de ea.
— “Frumoasă temă trataţi domnule general. Vă urez
să reuşiţi, ca să se lămurească odată lumea asupra
legăturii dintre legile firei, legile vieţii de toate zilele şi
legile războiului.
Inainte de orice, războiul trebue să aibă la bază o
justificare de etică superioară, căci altfel nu s'ar deosebi
cu nimic de nenorocirile provocate de cutremure, înundaţii, cum este considerat actualul război.
Sper doamnă, să aduc o lumină cât de mică, măcar
atât cât poate aduce o feştilă faţă de întunericul în care
ne-a coborit acest război.
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In legătură cu exagerata mea imaginaţie despre noul
continent tripartit pe care Pam numit „Europafricasiopole“ şi cu ideea pe care am stabilit-o în Filosofia războiului că, trecem dela strategia suprafeţelor mici de
continent la strategia viitoare a sferelor, înregistrez aci
vorba înţeleaptă a unui ţăran, vorbă pe care ani auzit-o
dela d-l consilier de legaţie Negulescu, şi dela care voi
privi, ca depe o moviliţă mică a problemelor particulare, ca să vedem mai bine câmpul problemelor războiului şi ale filosofiei lui.
Pe drumul spre Rucăr, între Moeciu şi Giuvala, a
avut domnia-sa o pană de automobil. Când şoferul lucra
la reparaţie, un sătean întreabă?
— Aveţi nevoe de ajutorul meu?
— Nu avem nevoe, dar te rog fii bun şi dă-mi unele
desluşiri despre regiunea aceasta.

,
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— Bucuros, domnule dragă, numai întreabă-mă ce vrei.
” — După oarecare răspunsuri, săteanul întreabă la rândul lui?
— Cum văd eu n'o să întârziaţi mult aci.
— În câteva minute suntem gata să plecăm.
— Pă, că, rău domnule,că nu mai întârziaţi măcar
de silă, că prea vă place să staţi sub coperiş.
— Cum stăm sub acoperiş? De trei zile mergem cu
automobilul şi mai avem încă vre-o patru zile până la
Banat unde mergem.
— Apoi tot sub coperiş mergeţi şi în automobil, că
doar el merge nu dumneavoastră.
— Păi dumitale nu ţi-ar place să stai sub acoperişul
unui automobil?
— De, domnule, ştiu eu ce să zic, nici sub coviltir
nu-mi place decât pe ploae că, dacă mă împuşcă cineva
nu ştiu de unde a venit glonţul.
— Dar despre împuşcăturile din războiul asta ce crezi
dumneata?
— Ce să cred domnule. Este tot o zăpăceală a oamenilor. Stau prea mult sub coperiş, şi când ies afară
în lume aruncă vina pe altul dacă se rătăcesc!).
— Poftiţi în automobil. Suntem gata, zise şoferul.
Şi astfel se termină convorbirea cu sfătosul sătean,
care făcea filosofie şi spunea vorbe înțelepte, fără să
le fi cetit în vreo carte,
Dar tot eu mi-am zis în gând. El a trăit din moşi strămoşi în legile firei şi nu se abate dela ele, pe când noi
cu cât citim mai mult cu aţât credem că putem răsturna
legile firei.
Când spuneam unui prieten această întâmplare, el
1) Vezi
D. Stănilă.

într'o

GC.

p.

următoare

dela

Atena,

cele spuse de
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zice: dar o asemenea
spre fatalism.

interpretare

a legilor

firei duce

Sunt în orient. Poate mă va ajuta această întâmplare
să deosibesce mistica fatalistă de ceeace aparţine legilor
firii în cadrul cărora trebue să se manifesteze toată
libertatea creativă a omului.

Cartea poştală Nr. 14
Ceeace deduci imediat din vizitarea Istambulului este
faptul că, alături de moscheele turceşti construite după
ocuparea Constantinopolului (1453) de către turci, găseşti biserici creştine construite atât înainte de această
ocupaţie,

cât şi după,

prin urmare

constaţi

că, turcii nu

impuneau religiunea lor ca ocupatori, ci respectau eredinţele şi obiceiurile popoarelor ocupate.
Este ceva din metodele moderne ale englezilor faţă de
dominioanele lor. Este, cu alte cuvinte, un oarecare respect pentru legile firei, ceeace pare că nu au înţeles
şi nu înţeleg unele popoare moderne, cu toate că se
întreabă ele singure dece nu sunt înţelese de lume. Răspunsul nu-l găsesc, fiindcă ei socotindu-se popoare superioare, omenirea cu bunul ei simţ nu înţelege această
deosebire.

Sufletul

neavând

dimensiuni

ca

materia,

nici

gradaţii calitative şi cantitative, nu duce la calificări,
de tari şi slabi, nici de superior şi inferior ci duce
numai la înţelegerea intuitivă a afinităţii părţilor cu totul
care nu există acolo unde părţile se caialoghează ele
singure ca predestinate să conducă omenirea.
Dar să revenim la toleranța religioasă a turcilor.
Am fost însoţit în audiența dela Patriarhul Ecumenice
din Constantinopol, de profesorul Decei.

Voi vorbi în cartea poştală următoare de vizita la
Patriarhul Ecumenic. lată însă un fapt în legătură cu
toleranța religioasă a turcilor, pe care am aflat-o dela
d-l Decei.
i
“ Sultanul Mehmet II ocupatorul Constantinopotului, oraşul ortodox al imperiului roman de răsărit, după ce
lăsă liber jaiul trei zile, îl opreşte prin măsuri severe
şi se aşează pe organizare serioasă, urmărind în special
să stabilească bune. relaţiuni între cuceriţi şi cuceritori.
Observând că, patriarhul ortodox nu vine să i se închine, află că a fost desfiinţat câteva zile înainte şi că
patriarhul a părăsit Constantinopolul.
Atunci Mehmet Il îşi propune să înfiinţeze patriarhatul şi să aleagă un alt patriarh creştin. Fiindcă transformase sfânta Sofia în moschee a dat patriarhului ortodox,
la început,
mânăstirea
care fusese
clădită
tot de Justinian, apoi, mai târziu a trecut la Mânăstirea
Sfânta Fecioară dela Cornul de Aur din Fanar unde se
află şi astăzi.
Inainte de stabilirea statutului juridic al comunităţii
creştine în cadrul statutului musulman, Mehmet a cerut
să i se prezinte un memoriu scurt asupra religiei creştine. Acest memoriu, cunoscut sub numele de „Omologhia
lui Ghenadie“ conţine douăzeci paragrafe.
O copie după acest memoriu se află la Berlin în
Staatsbibliotek după care d-l Decei a făcut o traducere
în româneşte pentru prima oară în 1940.
lată pentruce am eu atâta încredere în tineretul românesc care vine în luptă după noi, pentru afirmarea
neamului românesc printre celelalte neamuri.
D-l Decei şi alt coleg al său, tot ardelean, d-l Brânzeu,

au învăţat turceşte şi cercetează serios bibliotecile din
Istambul, ca să aducă aportul lor viitor în această
afirmare a neamului. In această luptă toţi tinerii noştri
3
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mai au şi datoria morală de a stârpi vanitatea care bân-

tue la noi printre tineri ca şi printre bătrâni. Să nu mai
avem „plini de ei însăşi“ ci să avem
şi de înţelepciune românească“.
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Mi s'a întâmplat de multe ori în viaţă, să nu pot exterioriza nimic din preocupările mele sufleteşti, faţă
de oamenii, în sufletul cărora, nu găsesc nici o rezonanţă
gândirile şi pasiunile. mele. Şi invers, am fost în multe
cazuri când, găsind această rezonanţă, descoperiam. atâ-

tea

gânduri

bune

în mine,

de

care

mă

minunam

cu

însumi,
Nu cumva vorbia atunci ancestralitatea din mine, în
locul meu? Cred că „da“. Tot aşa cred că supra sensibilitatea pe care am constatat-o cu ocaziunea audienței
mele la Patriarhul Ecumenic creştin dela Constantinopole, are explicaţia în acenstralitatea sa greacă caracterizată prin cultul pentru idei, frumos şi moral.
Ce căutam eu aci?
I.P.S.S. Patriarhul Nicodem ştiind că merg la Constantinopole, Salonic şi Atena, mi-a dat câte o serisoare către capii respectivi ai Bisericei Creştine, în care,
în rezumat spunea că: trimite prin mine frăţeşti salutări către fraţii întru Domnul Isus Hristos; mulțumea
pentru felicitările ce primise de anul nou şi mă prezenta
pe mine ca pe un fiu credincios al bisericii, plecând în
călătorie pentru studiul sufletului omenesc în timp de
război.
-

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic,

când a văzut că

nu interese politice sau materiale, ci dorul de iubire
creştinească şi adevăr m'a adus pe aci, a fost cuprins
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de o bucurie divină, care făcea ca anii săi peste optzeci,
-să pară readuşi la vârsta puterii de mişcare şi exprimare, pe care fatal nu o mai au bătrânii.
Mai ales când a auzit că mă interesează filosofia

războiului,

mi-a

spus

câteva

gânduri

din Eurepide

de

care voi ţine seamă în lucrarea mea.
Fram însoţit de d-l Decei, consilier cultural. Aproape

o oră cât a ţinut audiența.
Mitropoliţi

ai noştri,

Şi-a adus aminte de toştii

a întrebat de P.S.S.

Mitropolitul

Bălan, vorbea cu multă admiraţie de fostul nostru ministru Telemac, şi, în special, vorbea cu admiraţie de
cultură şi iubire de cultură a poporului nostru. Cu
această ocazie s'a vorbit şi de d-l consilier de legaţie
Negulescu despre ale cărui lucrări tipărite în versuri
auzise dela Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Heliopolisului,

om de mare cultură, dela părintele director al patriarhiei

şi

dela

d-l

Dragoman

Melides

al

eparhiei,

vorbeau multe limbi şi cunoştea bine România.
Adevărat cine a zis: multe învaţă omul dela
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In primele şapte zile cât am stat la Istambul am
luat masa de trei ori la d-t consilier Negulescu. Fiindcă
de fiecare dată am descoperit câte o faţă nouă în lumea
sufletului său şi în paradisul familiei sale, încerc să
redau aceste luminoase feţe, „cu lungi perfecţii de culori
elementare“ vorbind în stilul frumoaselor sale versuri
din „Drumul către Paradis pe trepte de osmoză către
soare“,
Primele clipe ale întâlnirii mele cu domnia-sa, deserise în cartea poştală Nr. 6, mi-au făcut impresiunea
unui tânăr de viitor. Dar dupăce am avut onoarea să
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cunosc şi pe doamna, tânără, amabilă şi comunicativă şi
după ce am aflat că va veni a doua zi celălalt fiu care
se afla student la Bucureşti, am corectat prima impresie în sensul că mă găseam în faţa a doi soţi tineri
stăpâni pe viitor, mai ales că aveau şi doi copii, datorie
de care — cum am spus în alte impresiuni de călătorie ale mele — fug familiile intelectualilor noştri.
La masă descopăr că doamna era perfect stăpână pe:
menaj, că toată casa, destul de. mare, era condusă de
domnia-sa cu două ajutoare, că ţinea seama de toate
obligaţiile sociale, că era în curent cu toate mişcările
culturale şi artistice, că nu era străină de preţurile
pieţei, că nu era nici indiferentă la vitrine şi moda timpului. Mai ales, am descoperit discreţia ce pune faţă
de toate aceste îndatoriri ale zilei, fără a căuta reliefarea..
Am descoperit toate acestea din mersul normal al discuţiilor ce pot avea loc la un dejun fără protocol. Un.
dejun ideal a cărui durată nu trecea de o jumătate de
oră, dar timpul dinainte de masă şi după masă la cafea,
în salonașş, într'o atmosferă de discuţii „spre un orizont

rotund şi fără fund“ în care cercul vicios al jugului de

materie nu putea să împiedice „închipuirea despre Dumnezeu“, era profitabil şi preţios.
In astfel de momente în care nu trăisem ca să mâncăm, ci trăiam pentrucă mâncasem, şi ca „altădată în
vechiul paradis abia deschis, speranţelor puterii creatoare, în lungi perfecţii de culori elementare“, am descoperit că, aceşti soţi tineri, stăpâni pe viitor, mai au.
un al treilea copil la Bucureşti, că doamna este o pictoriţă de linie mare, că domnia-sa a lucrat portretul

soţului său şi aquarelele din volumul

de mai sus, iar

soţul la rândul lui a lucrat din lut capul soţiei sale
căruia i-a redat în mod artistic lumina ochilor şi seninătatea privirii sale femenine, încât mi se părea că o.
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aud

zicându-i soţului „ai înţeles porunca

tăcerilor divine

şi ai priceput că raiul s'a tupilat în mine“,
lar viaţa, cu ecourile ei ca malul sunător dela Bezdead,
reproducea versurile soţului care spuneau „seminţe şi
dureri, speranţe şi plăceri le-am spulberat prin vânt,
stăpâne pe pământ“.
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La ora 17, vin la Park-Hotel să vă iau şi să vă conduce
la vaporul cu care plecaţi pentru gara Haidar Paşa, pe
malul Asiatic, de unde porneşte trenul pentru Ankara,
mă anunţă telefonic tânărul consul Celea.
Ştiam din experienţă că, la preţul notei pentru hotel,
în care se cuprinde şi serviciul, trebue socotit un plus
de circa 20% bacşişuri, hamali, ete. Mai ştiam că este
_practie să cobori toate valizele şi să trimiţi pe 'un cunoscut să le ia, el nefiind obligat să dea

bacşişuri mari,

nici la toţi cari aşteaptă pe sălile hotelului și la eşire,;
ca martorii de ocazie depe sălile judecătoriilor.
N'am întrebuințat acest al doilea sistem pentrucă fiind

vremea foarte urîtă, nu aveam cum să ies în oraş. Dealtfel nu l-am întrebuințat şi pentrucă, ţineam să văd
cum stă chestiunea bacşişurilorîn Turcia şi cum ştiu
eu să ies din situaţiuni noui.
|
Am văzut cum stă această chestiune în Turcia şi am
constatat la mine oarecare slăbiciune faţă de aceşti so:
licitatori de bacşişuri, cari, poate trăesc numai din ele:
M'a costat hotelul pentru şapte zile, nouăzeci şi cinci
lire inclusiv serviciul; iar bacşişurile la peste zece solicitatori s'au

ridicat peste

patruzeci

lire.

Poate sunt şi eu cam mână spartă, dar rămâne stabilit
că, sunt prea slab în fata nevoilor de existenţă ale oa-
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menilor, şi sunt oarecum stăpânit de credinţa că de
„unde dai, Dumnezeu îţi dă.
Ma condus la gară, şi un tânăr Mihăilescu, venit numai de câteva luni la consulat, fost cercetaş, care simţea
plăcere să-mi fie de folos şi care mi-a făcut plăcere să
constat că tinerii noştri se simt bine pe lângă bătrâni,

când bătrânii îi iubesc şi călăuzesc bine.
'M'a mai

condus

şi un om

de serviciu, foarte simpatic,

care m'a rugat să transmit anume

mesagii unui prieten

al lui la Ankara şi unui frate al lui dela consulatul din
Atena.

Adaog

că mă

obișnuisem

atât de mult

cu acest

om încât ajunsesem să-l consult pentru orice.
La ora 18, porneam cu trenul din Haidar Paşa către
Ankara. Erau trei vagoane de dormit, toate ocupate. La
ora 19 s'a sunat masa pentru vagonul restaurant, care,
cum am spus în impresiunile din celelalte călătorii, nu
mai circula regulat pe toate liniile din Europa, excepţie
făcând România, Suedia şi Turcia.
Cu trei lire şi optzeci piastri am mâncat cinci feluri,
toate bine pregătite, inclusiv o banană, un măr şi o
cafea.
Dacă socotim valuta normală ar fi circa patru sute:
lei, cum însă lira se procură aci cu patru sute lei, masa:

costă o mie douăsute lei.
A doua zi la ora 9,40 eram în gara Ankara. Tânărul
secretar de legaţie d-l Popescu, pe care îl văzusem

anul

trecut la Berlin, m'a întâmpinat cu zâmbetul său plăcut
şi m'a condus la Park-Hotel, anunţându-mă în acelaş.
timp că a doua zi sunt invitat la d-l ministru Creţeanu
la dejun. La ora 11 eram la legaţie unde am făcut
multe şi plăcute cunoştinţe, odată cu vizita făcută la d-l
ministru Creţeanu şi colonelul Teodorescu, ataşatul nostru militar.
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Despre
voi mai

toate

aceste

momente

plăcute

scrie câte ceva în cărţile poştale
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Trenul dela Istambul la Ankara merge circa 80km.
pe coastele Mării de Marmara, până la Izmir. Cam până
aci a ţinut şi lumina zilei, aşa că n'am putut vedea frumuseţea acestei coaste. O regiune de vile, grădini de
pomi şi culturi diferite, conturate, în bună parte, de
plopi înalţi, chiparoşi şi alte câteva specii de pomi ai
regiunei dintre care nu lipsesc dafinii şi măslinii, aşa
că face plăcere călătorului.
Ca să fiu bine orientat m'am uitat şi pe hartă, şi am
văzut că, în afară de zonele de coastă ale Anatoliei,
late între 30—100km., terenul acestei regiuni şi al actualei Turcii naţionaliste din Asia, este vulcanic, cu as-

pecte topografice de platouri, dealuri şi munţi care se
văd. din depărtare,

şi care variază dela

300m.

până

la

3000 m., cu râuri nu prea mari, cu păduri mai rare şi cu

terenuri agricole nu prea întinse, din cauza terenului
vulcanic.
|
Zăpada în Anatolia, mi-a făcut impresia făinei depe

hainele morarului.

Pe vârfurile munţilor se zărea însă

mai multă zăpadă.
Albul iernelor grele dela noi, este eclipsat aci de cenuşiul pietrelor vulcanice şi de verdele trufandalelor
în 'care excelează Turcia. larna coboară rar sub zero
grade.

In drumul

către Ankara

am văzut multe grădini de

zarzavaturi cu roate de ridicat apa din lacuri şi băltoace,
de unde am dedus că apa nu-i la adâncime mare. Prea
mult nu am putut vedea, nici deduce căci trenul nu
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merge pe lumină decât o oră la plecare şi trei ore la
sosire, din care numai în două am văzut case de zid.
Cele mai multe sunt de pământ fără nici un aspect
atrăgător.
Populaţia pare îngrijorată şi lipsită de cele necesare
vieţii. Copii mi-au părut că nu au destulă veselie şi
nici mişcări reflexe provocate din prisos de energie. Femeia, fără multe graţii m'a făcut să văd mai bine puterea propagandelor care. face alb din negru, şi roşu din
verde. Aşa au făcut romanele din femeia turcă o fiinţă
frumoasă ca în poveştile despre rai, ceeace credeam
şi eu înainte de a trece pe aci.
La Ankara se întrezăreşte însă bine copilul, tineretul
şi femeea turcă a viitorului pe care îl pregătesc naţionaliştii Turciei de astăzi. Va întrece desigur pe multe
naţiuni şi se va zice atunci că, în adevăr: acele naţiuni
au sărit masa; iar Turcia naționalistă a sărit casa.
Dar să cunoaşte-ţi puţin Ankara. Este şi ea situată,
între multe coline ca Roma, însă lipsită de verdeaţa
grădinilor, plantațiilor şi arborilor seculari ai Romei.
Râul care străbate prin Ankara este un afluent neînsemnat

al fluviului

Kizik

tot neînsemnat,

care

se

varsă

în,

Marea Neagră.
Ankara are o lungime de circa 8km. adică un kilometru mai puţin decât Breaza, satul meu natal (îndrăsneaţă

comparaţie

dar

conţine

în ea

o viziune

viitoare

a

Brezei). Imediat după războiul contra Greciei Kemal
Paşa (Ataturk) a început construirea acestei capitale a
„Turciei naţionaliste în centrul Anatoliei, pe lângă vechea cetate Angora, despre care ştiam mai mult că are
pisici frumoase cu ochi ceakâri, decât că a jucat important rol istoric cu circa 1500 ani înainte de Chris"tos, mai ales în invazia turcilor din Turania către actuala
Turcie.
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Oraşul nou se impune prin occidentalismul lui de stil
variat, înțre urbanismul actual de blocuri şi cel clasie
de case izolate cu grădini; prin edilitate îngrijită şi prevederi

de

desvoltare

în viitor, apă,

canalizare,

electrică,

investiţii, spitale, organizări sportive, hypodrom, arene
şi bazinuri pentru tineret. Există oarecare compromis
între periferia tradiţională de Nord-Est, şi cartierele
noui de Sud, Est şi Vest. Sus pe înălțimile vulcanice dela
Nord-Vest am vizitat zidurile cetăţii vechi care conţin
urme de circa 3500 ani, completate ulterior de Caracala,
August şi alţi împărați romani. Aci mai târziu a fost
marea bătălie între Tamerlan şi Bayazid la care se susţine că ar fi luat parte şi românii dela Dunăre.
In cărţile poştale ce urmează voi mai da unele amănunte despre cele văzute şi auzite aci, graţie amabilităţii personalităţilor dela legaţiunea noastră.

Cartea

poştală

Nr.

19

Mi-aduc aminte, domnule general, de tema care ne-ai
dat-o la şcoala de război care a provocat discuţiuni
foarte interesante, îmi spunea d-l colonel "Teodorescu.
Şi eu îmi aduc aminte cu plăcere de distinsa promoţie
din care faceţi parte, mai ales că astăzi întâlnesc în
călătoriile mele pe cei mai mulţi şi distinşi ofiţeri din
această promoţie,
— Da s'au distins mulţi şi unii dintre ei au murit în
acest război, ca eroi.
— Eroi au fost ei, eroi veţi Îi şi cei rămaşi fiindcă
vorba românului: a fost porneala bună. Astăzi, privind
înapoi, găsesc că, a fost conjunctura mai bună decât
porneala. Pe cea dintâi o fac oamenii; pe cea de a doua
o aduc împrejurările vieţii. Imi reamintesc că, pe atunci,
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se spunea despre doi, dintre cei
că: unul vorbea prea mult; iar
şi cu toate astea treaba a mers
— Domnule general, astăzi vă

care trăgeau la porneală
altul tăcea prea mult,
bine.
rog să ne faceţi cinstea

să luăm masa împreună. Mergem mai întâi acasă, luăm
un aperitiv, cunoaşteţi pe soţia mea, apoi mergem îm-

preună la un restaurant în oraş, iar Sâmbătă ne veţi face
plăcere să luăm masa iarăşi împreună. Amabilităţile
şi amintirile acestea mă făceau să -mă cred că sunt

acasă, nu în voiaj prin Asia.
—

Când

Teodorescu,

am

intrat

tânără,

în

casă

distinsă

la

d-l

colonel,

şi amabilă,

cu

o

doamna
memorie

remarcabilă a figurilor şi a momentelor trecutului, îmi
spune: vă cunose domnule general. Ce face Luluca.
Frumoasă fată aveţi. Este tot aşa de frumoasă?

—-Ca

şi d-voastră

doamnă.

Şi soţul ei este frumos

dar din nenorocire nu au copii. După gustare, am mers
la renumitul restaurant Carpici, un refugiat din Rusia
Albă, venit aci dela revoluţia din 1917. Un tip deosebit,

iubitor

de viaţă

şi de lume,

care

se simte

bine

aci.

Cântă aci şi Grigoraş Dinicu, despre care voi vorbi
mai la vale.
Lume din toate clasele şi toate naţiile aflate în război
sau neutre, dar observi repede că, există barieră între
grupările axei şi grupările aliaţilor, iar bieţii diplomaţi
şi

personalităţi

cu

răspunderi

nu

mai

ştiu

cum

să

se

poarte ca să nu pară că înclină către unii sau către alţii,
Dealtfel protocolul este stabilit că, întreruperea de relaţiuni între state aduce şi întreruperea de raporturi
sociale între reprezentanţii respectivi.
Cu toate acestea psihologia şi fizionomia, lasă câteodată loc liber la 'interpretările acelora cari sunt însărcinaţi să observe fără să fie observați, stările sufleteşti
respective.
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Cum mai văzusem în Suedia starea sufletească a unui
popor neutru, nu mi-a fost greu să observ că, în Turcia
se pune

mai

multă

grije

ca

ea să pară,

să fie şi să ră-

mână strict neutră, printr'un îel de îrică de a nu supăra
pe o partidă sau pe alta.
Acolo în Suedia, prin neutralitatea ei mi s'a părut că
profită direct şi indirect atât ţările surori scandinave,
cât şi ambele tabere adversare, pe când aci, în Turcia,
am avut impresiunea că mă găsesc în cazul psihologiei
de mariaj în care o grupă are fată de măritat şi altă
grupă băiat de însurat, dar nu se ştie dacă se va face
căsătoria între ei sau fiecare grupă îşi va căuta mireasă
şi ginere în altă parte, mai ales că de zestre materială.
nu poate fi vorba, ci numai de profitul imediat sau.
depărtat.
|
Ia
Fiindcă Grigoraş Dinicu nu cântă la dejun, ne-am hotărit să venim şi seara tot aci unde se şi dansează; iar
de aci, după ora 22, să mergem la Ankara Hotel, în al
cărui restaurant sunt şi numere de program pe lângă
obişnuitul dans.

odată

în aceste

împrejurări,

mai mult decât prin audienţele
din cărţi.

Constaţi

şi înveţi câte

şi vizitele

oficiale, sau.

Cartea poştală Nr. 20
Am vizitat cu:'d-l colonel Teodorescu, oraşul şi împrejurimile şi mi-a dat cu această ocaziune preţioase
informaţiuni, din -care împărtăşesc unele şi cetitorilor.
Cartierul ambasadelor este la marginea de sud a oraşului, care se degajează dintre blocurile centrului şi se
caracterizează prin clădiri şi parcuri mai mult sau mai

Ad
puţin mari, răspândite pe o lungime de circa 3km. până
la palatul cel nou al preşedintelui republicei Turce.
“În această parte se găsesc ambasadele celor două
grupări adversare din acest război, aşezate aşa cum
“spunea odată cântecul nostru „Oştile stau faţă în faţă“.
Dintre toate aceste clădiri, originalitate şi adaptare
fericită la ambianţă, are palatul republicei 'Turceşti.
Tendinţă de colos are legaţiunea rusă, tendinţă de atitudine originală de stil are palatul în care locueşte Von
Pappen. Legaţiunea engleză are două clădiri mari în
apropiere de palatul republicei turceşti. În faţa acestui
palat,

ascuns

într'o

vale,

s'a

păstrat

care Kemal Paşa a avut cartierul
războiului cu grecii. Mai spre nord
republicei turceşti, sunt construite
simplu, modern, pentru personalul şi
Şoferul meu spune: vedeţi şapte
şapte

culori

separate,

parcă

nu

se

o

casă

veche

în

general pe timpul
de parcul palatului
şapte blocuri, stil
serviciile palatului.
case uniforme cu
prea

potrivesc

cu

„cele dimprejur.
— Ce te miri, n'ai văzut şi oameni bine îmbrăcaţi care
strică totul din cauza cravatei rău aleasă faţă de culoarea
costumului.
In adevăr, nici acele culori deosebite pentru fiecare
palat, nici stilul unic al acestor clădiri, nu rimează cu.
stilul palatului republicei. Mă gândesc la darul pe care
l-a avut marea noastră Regina Maria, să adapteze stilul
palatelor ei la istoria şi ambianța regiunei. Branul şi |
Balcicul sunt probele clasice ale acestui dar. Pe cel
dintâi Pa menţinut şi completat pe cel de al doilea
Va creat în întregime.
Intre oraşul nou şi cartierul ambasadelor se construeşte acum palatul adunării legislative şi alte câteva
clădiri oficiale, ca o continuare a cartierului ministerelor
care leagă oraşul cu acest cartier nou.
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De aci de sus, îmi arată d-l colonel Teodorescu di-:
recţia unde s'a făcut o mare pepinieră din ordinul lui
Ataturk, şi direcţia unde s'a construit barajele pentru,
colectarea apelor necesare oraşului,
Nici una nici alta din aceste lucrări nu se poate compara cu gigantescul lucrărilor asemănătoare din lume,
dar stau martoreîn faţa lumii de ceeace poate să facă:
voinţa unui om care ştiind ce vrea poate să realizeze
ceeace şiie,
|
Mi-a arătat de aci şi palatul unde se găseşte depus.
provizoriu corpul marelui Ataturk, până se va construi
mausoleu respectiv.
Despre nişte lacuri cari s'au făcut pe înălţimea de
lângă pepiniera menţionată mai sus, lacuri ce imitează
Marea

Neagră,

Crimeea

şi Bosiorul,

mi

sa

istorisit că,

atunci când a ordonat să se facă, arhitecţii respectivi
au obiectat că este imposibil neexistând apă prin împrejurimi, atunci Ataturk a spus: posibilul îl facem noi
laicii; eu cer vouă specialişti să-mi faceţi imposibilul.

Şi sa făcut.

”
Cartea poştală Nr. 21

Dacă aş îi mai tânăr, s'ar bănui admiraţiunea mea:
pentru personalul Legaţiunei Române din Turcia prin
tendinţa că voi intra şi eu odată în vreo legaţiune, cu.
cine ştie ce grad. Cum însă etatea mea exclude astfel
de posibilităţi, rămân la explicarea că, văd bine opera
pe care o aduc astăzi legaţiunile noastre, pentru afrmarea şi cunoaşterea ţării româneşti printre celelalte
ţări.
Mai adesea specialiştii şi oamenii de valoare se împăunează ca aleşii lui Dumnezeu, cum se cred şi unele
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popoare, ajungând astfel la subestimarea celorlalte specialităţi. De aceea strig cât pot asupra pericolului aleşilor lui Dumnezeu, cu gândul că însăşi lor le fac un
serviciu. În această psihoză au căzut de multe ori chiar
diplomaţii noştri.
In afară că, d-l ministru Creţeanu, cunoscută personalitate în ţara noastră, apare aci ca unul dintre cele
mai distinse persoane în lumea diplomatică, d-sa este în
acelaş timp; un exemplu de om al datoriei care nu
omoară personalitatea colaboratorilor săi, ci o ridică la
maximum de eficienţă aşa că prestigiul corpului Legaţiunei noastre de aci îl observi în câteva clipe, fie din
afară când nu eşti printre membrii lui, fie printre ei,
când priveşti către alte corpuri diplomatice. 'Ținuta,
eleganța, amabilitatea şi culanţa în serviciu, fără morgă
şi fără izolarea protocolară-a oamenilor aleşi aduce aci
tocmai această diferenţă necesară în orice serviciu bine
organizat. Se mai aduce şi o coborire a diplomaţiei din
turnul de fildeş, unde se complăcea altădată, ridicându-se astfel prin prestigiul corpului respectiv la înălţimea necesară pentru a vedea tot şi a-l vedea toţi, fără
a se pune în calea altora, ori a tăia calea altora, în afară

de

ceeace
La

legea

masa,

firii şi a bunului

la care am avut

cinstea

simţ impune.
să fiu invitat de a-l

ministru Creţeanu, erau cinci din colaboratorii săi, din
care patru cu soțiile lor, toţi vorbind cel puţin două
limbi şi fiecare în parte socotindu-se membru al acestei
distinse familii diplomatice.
Fiindcă
ministru

mergea
nu

este

serviciul
însurat

ca

mi-am

pe

roate,

permis

şi fiindcă
să

spun

d-l

distin-

selor mele vecine de masă: acest dejun ar câştiga premiul într'un concurs demonstrativ de atingerea perfecţiei,
fără doamna gazdă. Dar, vecinele au reacţionat: în ade-
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văr a atins perfecţia, dar credem că îl costă mai mult;
decât lar costa o bună soţie.
N'am mai spus nimic, dar în gândul meu apăru întrebarea:

oare

soţia

bună

poate

avea

preţ, sau

ea

ră-

mâne un dar divin fără preţ? O Evă pe care însăşi
Dumnezeu a perfecţionat-o, după ce EI o făcuse prea
perfectă

pentru

cer, nu pentru viaţa de pe pământ.

La eşirea dela masă, un flăcău voinie şi simpatie se
oferă să-mi ţină paltonul. Era tânărul care venise la
gară cu d-l secretar de redacţie Popescu, şi pe care
auzindu-l vorbind turceşte cu hamalul din gară, am
crezut că-i ture. Abia acum descoperii că-i flăcău din
Ardeal, că a mai fost şi la alte legaţii, şi că de când
este

aci

a

învăţat

turceşte.

Incă

o

ocazie

să

întărese

optimismul şi credinţa mea în viitorul poporului românesc, care printre alte calităţi are o agerime de spirit,
un bun simţ şi o demnă omenie pe care n'o găsim la
orice

popor.

— Eşti însurat tinere?
— Nu domnule general! După război mă înapoiez în
ţară şi îmi iau soţie o ardeleancă din satul meu.
— Bravo! Să trăeşti şi să trânteşti 4—5 copii frumoşi
şi deştepţi ca tine,
— Să trăiţi şi dumneavoastră domnule general.

Cartea poştală

Nr. 22

— Dacă până Luni 28 Februarie nu avem răspunsul
asupra vizitei pe care doriţi să o faceţi la cercetaşii turci,
rămâneţi încă o zi sau două?

— Nu rămân. Am încă multă călătorie de făcut până
la Salonic şi Atena. Sunt
aci despre preocupaţiunile

mulţumit de câte am aflat
educative ale statului ture
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pentru pregătirea naţională sportivă, cercetăşească şi de
educaţie fizică a tineretului,
Am văzut şi eri după amiazi, pe câmpul dela Termele
lui Caracala, o grupă de peste cincizeci de turci, civili,
făcând exerciţii de adunare şi răspândire. Ce erau aceştia

cercetaşi

tuţiunea

sau

cercetaşilor,

premilitari?

Luni,

voi

Dacă

pot

afla desigur

vizita

insti-

ce „erau

şi

aceştia.

— Când, cum şi unde lucrează cercetaşii şi cercetaşele
turce, nu ştiu, îmi spune tânărul cu care vorbeam, dar
vă pot spune că la sărbătoarea naţională din Octombrie
anul trecut s'au prezentat în mod admirabil la revistă
şi defilare. Cred aşa dar că acei pe care i-aţi văzut la
Termele lui Caracala erau cercetaşi.
— Despre existenţa cercetaşilor turci ştiam dinainte
de actualul război, i-am văzut la câteva jamboree, şi
mi-a spus comandantul cercetaşilor din Suedia şi Finlanda că au încă legături de corespondenţă cu ei. Deci,
în vizita pe care doream să o fac aş fi putut şti ceva
mai mult despre organizarea şi activitatea lor actuală. De
altfel, aceste informaţii intră în scopul călătoriilor mele
de studii chiar pentru filosofia războiului dar într'o
măsură oarecum secundară.
Am văzut în cele două cărţi pe care le-aţi lăsat la
legaţie că vw'aţi interesat de educaţia tineretului în toate
ţările prin care aţi trecut.
— Da aşa este. Am dat şi unele fotografii. In cartea
despre călătoria de anul trecut prin Italia, Germania,
Danemarca, Suedia şi Finlanda am dat mai multe fotografii. Ultima fotografie din acest volum arată şi pe
fiica fostului ministru german la Bucureşti, d-l Fabricius, la o tabără de muncă obştească în Bavaria. Voi
ruga chiar pe d-l ministru Creţeanu să o arate doamnei
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Jenke mătuşa domnişoarei Fabricius, care se află aci
la Ankara.
In acest moment de conversaţie interesantă, apare
în holul hotelului, d-l colonel “Teodorescu, care venea
să mă ia ca să ascultăm pe Grigoraş Dinicu la Carpici,
iar apoi să mergem după ora 22 la Ankara-Hotel.
Când a început să cânte Grigoraş „Ca la Breaza“ şi
„Invârtita depe Târnave“ şi când am auzit aplauzele
furtunoase ale publicului din restaurant am trecut printr'o clipă sufletească în care Turcia şi România apăreau
înfrăţite tocmai prin ceeace le desparte, adică prin deo|
sebirea de muzică şi dans.
De altfel înfrăţirile acestea “paradoxale sunt astăzi la
ordinea zilei, prin imperativele de război care impun
neînţelese alianţe între popoare, prin interese materiale
şi politice cu totul opuse celor psihoetnice.
Şi dacă aceste paradoxe nu apăreau atât de clare, în călătoriile mele prin ţările de Nord, apoi aci apar tot
aşa de evidente ca negrul pe alb, şi explică dece lumea
în general, caută mângâerea în distracţii şi în resemnare,
nu în explicarea acestor paradoxe
sau în căutarea imediată a rezolvării lor.
Să nu fie oare aci un aviz pentru cârmuitorii popoarelor, care le arată încotro trebue să caute soluţia ameliorării vieţii şi a îmbunătăţirii lumii1).
La Ankara-Hotel, muzică, dans, veselie, numere senzaţionale

sau

mai

puţin

senzaţionale,

între

care

era

şi

o pereche de români care jucau pe apaşii francezi.
Clientela, femei şi bărbaţi, grupaţi pe simpatii pentru
axă sau pentru aliaţi, nu se deosebea cu nimic în ceeace
priveşte

îndulcirea

1>Vezi
boiului“.

cărţile

vieţii

prin

petrecere,

poştale respective

din vol. | „Pe urmele

răz-
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Şi

aci,

ca

abţinere
toria
care

de
au

pretutindeni

între libertatea

printre

solidaritate pentru
răspunderea

particulari,

de gândire

acestor

aceiaşi

individuală şi da-

interesele
interese.

ţării,

a acelora

|

Norocul este că, încă nu s'a schimbat codul în sensul
de a se tăia capul tuturor acelora cari cred că au
dreptul de a gândi altfel.

Se poate susţine că în Turcia naționalistă de astăzi
există această solidaritate naţională şi că nu se tae capul
celor care gândesc altfel, întru cât ei nu sunt dintre
stâlpii fostului regim, ci partizani ai actualului regim că-

ruia nu-i aduce nici o piedică prin ideile lor, din contra,
indirect, îl servesc. Din acest punct de vedere există o
asemănare între concepţia turcă şi concepţia românească.
Ca să întore gândurile depe povârnişul pe care o
luasem, întreb pe doamnele:
— Dar d-voastră dece nu dansaţi? Aş dansa şi eu cât
sunt de bătrân.
— Axiştii nu dansează cât timp soldaţii luptă pe front.
— Dar aliaţii dece dansează?
— De! ştim noi ce să mai zicem şi ce să mai credem.
A înebunit lumea deabinelea.

Cartea poştală Nr. 23
Consilierul de presă al Legaţiunei, având cane lariile
sale în altă clădire, ceva mai departe de clădire . legaţiunei, nu l-am putut vedea decât a treia zi după sosirea

mea

la

Ankara.

Cum mă leagă de d-sa amintiri deosebite de acum zece

ani dela Roma,
stimă, am
la legaţie.

şi cum îi port o deosebită prietenie şi

fost deosebit
Am cunoscut

de mulţumit când l-am. văzut
cu această ocazie pe una din

.
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fiicele sale, o domnişoară frumoasă, înaltă, simpatică în
felul tatălui său, şi în desvoltare în mersul către 19 ani,
Cealaltă fiică era bolnavă de o uşoară gripă, timid răspândită în populaţia de aci.
Ne-am adus aminte de unele momente frumoase dela
Roma, petrecute împreună cu generalul David Popescu

de

care

mă

leagă

şi faptul

că este şi el de origină

Brezean.
Am vorbit despre multe chestiuni de ordin general
privitoare lă permanenţele vieţii româneşti, nu la cele
trecătoare, fie ele de ordin politic,
O oră şi jumătate cât am stat de

social sau economic.
vorbă cu d-sa şi cu

domnişoara nu a fost deajuns. Simt nevoe să-l mai văd
ca să-i spun câte ceva şi despre scopul călătoriei mele
privitoare la filosofia războiului, văzută prin psihologia
popoarelor aflate în luptă, învinse, învingătoare, neutre
sau nebeligerante.
Cum binele şi răul alternează ca ziua după noapte, nu
ştiu dacă -răul care a venit fiind nevoit să mă despart
de el, a fost în adevăr un rău sau tot începutul altui
bine.
După această oră şi jumătate de bine, a urmat răul

că la ora 13,30 fiind invitat de d-l şi doamna

Blaga la

o masă, în oraş, a trebuit să ne despărţim. Dar binele
care a urmat la această masă unde a venit şi d-l colonel
“Teodorescu, cu doamna, (era Sâmbăta fixată să luăm
masa împreună) a fost şi mai bine, aşa că se verifică
necesitatea
Această

alternării între bine şi rău.
întâmplare

îmi

reaminteşte

o

glumă

auzită

la Berlin. Mi s'a spus că, există acolo un artist foarte
spiritual şi mult apreciat de poporul german şi chiar

de autorităţi, cu toate că din când în când îl trimite
la lagăr.
|
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FI a spus odată următoarea glumă care la trimis la
lagăr.
|
„Inainte de război a fost bine“.
„Și acum este bine. Dar ar îi mai bine să fie iarăşi
bine“.
Aşa s'a întâmplat cu mine faţă de d-l Solacolu şi de
cele ce au urmat după această plăcută întrevedere.
Transmutând această glumă cu zece ani înapoi, când
am cunoscut pe d-l Solacolu la Roma, şi aplicând-o situaţiei de atunci faţă de cea de astăzi, constatăm că se
potriveşte ca două piese perfect justapuse.
Această întâmplare, îmi aduce în minte, prin suecesiune de idei că, în lucrarea mea despre impresiunile

de călătorie în vara 1943 prin Italia, Germania, etc., am
arătat prin ce fapte va rămâne Musolini înscris în istorie.
Discutând aceasta întrun cerc oarecare, am adăogati
însă că, impresiunile acelea au valoarea unor fotografii
ale timpului, dar dacă le-aşi scrie astăzi, cred că aş
face unele rezerve, faţă de cele întâmplate ulterior,
despre care nu este locul să vorbesc aci.
lată însă că şi eu atras de gluma artistului german,
nu vam spus cât de bine a fost la masa dela AnkaraHotel.
Menu ca la Bucureşti: peşte alb cu maioneză, consomme, prepeliţe, mandarine şi cafea gingirlie care nu
se mai găseşte la Bucureşti de mult, şi care începe să
lipsească şi aci, odată cu fratele ei ceaiul.
Doamna Teodorescu fiica regretatului general Stambulescu şi doamna Blaga fiica prietenului meu generalul
Dona, ambele tinere şi frumoase, vorbesc limba turcă ca
două turcoaice, judecând după modul cum vorbeau cu

diferite personalităţi înţâlnite cu această ocaziune.
dar cum se prezintă familiile
nistru Creţeanu, la legaţiunea

colaboratorilor
Română.

d-lui

lată
mi-
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După masa intimă dela Ankara-Hotel, dar regală prezentare şi conţinut, am fost invitat de d-l colonel Teodorescu să vizităm barajul pentru colectarea apei oraşului Ankara.
Barajul acesta înalt de circa 20 m. şi lat de circa 10 m.
închide o vale dintre două dealuri vulcanice pe unde
curge un râu, afluent al celui care trece prin Ankara.
Se află la circa 13km. de capitală. Lacul format până

la nivelul barajului a atins o lungime de 20km.
ţime

de peste

100m.

în apropiere

de baraj,

cu lă-

şi de

aci

„cu lățimi variate pe o lungime de câţiva kilometri.
Lucrarea este făcută numai de ingineri turci şi se prezintă destul de solid, deşi am văzut câteva infiltraţiuni
în peretele garajului şi urme de umezeală la partea dinspre acoperiş a frumosului restaurant construit jos pe
vale în faţa barajului. Sunt aci şoseluţe, scări, terase
şi plantaţii care fac din această regiune un loc important
şi plăcut de excursii.
Plantaţiile de aci ca şi toate din perimetrul Ankarei
sunt una din cele mai grele lucrări ale acestei capitale,
atât din cauza terenului stâncos care a impus facerea
de gropi cu dinamită şi aducerea de pământ din altă
parte, cât şi din cauza lipsei generale de pomi în Anatolia.
Mi s'a spus că sunt legi aspre contra acelora cari ar
rupe sau vătăma un pom, tot aşade aspre ca şi pentru
uciderea 'unui om.
Deosebit mi s'a spus că, fiecare cetăţean are îngrijirea
unui pom. Udarea pomilor aci fiind o necesitate a re;
giunei, se face cu mare îngrijire, mai ales că terenul:
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fiind vulcanic apele din ploi sau udătură se scurg şi se
evaporează foarte repede.

Dealtfel, deşi Ankara are altitudinea Predealului (900
m.) aerul este foarte uscat şi gerul nu se coboară sub
10 grade, aşa că zăpezile de iarnă nu pot aduce îmbibări mari de apă; iar vara, căldura ridicându-se spre
30 grade produce mare uscăciune.

Din lacul creat dela baraj, pornesc spre Ankara două
mari canaluri. Unul pentru apa necesară edilităţii ora-.
şului şi altul necesar pentru apa de băut. Acesta din
urmă

trece

mai

întâi printr'o

staţie de decantare

nu

de-

parte de liziera oraşului;
Până acum, nu s'a dat nicio întrebuințare căderei de
apă dela baraj, decât că s'a făcut pe vale un al doilea
baraj pentru formarea unui lac pentru canotaj.
Aci la baraj este o clădire unde Ataturk venea zilnic:
şi urmărea mersul lucrărilor.
Jos la baza barajului se află un decor arhitectonic în
forma porticelor romane cu coloane unde sunt aşezate

plăcile de marmoră

cu istoricul acestei lucrări.

La cântarul automat de aci, care funcţionează gratuit, am cântărit 82 kgr. îmbrăcat cu palton, iar colonelul

TOkgr.
In acest drum m'am îngrăşat. In adevăr dorm şi mănânc bine. Se pare că este un efect al regiunei dupe
câte mi s'a spus de către diferite persoane. Dar, la bătrâneţe este bine ca omul nici să nu se îngraşe, nici să
nu slăbească. Deci ar trebui să mă găsesc la 78kor..
îmbrăcat pe care îi am de aproape 15 ani.
Imi spunea doamna Teodorescu, care nu e grasă,
nici măcar plinuţă, că ţine dietă de slăbire. Nu cred că
are dreptate şi nici că face bine, dar cucoanele astea
tinere sunt adorabile prin jertfa ce fac ele pentru cre-

dinţa că vor îi mai adorabile dacă vor slăbi.

cr
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In drumul spre baraje, d-l colonel Teodorescu, mi-a
istorisit câteva întâmplări interesante în legătură cu
locul, oamenii, istoria şi evoluţia lor, pe care le socotese
necesare pentru completarea acestor impresiuni de călătorie.
Munţii care se vedeau în zare, cam spre 500km. la
Est, acoperiţi cu zăpadă, se numesc Aladag, iar cei aflaţi
spre Sud cam la 100km., tot acoperiţi cu zăpadă, Fllidag
(Dealul Merilor). La Sud de ei circa 400km. se află
Adana devenită celebră prin întâlnirea lui Churchil cu
„Îmonu, situată la 100km. de portul Alexandreta, la 200
km. de insula Cipru a englezilor şi la circa 350km. de
Adana.

Pe la Nord de munţii Alladag trece marele drum de
caravane şi calea ferată Ankara-Tiilis după ce parcurge
prin Turcia circa o mie de kilometri. Ultimii cinci sute
kilometri trec printre munţii înalţi peste 3800 m. In acest
ultim parcurs de 500km. se găseşte renumitul oraş
turcese Erzerum.
Pe acest drum s'au scurs turcii din regiunile turanice
ale Rusiei de astăzi, prin cele caucaziene şi armeniene,
către Anatolia şi Istambul.
Mulţi oameni mari vor fi avut ei în aceşti trei mii de
ani scurşi de atunci până astăzi, dar unul dintre ei Ataturk, şi-a pus întrebarea precisă: cine suntem, de unde
venim şi unde vrem să mergem.

Din aceste întrebări a născut Turcia naționalistă de .
astăzi, operă a concepţiunii politice a junilor
turci,
creată în prima jumătate a secolului care se scurge, şi
realizată prin Ataturk, în acest ultim sfert de veac.
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Barajul pe care îl veţi vedea, spune colonelul Teodorescu, este şi un simbol al setei de afirmare naţionalistă a turcilor, pe lângă faptul că este un isvor de
apă necesară capitalei celei noui „Ankara“ menită să
desvolte şi să întreţină spiritualitatea cea nouă a turcilor
turanici, cari, în loc să mai privească spre Est de unde
venise, sau spre ţinuturile arabe către care îi atrăgea
mistica islamică, şi-au întors privirile către apus, ca să
desmintă unele profeţii ale Armaghedonului, şi ca să
renască Turcia prin Arhanghelul cel nou, „Ataturk“.
Mi s'a spus că acest cuvânt înseamnă în turceşte „Părintele. Lurcilor“ dar traducându-l prin realizările şi
faptele lui, ar putea însemna „Voința de afirmare a
Turciei“ sau voinţa de desprindere din fatalismul vieţii
islamice, pentru afirmare în realismul ei.
Ca metode, câteodată Ataturk făcea acte de cari prejudecăţile moralei statice le condamna, totuşi privite nu-

mai prin scopul lor de afirmare a unei voințe, ele îşi
găsesc justificare şi a făcut din el un idol al Turciei
naţionaliste de astăzi.
La o defilare la hypodrom, unde asista 'delegaţii statelor majore respective, s'a retras din tribună, în buveta
de alături, ca să-şi astâmpere o sete care îl chinuia.
În acest timp cavaleria turcă defilase şi se depărta la
trap, făcând loc artileriei pentru defilare, tocmai când
el reapare în tribună.
Cum doria să vadă cavaleria, a ordonat să revină cavaleria la defilare, întrerupând pentru câtva timp defilarea artileriei.
“Tot cu această ocazie, la o recepţiune, după ce s'au
îndeplinit diferitele protocoale faţă de reprezentanţii oficiali, a chemat pe şefii statelor majore ale ţărilor venite
aci, şi i-a invitat să danseze cu câte o doamnă turcă
invitată aci în acest scop. Toţi ceilalţi invitaţi priveau la
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dansatori. Au îndeplinit toţi dorinţa lui Ataturk deşi unii
dintre ei nu ştiau să danseze. Voi întreba pe prietenul
meu generalul Sichitiu, care a fost printre aceşti şefi
de stat major, cum s'a simţit în faţa acestei dorinţe poruncitoare, precum şi dacă a ştiut că este nevoe să se
recomande Săcătău, căci pronunţând numele lui rom
neşte ar îi însemnat altceva.

Pe cât am aflat, doamna turcă, partenera lui, nu a mai
dansat cu nimeni în timpul recepţiei, de teamă, probabil,
să nu mai fie călcată pe picioare.

Cartea poştală Nr. 26
În legătură cu cartea poştală precedentă şi cu desprinderea Turciei naționaliste din fatalismul islamic, îmi
spunea cineva că, dacă nu va sosi până Luni 28 Februarie
aprobarea să vizitez cercetaşii, să nu cred că ar fi un
refuz ci s'ar explica numai printr'o întârziere fatală
din cauza evenimentelor recente.
Cu o zi înainte îmi spunea cineva la hotel să observ
că, aci timpul necesar ca să se ia ori să se schimbe o
hotărîre este mai mare decât cel necesar tecniceşte ca să
se execute hotărîrea, de aceea putem spune gluma, că :

va trece războiul şi ei tot nu vor hotărî dacă intră sau,

nu în războiu.
— Ei dragul meu, i-am spus eu, tehnica n'are graniţe,
cum

are etnica.

— Aşa dar, după dumneavoastră vor fi întotdeauna
momente grele de adaptare psihologică a unei rase năs-

cută şi creată în anume

climat al globului.

— Da, aşa cred eu şi de aceia voi insista ceva mai
a.
mult asupra acestor chestiuni în filosofia războiului, în
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scopul de

a evidenția

înlăturând

tendinţele

legătura
extreme

dintre
actuale

materie
de

şi suflet

a creia

pe

cel

din urmă prin cea dintâi.
|
"— Nu cumva se vor impune şi în acest caz metodele
compromisurilor către care tinde — cu voe fără voe — să
ajungă actualul război.
La urma urmei, dece n'ar fi aşa. Naționalismul ture
şi războiul actual, ambele sunt acte curagioase de desprindere din determinismul psihic al legilor firii şi înlocuirea lor cu legile forţei.
N'ai dreptate în întregime, fiindcă mai adânc privind
chestiunea, naționalismul ture este în adevăr un act
_curagios, dar nu de desprindere din legile firii, ci de
revenire la legile firei, naționalismul fiind creat de legile
firei.
_
Ca

să înţelegem

mai bine acest complex

de ancestra-

litate şi necesitate de adaptare la ritmul vremii, se impune să aruncăm o scurtă privire istorică redată din
memorie, asupra evoluţiei istorice a acestui popor.
Turcii sunt de rasă turanică, (unii spun şi mongolică)

înrudiţi din timpurile depărtate cu Circhizii, Tătarii,
Siberienii şi alţii. Contactul lor din acele timpuri depărtate cu Arianii şi Semiţii, i-au deosebit încă dela început
de rasa turanică.
Limba turcă deşi are pe ici colea urme de pronunție
turanică, prezintă încă multă originalitate, faţă de mediul
în care s'a desvoltat ulterior între Asia, Africa de Sud şi
Estul Furopei.
Arabii fiind de origină semitică, Turcia şi turcii n'au
ocupat; niciodată toată Arabia ca stat şi n'a pretins niciodată stăpânirea lor totală, deşi religia îi solidarizează
atât de mult încât i-a făcut să se impună lumii multe
secole prin această spiritualitate islamică.

D9
Arabii, ca rasă şi origină se pierd în negura vremurilor, pe când turcii se desprind dintre turanici în mod!

categorie

către

1200

d. Chr.,

cam

tot aşa

cum

apar:

românii din negura vremurilor Traco-Geto-Daco-Romane.
Ca religiune arabii şi turcii au două faze distinete:
prima înainte de Mahomed când pluteau în fel de fel
de credinţe, şi secunda când încep a crede în Dumnezeu:
a-tot-puternic (Alah) pe care — spune Mahomed —

înţelegându-l bine Moise şi Christos, a încredinţat mi-siunea de ales lui Dumnezeu, lui Mahomed, socotind
pe Moise şi pe Christos numai ca profeţii inspirați de:
Dumnezeu.
|
Ca orice iniţiat, a avut şi Mahomed multe inspiraţii.
morale şi .bune, dar susţinând, pedeoparte înlocuirea
raiului cu plăcerile sensuale; iar pe de altă parte impunând abstinenţe absolute dela anume nevoi ale vieţii,
supunerea până la fatalism şi chiar ura contra popoarelor cari necrezând în Mahomed se amestecau în poli-.
tica statului turc, au dus, după un mileniu la anemierea
islamismului şi la separarea Turciei ca nație şi stat,
de triburile arabe.

Cartea poştală Nr. 27
Duminecă 27 Februarie, am fost invitat pentru dejun:
la d-l consul general Zerva. Mi se vorbise atât de bine
şi de mult despre firea bună şi de omenia acestui om,

încât din primul moment

când Pam văzut la legaţiune:

mi se părea că îl cunoscusem de mulţi ani. Doamna pe
care am avut cinstea să o cunosc cu două zile înainte
la dejunul dela d-l ministru Creţeanu, o ardeleancă
devenită fanatică macedoneancă, se bucura că vede un.
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regăţean de origină ardeleană şi iubitor fanatic al roacedonenilor.

Când am sosit la masă eram aşa dar cu totul la mine

acasă, iar când am început gustarea cu salam, ţuică,
măsline, şi am continuat masa cu ciorbă de perişoare şi
friptură cu murături, s'a şters cu totul din mintea mea
conştiinţa că mă găseam la Ankara. Eram când la Homorod, Covasna şi Săcele, origina ardeleană a doamnei
Zerva, când spre Silistra unde d-l Zerva a lucrat pe
lângă Muftiul respectiv, când la Istambul unde d-l Zerva
a făcut liceul alături de colegul său de bancă Bibeseu,
când spre munţii Pindului pe care îi reprezentau aci
două nepoate de 14—16 ani pe care doamna şi d-l
Zerva le creşte şi le pregăteşte pentru viaţă.
Să nu vă prindă mirarea doamnelor cetitoare că vorbesc aci de măslinele marinate, pe care le serviţi şi
dumneavoastră la Bucureşti, dar nu atât de gustoase
ca cele dela doamna Zerva. Secretul pare să fie că le
fierbe în clocote circa o jumătate de oră până se umflă,
le usucă şi le răceşte, în fine, le aşează în borcan, în

straturi, punând printre straturi felii de lămâe şi mult

cimbru peste care toarnă oţetul fiert şi răcit, iar
pune deasupra un strat de untdelemn. Simplu
doamnelor dar oricum mai este un mic secret
nu lam divulgat încă: să nu uitaţi că măslinele
s'au răcit să fie crestate cu vârful briceagului
trei părţi.
La

ora

15

a venit

d-l

colonel

Teodorescu

să

la urmă
de tot
pe care
după ce
în două
vizităm

şi sectorul pepinierelor lui Ataturk, un fel de domeniu
al coroanei dela noi, unde acest mare om al Turciei naţionaliste a făcut din stepă un rai şi din rai o sursă de
venit ca să servească de model pentru educaţiunea practică şi economică a tineretului şi a poporului ture care
privea la el ca la Allah.
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Mi s'a spus că la moartea lui plângeau femeile, bărbaţii şi copii, ba unii leşinau încât făceau impresiunea

unei stări hipnotice îngrijorătoare. Domeniul acesta pare
să treacă de 500 hectare. In centru lui este construit
şi un cuibuşor unde el venea să se odihnească adesea, şi
unde primea câteodată vizite sau dădea unele recepții.
Am vizitat şi interiorul.
La oarecare distanţă de acest pavilion sunt acele lacuri
în miniatură care reprezintă Marea Neagră, Crimeea
şi Bosforul. El serveşte vara şi de strand. In faţă şi tot
la oarecare distanţă este un pavilion restaurant. La circa
un kilometru spre Nord-Vest spre Vest şi spre SudVest există o fabrică de bere, grajduri pentru creşterea
vitelor, coteţe pentru creşterea păsărilor, o grădină zoologică cu păsări, oi, capre, vulpi, urşi, vulturi, maimuțe,
câini, ete., precum şi un aquarium destul de înzestrat.
Intrarea şi vizitarea tuturor acestora 'este permisă.

în anume

zile. lată dar cum

educativ şi economic al
— Dar, aţi văzut acolo
decât corpul? N'am văzut
oi care aveau coada cât
—

Aveţi

dreptate

a înţeles Ataturk

rostul

acestui domeniu.
acel animal cu coadă mai mare:
animalul dar am văzut câteva
corpul aşezată pe două rotiţe..

domnule

general,

nu

sunt

alte

ani-

male, sunt chiar oile pe care le-aţi văzut.

Cariea poştală Nr. 28
La

înapoierea

dela pepinierele lui Ataturk,

am

rugat;

pe d-l colonel Teodorescu şi consulul general Zerva să
vină

la mine la hotel, ca să le citesc unele

din impre-

- siunile ce am scris despre Ankara.
A, fost o oră plăcută, cu schimb de impresii, şi, în.
special pentru mine o ocaziune plăcută şi de mult folos

.
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ca să-mi verific impresiile şi să completez ceeace mi-a
scăpat din vedere.
Intre altele dau aci una din aceste verificări.
Nu înlocuirea raiului din cer, prin plăceri sensuale pe
pământ, a urmărit Mahomed, obiectează unul dintre
aceşti doi prieteni, ci nevoia de a da naştere la copii

cât mai mulţi, a făcut pe Mahomed să admită haremurile pentru bărbaţi. Pe atunci nu tăria ţărilor, nici a
popoarelor ci tăria triburilor constituiau bogăţia suiletească faţă de celelalte triburi.
Când un membru dintrun trib renumit ca tărie, număr
Şi Organizare mergea la unul mai slab, era respectat și
primit ca pe însă-şi şeful acelui trib tare. Şi pentru ca
să fie tare tribul se cerea să aibă mulţi bărbaţi. Ori din
cauza războaielor numărul bărbaţilor rărindu-se, el a

simţit nevoia

libertăţii

ca un bărbat

să aibă cât mai

multe femei.
Vai! cum se repetă istoria?! Seamănă cu împrejurările
care au făcut din unele popoare să admită organizarea
de cămine pentru ocrotirea copiilor proveniţi dela fetele
mame.
Rezultatele au fost practice la început, dar mai târziu
numărul femeilor din haremuri ajungând la 2—300, abia
la un an puteau unele să se întâlnească cu Paşa, aşa că
intenţia aceasta pentru înmulţirea naşterilor nu a fost
atinsă,
Cum eu nu sunt istoriograf, nici sociolog, am completat
cu plăcere impresiunea din cartea poştală Nr. 26, cu explicaţiunile acestea ce mi s'au dat de prietenii mei.
„Dealtfel, în studiul meu, Filosofia războiului, am scris
un capitol despre simptomul supra şi
subnașterilor,
ajungând la concluzia că, acest echilibru se poate obţine
pe cale morală şi ştiinţifică, ca fiecare familie să aibă
3—4 copii printr'o egală sarcină pentru familiile tuturor
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claselor sociale, fără a se călca legile morale ale cultului şi respectului pentru familie.
Cu această ocazie mi sa mai spus că istoria Turciei
nu vorbeşte despre nici o legătură cu Mongolia, ci
numai cele de vecinătate şi înrudire-cu Turanienii, Circhizii şi Tătarii.
Am luat cu plăcere cunoştinţă despre această afir-

mare rasială.

|

In aceste impresiuni ale mele am căutat să pun în
evidenţă numai deosebirile de origină rasială dintre turci
şi islamici, pentru a explica, pedeoparte, cum au ajuns
junii turci la Turcia naționalistă de astăzi, şi, mai ales;
să facă a se vedea cum actuala lor politică, nu depărtează, ci din contra, apropie pe România de Turcia.
Cum şi în ce fel se face sau se va face această apro-

piere, este o chestiune care ese cu totul din cadrul impresiunilor mele de “călătorie.
|
Când spuneam acestea prietenilor mei, unul dintre
ei a adăogat că, cercetând mai adânc problema, se
constată

asemănări

isbitoare

de

înţelepciune,

omenie,

cult pentru obiceiurile şi tradiţiile altora, şi eroism pentru apărarea credinţei şi a drepturilor politice respective,
între Turcia şi România. lată dar cum apare în cea
mai puternică lumină viziunea din testamentul lui Ştefan
cel Mare privitoare la cultivarea prieteniei noastre cu
acest

popor.
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în ajunul plecărei mele

din Ankara, am avut la hotel, două mari şi plăcute surprize.
Pe la ora 20, domnul consul general Zerva, îmi aduce

04
unele date privitoare la călătoria pe care o voi continua

prin Salonic, Macedonia

către Atena

şi mă lămureşte

asupra unor probleme macedo-române la ordinea zilei.
Mi-a adus unele fotografii cu vederi din Ankara,
altele istorice din Macedonia, precum şi memoriul prezentat de macedo-români la congresul păcii dela Paris,
în care prietenul lui şi al meu, d-l Tacit, a făcut parte.
Istoria se va repeta, dar nu ştiu unde, când, şi cine
va face parte: dintro asemenea viitoare comisiune, în
care, nu va fi vorba numai de macedo-români ci de interesul istoric şi politic al poporului român la a cărui
bază ancestrală stă Traco-Daco-latinitatea lui dela Nordul şi Sudul Dunării.
În ajunul plecării mele către Macedonia, am căutat

să verific impresiunea
de

până

acum

că,

cu care am rămas din călătoria

circulă

printre

popoarele

Balcanice

un curent al necesităţii unei confederaţiuni Balcanice din
care să facă parte dela Sud Turcia şi dela Nord Ungaria
şi România. Aceste preocupaţiuni nu fac obiectul călătoriei mele, dar cum nu este împiedecat omul care-şi
sapă ogorul, să vadă şi să audă pe alţii care vorbesc fie
că şi-au terminat treburile lie că nu ştiu să facă altceva,
tot aşa eu am auzit şi înregistrat fără să vreau acest
„curent.

.

In adevăr, curentul există şi pare chiar să fie alimentat
din vreo parte oarecare, de aceea m'am întrebat cum se
vor împăca interese opuse dintre popoarele de aci de
origină rasială deosebită? Cum se va pune piedică vanităţii acelora care vor vrea ca ei să conducă efectiv

această confederație? Cum
rilor
litice
nele
prin

se va înlătura credinţa ma-

state europene şi continentale a căror interese poşi economice, sunt atât de strâns legate cu otgoacanalelor care leagă uscăturile şi apele globului
Suez, Gibraltar şi Dardanele?!
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Când gândeam aşa, telefonul de cameră sună:
— Bună seara domnule general. Aci Solacolu. Ce faci
astăseară?. Fă-ne plăcerea să luăm masa împreună la
un restaurant în oraş. Este ora 20,30. Peste o jumătate
oră venim să te luăm dela Hotel.
— Bucuros şi onorat domnule Solacolu.
— Când am văzut pe doamna, am înţeles mai bine că,
din aceşti doi soţi de linii mari cum se zice în limbajul
timpului, nu putea să nască decât frumuseți ca cele două
domnişoare, care n'au venit la această masă, fiind invitate într'o familie.

— Dacă aţi fost la Carpici şi la Ankara-Hotel, propun
să mergem la Serge, unde are să vă placă.
In adevăr, o sală plăcută şi cu lumini discrete dar
chemătoare de viaţă şi de consumaţii alese, cu o muzică
superioară de cameră. Câţiva dintre muzicanți interpretau şi muzică românească ca nişte români talentaţi.
— Dar nu văd lume prea multă?
— În cel mult o oră sala va fi plină: Aci vin numai
iubitorii de dans, de muzică şi de desţindere prin conîort şi serviciu bun, după ce iau masa acasă sau la alte
restaurante.

M'am convins că aşa este, căci cele trei ore cât am
stat aci au trecut ca în vis.
Aflând dela doamna Solacolu că domnişoarele cunosc
toate jocurile naţionale, nu ştiu dacă m'aşîi putut stăpâni, cât sunt de bătrân, să nu joc „o chindie“ sau „ca
la Breaza“ dacă ar îi fost aci domnișoarele.
A doua zi Luni, 28 Februarie, înainte de a începe pregătirea valizei pentru plecare, am scris impresiile mele
din cărţile poştale 26—29. Rămâne să mai completez

cu cele ce-mi vor îi scăpat din minte, în drumul
Constantinopole
sta acolo.

către,

sau chiar în cele 4 5 zile cât voi mai
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Sunt însă atâtea de scris 'din cele ce am văzut şi înţeles depe aci, mai ales privitoare la pregătirea minţii
mele pentru cele ce voi vedea la Salonic şi Atena, încât
ar îi o greşeală din partea mea să nu le scriu înainte
de plecare întracolo.
Se întâmplă cu impresiile de călătorie, ca şi cu fotografiile. Dacă nu le iei pe loc, este mai greu să le reconstitui pe urmă.
Alţii spun, din contra, plecând dela cunoscutul adevăr
că istoria nu se vede de către cei care o fac, găsindu-se
în scenă, nu printre spectatori.
Dar nici nu simt ce este viaţa şi lumea acei care o
văd sau o citesc numai, fără a o trăi.
Construcţia firii mele fiind făcută altfel, aş asemăna-o
cu aparatul fotografic, care, face depărtările şi apropierele de obiectiv în interiorul aparatului, nu. prin depărtarea lui din mediul în care se găseşte şi trebue să
lucreze.
Creatorii vor «fi putând ei oare să creeze ceva durabil
fără acest contact direct?
Eu înclin să cred că acest dar îl au numai „iniţiaţii“,
şi din aceştia, n'a dat omenirea în cei opt mii de ani
pe care îi cunoaştem nici măcar unul la mie de ani.
Ce rol are imaginaţia creatoare în educaţie, şi cât de
puţin este ea înţeleasă de către acei care au răspunderea acestei educaţii!
-

Cartea poştală Nr. 30
Dacă nu am autorizarea până Luni 28 Februarie —
spuneam unui prieten — să vizitez Direcţiă cercetaşilor
turci, voi pleca Luni seara către Istambul, Sofia, Salonic,

Atena,

ca

să nu

mă

apuce

vara

pe

aci.
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Luni dimineaţa la ora 10,30 încă nu primisem răspunsui, dar mi-a prins bine aşteptarea că am avut timp
să-mi scriu impresiile la zi.

Cum
putut

însă în cele şase
da

seama

din

zile cât am

informaţiunile

ce

stat aci, mi-am
am

luat

că,

în

Turcia, mai ales la Ankara şi Istambul, se pune preţ
mare şi se cheltueşte mult pentru educaţia fizică a tineretului, prin toate ramurile şi sporturile moderne ale
timpului, plecam oarecum mulţumit.
Numai faptul că, în mijlocul Ankarei, s'a construit
unul din cele mai mari stranduri ce am văzut în călă-'
toriile mele prin alte capitale cu fel de fel de anexe de
educaţie fizică pentru băeţi şi fete, ar fi deajuns să
arate prețuirea şi cheltuelile ce se fac în Turcia pentru
această îndrumare. La o oră de Ankara cu automobilul
(circa 10—80km.) se vede şi Elliddag., acoperit
cu
zăpadă unde ni s'a spus că se face mult sky.
„In faţa acestor constatări mă întrebam dacă noi progresăm, staţionăm sau regresăm sub acest raport. Mi
Sar putea spune că sunt un incorigibil optimist. Eu
cred că progresăm, deşi, ca evoluţie, turcii au mers cu
o viteză mai mare şi într'un timp mai scurt decât noi.
Că ne va ajunge sau ne va întrece cândva nu pot să
prevăd, dar că merg bine, o spun sigur.
Când încheiam această îrază, sunt chemat la teleion.
— Alo! Aci Popescu. La ora 15 astăzi sunteţi aşteptat
la direcţia educaţiei fizice turce. Vine domnul consul
general Zerva să vă însoţească.
— Mulţumesc voi îi gata şi îl aştept.
— Când am intrat la direcţia respectivă, îmi
ese
înainte un distins bărbat, circa 45 ani, însoţit de alţi
doi colaboratori şi mă întâmpină cu braţele întinse,
spunându-mi în franţuzeşte:
" — Bine aţi venit domnule general. Mare bucurie pentru
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noi să vă vedem aci. Vă aduceţi aminte de noi şi de
zilele petrecute împreună la Bucureşti şi Breaza.
— Da "mi-aduc aminte. Sunt fericit să vă găsesc aci.
Vă

mărturisesc

că nu

mă

aşteptam

la această

surpriză.

In cele două volume ale mele despre călătoriile în
plin război în Sudul Ucrainei şi în ţările de Nord am
arătat că: am întâlnit la comandamentul german din.
Kakowka o cercetaşe din Bucovina, şi la Helsinki pe
câţiva comandanţi de cercetaşi pe care,îi cunoscusem
la Bucureşti.
|
Vă închipuiţi, aşa dar, prin ce emoţii plăcute am
trecut acum la Ankara ca şi atunci prin acele ţări depărtate.
|
Las loc, să vorbească fotografiile ce dau aci despre
această instituţiune cercetăşească dela Ankara, adăogând
următoarele desluşiri.
In afară de educaţia. fizică şi sportivă din şcoale —
obligatorie pentru toţi şcolarii şi extraşcolarii — s'a
menţinut

şi

încurajat

aci

în

Turcia,

organizarea

cer-

cetaşelor în care se pot înscrie elevii cei mai buni şi nai

distinşi din şcoală şi din afară. Ei au fost şi vor fi în
viitor elite recrutate voluntar, pe baza selecţiunii naturale.
|
— Sperăm — spune comandantul — că, cercetaşii vor

fi în viitor cadrele în jurul şi prin ajutorul cărora se
va naşte pasiunea pentru dinamismul creator şi eroie
al poporului nostru, fără constrângere.
Au ajuns până acum spre trei mii de tineri şi de
tinere îndrumați în acest scop, cum puteţi vedea din
fotografiile ce vă dau ca amintire.

— Domnule Vildau Asir Savaşir! de când te-am văzut
în

1938

la

Breaza

Ankara, ai rămas

şi

până

în mintea

astăzi

când

te

revăd

şi în sufletul meu

la

ca un
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model de om pentru strânsa legătură sufletească între
poporul românesc şi cel turcesc.
Dacă la voi şi la noi se crese tinerii în acest sens,
vor exista mâine mai multe generaţii care mergând pe
acest drum vor realiza dorinţa domnitorului
nostru
„Ştefan cel Mare“ care a recomandat încredere în sufletul şi caracterul poporului turcesc.

Cartea

poştală Nr. 31

Nu uitaţi să scriţi domnule general, — îmi spune d-l
Zerva — în impresiunile despre vizita domniei-voastre
la Direcţia: educaţiei fizice turceşti că, această direcţie
lucrează pe lângă Ministerul Instrucțiunii Publice, dar
depinde numai de ministrul respectiv, nu de erarhia

respectivă a ministerului.
In adevăr, scăpasem din vedere această chestiune, atât
de importantă în materie de organizare a statului.
După războiul cel mare, sau ivit atâtea probleme de
organizare care nu progresau din cauza rutinei, încât
guvernele, în special conducătorii lor, au simţit nevoe să
scoată aceste organizări noui din tirania rutinară a erarhiei ministerelor, şi să le pună direct sub autoritatea
vreunui ministru sau chiar sub acea a preşedintelui Consiliului de Miniştri.
La noi s'a început timid sub preşedinţia generalului
Averescu şi continuă şi astăzi ca o necesitate nouă, cara
duce chiar către substituire de atribuţiuni şi organizare
complicată. Nu este locul să insist asupra acestor cazuri.
Fiecare dintre noi ştie cât a umblat sănătatea, munca,
cooperatismul, aprovizionarea, înzestrarea şi altele până
să se găsească locul în ministere sau să li se creeze
ministere.

Chiar astăzi problema pregătirii tineretului nu şi-a
găsit locul în mod definitiv. Deaceea sunt mulţumit că
domnul Zerva mi-a reamintit un punct atât de important. La rândul meu, reamintesc cetitorilor că orice
organizare este un ou al lui Columb, şi că orice complicaţiuni şi substituiri de atribuţiuni sunt vătămătoare
pentru cele mai bune intenţiuni.
Sprijin aceste afirmaţiuni şi pe următoarele două analogii:
Multele crăci vechi şi crăci noui la un trandafir de
calitate nu este un semn de progres ci de regres dacă
grădinarul nu intervine la timp pentru curățirea lor.
Gospodarul care se bucură că a născut scroafa zece
purcei şi ea are numai şase ţâţe nu va avea niciodată
pore bun în curtea lui.
Ca să puteţi completa impresiile de călătorie, mai
zice d-l Zerwa, vă voi aduce la gară lista publicaţiilor
româneşti

cerute

de

tineretul

studenţesc

ture

care

se

interesează de limba şi istoria română. Poate, prin cunoştinţele dumneavoastră veţi reuşi să ni se trimeată dela
Bucureşti aceste cărţi, intervenire care s'a făcut zilele
acestea şi pe cale oficială.
— V'am adus acum dela d-l colonel Teodorescu şi
lucrarea în franţuzeşte „Le Plan Beveridge“
despre
care Herbert Moorison, ministru în Camera Comunelor

zice că, „Este

intrat în istorie“.

— Am citit ceva despre această lucrare, şi am impresia
că la noi în ţară, ministru muncii, d-l Enescu, se ocupă
serios de această chestiune a securităţii sociale prin stat.
Am auzit chiar că sunt câţiva meseriaşi intelectuali care
cunose această problemă.

O voi ceti în drum

către

Istambul,

punând

iaţă în

faţă afirmarea d-lui Herbert Morisson despre intrarea
în istorie a acestei lucrări cu afirmările acelui mare
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gânditor al omenirii care a spus: Aci intră cine vrea,
dar rămâne numai cine poate.
Această lucrare îmi reaminteşte frământările şi munca
depusă de Jaures înainte de războiul cel mare, şi de
Albert. “Thomas în timpul şi după războiul cel mare, ca
să găsească soluţiunile problemelor sociale născute din
frecările dintre clase, dintre capital şi muncă, dintre
muncitorul intelectual şi cel cu braţele, dintre lucrătorul :
agricol şi cel din atelier, dintre familie şi societate, :
dintre ţară şi umanitate.
După circa treizeci de ani de atunci, problemele acestea ;
sunt încă nerezolvate! Oare prin lucrarea aceasta.se va
face “un pas înainte?

Cariea

poştală

Nr.

32

Eu cred că, după acest război, va veni a doua renaştere cu o cultură generală unică şi opusă tendinţelor actuale
autarhice, care au legat la ochi pe unele popoare făcându-le să creadă că nu există alte popoare superioare
lor, sau le-au hinoptizat astfel încât fărăailega la ochi,
le-au făcut să creadă inferior totcenueste al lor sau nu
a

pornit

Din

dela

astfel

găsească

«ei.

de afirmaţiuni

oameni

care

nu

categorice
mă

cunosc

s'ar putea
să

mă

să se

socotească

vreun „fil“ oarecare, partizat al uneia sau alteia din
ţările adverse din războiul intercontinental de astăzi, în
loc de a mă socoti un român bun şi un om de omenie.
— Cunosc părerile dumneavoastră domnule general şi am
toată admiraţia pentru munca dumneavoastră, dar trebue să conveniţi că astăzi nu are dreptul să gândească
nimeni nici pentru el nici pentru ţara şi neamul lui, altfel
de cum: gândeşte Regele şi conducătorul ţării. De altfel
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dacă citiţi istoria constataţi că numai atunci au progresat
popoarele când au gândit unul singur pentru ele; iar
toţi ceilalţi n'au eşit din hotăriîrile lui.
Cine gândeşte altfel trebue să fie suprimat, şi tot aşa
trebue să mergem până la capăt, adică şi popoarele în
parte nu pot gândi altfel decât aşa cumn hotărăşte poporul
ales dintre ele.
— Ce mai puteam spune faţă de-o astfel de rătăcire.

Am

încheiat însă discuţiunea cu următoarele:

Eu nu cred că există popoare alese şi popoare nealese.
De aceea călătorese mereu ca să găsese adevărul, şi.
îţi mărturisesc sincer că până acum am ajuns la convingerea că poporul cu adevărat ales, adică popor al
cărui bun simţ se menţine în plină putere, strâns legată
de legile ţării, este poporul românesc.
De aceea păcătueşte cine m'ar crede un „fil“ oarecare
în afară de filo-conştiinţa mea românească care îmi dictează să nu contrariez conducerea' în munca ei pentru,
“binele neamului, dar să mă ţin pe linia evoluţiei nu a
| revoluţiei şi în cadrul omeniei între popoare nu al duşimăniei, cu războae, care turbură viaţa, morala şi dreptatea.

Din constatările şi informaţiile luate pe ici colea, am
constatat că studenţii turci sunt însufleţiţi de aceleaşi
idei despre lume şi despre viaţă, de aceea mulţi dintre ei
au venit la Legaţiunea Română şi au rugat să li se procure cât mai multe cărţi româneşti din trecut şi din
prezent.

Legația a intervenit să Îi se trimeată aceste cărţi şi
a propus chiar să se creeze la universitatea turcă o bibliotecă românească.
Socotind de mare importanţă şi cererea studenţilor
turci şi propunerea legaţiunei am crezut necesar să trec
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aceasta, în impresiile mele, legându-le cu viziunea ce am
despre a doua renaştere care va veni.

In ce priveşte legaţiunea română de aci, am avut împresiunea că este deosebit de bine organizată, selecţionată, activă şi apreciată. Intregul corp al acestei legaţiuni
face

un

tot

caracteristic

şi

atrăgător,

mai

ales

prin

ideala contopire sufletească dintre specialiştii diferitelor
ramuri de activitate şi interesele comune ale ţării aşa că,
nu observi aci deosebire între militari şi civili, între intelectuali profesionişti şi ziarişti, între diplomaţi şi nediplomaţi, între nobleţe de rang, de muncă şi gândire
etică.
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Acum, în al patrulea pătrar de veac al vieţii mele, îmi
dau seama că n'aş fi putut deveni istoric fiindcă nu am
memoria amănuntelor.
Istoria însă mi-a plăcut întotdeauna şi sunt convins
că, nu se poate întemeia o cultură generală iără istorie,
cum sunt convins că, nici istoria nu poate să fie făcută
de către cei fără memorie.
Aşa dar, vai de elevii ai căror profesori de cultură
generală îi notează după memorie, şi vai de profesorul
care
. neavând

memorie

vrea

cu

orice

chip

să

treacă

drept istoric.
Dar nu pedagogie fac eu acum, ci vreau mereu să
profit de diferite întâmplări din călătorie ca să arăt
câte

comori

educative

educatori şi pedagogi
cunoaştem viaţa.

sunt

în

să facă

istorie,

prea

care

multă

O asemenea întâmplare
sa ivit astăzi.

scutesc

teorie

pe

ca să
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Unul dintre tinerii pe care i-am cunoscut în aceste
călătorii mi-a arătat o carte tipărită în 1853, la Paris,
intitulată „Recuil des Documents“. Intre altele se publică o scrisoare mai veche a lui Sigismund August
către Regina Elisabeta în care zice:
„Nu lăsaţi pe negustorii şi industriaşii voştri să ajute
pe moscoviți cu tunurile şi pulberea voastră, căci ei nu
sunt numai inamicii mei, ci sunt ai întregei creştinătăţi“.
Războiul acesta intercontinental ne va spune în curând
cine a avut şi are dreptate întrucât situaţia de atunci este
aceiaşi din punctul de vedere al ajutorului englez dat
ruşilor. Englezii au intervenit cu industriaşii şi negustorii
lor ca să întărească pe ruşi, iar ruşii sunt consideraţi
mai mult ca altădată duşmani ai creştinătăţii? Asta este
realitatea. Dar şi curcubeul pe cer este o realitate pentru
ochi, şi, cu toate astea pentru rațiune şi ştiinţă este un
fenomen vizual născut din alte realităţi nevăzute din
existenţa materială.
Când gândeam astfel la rostul istoric, şi îmi pregăteam valiza pentru plecare, un prieten îmi spune la
telefon:
|
Astăzi, n'o să ne mai putem întâlni, fiindcă toată le-

gaţia

este

invitată

la un

dejun

de

către

ministru

de

Interne Turc, dar voi fi bucuros după ora 16 să vă văd
înainte, de plecare şi să vă conduc la gară.

Am

fost atât de îmbrăţişai şi de răsfăţat de Lega-

ţiune, începând cu d-l ministru Creţeanu şi terminând
cu voi tinerii lui colaboratori încât aceste amabilităţi nu
le voi uita niciodată. Visul acesta a trecut aşa de repede.
Aşa se explică faptul că la gară nu am putut pronunţa
cuvântul adio, ci gândind la Ankara şi îmbrăţişându-i i am
spus tuturor „la revedere Ankara“.

Cartea
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Părăsind Ankara, a doua ţară neutră pe care am vizitat-o în aceste călătorii în plin război, mă întreb care
sunt deosebirile sau asemănările sufleteşti dintre Suedia
vizitată în lulie 1943 şi Turcia vizitată acum în Februarie 1944 la intervale de şase luni.
Din punct de vedere al situaţiei geografice, Suedia,
aşezată la marginele de Nord a haosului produs de
acest război, deci nu ameninţată din toate părţile, este
mai puţin nervoasă şi mai puţin bănuitoare decât Turcia
aflată în mijlocul acestui haos intercontinental, şi ameninţată din toate părţile.
Această situaţie îmi reamintește vorbele înțelepte ale
lui Moş Niţă Marin dela Breaza care ne spunea că,
frica slăbeşte şi siguranţa îngraşe.

— Cum aşa Moş Niţă?
— Păi cum să fie măi băeţi? Voi nu vedeţi că găina
are pieptul slab şi spinarea grasă, pe când rața are
pieptul gras şi spinarea slabă. Găina doarme în pom şi
slăbeşte la piept, iar rața doarme jos şi slăbeşte
la
spinare, adică slăbeşte în partea dincotro vine frica.
Aplicând vorbele lui Moş Niţă la aceste două ţări
neutre, se explică dece Turcia este mai enervată şi mai
bănuitoare decât Suedia.
Mai este o explicare, prin faptul că, Suedia asistă
liniştită de 150 de ani la războaiele Europei deci a fost
meturburată în evoluţia ei tradiţională şi naţională, pe
când Turcia în afară de războaiele ei aproape bianuale
din aceşti 150 de ani, se găseşte în plină schimbare
de spiritualitate prin trecerea dela islamism la conştiinţa
naţională, despre care am vorbit şi voi mai vorbi în
aceste

impresii.
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Se poate constata şi o deosebire născută din interesele
politice şi istorice legate cu prezentul asupra cărora
nu insistgdar menţionez numai că, se pot observa uşor

chiar

numai

din titlurile articolelor

din

presa

zilnică

şi obiectivă dela Ankara şi Istambul.
Mai ales pe timpul cât am stat aci, am observat uşor
o încordare nervoasă cu aparenţă de neîncredere în
Anglia, care totuşi se bucură de multă încredere. Dar,
de astădată cerându-i-se dovezi urgente şi mai concrete
asupra acestei încrederi, s'a găsit Turcia într'un impâs.
Această situaţie mi-aduce în minte, pe un prieten,
care, după ce îmi vorbea rele şi bune, de unii şi de alţii,
încheia conversaţia astfel: treaba lor, eu nu mă bag nu,
mă amestec, îmi văd de treaba mea.
Ar fi multe probe despre deosebirile psihologice dintre aceste două ţări neutre, dar fiindcă nu este tocmai

treaba

mea,

mai dau numai o deosebire.

In Suedia, la anume ore şi la
se dau jurnale şi filme din toate
Lumea vede şi judecă ce crede şi
nu există jurnale cinematografice
aflate în luptă, aşa că nu are dece

anume cinematografe
ţările aflate în război.
cum crede. In Turcia
de război din ţările
să se supere nici unii

nici alţii.
Cartea

poştală Nr. 35

În seara dinspre 1 Martie, la ora 20 când scriam impresiile de călătorie în legătură cu viziunea ce am că,
o cultură generală accesibilă tuturor claselor va caracteriza a doua renaştere ce va veni după acest groasnic
război intercontinental, iată că sună telefonul de cameră.
— Ghiceşti cine e? Mă întreabă şi nu-mi . spune cine e.

— Am ghicit.
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pe

— Domnule General, am invitat la masă la Iordan
doamna şi comandorul Economu, vă rog faceţi-mi

plăcere

să veniţi

şi dumneavoastră.

|

— Presimţiam că voi fi chemat la telefon şi mă bucur
că nu m'a înşelat presimţirea. Vă mărturisesc că nu mă
aşteptam chiar la o aşa mare plăcere. Am însă o obiecțiune de făcut. Veniţi aci la Park-Hotel unde avem şi
muzică.

|

— Bucuros schimbăm restaurantul, dar rămâneţi tot
invitatul meu.
— Bine, asta vom vedea la faţa locului, zicând şi
făcând.

Au trecut trei oreca un vis în care n'am putut vorbi
nici măcar câteva minute cu aceste două tinere şi frumoase doamne, despre ce aş putea cumpăra dela Istambul pentru soţia şi copii mei, din cauza patriotismului lor — una macedoneancă şi alta ardeleancă —
cu care nu reuşeşti a discuta altceva în afară de românism, oricât de dibaci ai fi.
Dealtfel, observasem câteva zile mai înainte la masa
la care am fost invitat la doamna şi d-l Decei, unde
am avut cinstea să cunosc şi pe generalul ture H. Emir
Eskilat. Cele trei doamne invitate cât şi doamna gazdă,
discutau numai istorie şi naționalism.
De astă dată am putut constata că doamna ardeleancă lupia să “ia înapoi tot Ardealul, iar doamna comandor, Economu de origină macedoneană să-şi ia toţi

macedo-românii 'dih Macedonia

să-i aducă

în România

întregită, ca să dea afară pe toţi minoritarii care trăese
pe spinarea ţării şi să facă o Dacia Felix, cum n'a mai
văzut

istoria.

Fără îndoială că, metoda aceasta era mult apreciată;
aci în “Turcia care, între altele, a experimentat-o cu
bine şi speră să tragă din ce în ce mai mult folos, mai
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ales din schimbul de populaţie pe care l'a făcut cu
grecii, cu bulgarii şi cu sârbii ca să creeze Turcia naționalistă de astăzi.
Această întâmplare m'a făcut să gândesc, dacă eu,
după ce voi vizita Salonicul şi Atena, voi ajunge sau nu

la exclusivitatea

acestei metode de transmutaţie

a ma-

cedo-românilor în România întregită, fără să mai ţin
seamă că origina noastră Traco-Romano-Dacă a început
deodată depe ambele maluri ale Dunărei. Deocamdată
nu prea mă atrage exclusivitatea acestor două patriote,
atât de atrăgătoare ca soaţe şi femei.

Carlea

poştală

Nr.

36

Se petrec în lumea reală, ca şi în cea a gândirii,
atâtea fenomene anormale încât te întrebi, câte odată,
dacă nu cumva anormalul este normal şi invers.
Aşa de pildă, noi la Bucureşti fugim de ţesăturile
cu celofibră fiind de calitate preastă, pe când aci în
Turcia sunt la modă şi se găsesc foarte greu.
_“Tot aşa mătasa artificială este aci în Turcia la modă,
pe când la noi este socotită ca ceva inferior. Adaog şi
excepţia — că în Turcia se produce destulă mătase
naturală,

deci

cea

artificială

nu

se

caută

din

nevoe

ci

numai din goana după modă.
Rochia mult mai scurtă decât la noi şi coafura cu părul cât mai liber se observă mai pretutindeni. Am avut

impresia

că în localurile publice femeea

prezenta

mai

mult

decât

30%

din

femeile

turcă n'ar recare

vin

cu

soţii lor prin localuri. Am crezut la început că aceasta
ar fi numai la Constantinopole, oraş cosmopolit, dar
când am ajuns la Ankara am constatat că aci procentul

19
de femei turce prin localuri ar fi şi mai mic, dar toate
acestea au rochia mai scurtă ca în alte ţări.
Mi s'a spus chiar că, sunt încă bărbaţi turci cu roluri
importante în viaţa politică turcă, voiajaţi şi cunoscători a câtorva limbi străine, care, totuşi nu aduc femeile
lor în localuri publice.
„În altă ordine de idei am constatat că Turcia nu excelează în brânzeturi, deşi are multe oi. Aci se caută
chiar caşcavalul nostru. Mai mult încă, am aflat că
acest caşcaval grecesc care se căuta odată şi la noi, ar
fi- fost un produs de export tot al macedo-românilor,
ceeace se verifică dealtfel şi prin faptul că la noi în
ţară este acum numai caşcaval balcan, care se vinde
ca produs macedonean din Dobrogea în locul caşeava-

lului grecesc de altă dată.

|

Acest caşcaval balcan, când este mai moale se serveşte acum în locul cașcavalului de Penteleu, care s'a
rărit la noi, probabil din cauza concurenţei caşcavalului
numit Balcan.
La Ankara când am intrat într'un magazin din centru
să cumpăr nişte mandarine, aud în dreapta mea „este
român“, Era natural să mă uit mai atent, mai ales că,
acel care spunea aceste cuvinte se uita la mine cu mult
interes.

A

După câteva clipe, el rupe tăcerea: „Eu cunosc dumneavoastră. Fost Silistra la conferință. Eu auzit dumneavoastră şi plăcut mult. „Era în adevăr un ture născut
în Dobrogea dar plecat acum din Dobrogea prin schimbul de populaţie. li mergea foarte bine cu magazinul
lui de cafea, alune, rahat, etc., judecând după muşterii
cei mulţi care intrau şi eşiau. A adăogat că dacă nu
veneau bulgarii la Silistra, el nu pleca din România.
Ne-am despărţit ca doi prieteni; iar în ajunul plecării
„din Ankara am simţit nevoe să mai intru la el ca să

8U
cumpăr

smochine,

ciocolată, stafide şi năut care se gă-

sesc aci în abundență. Am plătit în total un pachet în
greutate de 11/ kgr. cu cinci lire ceeace ar face 500 lei
în valută legală, sau 2.500 lei în valută neagră. Chiar
în acest caz, tot mai eftină ciocolata Nestle de aci faţă
de scumpetea şi lipsa de ciocolată dela noi;
— Un prieten care a venit la mine la Hotel când a
văzut că mănânc năut cu atâta plăcere, a exclamat:
vai, domnule general, dece mănânci năut.
— Ştiu că încetinează judecata, dar îţi spun drept
că îmi place, şi judecând după neastâmpărul meu, poate
că este chiar un medicament temperator.
— Poate! răspunse prietenul meu, venit la Ankara
de opt ani, dar eu, în orice caz, mă păzesc de năut.

Cartea poştală

Nr. 34

Când am fost primit de I.P.$.S. Patriarhul Ecumenic dela Constantinopol m'a rugat d-l Alexandru Melidis, directorul Patriarhiei şi S.S. preotul şei al cancelariei ortodoxe să le anunţ înapoierea mea dela Ankara.
Cum stăteam aci la înapoere şase zile, m'am consultat
cu prietenii mei dela consulat. și am hotărît să-i anunţ
şi să-i invit la o masă în oraş.
A venit la masă numai domnul director Melidis, întru cât S.S. preotul. şef al cancelariei n'a putut veni
fiind la începutul postului paştelui pe care ortodoxii
de aci îl ţin riguros o săptămână, când nu mănâncă

nimic gras. Unii ajunează chiar, cum fac şi mulţi dintre
noi la ajunul Bobotezei, alţii în toate Vinerile.
In total am fost cinci persoane şi am profitat
din conversațiile cu acest distins om.

mult

8i
Se interesa dacă domnul Mareşal despre care auzise
atâtea şi atâtea lucruri bune, este şi un credincios.
lam spus că. „da“. Mai mult încă, am adăogat că pu-

terea

lui de credinţă îl face să nu se reazime

pe un

anume partid cum se reazimă alţi conducători, ci pe
credinţa creştină a românilor şi a armatei lui.
Nu a fost încă în România. Ar dori să vie şi nu e
mirare să fie chiar nevoe.
Mi-a spus că Patriarhul nostru dela Bucureşti se bucură de mare prestigiu cultural şi că speră să-l vadă.
A adăogat cât de frumoasă primire s'a făcut Patriarhului
Miron la Constantinopol şi ce impunător şi frumos era
când a eşit la Tedeum îmbrăcat în sfintele haine preoţeşti, aşa cum este aci tradiţia, protocolară a bisericei.
In fine, mi-a spus, între altele că Patriarhul ecumenic
de aci, îmbracă odată pe an, într'una din zilele paştelui,
hainele preoţeşti brodate în fire de aur şi dăruit de o
prinţesă Calimachi, sora unui distins Mitropolit de aci
care a primit acelaş nume.
Din această povestire am aflat că familia românească
Calimachi, a avut şi mai are încă proprietăţi în Turcia,
că ar fi originară din Basarabia — familia Calimachi —
ci nu din Grecia cum se susţine de unii istorici şi
biografi turci.
D-l Melides m'a invitat să merg Vineri cu domnia-sa
la Halki, o insulă din cele mai frumoase ale Bosforului,
unde .se află cea mai mare universitate teologică de aci,
precum şi o mânăstire istorică de mare importanţă.
Cum în aceiaşi zi urma să plec spre Sofia, n'am putut
profita de această amabilă invitaţie. Atunci domnia-sa

a adăogat:

|

— Veniţi la vară să fiţi invitatul
Halki unde o să trăiţi ca în rai.

nosiru

o lună la

82

Ă

— Dacă acum, mă simt aşa de bine pe aci şi mă despart cu greu de Istambul şi de Bosfor, ce are să se

întâmple dacă voi sta o lună în raiul dela Halki?

Cartea

poştală

Nr.

38

Malul european al Bosforului are o lungime de circa
45 km. şi multă asemănare de topografie, de floră şi
vegetaţii cu litoralul Crimeei, ba chiar cu cel dela Varna
şi Mangalia, cu deosebire că apele Bosiorului fiind
adânci de circa 10m. pe lângă ţărmuri, nu are plaje
a
pentru cura de soare mai în nicio parte.
Nam ştiut că voi vedea aci atâtea lucruri importante
care pun aceste ţărmuri la aceiaşi importanţă ca multe
alte ţărmuri şi litoraluri ale mărilor europene.
Mi s'au arătat aci peste o sută de clădiri şi domenii
foste proprietăţi ale domnilor şi boerilor noştri români.
Legaţiunile tuturor ţărilor lumii au aci palatele lor de
sezon, unele chiar foarte mari şi cu domenii întinse.
Dealtfel circulând la fiecare oră şi jumătate de oră
vapoare, vaporaşe, automobile şi taxiuri pe tot lungul
Bosforului se poate locui aci în tot timpul anului, chiar
de către acei cari au afacerile lor zilnice în Istambul,

cum

se întâmplă în multe capitale ale Europei.
Palatele mari şi domeniile întinse ale Germaniei şi
Rusiei dela Terapia, fac impresia că s'au aşezat şi aci
ca să se ia la întrecere cum s'au luat la ultima expoziţie
internaţională dela Paris şi cum sunt chiar astăzi la
întrecere

2

în actualul război.

In timpul când ne apropiam de Buiuc Dere, mi-a
spus doamna Zeki, întrun plăcut accent de pfonunţie
românească cam în felul plăcut al accentului moldo-
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venesc „acum ne apropiem de domeniile regelui“. N'am
înţeles prea bine ce vrea să spună.
După ce am luat o masă delicioasă cu scrumbii proaspete şi alte bunătăţi turceşti, la un restaurant, am pornit
cu automobilul pe o vale şi am urcat un deal, în total
un kilometru,şi ne-am oprit într'un pare cu terase, scări,
isvoare de apă şi pavilioane pe ici colea, ca în poveşti.
Erau domeniile regelui adică ale soţului ei cum îl
numise doamna Zeki, câteva minute mai înainte. Când
mi s'a arătat că acest domeniu deluros, cultivat, plantat
şi păduros în parte se învecineşte cu domeniul sovietelor, am spus domnului Hamangioglu: fii în gardă, să
ai actele de proprietate în regulă şi aliaţi buni ca să nu
intri în conflict de călcare de hotar cu sovietele.
— Dacă primiţi, vă facem cadou muntele dintre aceste
două hotare.
— De! mai ştii, n'ar fi rău. Poate vor înţelege şi ruşii
că, mi-aţi făcut acest cadou fiindcă prea mi-e dragă
viaţa; lumea şi omenia.
Mi s'a explicat de d-l Hamangioglu că acest domeniu
îl moşteneşte familia sa din moşi strămoşi, că pe el se
află cele mai bune ape dulci din “Turcia şi că se numeşte
„Hunkyar Suiu“ (apa imperială) şi că cel din urmă
sultan care Pa avut „Avci sultan Mehmet“ expedia de
aci în secolul XVII-lea muniţiuni pe Dunăre spre Viena.
In fine, că La dat de atunci cadou unui străbun al familiei Hamangioglu, cu obligaţiunea ca populaţia să fie
liberă ca să se plimbe prin pare şi să ia apă de aci în:
veci, ceeace s'a respectat şi se respectă şi astăzi.
Aşa s'ar explica cum s'ar putea să ajung şi eu proprietar aci, ca om de omenie şi de nădejde, care are
cult pentru trecut şi respectă cuvântul.
Eram atât de mulţumit de această excursie, dar şi
atât de obosit de plimbarea care a durat câteva ore,
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încât auziam ca prin vis invitaţia ce mi se făcea de
doamna Zuki — Cucoana Mira — cum i se zice la Bucureşti, să viu la vară cu soţia mea şi să stau aci o lună.
Aşa dar o lună aci şi o lună la mânăstirile dela Halchi,
numai de noroc n'am dreptul să mă plâng.

Cariea poştală Nr. 39
In drumul dintre Ankara la Istambul şi cât am stati
la Istambul am citit cartea lui Edgard Milhand „Le plan
Beveridge“ despre care am făcut unele. menţiuni într'o
carte poştală precedentă.
Se impunea ca, ţările democratice să gândească la
soluţiuni de anihilare a curentelor comuniste nu prin
metoda barajelor frontierelor şi a exterminării tuturor
creaţiunilor istorice născute din tendinţa ideală a democratismului creştin, ci prin armonizarea acestui democratism cu ritmul vremii.
Una din soluţiunile imediate este aceea a securităţii
muncii, a ameliorării vieţii şi a îmbunătăţirii lumii pe o
bază de etică superioară umană, care plecând dela realitate în sus să aibă toate garanţiile de evoluţiune către
continua îmbunătăţire a omenirii şi a vieţii în cadrul
sees
democratism creştin.
Tendinţa de nivelare a valorilor umane şi sociale printr'0

singură . clasă

este

astăzi

reprezentată

prin

comu-

nism; iar tendinţa de liberă desvoltare în cadrul legilor
firii umane (nu a cătuşelor) pe baze de erarhie este
astăzi

reprezentată

prin

Planul lui Beveridge

democratismul

creştin.

tinde să arate celor de dincolo

de baraje, prin organizarea socială, economică şi morală
a celor de dincoace de baraj că, tot prin concepţiile democraţiei creştine se va ameliora viaţa şi se va îmbună-

tăţi lumea.
Mr.
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Acest

plan

pleacă

dela

consideraţiunea

că

mizeria ;

este un scandal şi că acest scandal trebue suprimat sau :
Tâdus la procentul fatal prin măsuri

indicate

de ritmul:

vremii.

!

Eu nu anticipez aci dacă suprimarea acestui scandal
prin metodele de dincolo sau de dincoace de baraje este
mai sigură şi mai bună, dar nu sunt partizanul acelora
de dincolo de baraje care cred în puterea absolută a
forţei materiale, din care forţă materială susţin ei, se
creează o spiritualitate nouă raţionalistă, înlăturând cu
totul spiritualitatea cosmică şi apriorică forței materiale.

cm cete Dre:pn

Sunt, cu alte cuvinte, de partea acelora care cred în
evoluţie, fie ea chiar revolutivă în cadrul legilor firii.
Deosebit cred în Dumnezeu, nu în credincioşii care se;
îndobitocese prin rugăciune, nici în virtuoşii care aşteaptă pâinea de toate zilele dela cer, ci ca oameni dei
nădejde care muncese pentru pâine şi-şi apără virtutea *
şi comorile lor sufleteşti, ca cel mai scump dar Dumnezeesc. Aceştia au fost şi vor fi întotdeauna şi eroi de
război, iar nu barbarii care crezându-se aleşii lui Dumnezeu, ucid fără milă pe fii lui Dumnezeu, şi care cred
că înşeală şi pe Dumnezeu punând câte o cruce la fiecare
nelegiuire a lor.
E
lată pentruce citind lucrarea despre planul lui Beveridge, nu adâncese deocamdată cuprinsul specialist
al acestui. plan, ci menţionez în cartea poştală ce urmează numai cuvintele spuse la 8 Martie 1943 de Henry
A. Wallace, vice-preşedintele Statelor Unite, întrun discurs la Ohio. Aceste cuvinte care sunt menite să arate
calea pe care trebue să meargă omenirea de aci înainte,
pentru a nu se mai bate popoarele între ele ca orbii, le
redau aci cu oarecari explicaţii la cartea poştală următoare.
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mac

mem

me

a

re em

aaa re Pere

Se împlineşte astăzi 8 Martie 1944, un an de: când
d-l Henry A. Wallace, vice-preşedintele Statelor Unite
a spus în discursul dela Ohio, următoarele:
— Trei mari filosofii se afirmă astăzi în lume:
Prima

care

admite

superioritatea

forţei

asupra

drep-

tului.
A doua care afirmă că, războiul de clase este de neînlăturat şi că va dura până când proletariatul lumii,
va crea o lume fără clase.
„A treia este filosofia creştină şi democratică, care
afirmă

că, oamenii

” ei nici pentru

nu

sunt

născuţi

ca

să

se

bată

între

războiul de clase, ei fiind fraţi, întrucât

* sunt toţi fii lui Dumnezeu.

Dealtfel într'una din cărţile poştale precedente, am
spus că, nici Mahomed n'a tăgăduit că toţi oamenii sunt
fraţi, ci a spus numai că el este trimisul lui Alah, iar
Hristos şi toţi cei dinaintea lui sunt numai proieţi.
lată cum explică şi Wallace această chestiune, în
discursul său. Această filosofie democratică este profund
săpată în spiritul şi în inimile nu numai a acelora care
profesează religia creştină, protestantă sau catolică dar
şi a acelora care aparțin islamismului, ludaismului,
Hinduismului, Confucianismului şi altor confesiuni. Făcând abstracţie
de diferenţele de formă, 'se poate zice
că toate aceste religii susţin de o manieră sau alta respectul şi demnitatea persoanei umane, ele afirmând că
oamenii au fost creaţi de Dumnezeu pentru a se înţelege
şi a se iubi afirmând astfel unitatea fundamentală a lui
Dumnezeu. (Ultimele două veri la Breaza s'a propo„văduit la Seminarul Umanist Român astfel de învățături
şi îndemnuri).
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“Apoi

autorul arată

că respectul pentru om

duce la

libertate, iar idealul de unitate naţională şi umană

câracterul sacru

al datoriilor

sociale.

Pentru

arată

filosofia

forţei, libertatea individului şi datoria socială sunt elemente care nu pot trăi la un loc, pe când pentru spiritul
democratic creştin sunt cele două feţe ale aceleiaşi
monede.
Numai religia a dat şi dă omului satisfacţiile libertăţii
sufleteşti interioare pentru
a servi cauza unităţii sociale.
Ea aduce fericirea umanităţii, care se realizează numai
prin democraţie.
“Astfel ajunge autorul să susţină, pedeoparte şii direct,
planul Beveridge; iar pe de altă parte să susţină indirect:
şi modesta noastră părere despre munca pentru ameliorarea vieţii şi îmbunătăţirea lumii prin evoluţia trecerii
dela bine la mai bine, doctrina educativă a Caselor Na-

ţionale,la care s'au adăogat în timpul acestui război şi
cursurile „Seminarului Umanist Român“ dela Breaza,
pornit din iniţiativa Caselor Naţionale şi a Seminarului
pedagogic universitar dela Bucureşti.

“Cartea poştală Nr. 41
Când mâi aveam cinci ore până la plecarea din Istambul, sunt chemat la telefon de d-l conducător al
sporturilor de aci care mă roagă să vizitez Galata Saray
cel mai vechi, mai mare şi mai renumit liceu de băeţi
din Istambul. Aci se găseşte şi sediul asociaţiei sportive care a luat naştere din iniţiativă particulară a elevilor şi foştilor elevi, acum cincizeci de ani.
Trecusem de câteva ori pe strada unde se găseşte acel
liceu şi rămăsesem impresionat de frumuseţea clădirii
liceului, de intrarea impunătoare din ştradă, de parcul

88
din faţă, circa 2000 m.p. suprafaţă care desparte poarta
de intrareîn pare de intrareaîn liceu.

Ştiam

că aci au făcut

studiile

mulţi macedo-români

între care d-l Bibescu

consul general la Istambul

Zerva

la Ankara.

consul

general

şi d-l

Regret că timpul nu mi-a. permis să-mi procur tablourile şi fotografiile istorice cu privire la macedo-românii
cari au trecut prin şcolile şi universităţile din Constantinopol.
Din numele cari mi s'au spus dau puţinele ce am
putut reţine din memorie: Cutula Adam, G. Cionga,
Dr. Zamani, G. logu, T. Hagi-Goga, H. Tărărăscu, Dr.
Chiose, Dr. Maşu, Gh. Badralexi, D. Hagi Gogu, ete., etc.
Domnul conducător al sporturilor turceşti împreună cu
doi profesori colaboratori ai săi mă aşteptau în faţa
intrării la liceu. Eram însoţit de d-l Celea la care luasem
dejunul.
Liceul deşi construcţie veche are coridoare largi, sălile
de studii mari, luminoase şi higienice ca cea mai modernă construcţie; iar muzeul sportiv este aşa de bine
înzestrat încât rămâi uimit în faţa puterii de prevedere
pe care au avut-o conducătorii turci de acum 60-—-170) ani
de când s'a construit acest liceu, când sportul, confortul,
lumina şi higiena localurilor nu constituiau preocupaţiunea principală a organizatorilor.
Sala de conferinţe, amfiteatrul şi sala de canotaj răspund cu totul nevoilor moderne.
Mă gândesc la un caz recent dela noi, când o comisiune
superioară tehnică s'a opus la proectul de construcţie al
liceului modern dela Mânăstirea Dealului, pe motivul
că este prea mare şi prea avansat faţă de puterile noastre
de realizări şi de aspiraţiuni viitoare. Dacă înaltul for al
ţării sar fi luat după această comisiune tehnică supe:
rioară, desigur peste câteva decenii s'ar îi spus că po-
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porul român n'a avut oameni de prevedere a viitorului la
care avem tot dreptul să sperăm.
Cum scopul principal al vizitei de aci nu era liceui,
ci muzeul sportiv al liceului, după vizita sumară descrisă

până

aci, am

intrat în acest

muzeu.

In ultimele decenii, în special după războiul mondial,
liceele şi universitatea au îmbrăţişat ideea sportivă, s'au
prezentat la multe concursuri şi începuse chiar aşi organiza colţurile sau săli speciale pentru cupele sportive
câştigate de echipele lor sportive.
Muzeul sportiv. al liceului Galata Saray instalat într'o
sală de circa 18—20m. impresionează dela prima vedere prin expoziţia cupelor sportive câştigate de echi:
pele acestei iniţiative, prin drapelele participărilor şi
fotografiile tuturor programelor sportive la care au luat
parte, prin istoricul acestei iniţiative ţinute la curent
şi cu

îngrijire,

prin

arhivă

şi prin

cartoteci,

ete.

'Toate

acestea mă fac a crede că tradiţia sportivă a acestui
liceu poate sta alături de orice instituţie analoagă din
alte ţări, dacă cumva nu va fi dintre cele mai vechi ale
Europei.
De acum. cincizeci de ani când s'au început . aceste
iniţiative sportive în Turcia s'a văzut odată mai mult
darul intuitiv al acestui popor. Nu s'a întins însă în
toată Turcia decât după ivirea lui Ataturk. Este o pagină
de aur la care trebue să gândească toţi acei care lucrează
pentru ridicarea unui neam, cu atât mai mult acei cari
au datoria să gândească şi să lucreze pentru viitorul,
neamului nostru. Aşi zice chiar că, aci şi de aci se poata
vedea câtă întârziere aduce rutina şi câtă rătăcire poate
să aducă inovatorismul care confundă rutina cu tradiționalismul . etnic, şi se năpusteşte sălbatec pe trecut.
Intre răspunsurile care se vor găsi va trebui să fie şi
acela că, dacă buna pornire e făcută de oameni pasio-
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naţi pentru problemă, jumătate din succes este garantat.
lată cât şi cum a fost de bună pornirea dela Galata
Saray. Pe locul unde sa clădit acest liceu exista acum
şeasezeci de ani o seră mare de flori a lui Giel Baba.
Intr'o seară venit dela vânătoare, s'a rătăcit acest Paşă
al oraşului şi a fost găzduit,
aci până dimineaţa.
aci un mare liceu Turcofacă
se
să
El a spus atunci
să fie obişnuiţi, cu
care
Francez pentru tinerii turci
viaţa în aer liber, să cunoască ce este lumea şi mişcarea
creatoare în viaţă.
Am “văzut aci portretul lui Pierre Loti oferit asociaţiunei tinerilor sportivi.
Am văzut un tablou foarte interesant al Asociaţiunei
sportive turceşti venităla Bucureşti acum 85—40 de ani.
Regret că n'am avut timp să scot copii depe el.
Când am eşit de aci, mi s'a arătat că, alături de parcul
liceului cu faţa spre str. Pera se construeşte un mare
palat al acestei Asociaţii sportive.
lartă-mă domnule director al sporturilor că am pierdut
cărţile de vizită schimbate între noi, din care cauză nu
ţi-am trecut numele aci. Te rog mult caută-mă când
vii la Bucureşti sau vino chiar la Breaza.

Cartea poștală Nr. 42
In câteva din cărţile poştale scrise de mine, în volumul
I „Pe urmele războiului“ şi în volumul II „Prin alte
ţări în plin război“ am arătat impresiunea ce am că,
imediat după pace se va ajunge la o fuziune a ideilor
opuse din ambele tabere duşmane pentru asigurarea şi
reglementarea economică a popoarelor lumii, în cadrul
liberei desvoltări etnice a fiecărui popor, deci în con-
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cepţia democratică, nu în cea a forţei, fiică a filosofiei
Marxiste.
A
Şi fiindcă sunt în prima zi a trecerei mele din Turcia
în Bulgaria şi în ajunul plecării mele din Bulgaria în
Grecia, adică în regiunile în care conflictele între forţa
brută şi democraţie au o vechime de circa trei mii de
ani, mă voi sili să înţeleg mai bine viziunea ce mă urmăreşte că, acest proces va fi rezolvat de a doua renaştere care va veni după acest război barbar.
Din prima renaştere a rămas între altele „Umanismul
lui Erasmus şi Machiâvelismul“ dar ambele denaturate,
ca să nu zic depărtate de punctul lor de plecare. Aceşti
creatori nau spus exact ceeace li se atribue. Cel dintâi
a dat semnalul prăbuşirii către care mergea o omenire
prin schismele religioase; cel de al doilea s'a adresat
numai prinților, nu şi popoarelor, când a spus „scopul
scuză mijloacele“ dar n'a spus formula de care se servesc astăzi popoarele în luptă „orice mijloc care asigură victoria este moral“.
_
Renaşterea a doua ie va reaminti acelor popoare rătăcite că, ambele lozinci sunt bune, dacă „nu faceţi altora
ce nu vă place să vă facă vouă alţii“.
Simplu ca oul lui Columb, dacă, nu vă luaţi după fariseii raţiunei care fug de intuiţiile raţionalisto-idealiste
ale lui Christos.
Aci în această regiune cred eu că, voi prinde mai bine
dece a spus A. Wallace că „va veni un moment în 1943
când se va pune pentru omenire noui probleme: cum
să evite germenii unui război mondial Nr. 3“. Acesta va
fi punctul de sprijin pe care se va rezema a doua renaştere care va veni.
Negreşit că, toţi conducătorii actualelor tabere în luptă
nu pot elimina cu totul asemenea preocupaţiuni. Ei
sunt obligaţi. fatal să-şi ducă crucea până în vâriuly
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Golgotei
moarte.

pentru

victoria

prin

forţă

sau

victoria

prin

Viaţa însă, reprezentată prin generaţiile care vin

după cei de astăzi cere ca punctul de vedere politic,
economic şi social să ajungă la înlăturarea mizeriei prin
democraţia creștină nu prin forţa cătuşelor materiale.

Cartea

poștală

Nr.

43

Mă întrebam când am sosit la Sofia, dece mă simt
obosit după două zile şi două nopţi de călătorie în
tren? N'am lucrat nici la sapă, nici la plug, ci doar
m'am plimbat cu trenul.
Aci este şi isvorul luptelor între oameni şi: între clase,
care fac această confuzie între muncă şi oboseală. Eu
însu-mi nu trebuia să-mi pun această întrebare, dar
o pusei ca să se ştie că, omul când n'are cu cine să se
certe se ceartă cu el însuşi. Deaceea nici nu-mi răspund.
Reamintesc însă cetitorilor mei că programul celor
trei zile înainte de plecarea la Istambul a fost aşa de
încărcat încât cred că oboseala pe care am simţit-o la
Sofia era începută dela Istambul.
lată câteva din cele care m'au obosit la Istambul,
în aceste trei zile.
Am vrut să văd lanţul care oprea în vechime trecerea
corăbiilor pela Bosfor către Marea Neagră sau Marea
de Marmara. Se găseşte la Muzeul Istoric care era
închis. Am aflat însă că Mehmed cuceritorul, ştiind că
n'are cum să treacă acest lanţ, a tras corăbiile lui pie
târlii de sănii unse cu săpun peste dealurile şi prin
văile dela Buyukdere, şi a ajuns astfel la Cornul de
Aur dincolo de lanţ.
Am luat câte o masă la d-l comandor Economu, d-l
Vlădescu Olt, d-l Celea, am vizitat birourile comerciale
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din Istambul ale d-lui Zeki Hamangioglu, am fost la
al doilea ceai la Principesa Bibescu, am vizitat Galata
Saray liceul turco-francez şi sălile lor de trofee sportive,

ete.

Nu reamintesc acestea ca să tăţi şi dumneavoastră
cât -am călătorit, ci numai cu gândul bun să ştiţi cum
se face o călătorie de studii, ce se poate învăţa într'o
asemenea călătorie şi ce energie trebue desfăşurată.
Când îmi spune câte cineva: feriee de dumneata domnule general că poţi să voiajezi, văd bine că se gândeşte
la odihnă şi la plăcere, fără să se gândească la greutăţile de drum, la riscuri şi la energia- desfăşurată.

Desigur că mulţi dintre acei care vor ceti aceste impresiuni, vor gândi şi la părţile grele din aceste călătorii.
Fericit am fost şi sunt însă, fiindcă am putut vedea
şi

controla

multe.

La cele trei mese citate mai sus am văzut cât de
bine sunt înjghebate familiile noastre -româneşti de aci,
cât de bine reprezintă ele cultura, morala şi vrednicia
femeii româneşti, cu cât de puţin se mulţumesc ele faţă
de scumpetea vieţii din Istambul, cât de puţine relaţiuni
de familie pot avea aci şi cum compensează această
lipsă cu întâlnirile între ei şi prietenii lor. Am văzut mai
ales că, nu-i amuzează jocurile de cărţi şi nici altfel
de distracţii moderne. Nu am prea văzut copii, dar
n'am constatat că ar lipsi dorinţa de ai avea. Am verificat şi încadrat, la aceste mese, unele din preocupaţiunile mele privitoare la viaţă, la filosofia vieţii în general,
la filosofia războiului în special şi la situaţia militară,
" care din cauza vestmintelor împrumutate dela alte discipline şi filosofii ale vieţii a devenit un fel de gogoriţă
care sperie lumea şi o face să debiteze aprecieri greşite
şi naive în loc să fie cunoscută aşa cum esțe ea simplă
şi naturală.
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Este pentru mine o plăcere când le arăt gospodinelor
cum aplică ele strategia în casă şi în bucătărie prin principiile economiei de timp, de spaţiu, de forţe, de acţiune
şi reacțiune

şi de presiune

şi rezistenţă,

Mare desmeticire va aduce ziua de mâine când se va
vedea că ştiinţa războiului a fost o veneră pe care mau
cunoscut-o laicii din cauză că, fiind îmbrăcată cu fel de
fel de zorzoane nui se vedeau frumuseţile trupului ei.
Militarii, fără voia lor au făcut din ea un secret profesional. Vina însă este a civililor care n'au ştiut, cum

nu ştie nici astăzi că, ştiinţa militară a fost creată la
început de ei, nu de militari.
Din această cauză nici un fel de profesionist laic nu
a
contribuit
depe
catedre
la
popularizarea
răz“boiului privit prin ştiinţa şi etica lui superioară, nu
prin barbarismele lui tehnice pornite din ura între popoare. Nu există activitate practică omenească în care
să nu aibă un rol cât de mic sau foarte mare, principiile strategice de care vorbirăm aci în treacăt şi pe
care le aplică tot poporul dela copil până la bătrân
fără să ştie că ei fac strategia vieţii, care nu distruge ci
crează.

Cartea

poştală Nr. 44

Ne mai întoarcem puţin înapoi către cele uitate, dar
care merită să fie scrise.
În dimineaţa zilei de 4 Martie ora 6 bate cineva la uşe.
Visasem că mă găsesc întrun yacht pe Bosfor numai
cu mecanicul, şi că citeam o scrisoare dela soţia mca,
trimisă prin avion. la Insula Prinkipo de unde plecasem.
Era natural să mă scol speriat şi îngrijat fiindcă mecanicul ar fi vorbit la telefonul de yacht din frumosul
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meu salonaş. Să fi căzut pe yacht vreun paraşutist?
— Cine este acolo?
— Vama turcă, răspunde un domn în franţuzeşte.
— Imediat deschid. Rog o clipă de aşteptare.
— Nu vă deranjaţi spuneţi vă rog numai cine sunteţi dumneavoastră?
— Sunt... Am pasport şi toate vizele în regulă. Am
şi libera trecere dela autoritatea turcă. 'Loate aceste
acte sunt la conductorul vagonului.
— Da! Le-am văzut. Scuzaţi deranjul. Vă urez voiaj
bun.
In acest timp, eu deschisesem uşa. Am avut astfel
plăcerea

să

mulţumesc

şi

să

strâng

mâna

unui

tânăr

şi simpatic. turc. Această impresiune de amabilitate,
punctualitate şi întinerire de cadre am avut-o de mai
multe ori în cele 16 zile cât am stat la Istambul şi la
Ankara.
Primenirea este, aşa dar, cât se poate de bine în Turcia
naționalistă, dar n'am observat nici ură nici. dispreţ
pentru bătrâni, iar la conducere şi în direcţiile superioare am observat proporţie convenabilă între cei tineri,
maturi şi bătrâni.
Deci

cu

Dumnezeu

înainte,

căruia

ei îi zic Alah

care

Deci cu Dumnezeu înainte, căruia ei îi zic Alah care
ceilalţi toţi fiind numai profeţi, nici trimişi, nici fii.
Atunci şi de atunci până în secolul trecut turcii având
şi forţa de partea lor, pe lângă marea înţelepciune că
au respectat celelalte credinţe ale popoarelor cucerite
sau

vecine,

care nu se amestecau

în politica lor,au

mers

bine şi mai mult în succes decât în înfrângere, deşi în
secolul XVII a renunţat la cucerirea Europei, în secolul
XVIII se spunea turcul plăteşte, iar în 1913 s'au retras
şi din Tracia menţinându-şi în Europa numai capul de
pod dela Adrianopol- Istambul.
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- Cartea

poştală

Nr.

45

Era ora 9 dimineaţa când am ajuns la Svillingrad. Aci
aceiaşi atenţie şi delicateţe a funcţionarilor vamali bulgari. Unul dintre ei, tot tânăr, vorbea franţuzeşte. Mi-a
spus că ştie de această înapoiere a mea. Probabil cele
două ţări vecine se anunţă reciproc în ce priveşte problemele de vamă şi poate chiar de poliţie. Nam insistat
să aflu mai mult, mai ales că toată firea mea este astfel

alcătuită încât nu sesizează răul, decât acolo unde n'ar

exista nici un bine şi nici un fel de frumos. Dealtfei
putea să ştie chiar numai din paşaportul pe care îl avea
şeful de vagon.
După revizuirea vamală, adică nerevizuire, având destul timp până la ora 2 când trebuia să schimbăm vagonul de dormit, m'am dus la d-l Nikolaef, şeful poiiţiei
locale, despre a cărui amabilitate am vorbit într'una din
cărţile mele poştale din călătoria spre Istambul.
Vorbeşte corect limba românească şi alte două limbi
în afară de bulgară.
Am aflat dela el că, în regiunea grecească dela SudEst de Svillingrad, ocupată actualmente de germani, s'a
vândut la târgul de vite de acolo o pereche de boi cu
şapte sute milioane drahme. Voi verifica la sosirea mea
în Grecia. M'am speriat deşi am mai trecut odată în
viaţa mea prin astfel de stări, după prăbuşirea Germapiei din 1918, cârid tapetatul unei camere se făcea mai
eftin cu milioane de mărci germane, iar costul întreţi-

nerii mele câteva zile la un hotel din Berlin a trecut de

zece milioane mărci.
Timpul trecea greu mai ales că, atunci când plecam
dela d-l Nikolaef, era după ceasul meu ora 12, pe când
după cel bulgăresc era abia 10. Uitasem să-l dau înapoi,
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cum uitasem anul trecut să-l dau înainte cu două ceasuri
la

trecerea mea din Danemarca spre Finlanda.
In vagonul de dormit erau cinci tineri turci care se
urcaseră dela Istambul. Cum revizuirea lor vamală a durat

aproape

o oră,

am

intrat

în vorbă

cu «i, adică

întrun

fel de vorbire prin semne căci ei ştiau numai câteva
vorbe franţuzeşte şi câteva nemţeşti, iar eu nu ştiam
turceşte decât „ioc“, „iavaş-iavaş“ „chioite“ şi „schimbe“.
“Cu

ce ştiam eu turceşte şi cu ce ştiau ei franţuzeşte

au

trecut două ore pe nesimţite.
După câtva timp ei au pornit spre restaurantul gării,
unde m'am dus şi eu ca să continuăm discuţiunea, atât
de redusă ca vocabular, dar interesantă pentru trecerea
timpului.
Cu această ocazie am descoperit că mai ştiam o vorbă
turcească „lahni“ iar chelnerul ştia şi el vreo trei vorbe
nemţeşti, aşa că ne-am descurcat de minune. Studenţii
turci aveau o cutie cu „chiofte“ prăjite şi restaurantul
destulă iahnie de fasole. Cei dintăi nu luaseră altă mâncare
la drum, cei de al doilea nu aveau alte mâncăruri. Cei
dintăi având bagaje multe nu putuseră lua alimente suficiente la drum; cei de al doilea din cauza războiului
lung: şi greu nu mai aveau decât ciorbă şi iahnie de
fasole sau de cartofi.

Studenţii

turci mergeau

în Elveţia pentru

studii de

inginerie, electrică şi chimie.
Trag ţările neutre una că tre alta, poate ca să nu se
supere nici una dintre ţările axei sau ale înțelegerii,
dacă studenţii s'ar duce la vreuna din ele.
La ora 14 când s'au terminat convorbirile noastre aflu
că vagonul nostru de dormit îl vom schimba imediat,
dar trenul la care se ataşează acest vagon pentru Sofia
va pleca abia la ora 19,30.
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Aşa dar răbdare fără tutun,
o ţigare când mă culc.

căci eu nu fumez

decât

-

Cartea poştală Nr. 46
Noaptea este cea mai cinstită prietenă a răbdării, dacă
răbdarea ascultă de sfatul nopţii să se culce.
La ora 20 m'am culcat în sunetele celor două chitare
ale studenţilor turci care ocupau cabinele de alături din
vagonul de dormit, şi care, îşi cântau nostalgia trecutului
anatolian pus faţă în faţă cu aspiraţiile viitorului ce se
călea aci.în călătoria spre Elveţia.
Cine ştie câtă miere sau câtă fiere veţi aduce ţării
voastre prin această călătorie. Un lucru se ştie sigur
că, voi sunteţi dălţile de oţel prin care ţara voastră
sparge stâncile către lumina lumii. Vai de ţara care nu
are cât mai multe dălţi şi oţelul tineretului şi cât
mai multe braţe muncitoare şi înțelepte ale maturilor
şi bătrânilor care ştiu cum să lucreze şi cum să păstreze
asemenea dălţi.

La ora 19,30 intram în gara Sofia. Trenul

s'a vprit

cam la 300m. departe de peronul gării. M'a descurcat
uşor graţie unui hamal deştept care mi-a găsit şi un
„faiton“ cu un cal ca să mă ducă la Legația Română.

Când

intram

în

Legaţie,

aud

telefonistul

întrebând

gara despre întârzierea ce are trenul şi dacă găseşte
acolo vreun faiton, căci fiind sărbătoare prietenii dela
legaţie care aveau automobile erau plecaţi la Ciankoi,
refugiul legaţiunilor din cauza bombardării.

Am înţeles că, este vorba de mine şi am verificat încă
odată că, unde este experienţă şi dragoste frăţească, nu
poate diavolul să facă nici o încurcătură.

99
Telefonistul era un tânăr care mă cunoscuse când am

trecut spre Turcia. S'a bucurat. Mi-a dat şi bani să plătesc automobilul (250 leva, circa 400 lei), distanţa dela
gară la legaţiune fiind aproximativ ca cea dela gara de
Nord în str. St. Apostoli 24, locuinţa mea.
Eram în adevăr ca la mine acasă, aci la legația românească dela Sofia, cu zidurile atât de crăpate şi deranjată în interior din cauza bombardamentului.
— Domnule general, spune tânărul, vă rog să staţi în
biroul domnului Consilier de legaţie până la ora 12,

când va fi liberă o cameră la Slavianska-Hotel. Dar să
ştiţi că am găsit cu greu un apartament pe care
răseşte astăzi la ora 11 o doamnă. Alte camere

îl pălibere

nu erau.

—

Mă

bucur mult că am un apartament.

Vreau

să,

trăesc trei zile turceşti, în Bulgaria. In Turcia am făcut
abuz de energie, aşa că am dreptul, după 21 de zile de
călătorie, să trăesc măcar trei zile ca un Paşe.
— Nu era nici o trăsură ca să duc la hotel cele patru
valize ale mele. Norocul meu că d-l Lais pe care îl
cunoscusem la Berlin şi apoi la Rusciuk în transferarea
sa aci, s'a oferit să mă

conducă

cu automobilul

său.

Hotelul nou şi binişor mobilat, dar nu este la aceiaşi
înălţime ca întreţinere, din cauza bombardamentului.
Portarul vorbeşte puţin franţuzeşte şi nemţeşte. Ajutorul său vorbeşte cu plăcere româneşte, dar nu bine.
Ingrijitoarea apartamentului vorbeşte nemţește. Este originară din Riga. Spune că-i plac românii, dar nu mai
poate pleca de aci, având legături de familie prin bărbatul său de origină bulgară.
La restaurantul hotelului, nu tocmai îngrijit ca şi
hotelul, o listă anemică de mâncare. În ciorba de peşte
nu era peşte. În iahnia de fasole. untdelemnul lăsa de
dorit. Numai salata de marule a fost bună fiindcă n'a
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mai pus untdelemn.

circa

180 lei.

Un vin roşu bunicel. Total 80 leva,

Chelnerul a avut grije să-mi spună că, dacă mai vin
găsesc carne şi câteceva bun. Am înţeles şi mă voi conforma, dacă nu voi găsi altceva mai bun.
Restaurantul mult vizitat. Fiind sărbătoare am văzut.
mulţi elevi din şcoalele militare şi câţiva ofiţeri. Şi unii
şi alţii destul de prezentabili ca aspect militar şi social.

Am

văzut

multe

doamne

şi domnişoare

în costume

de turiste cu pantaloni. Fiind ora 12 ziua cred că, aci
ca şi în ţările de Nord, a început femeia să iasă pe:
stradă în costum bărbătesc de sport. În Turcia nu am
„văzut. Dar moda cu puterea ei de penetraţie va pătrunde
sigur şi aci. Cât sunt de larg în vederile mele pentru
emanciparea femeei, dar faptul că bulgăroaicele sunt.
oribile
în costumul bărbătesc de stradă, m'a pus câtva pe
gânduri şi mi-a provocat o stare de dispreţ pe care n'am
avut-o niciodată pentru femee.

Cartea poştală Nr. 47
M'am bucurat că mi s'a dat la hotel un apartament,
cu o cameră de dormit, o sală de bae, un salonaş, un
entre mic şi un debaras. Prin faptul că două treimi din
geamuri aveau hârtie groasă în locul geamurilor sparte
de bombardament, precum şi faptul că nu se dădea
căldură decât seara între 19—21, a redus mult din frumuseţea apartamentului, iar eu n'am putut să mă simt.
aci ca un paşe cum gândeam. In orice caz la o lună după
bombardament care distrusese două clădiri în apropiere
de hotel, precum şi faţă de panica ce a produs acest.

bombardament

m'am

simţit aci destul

de bine. .

!
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Imbrăcat cu paltonul am putut scrie câteva impresii
până seara târziu, deoarece fiind Duminică, nu puteam
întâlni pe nimeni dela Legaţie.
Cum ştiam că la ora 19 seara nu mai este permisă
circulaţia pe stradă, nu înţelegeam mişcarea pe care o
.auziam jos la restaurant şi care a durat până la ora 24.
A doua zi însă am deslegat ghicitoarea atât prin curiozitatea mea cât şi printr'o întâmplare fericită.
Din curiozitate, întrebând, mi s'a spus că sărbătoarea,
circulaţia este permisă până la ora 21.
Intâmplarea fericită m'a desluşit însă complet.
Rămân clienţi în restaurant dintre autorităţile de pază
obligate să controleze stradele, iar cei mai mulţi dintre
clienţi sunt dintre pasagerii hotelului. Ba chiar unii dorind să petreacă, închiriază camere pentru noaptea respectivă ca să nu cadă în contravenţie cu dispoziţiile de
întârziere a circulaţiei pe stradă.
Viaţa are legile ei de curgere şi scurgere ca şi apele.
Barajele le pot opri câtva timp, dar apele îşi găsesc
imediat alt drum. lar când prin imposibil, nu ar găsi
alt drum pe pământ, ele se transformă în abur ca să se

ridice în sus, pentru ca apoi să cadă iar în pământ sub
formă de ploae.
Acest adevăr mă face să susţin că, actualul război
se va termina printr'un veto al vieţii nu al barajelor pe
care încearcă să i le opună vieţii cele două tabere adverse.
In legătură cu posibilitatea de a sta în restaurantul,
hotelului după ora 19, a doua zi Luni am stat şi eu jos
până către ora 23, împreună cu doi tineri români dela
Atena şi lanina, pe care mi i-a scos Domnul în cale.
Aceste zile cât am stat împreună câte 2—3 ore pe zi,
am convingerea că şi ei vor socoti că le-a scos Dumnezeu
în cale un optimist incorigibil.
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Nu

se bagă Dumnezeu

în amănuntele

vieţii noastre

zilnice, deaceea El a dat oamenilor înţelepciune, instinct
şi conştiinţă ca să ştie că aceste amănunte zilnice ale
vieţii n'au nici o legătură cu mersul general al lucru-

rilor şi cu firea însăşi.
Mai înainte de toate această întâlnire m'a ajutat să
mă hrănesc mai bine, căci șeful restaurantului, român
macedonean care vorbea perfect româneşte, ne-a dat
în aceste două zile bunătăţi care nu erau scrise pe listă.
Despre celelalte profite trase din această fericită întâmplare voi mai vorbi şi în impresiile următoare ca să
se vadă în rânduri şi printre rânduri ceeace eventual aş.
uita 'sau nu aş putea scrie astăzi.

Cartea poştală Nr. 48
Mi se promisese la biroul Luft Hansa că, Marţi 7
Martie voi avea loc la avion pentru Salonic. Vremea
fiind rea avionul nu a circulat. Pentru Miercuri nu mi
s'a promis dar mi s'a spus să trec pela ora 11 dimineaţa
când se va şti sigur dacă dintre cei înscrişi renunţă
vreunul la călătorie. Cum nu credeam să am acest
noroc n'am trecut pe la acest birou mai ales că, am fost,

reţinut la Banca Bulgară până la 12,30.
Totuşi, la eşirea 'dela bancă, biroul Luft Hansa fiind
în apropiere am trecut să mă asigur pentru locul de a
doua zi. O doamnă extrem de gentilă îmi spune că, este
un loc liber şi pot pleca având încă 50 minute până la
plecarea avionului.
In aceste minute disponibile mi-am pregătit bagajele
la hotel şi am sosit la timp pentru plecare la aeroport.

Am

avut şi alt noroc. Am putut anunţa pe d-l maior

Pleşoianu

ataşatul

militar

dela

legaţie

prin

d-l consul
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general Dedula dela Ianina că am plecat pe neaşteptate,
iar în avion am mers cu d-l Ciorapeiu un tânăr care a
luptat la Cotul Donului şi care mi-a dat multe desluşiri
despre regiunile peste care sburam acum cu avionul.
De noroe să nu se plângă omul, numai să ştie cum
să-l ţină pe loc. La aeroportul Sofia am fost rugat de
un domn bulgar să dau un coş mie cu alimente şi un
pacheţel cu oarecari alimente unui domn Arzoglu pe
care îl voi găsi la aeroportul Salonic. M'am executat.
La aeroport văzând pe un domn că ceteşte scrisoarea
adusă de mine odată cu. pachetele, i-am spus: scrisoarea
aceasta am adus-o eu dela Sofia. Era chiar şeful biroului
Lufthansa dela Salonic.
I-am spus cine sunt şi că n'am putut anunţa nici telefonie nici telegrafic pe cei cari ar îi trebuit să mă aştepte şi să mă găzduiască la Salonic.
Naveţi grije. Vă voi ajuta eu ca să-i găsiţi.
La birou găsindu-se din întâmplare, d-l Mihadaş secretarul inspectoratului şcolar român îmi spune: iată
cine vă va descurca,
In adevăr dela ora 17 la 18,30 am trecut pe la garnizoana germană care mi-a vizat actele pentru opt zile
şi de aci la Cartiramt unde mi s'a dat o cameră la Hotelul
Cosmopolit, nici măcar a zecea parte din confortul apartamentului dela Sofia.
|
Am dormit însă foarte bine. Dimineaţa scrisei câteva
din impresiile din ajun până la ora 11 când cineva bate
în uşe.

Sunt Dumitrescu şoferul domnului inspector şcolar
Papagheorghe. Abia v'am găsit aci. Nu ştia nimeni unde

sunteţi. Vi s'a rezervat un apartament la Hotelul Medi"teranean (propr. Turnibuca, macedo-român) de către
Comandamentul German, care, a fost anunţat prin Comandamentul German. dela Sofia.
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Toate acestea desigur, graţie amabilităţii maiorului
Pleşoianu dela Sofia, care a vorbit la Sofia cu generalul
comandant german, pe care eu nu am avut timp să-l
vizitez, cartierul general fiind la 17km. depărtare de
Sofia.

lată pentruce încă odată repet să nu se plângă omul

de noroc, dar să ştie să-l prindă la timp căci norocut
merge ca trenul nu aşteaptă pe cine vine la timp ca să-l
prindă.
Intre mijloacele principale pentru prinderea norocului
recomand pe acela de a stima autorităţile de care depinde călătoria ta şi a îndeplini faţă de ele toate obligaţiunile legale şi protocolare.

Mai ales acestea din urmă nu trebuese neglijate căci
luaţi seama la cele ce vă spun: cea mai rentabilă monedă
în mersul omenirei către mai bine este gentilețea, în opoziţie cu metodele revoluţionare care socotesc metodele

de ură, jaf, ucidere ca cele mai rentabile, şi în opoziţie
cu metodele mai
respingătoare.

liberale

dar

îmbrăcate

într'o

morgă

Cartea poştală Ny. 49
Sborul dela Sofia la Salonic a fost admirabil mai
ales că era senin. Se vedeau munţii, văile şi satele destul

de fiumeroase
giunea

ca într'o oglindă.

din sbor

după

ce am

In general privind re-

trecut peste

Nord ale Rodopilor circa 150km.

înălțimile

de

dela Sofia spre Egri

Palanka, am sburat către Vardar şi de aci pe deasupra
văii Vardarului numai prin fosta Macedonie până la
Salonic.

Nu cred să fi sburat la înălţime mai mare de 2500 m.
Intr'o oră eram la aeroportul Salonic. A cam grăbit me-

105
canicul ca să scoată pierderea de aproape o oră dintre
Belgrad-Salonic.
Nu ştiam că aeroportul dela Salonic este atât de modern şi nici că a fost aproape distrus de bombardările
din lunile trecute.
Cu lucrările mari şi solide ca şi postamentele bune
nedistruse, a rămas încă bun de întrebuințat aeroportul,
dela Salonic, atât de bine construit.
Am mai constatat aceasta în 1942 cu ocazia călătoriei
mele în Sud-Vestul Ucrainei, unde aeroportul dela Melitopol mai mare decât cel dela Salonic, deşi fusese distrus, a funcţionat tot acolo după oarecare lucrări improvizate.

,

Ce s'a întâmplat dela aeroportul Salonicului până la
Salonic, cirea 17km. şi până mi s'a dat o cameră la
Cosmopolit Hotel, vam istorisit în cartea poştală precedentă.
“Să vedeţi acum ce s'a întâmplat a doua zi la Salonic.
Am plecat mai întâi la inspectoratul şcolar român,
unde am găsit pe doctorul Blidariu, un profesor tânăr
de mult viitor, căsătorit cu o tânără bănăţeancă dela
Lugoj, mamă a trei copii, o harnică profesoară aci la
|
Salonic.
De aci m'am dus să-l văd pe tânărul meu prieten profesorul Papagheorghe, care a fost grav bolnav şi care
deşi n'are dreptul să se considere eşit din convalescenţă
îşi propusese el să vie să mă vadă. l-am tăiat drumul
la timp şi cred că voi reuşi să-l conving să mai stea în
casă cel puţin încă 2—43 zile.
Când m'am înapoiat la inspectoratul şcolar, ora 1,30.
Doamna Blidariu pregăti
o tocăniţă
se de Banat şi altele,
aşa că am răspuns cu plăcere la invitaţiunea „să mâncăm ce s'o găsi“ cum a spus domnia-sa la invitaţie. Dar

|
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a fost în realitate o masă cum nu se poate mai bine
chiar când ar îi dinainte plănuită.
La ora 3 când am terminat mi s'au dat şi trei milioane de drahme ca să am de cheltueală câteva zile
până voi schimba eu îrancii elveţieni, ce-mi mai rămăsese din călătoria de până aci.
Schimbarea camerei mele dela Hotelul Cosmopolit la
marele Hotel Mediteranean şi chestiunea milioanelor de
drahme necesare zilnic, prezentând interes pentru cetitori ca să cunoască viaţa economică din timp de război, le voi povesti în următoarele cărţi poştale ca să
nu-mi rămână nimic de scris dela o zi pe alta căci sunt
multe de scris şi ar fi păcat să se uite.
N

Cartea

poştală

Nr.

In seara sosirei mele la Salonic
telul Mediteranean şi am cerut să
tarul hotelului Turnibuca despre
dela Bucureşti de către cuserul meu,
acestuia dela Salonic.

50
am trecut pe la hovorbese cu propriecare mi se vorbise
C. Turnibuca vărul

S'a prezentat însă un tânăr Turnibuca care mi-ă spus
că hotelul este rechiziţionat pentru comandamentul german şi că el nu cunoaşte pe unchiul dela Bucureşti. Nu
părea tocmai dispus să-mi dea o îndrumare şi nici prea
bucuros de oaspeţi.
După ce însă m'a asigurat administratorul general
Papagheorghe că a fost anunţat telefonic de rezervarea
apartamentului, m'am adresat în ziua următoare la cancelaria' comandamentului de aci, unde am găsit un subofițer care m'a condus imediat la apartament.
In mai puţin de 10 minute a venit locotenentul Paul
Triitzel care mi-a urat bun sosit şi mi-a spus că eram
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aşteptat de aseară, adăogând că este bucuros să fie
călăuză în tot timpul cât voi sta la Salonic.
La ora 10 Pam rugat să intervină la comandamentul
german să-mi acorde o audienţă de prezentare.
La ora

17 am

fost anunţat

că sunt aşteptat.

Am

mers

însoţit de d-l locotenent Striitzel şi de profesorul român
Haivas bine cunoscut
'şi apreciat de comandamentul german.

Comandamentul german se află instalat la circa 8km.
în afară de Salonic într'o vilă în mijlocul unui pare
admirabil al Vilei Sosidis.
Am fost introdus de un maior adjutant care vorbea
franţuzeşte.
După ce am prezentat salutul meu d-lui general Lâhr,
mi-a

spus

în

româneşte:

— Poftiţi vă rog, luaţi loc.
— Cum excelenţă! vorbiţi româneşte.
— Da! Eu am învăţat gimnaziul la Turnu-Severin.
Cunosc bine România. Am şi un nepot locotenent în
marina Română la Constanţa.
Cele treizeci minute de vizită au trecut ca o clipă. La
despărţire Pam rugat să intervină la comandamentul
aeronautice dela Atena să-mi permită călătoria la Atena.
cu Lufthansa, cum mi se spusese încă dela Sofia.

Domnia-sa

apoi m'a anunţat că într'una din zilele cât

stau eu în Salonic mă invită la o masă.
La înapoiere d-l locotenent Striitzel ma întrebat dacă
iau masa la hotel. l-am spus că aş prefera numai um
ceai în apartament şi că aş fi fericit dacă l-am lua îm-.
preună.

Intre orele 19 şi 20,30 am schimbat împreună
idei privitoare la viaţă şi lume
timp de război.

în timp

de pace

multe
şi în.

108
l-am spus despre rostul călătoriei mele din aceşti
doi ani şi ne-am înţeles de minune, ajutându-ne de
puţina mea germană şi de puţina lui franceză pe care o
vorbia cu plăcere.
Intre altele i-am spus că, deşi nu am nici o misiune
„oficială, că deşi am unele păreri deosebite despre război în general şi despre conducerea popoarelor în special, am rămas admirator al poporului german şi că este
necesară în viitor o conlucrare culturală în Grecia cu
poporul român autochton. de aci, pe care comandamentul
-german să o sprijine, fiind necesară mai ales după război o conlucrare culturală şi economică între noi şi ei.
Am putut atinge această chestiune, care în realitate
nu-l privea direct nici pe domnia-sa, ajutat şi de faptul
că în drum către comandamentul german, am trecut
printr'un sat greco-român unde mi s'a spus de d-l profesor Haivas că sunt aci câteva mii de români coboriţi
cu turmele lor din munţi. Tot cu această ocazie i-am
spus că doresc să vizitez oraşele Veria şi Grebena situate la circa 40 şi 100 km. de Salonic. Inţelegea perfect
nevoia de colaborare în sensul de mai sus, după război.
Cum, ce fel, şi prin ce mijloace, este o chestiune ce
nu întră în cadrul impresiilor din această carte poştală.
La sfârşitul acestei lucrări fac o privire generală asupra
-acestei probleme a macedo-românilor, în care voi arăta
că se impune şi pentru noi să cultivăm conştiinţa de
român, a tuturor conaţionalilor noştri ori unde s'ar
găsi ei pe glob, aşa cum fac şi germanii pentru conaţionalii lor.
Cartea

poştală

Nr.

51

Care dintre noi n'a auzit că, în Grecia, este o sărăcie
nemaipomenită şi că mor oamenii de foame. A fost aşa
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în primele luni ale ocupaţiei dar nu din cauza ocupaţiei,
ci din a desordinei fatale care se produce la orice ocupaţie, aşa cum se produce după inundaţii, cutremure,
incendii, etc.
Ceeace a fost dela început o realitate fatală pentru
hrană

a ajuns

însă astăzi o apăsare

grea

asupra

depre-.

cierii drahmei.
Deşi ţara complet ocupată de germani, am impresiunea
că aci sau aplicat principii economice, financiare şi
administrative, cu totul deosebite de ceeace am văzut.
în Polonia, în Transnistria şi în Ucraina.
Nu s'a impus nici marca germană, ci s'a lăsat cursut
liber al monedei greceşti în luptă cu monedele forte
străine şi cu aurul aşa că cea dintâi a scăzut continuu
şi cele de al doilea s'au. ridicat continuu.
Nu s'au luat de aci toate aprovizionările şi nu s'au,
făcut mari blocări şi stocaje de către ocupator, decât.
asupra câtorva produse ca de pildă, untdelemnul, vinurile, cognacurile, conservele, etc. Pentru cele mai multe
lăsându-se însă libera circulaţie, s'a ajuns ca să se:
găsească tot felul de alimente şi mărfuri de calitate dar
cu preţuri enorm de mari.
Vitrinele sunt binişor încărcate cu obiecte de lux sau.
de strictă necesitate, dar sunt atât de scumpe încât te
întrebi de unde şi cum îşi procură poporul grec milioanele de drahme necesare strictei existenţe. Sângele valutar al drahmelor îl suge vâscul monedelor străine, încât.
te întrebi dacă această libertate de circulaţie monetară.
a adus sau nu vreo înlesnire poporului grec.
Imi spune un prieten, tot aşa de puţin specialist ca şi
mine că, de când s'au lăsat aceste libertăţi nu se simte
nici un fel de lipsă alimentară pe piaţă şi nu există foametea care a existat în primele luni, dar există lipsă de:

440
bani, deci lipsa puterii de cumpărare a celor cu venituri
mici.

Dau aci câteva date.
Sutele de mii sunt socotite aci ca sute simple. Așa
de pildă când întrebi cât costă această pâine albă şi se
răspunde 500 adică o jumătate milion drahme, ceeace
revine la un frane elveţian socotit la bursa neagră care
aci este albă ca ziua.
Când întrebi cât ţi se dă pentru o liră engleză aur,
ţi se răspunde 15 adică cincisprezece milioane drahme.
Şi dacă întrebi câte zile îţi ajunge ca să stai în Atena
ţi se răspunde că 2—3 zile.
Aşa că m'am pomenit deodată aci la Salonic miliardar
de drahme, dar îngrijorător de sărac în franci elveţieni.
_
Astfel eu, miliardarul de drahme dela Salonic am
intervenit să mi se acorde încă o mie de franci elveţieni în valută legală ca să pot eşi la capăt cu cheltuelile acestui voiaj. Sper să mi se acorde şi am aranjat
să

mi

se

aprobarea

avanseze

dela

aci

de

un

prieten

până

voi

primi

Bucureşti.

lată aci costul unei mese a şoterului şi ajutorului său:
2 supe 120, 2 fripturi de miel 360, 2 porţii cartofi prăjiţi 100, 1 salată 80, 2 pâini 100, 1 mastică (Uzu) 100,
2 vin. 300, adică cirea un milion şase sute drahme.

Cartea poştală Nr. 52
A doua zi la Salonic am avut câteva momente
curie' dar şi o întristare,
|

de bu-

Dimineaţa la ora 9 când luam ceaiul cu d-l locotenent
Striitzel, se anunţă d-l vice-consul Buracu, un macedonean de nădejde, atât în ce priveşte păstrarea dialectului şi a tradiţiilor româneşti de aci, cât şi în ce
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priveşte legătura strânsă dintre
După ceai am plecat cu d-l
nicul vechi aşezat pe dealurile
noramă asemănătoare cu cea
aveam

proaspătă

în

regat şi macedo-români,
Buracu să vizităm Salodela Nord-Est într'o padela Ankara pe care o

memorie.

De aci depe aceste înălţimi pe care se întinde. Salonicul vechi, se vede ca şi de pe înălțimile "Tamerlan dela
Ankara (fost atunci Angora), cum se văd rufele atârnate
pe îrânghie, cele trei stări de evoluţie edilitară ale
Salonicului, din vechime până astăzi, începând cu cele
vechi pe înălţime, cele din evul mediu pe coaste şi
poale, iar cele noui pe platouri până la țărmurile golfului Salonic.
Aci la Salonic, ultima fază de desvoltare cu blocuri
şi palate moderne s'a instalat în lungul acestui goif al
mării Egee pe circa 8km. şi pe o lăţime de circa 3km.
cu două strade largi (bulevarde), câteva parcuri destul
de îngrijite, şi cu oarecari pieţe şi statui ca şi cele dela
Ankara.
Pe aci şi în tot lungul Salonicului trece prima linie
de tramvai, iar a doua tot cam în lung dar şi cu o arteră
care leagă Salonicul istoric de cel modern depe interiorul coastei Egee. Salonicul vechi depe înălţimi n'are
tramvai şi persistă încă în credinţa veche a zădărniciei
vitezei, privind mândru la sbuciumările Salonicului modern căruia pare ai spune: graba strică treaba.
N'aş putea spune că, acolo sus, a rămas vechea zicătoare turcească:

„şi asta trece“ dar am impresia

că acolo

sus se prevede mai bine sosirea renaşterii a doua, care
va stabili omenia între popoare şi iubirea între oameni, chemând la transformarea materiei şi pe diavolul
care se interesează mai mult de prezent decât de trecut

şi viitor.

Aceştia

Dumnezeu

numai

de

sus

parcă

gândesc

grija fiinţei sufleteşti

să lase

a omenirei,

lui
iar
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oamenii cu diavolii la un loc să înţeleagă bine ceeace a
spus odată Homo Sapiens că: îngerul trăeşte în inimă
şi diavolul în burtă.

Sus

acolo pe înălţimi, în str. Pitagora

Nr. 3, lângă

vechia biserică profetul Sf. Ilie după ce. am trecut prin
„nişte strade înguste, cu fel şi fel de case din ce în ce.
mai mici a eşit o fată de circa 25 ani şi a întrebat
în

greceşte:

— Pios yse? (cine eşti).
— Mine escu Buracu dela consulatul român, escu cu
d-l. general Manolescu, di la Romănia şi vrem să videm
. doamna Hertura sora d-lui C. Turnibuca din Bucureşti.
— Da este aua (este aci) răspunse o doamnă, circa
55 ani, care veni la poartă cu mare bucurie şi deschise.
Curtea şi căsuţa făcea impresia unei chilii de maici. Un.
miros plăcut şi discret ca al rufelor dintr'un dulap în
care nu există nici un parfum. O curăţenie de zi mare.
Femeea care ne-a deschis ne spune:
— Hertura vine numai decât.
— Era fiica Herturii. În mai puţin de un sfert de
oră a venit şi fata care ne-a vorbit întâi. Era nepoata
i

Herturii.

N'am avut timp câteva clipe să vorbim cu ele, căci a
a apărut şi Hertura, o bătrânică care râdea cu toată,
figura şi tot corpul ei, îmbrăcat într'un negru care pe
corpul şi figura ei de sfântă exprima bucurie, speranţă,

iubire şi credinţă, nu întristare.
Bine ai venit sănătos.
Cum a fost drumul?
Eşti însurat?
Părinţii tăi trăesc?

Soţia ta ce face?

Ai copii?

|
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Să-ţi trăiască şi
ca să vă bucuraţi
Eu sunt bătrână,
cu toate că trăim
Dar ce să facem,
că

suntem

să vă ajute Dumnezeu să fiţi sănătoşi
de viaţă.
dar sănătoasă şi mă bucur de viaţă,
în suferinţă de peste treizeci de ani.
credem în Dumnezeu şi ne bucurăm

sănătoşi.

Numai dupe aceste întrebări a început să mă întrebe
de fratele ei şi de toţi ai lor, în special de copii şi de
nepoţii

lor.

i

Fără să se vaite şi fără să se plângă despre greutăţile vieţii pe care le văzusem în cele trei zile de când
mă aflam la Salonic, vorbea numai de bucuria că toţi
sunt

sănătoşi,

şi îmi

ura

să ajung

sănătos

acasă.

Din dialogul de mai sus, observați bunul ei simţ.
Numai după ce m'a întrebat de familia mea, a început
să mă întrebe despre ai ei.
Dumnezeu are grije să trecem prin toate greutăţile şi să ne bucurăm iar de bine.
Am fost atât de mişcat de această întâlnire, care
adusese în faţa minţii mele adâncurile rădăcinilor din
care se trage neamul 'aromânese şi românese încât nu
mai ştiam dacă am în faţă pe această bătrânică şi pe
cele două ramuri din ea, sau erau aci tracii, latinii, geții
şi dacii care venise să-mi spună, ca să spun şi eu altora,
cine suntem, ce vom fi şi putem fi în viitor printre celelalte neamuri.
|
D-l Buracu, destul de mişcat a simţit starea în care
mă găseam, mai ales că n'am putut să o mai ascund,
când mi-au apărut lacrimile în ochi.
Aşa am plecat din această casă, în care am văzut
adâncurile trecutului neamului românesc şi din care a
străbătut până la mine razele speranţelor în viitorul
măreț

care

este

scris

să

fie pentru

acest

neam.
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Cartea poştală Nr. 53
Intristarea pe care am avut-o, a fost moartea neaşteptată a doctorului Dan, un om de nădejde în toată
puterea cuvântului şi o stea fixă şi luminoasă a macedoromânismului de dincolo de Dunăre, al cărui rost istorie

şi de viitor, nu-l înţeleg bine unii de dincolo şi alţii de
dincoace de Dunăre, întrucât au credinţa că, trecând
toţi dincolo; este deajuns să susţinem origina şi drepturile noastre de aci, numai cu documentele istorice,
— nu şi cu prezenţa noastră autohtonă. —
In ce mă priveşte înclin a crede că, învăţătura cea
mai bună pentru prezent şi cea mai prevăzătoare pentru.
viitor se poate lua chiar dela familia doctorului Dan,
care de altfel a fost şi este aplicată de către multe familii macedo-române, şi anume: se găsesc în ţară fii şi
fiice de ale lor veniţi aci pe calea selecţiunii naturale,
dar rămân aci familiile lor cum rămân trunchiurile şi
lăstarele pădurilor din care se trimit produse cât mai
departe de pământul pe care au crescut. Aşa s'a întâmplat cu familia doctorului Dan: unii sunt aci, alţii
sunt dincolo, fiecare muncind după aptitudini la afirmarea neamului românesc printre celelalte neamuri. El
şi-a făcut datoria aci până în clipa morţii, aşa încât n'a
tost regretat numai de macedo-români ci de toată populaţia Salonicului şi a Macedoniei. L/am cunoscut şi
pe el şi pe fratele lui dela Bucureşti şi aşa se explică
faptul că la trista veste a morţii lui, neaşteptate, m'am
dus în prima zi să văd mortul şi să aduc familiei şi
macedo-românilor condoleanţele mele, iar a doua zi am
- însoţit cortegiul până la Mitropolie.
In legătură cu această întâmplare şi cu cea pe care
o descriu mai jos, m'am dus a doua zi la cimitirul ro-

mânesc

din

Salonic

unde

am

văzut

şi mormântul

de
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eri al regretatului doctor Dan şi pe cel de acum treizeci
de ani al cumnatului meu Foni Capsali macedo-român,
fost revizor şcolar în Bitolia, înmormântat aci de sora
mea Maria soţia lui în drumul refugierii lor
către
România de dincolo de Dunăre, pe care el o iubea atât
de mult. El iubea România cu acelaş foc cu care sora
mea iubea Macedonia. El de acolo din mormântul din
Salonic veghează ca urmaşii lui să nu uite că Românii
de dincolo şi de dincoace de Dunăre sunt fraţi buni şi
se găsescla ei acasă iar sora mea Maria Capsali, aflată!
la

Bucureşti,

lucrează

ca

să nu

se uite

în veci

această

ultimă dorinţă a soțului ei.
Parcă

te văd

scumpa

mea

soră,

când,

acum

patruzeci

şi cinci de ani, văduvă tânără plecai la Bitolia cu fetița
în braţe pe care ai dat-o acolo jertfă dragostei tale
pentru neam şi cu copilaşul de mână, Georgică, actualul
doctor Bolintineanu dela Craiova care a început liceul
acolo şi Pa continuat la Sf. Sava apoi medicina, graţie
sacrificiilor tale de mamă ideală, a. cărei viaţă sbuciumată, merită mai mult decât aceste rânduri scrise aci
la Salonic într'o stare de emoție şi într'un potop de
lacrimi pe care nu le-am avut în viaţa mea.
Ce căutai tu în Macedonia, destul de sbuciumată atunci
ca şi astăzi când Macedonia nu putea să-ţi ofere mai
mult decât ofereau mijloacele noastre insuficiente pentru
existenţă?
De ce veneai tu în ţară, la doi ani, câteodată şi mai
des, abia văzându-ne foarte puţin, din cauza timpului
pierdut pela ministere şi autorităţi ca să susţii cauza
macedo-românilor în special a şcoalelor şi a bisericilor
româneşti fără de care nu poate exista şi o conştiinţă
românească, oricât ar fi de vorbitoare etnicitatea noastră:
şi de cald sângele nostru românesc?
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Dece săreai tu ca o leoaică când unii atacau pe Apostol Mărgărit?
Dece după alţi câţiva ani ai venit în ţară cu copilul
de ţâţă în braţe, Floria Capsali de astăzi, ca să te
opui la greşala ce era să se facă cu unele schimbări de
persoane, cu neplata lefurilor întârziate pe câte un an
şi “cu cererea de asimilare a corpului profesoral de:
acolo, cu cei de aci,
Dece

la întoarcere

ai luat

pe

Ionel

Manolescu

vărul

nostru marele artist al neamului să-şi termine liceul la
Bitolia şi mai târziu pe celă două surori ale noastre
Tincuţa şi Didina, cea dintâi o mare artistă dacă nu
murea, şi cea de a doua o distinsă soaţă, mamă şi româncă model, cum va fi fost odată matroanele romane
sau jupânesele şi domniţele noastre.
Dece, la începerea războiului Balcanic ai venit îmbrăcată în negru, cu al doilea copil în braţe, Silvica Dr.
Negreanu de astăzi, ca să strigi cât te ţinea puterea să
nu uitaţi Macedonia, nu lăsaţi fără sprijin pe macedoneni
ca să nu vă plângeţi mai târziu că, voind să despărțiți
pe surorile Siam, aţi slăbit şi pe românii de dincolo şi.

pe cei de dincoace de Dunăre.
Dece, din când în când, îmi seriai: „vino să
donia, să înţelegi puterea lor sufletească, să
morală a familiilor lor, să vezi de aproape cât
fraţi buni cu ei, să-i iubeşti ca pe tine însuţi.
cule. N'ai să regreţi!“

vezi Macevezi baza
suntem de
Vino Ian-

Greutățile materiale şi altele de ordin social nu mi-au
permis să viu dar ideea de a vedea Macedonia nu m'a
părăsit aşa cum icoana sfântă a voastră, cele două
surori, tu macedoneancă prin adaptare şi Didina bre-

zeancă

prin

stoarce

lacrimi

naştere,
de

mă

însoţeşte

românism

şi

zi şi noapte
umanism.

şi:mi

147
Răspunsul tuturor întrebărilor de mai
aci în Salonic şi Pam auzit cu sufletul
văzut mormântul soţului tău Foni Capsali
şi un parastas pentru el şi toţi eroii
de aci.
Despre
pre

sus Pam găsit
meu când am,
unde am făcut
macedo-români

acest cimitir occidental, despre parastas,

doctorul

Dan

înmormântat

cu

o

zi

mai

des-

înainte,

despre preoţii de aci şi despre cultul religios şi naţional
de aci ar fi multe de scris dar într'o carte poştală nu.
mai este loc. Voi încerca a face aceasta într'un memoriu
special către autorităţile în drept sugerând 'unele pro-puneri realizabile chiar acum în aceste momente grele
şi nu în viitor când fel de fel de prieteni şi neprieteni
vor interveni în paguba drepturilor noastre istorice de
aci.

Cartea poştală Nr. 54 |
In seara de 10 Martie am fost invitat la masă la comandantul superior al regiunii Salonicului
generalul
Lâhr, care, cum am spus mai sus, vorbeşte româneşte
aproape bine. Au fost la masă mai mulţi ofiţeri din
care cinci erau răniţi, toţi luaseră parte la 2—3 bătălii.
Doi din ei vorbeau româneşte. Toţi bine dispuși şi bucuroşi de oaspeţi. Am fost însoţit de profesorul român
Haivas care este foarte apreciat printre ofiţerii germani,
el vorbeşte perfect limba germană. Este aci la Salonic
dela evacuarea Bucovinei. Adaog că mi-a plăcut mult
acest om atât prin corecta lui ţinută cât şi prin manierele
sale.

D-l general Lhr, un om simpatic de circa 50 de ani
este născut la Turnu Severin. Părinţii -săi au tost printre
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conducătorii şantierelor navale cumpărate
statul Român dela Austriaci.

Mi-a

vorbit

tot

timpul

numai

mai târziu de

româneşte.

Seamănă

oarecum cu generalul Kisling dela Viena, despre care.
am vorbit în cartea mea precedentă. A fost coleg cu el
în şcoalele militare. Amândoi au fost colegi cu generalul
Iacobici.
Cartierul d-lui general Lâhr este instalat în două mari
vile din parcul Sosidis. Acel în care am luat masa a
devenit istoric prin faptul că aci, chiar la masa pe care

am

mâncat, sa semnat capitularea Greciei.
Generalul Lăhr are multe decoraţii de război

între

care şi crucea de fier la gât. El a fost profesor de tactică
aeronautică la Academia de război dela Berlin şi a tipărit multe cărţi militare.
A comandat cel mai mare corp de aviaţie în ofensiva
contra Rusiei, cu aeroporturile aşezate din Sudul Moldovei până la Lublin.
Aci în Grecia a venit, mi se pare, dela începutul operaţiunilor pentru ocuparea Greciei.
Generalul subjugă prin fizionomia şi sufletul său,
impune prin cunoştinţele şi atitudinele sale, câştigă bătăliile prin tinereţe, pregătire şi voinţă, şi atrage prin
fineţe şi natunaleţe atât pe cei de sub comanda sa cât
şi pe acei care au norocul să-l cunoască, cum. am avut
şi eu

acest

noroc.

l-am spus că, la Roma am vizitat pe Mareşalul Herico.
Bastico, care, între altele spunea că, în viitor, vasele mari
de suprafaţă vor dispare. Am adăogat că nu cred, la
care d-l general Lâhr a răspuns: nici eu nu cred.
Le-am istorisit la masă câte ceva din cele ce am văzut
în cele patru călătorii ale mele făcute în cei doi ani din
urmă. El le spune cu plăcere în nemţeşte ofiţerilor prezenţi.
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A îost aci o atmosferă caldă fiindcă în afară de influenţa sufletească a generalului comandant, fiecare dintre ofiţerii prezenţi erau foarte amabili, toţi încercaţi
în război, toţi doritori de prietenie şi toţi încrezători
în legătura noastră sufletească după acest război.
Era ora 23 când ne-am despărţit cu sentimentul cu
care se despart bunii colegi.
La intrarea în oraş, ne roagă doi soldaţi germani să-i
luăm 'până la centru, circa patru kilometri. Pe drum
ne-au spus că sunt adunaţi aci din regiunile Salonicului
toţi soldaţii germani bacalaureaţi, ca să asiste la săptămâna universitară organizată de instituţiunile. respective germane.
Este bine-să se ştie că, marele cartier german, poartă
o deosebită grije ca în timpul pauzelor mari de război,
soldaţii germani să fie ocupați spiritual, fizic, educativ
şi sportiv cu tot ce erau ei obişnuiţi în timp de pace,
pentru a le face viaţa cât mai uşoară în război. Săptămâna universitară face parte din organizările respective
în

acest

scop.

Fusesem în altă seară la un teatru organizat special
pentru soldaţi unde venise din Germania artişti de bună
calitate în acest scop. Mi-a spus d-l locotenent Striitzel
că aceste trupe fac circuitul în toate garnizoanele din
Grecia şi că sunt urmate continuu de altele aşa că nu
există întrerupere. Tot aşa cu filmele cinematografice,
cu concertele, sporturile, ete., toate cu scopul arătat;
mai sus.

Dealtfel într'o bună măsură se face şi la noi la fel;
Mă întreb numai, dece la noi se socotește că numai
frontul are nevoe de astfel de distracţiuni şi dece s'au
suprimat horele la sate, singurul mijloc de distracţie
al sătenilor. Am văzut un raport al unui comandant
care cerea această suprimare pe motivul că atât timp
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cât soldatul luptă pe front, nimeni în ţară nu are voe
să se distreze, dar hora la sate nu-i numai o distracţie
Ci şi o solidaritate sufletească şi divertisment.

Cartea poştală Nr. 55
Am avut mare bucurie, astăzi Duminecă 12
să cunosc întregul corp profesoral român din
D-l administrator, profesorul Papagheorghe i-a
fără să mă prevestească şi m'a invitat să merg

Martie,
Salonic.
adunat
cu d-sa

la această întrunire. Mă lăsase să înţeleg că ar fi vorba
de o întrunire obişnuită a profesorilor unde voi avea
ocazie să-i cunose pe toţi.
In realitate era aranjată această întrunire pentru mine.

Deşi asemenea întruniri sunt grele la Salonic din cauză
că nu există nici un mijloc de transport; iar tramvaiul
circulă neregulat, prin urmare deşi se cerea oboseală,
totuşi toţi profesorii şi profesoarele erau bucuraţi de
prezenţa

mea

printre

ei; iar eu nu ştiam

dacă

visez

sau

este realitate. S'a produs acest fenomen sufletesc în
mine şi din cauză că la Bucureşti, auzisem, pe ici colea,
că şcoalele din Macedonia n'ar fi o realitate decât pe
hârtie şi că ar fi un pretext de căpătuială a unora şi
altora.

Era

natural

să

mă

găsesc

într'o

asemenea

stare

sufletească când m'am aflat în faţa a circa şasezeci de
profesori şi profesoare, tineri, voioşi, hotăriîţi şi gata de
jertfă pentru cauza românească din Macedonia.
Am cunoscut în viaţa mea garnizoane şi colţuri din
ţară unde cei trimişi pe acolo făceau impresia de lagăre
în care se trimeteau neadaptabilii şi revoltaţii pentru
ispăşirea greşelelor lor. La Salonic, în acest înediu românesc atât de depărtat de centrul României, mi-a părut
din contra că s'a adunat aci oameni de treabă din coxpul
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profesoral. Ceeace impresionează dela prima vedere, în
afară de figurile lor vesele şi hotărite, este o ţinută ireproşabilă sub toate raporturile. Ştiam cât de slab sunt
plătiţi şi mai ales cu câtă întârziere de 6—8 luni îşi
primesc lefurile, şi credeam că voi observa suferinţa pe
faţa lor de lipsuri în îmbrăcămintea lor sau în casa lor.
Aş putea spune, acum după ce i-am văzut aci la faţa
locului că, acest corp profesoral din Salonic se prezintă
ca 4 la 2 faţă de multe din localităţile noastre din ţară.
După ce am cunoscut pe fiecare în parte dintre profesori şi profesoare şi după ce am. avut plăcerea să
constat că, pe mulţi dintre ei îi cunoşteam dela cercetăşie şi străjerie sau dela Casele Naţionale, d-l administrator Papagheorghe a spus unele cuvinte amabile
despre mine, despre trecutul meu şi despre scrierile
mele istorice şi educative, în special despre Omul de
nădejde, rugându-mă în acelaş timp să le vorbesc şi

eu aşa ca la Casele Naţionale.
Ce-am vorbit şi cât am vorbit nu mai ştiu şi n'aş fi
în stare să reproduc căci eram foarte emoţionat. Dacă
cineva dintre cei prezenţi va putea rezuma cele spuse
de mine, voi fi fericit să am acest rezuinat. Ştiu numai că
în acele momente mă urmărea neamul şi România aşa
cum ne urmăreşte câte un portret bine pictat de când ne
apropiem până ne depărtăm de el. Mai ştiu că simțeam
în mine o căldură pornită din inimă către acei pe care
îi aveam în faţă şi că din când în când simţeam lacri-,

mile în ochii mei şi ai unora dintre. ei.
Cartea poştală Nr. 56
Având

către

dela

I.P.S.S.

Mitropolitul

Patriarhul

ortodox

dela

Nicodem

Salonic,

o scrisoare

am

rugat

pe
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d-l vice-consul Buracu să solicite o audienţă
mine şi să mă însoțească la această audienţă.

pentru

Văzusem pe I.P.S$.S. Mitropolitul Ghenadie la Mitropolia din Salonic cu ocaziunea slujbei religioase la
înmormântarea doctorului Dan. Cu barba lui frumoasă
şi vocea lui dulce, destul de sunătoare, pe scaunul lui
metropolitan, mi-a părut un adevărat „un trimis al lui
Dumnezeu“ pe pământ.
Tot aşa mi-a părut şi când am avut cinstea să-l văd în
audienţă la care I.P.S.S. ma primit, cum se zice:
„cu braţele deschise“,
A cetit scrisoarea şi
că 'sunt un sol credincios
Auzisem de I.P.S.S.
bătrân şi că s'ar putea
dar în realitate nu este
falnie în faţa vânturilor
se poate spune şi spera

s'a bucurat că am adus-o eu, şi
al I. P.S. S. Patriarhul Nicodem.
Mitropolitul Ghenadie că este
întâmpla să nu mă primească,
un bătrân gârbovit ci un stejar
şi a vremurilor grele, aşa încât
că Î.P.S. S. va fi peste douăzeci

de ani când va împlini un secol de viaţă tot un stejar
rezistent.
Când i-am spus că voi scrie filosofia războiului, m'a
felicitat şi a adăogat că filosofia fiind înţelepciune este
bine să fie legată de cruce ca împreună să lupte pentru
pace nu pentru război.

M'a întrebat de I.P.S.S. Patriarhul Nicodem, s'a bucurat că este sănătos şi mi-a dat o scrisoare în greceşte
pentru Î.P.S. S. Mi-a dat şi o copie în româneşte depe
această scrisoare pe care o reproduc aci.
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SFÂNTA

MITROPOLIE
a
SALONICULUI

Salonic 11.]11.1944
Către
Inalt Prea Sf. Mitropolit al Bucureştilor, Arhiepiseopul Ungrovlahiei şi Patriarh al României K. K. Nicodim.
La

Bucureşti

I. P. Sf. Sa,
Cu profundă evlavie am primit scrisoarea venerabilă.
a |. Prea Sf. Voastre din ziua de 5 a lunei trecute prin

care îmi recomandă

pe Ex. Sa Generalul d-l Î. Mano-:

lescu, fiul său spiritual şi ilustru în evlavie şi sentimente
ortodoxe.
“Informat cu mult interes de d-sa relativ la I. Prea Sf.
Voastră, am înălţat marelui Dumnezeu şi Mântuitorului.
nostru slavă multă, rugându-l pentru sănătatea şi călăuzirea în păşuni mântuitoare a poporului ales ce i-a fost.
încredinţat.

Cunoştinţa

cu Ex.

Sa

d-l Manolescu

multă

plăcere

mi-a pricinuit şi bucurie considerându-mă pentru aceasta
foarte fericit.
|
lau parte întru totul la gândurile şi la sentimentele.
prea respectatei mele ÎI. Prea Sf. Voastră în ceeace priveşte dureroasa încercare prin care trece, Dumnezeu ştie
din cauza căror păcate, nefericita omenire şi înalţ rugă
fierbinte Atotputernicului Dumnezeu şi singur
poate
mântui, ca să se aplece cu îndurare asupra popoarelor
ce suferă şi să dăruiască lumii pacea cea dătătoare de
viaţă şi iubire, baze neclintite ale progresului societă-.
ţilor omeneşti.
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Urând ca cel de sus să dăruiască I. Prea Sf. Voastre
„ajutor întru executarea sfintei şi înaltei sale diaconii,
pentru binele şi mântuirea poporului român ortodox.şi
a. întregii biserici ortodoxe române.

Fratelui umil întru Cristos al mult doritei mele
Inalt Prea
(ss)

Sfinţiei Voastre
Ghenadie

Mitropolitul Salonicului

Mă gândesc la surâsul natural al I. P. $. S. Mitropolitul
Ghenadie care reprezintă în acelaş timp, bunătate şi
energie. Acest surâs este dăruit de Dumnezeu trimisului său ca să-l deosebească de acei oameni cu uitătură,
aspră şi fără iubire de oameni, reci ca şarpele şi răi
ca diavolul. Intruna din cărţile mele poştale spuneam
că această metodă a privirii aspre şi a lipsei de iubire
pentru oameni o întrebuinţează societăţile revoluţionare.
Românul a spus întotdeauna: să te păzeşti de omul însemnat de Dumnezeu, sau de cel înfrățit cu diavolul.
Cu această ocazie adaog că în Grecia sunt mai mulţi
Mitropoliţi, ca şi la noi, dar numai cel dela Atena şi
cel dela Salonic ţin legătura directă cu patriarhul ecumenic dela Istambul. Ceilalţi 5—7 mitropoliți din diferite
ținuturi lucrează respectiv prin cele două Mitropolii
dela Atena şi Salonic.

Cartea poştală Nr. 57
Când m'a condus şoferul Dumitrescu, un om destul
de deştept, în prima zi la d-l administrator Papagheorghe, mi-a dat diferite explicaţii despre Salonic, distanţa
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fiind de circa 5km.

dela hotelul Mediteranean până la

destinaţie.

|

Menţionez unele din explicaţiunile date ca să cunoaşteţi şi dumneavoastră cum se prezintă Salonicul. Hotelul
fiind clădit chiar pe cheiul mării, el a început explicaţiile, în felul următor: pe acest chei lung de 2km. se fac
plimbările populaţiei şi vizitatorilor, vedeţi domnule general cât de mare este golful ăsta în care se găseşte
portul Salonic, şi cât de bine se află el instalat între
două capuri de pământ eşite în mare câte 6—8 km. aşa că.
“furtunile pe mare nu se simt prea mult în acest golf.

Priviţi cum se termină cheiul de plimbare fa un capăt:
cu Turnul Alb şi celalt cu portul şi depozitele lui.
Turnul Alb este acum vopsit în diferite culori închise,
dar în timp de pace a fost întotdeauna spoit în alb. In
turnul acesta închideau turcii pe surghiuniţii politici.
Se zice că e foarte vechi.
Oraşul este frumos şi lung de vreo 8km., dela cimitirul
românesc până la cartierul Hirsch. Are două bulevarde
largi paralele cu cheiul şi alte 6—7 perpendiculare care:
leagă cheiul cu înălţimele pe care se află Salonicul
vechi.
In loc să mergem pe chei către d-l administrator,
mergem acum pe bulevardul paralel cu cheiul pe care:
este şi linie de tramvai ca să vă mai arăt câte ceva în
- drum.

Deosebit de aceste linii de tramvai mai este una spre
Salonicul vechi.
Acolo este Mitropolia
n'a produs stricăciuni
aci este hala centrală
cimitir o să vedeţi şi
toate dar scumpe foc.

care
a fost lovită de bombă, dar
la mozaicurile mitropoliei. Vedeţi
şi piaţa. Mâine când mergem la
piaţa Vardarului. Se găsesc de
Ca să vă faceţi o idee, untdelem-
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nul este 1.800.000—2.000.000 de drahme, pâinea
"200.000 drahme şi carnea 600.000 de drahme.

albă

Mâine o să vă arăt şi casă în care s'a născut Ataturk,
-şi locul unde a fost biserica românească arsă în marele
incendiu care a distrus odată mai tot Salonicul.
Acum trecem pe lângă băile turceşti. Sunt foarte bune
şi astăzi,

Pe toate străzile pe unde trecem o să vedeţi pregătirile de acum şi alte pregătiri în curs pentru apărarea
contra debarcărilor inamicului şi pentru lupte de stradă
în oraş în cazul că inamicul ar reuşi să debarce.
Cum văzusem astfel de pregătiri în toate oraşele de
coastă ale Crimeei şi pe tot lungul coastei n'am dat
multă atenţie, deşi lucrările mi s'au părut destul de
„serioase.
Vedeţi în dreapta parcul acesta frumos stricat în parte
prin lucrările de apărare, statuia în marmoră albă a

regelui

Greciei,

călare.

Vedeţi cam la un kilometru de aci cea mai mare
clădire cu acel turn, construită după războiul cel mare

„de către Asociaţia Tinerilor Creştini, din America. Acum
s'au instalat aci nişte servicii germane. Între acest pare
şi clădirea tinerilor creştini, vedeţi tot pe această partie
clădirea Radio.
EI spunând şi eu privind în dreapta şi în stânga, ajunsesem la constatarea că Salonicul este un oraş îrumos
şi un port de seamă, când deodată şoferul: Dumitrescu
îmi spune: acum intrăm domnule general în ghetoul
românesc. El vrea să spună în cartierul românesc, mai
ales că aci la 5km. de centru erau şi sunt încă multe
strade cu proprietăţi româneşti.
A fost în adevăr aci şi un cartier evreesc, evacuat complet după venirea germanilor, care au trimis pe evrei în
alte părţi ale lumii.
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O distanţă aşa de mare într'un oraș în care nu sunt
decât două linii de tramvai şi nu există nici taxiuri şi
trăsuri, vă închipuiţi cât de greu. ar funcţiona administraia şcoalelor româneşti dacă nu ar avea acest automobil, îmi spuse Dumitrescu.
Dar şi fără să-mi îi spus el, eu observasem deja greutăţile de transport de aci şi mă gândiam cu câtă uşurinţă mi se spunea de unii la Bucureşti că: „o fi ori n'o
fi şcoale româneşti cu elevi în Macedonia dar automobile şi-au făcut toţi“.

Nu numai că nu mai există nici un alt automobil, dar
mă întreb ce se vor face ei când nu vor putea înlocui
cauciucurile vechi pe care le-am văzut la automobilul
existent.
Ce înţelepciune, câtă experienţă şi câtă putere de
voinţă se cere conducătorilor din orice ramură de acti-

vitate ca să nu dea crezare şi să nu ia măsuri numai
dela centru după informaţiile izolate ale unora sau altora,
cari oricât de bine intenţionaţi ar fi, nu pot să fie în totul
de partea interesului general.

Cartea

poştală

Nr.

58

Văzusem corpul profesoral, şi am fost fericit să constat cât de bine este selecționat şi cât de bine se prezintă
acest corp de profesori, din toate punctele de vedere.
Se impunea aşa dar să văd şcoalele şi pe elevii lor
pentru ca să pot spune în plină cunoştinţă de cauză
cetitorilor mei, despre munca depusă aci pentru cultura
macedo-românilor, despre legătura sufletească, sau lipsurile acestor legături, ete. Am vrut să mă orientez personal pentru ca să pot spune în gura mare că banii
cheltuiţi în Macedonia pentru întreţinerea conştiinţei
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româneşti şi a dreptului românilor de aci, nu vor îi
niciodată prea mulţi faţă de interesele noastre istorice,
politice, culturale şi economice care ne leagă pentru
viitor tot aşa cum ne-a legat şi ne-a folosit în trecut.
Că sunt pe ici colea disensiuni, sau se şopteşte pe
alături de unele greşeli, aş asemăna toate acestea cu
momentul când Christos a spus: cine n'a greşit să ia
piatra şi să lovească.
A rupe cu acest trecut pe motive politice şi de greutăţi
financiare de prezent sau chiar de viitor apropiat, este
a nu crede în viitorul neamului românesc, a tăgădui trecutulşi a-l desrădăcina de pământurile în care s'a născut
pentru a înlesni inconştient, opera de isgonire a, macedoromânilor de aci.
lată câte şcoli am văzut la Salonic în care se lucrează
efectiv.
Şcoala profesională gr. I cu 6 clase şi internat cu 80
externe. Am găsit elevele în clase. Am vorbit cu fiecare

din ele şi cu protesoarele lor. Frumoase mai toate. Să-

nătoase şi plinuţe toate. Un obraz fin. Un surâs plăcut.
Liceul comercial de băeţi cu opt clase şi internat cu

80 interni. l-am văzut în curtea de recreaţie. Toţi bine
şi îmbujoraţi la faţă.

Liceul teoretic din Grebena (refugiat din cauza andarților împreună cu familiile lor) internat cu 120 interni.

Şcoala primară din Salonic. Copii erau în clase. Am

vorbit cu fiecare. Cum te chiamă: pe mine mă chiamă
N. P. sau G. L., toţi cu nume proprii şi pronume româneşti. Sunt între ei Ioneşti, Dumitreşti, Georgeşti şi chiar
Popeşti, pe lângă nume macedonene sau române din
ce în ce mai rare.
» Adaog că toate sunt instalate în localuri destul de
bune, faţă de starea de astăzi din Salonic, unele închiriate, altele date de comandamentul german în schimbul
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şcoalei române, proprietate, o clădire destul de mare,
care a fost ocupată
de germani.
In ultimul timp au fost arse de către andarţi următoarele şcoale:
1. Vlaho-Clisura în luna Martie 1943.
2. Selia în luna August 1943.
3. Belcamen în luna Septembrie 1943.

4. Cândrova în luna Ianuarie 1944.
5. Papadia în 11 lanuarie 1944.
Pentru toate aceste şcoale există inspectoratul şcolar
dela Salonic condus cu multă pricepere şi înţelegere de
d-l Blidaru, un bănăţean de nădejde în floarea vârstei
care se află aci de mulţi ani.
Deosebit există o administraţie generală condusă de un
comitet

de

trei

cu

sediul

tot

la

Salonic,

administrator

general pe d-l Papagheorghe, un om tot în floarea
vârstei cunoscător a câtorva limbi, bine orientat în problemele macedo-române, fost elev al liceului din Salonic,
fiul regretatului macedo-român Papagheorghe, preşedinte al comunităţii macedo-românilor dela Sofia.
In fine există la desfiinţatul consulat român o custodie
încredinţată d-lui consul Buracu, un bun cunoscător al
problemelor macedo-române şcolare şi bisericeşti. Este
de origină macedonean dela Bitolia şi lucrează în această
direcţie de peste 25 de ani. Ne-am găsit oarecum înrudiţi prin faptul că a fost cununat de distinsul mew
nepot, fost consul la Salonic, Mânole Popescu.

S'a

înfiinţat în ultimul

timp

protoieratul

bisericilor

române din Macedonia grecească cu sediul la Salonic,
condusă de distinsul părinte protopop Cristea, teolog
tânăr, cunoscător al problemelor macedo-române. Siinţia sa a fost trei ani profesor la Institutul român din,
Sofia, după care a trecut preot la Ianina. Desigur prin
această alegere, în locul vacant rămas prin moartea
9

-
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.

-

„regretatului preot Bidu, s'a deschis drumul celor mai
bune speranţe. Am rămas impresiona de dorinţele Sfinţiei sale pentru opera creştină, morală şi culturală de
aci, şi cred că le va realiza, dacă va continua să vadă în
orice problemă macedo-română de aci, numai neamul
şi biserica lui, cum face impresia că văd.
Pentru asemenea apostolat se cere pertare şi iar ertare,

jubire şi iar iubire“ ceeace cred că se va revărsa aci
prin Sfinţia Sa.
Mi-a dat Sfinţia Sa preţioase informaţiuni verbale şi
scrise. Il asigur că voi ţine seamă de ele în orice împrejurări vor putea să fie de folos. Urgent ar fi deocamdatăj
pornirea la drum pentru construirea unei capele la cimitirul românesc din Salonic, care să servească deocamdată
şi pentru serviciile religioase, până se va construi o
a
biserică românească în
oraş, în locul celor care au ars.
Tuturor acelora care vorbesc de dincolo dtla noi
din ţară, fără a cunoaşte situaţia de aci, chiar celor
puţini de aci cari mai mult prin firea lor decât prin

motivele lor tind la sfadă rea decât la treabă bună, le

doresc şi trebue să dorim cu toţii ca, un al doilea Mureşanu să dea semnalul unui alt „Deşteaptă-te române“
acum ori niciodată, şi să cheme la unire toate conştiinţele româneşti de dincolo, de dincoace de Dunăre şi de
prin toate colţurile pământului unde se găsesc români.

Altfel prin grele timpuri

vom

trece.

Despre această chestiune a conştiinţelor româneşti
depe întregul pământ şi despre înţelegerea solidarităţii
noastre cu privire la prezentul şi viitorul macedo-româ-

nilor voi face anume

propuneri, în această lucrare.

A
Cartea poştală Nr. 59
Am

spus d-lui Papagheorghe,

din prima zi a sosirei.

mele la Salonic că, aş dori să cunosc pe profesorii pensionari şi l-am rugat să-i invite la «o bere la Hotelul
Mediteranean unde locuiam.
In ziua fixată am rugat pe d-l administrator Papagheorghe şi pe d-l vice-consul Buracu să vie la această!
întrunire. Deasemenea am rugat şi pe d-l profesor Haivas
să ia parte ca să fie şi interpret pe lângă d-l locotenent
Striitzel pe care l-am rugat să-mi facă plăcerea să
asiste la această întrunire. D-l profesor Blidariu fiind
bolnav în acea zi nu Pam chemat.
Au venit următorii profesori pensionari:
Zicu Araia fost profesor (poet).
Ion Varduli fost profesor.
Gh. Boga învăţător director al şcoalei primare Salonic.
Am fost în casa domniei-sale. Am cunoscut pe doamna.
Cunosc şi pe fratele său distins profesor fost în ultimul
timp la Chişinău renumit istoriograf.
lon Manakia fost profesor, renumit fotograf.
F. Goj fost administrator delegat.
G. Ceanescu fost învăţător.

Am

petrecut o oră dintre cele mai plăcute mai ales

că, trecutul apropiat pe care îl reprezinta ei cu mine
aci, ne dădea nouă înşine speranţa că, în curând va
veni

vremea

pentru

noi

bătrânii

să

putem

spune

ca

profetul Simion: liberează Doamne... ; iar celor tineri
să le servească acest moment ca un îndreptar pentru
viitorul neamului românesc. Acest viitor nu trăeşte şi nu
înfloreşte la un neam care nu se hrăneşte din rădăcinile
trecutului.
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Am schimbat fel de fel de gânduri, amintiri şi idei
cu aceşti şapte pensionari, în sufletul cărora se citea, ca
într'o oglindă greutăţile prin care trec şi pericolul de
război care îi ameninţă pe ei ca şi pe noi. Cu toate acestea se. citeau bine în inima şi în ochii lor speranţele în
viitorul neamului românesc şi în rolul pe care îl au
macedo-românii pentru realizarea acestui viitor.
Nici unul dintre ei n'a spus o vorbă despre greutăţile
lor personale, numai despre nevoile neamului au vorbit
ei. Intre aceste greutăţi ale lor cât şi de alţii cu care am
vorbit în aceste zile, era propunerea ca Salonicul să nu
fie lăsat fără reprezentant oficial, dându-se unui dintre
cei de aci sau altuia trimis dela centru delegaţiunea să
îndeplinească toate îndatoririle desfiinţatului consulat.
Imi spuneau între altelecăseimpune să se găsească
urgent o soluţie în acest sens, dacă nu se mai poate
reînfiinţa consulatul. Mai ales acum când, orice renunțare
sau ignorare a drepturilor avute şi legale, aduce servicii
directe şi indirecte acelora cari nu văd cu ochi buni realitatea istorică şi prezentă a macedo-românilor de aci
şi din toată Macedonia.
In fine, a adăogat că, Bulgaria a înfiinţat un club cu
diferite secţii din care una politică şi alta economică
cu

magazine,

restaurant,

etc.,

care

adună

aci

pe

toţi

bulgarii dându-le ocaziunea să se întâlnească des. Fi
sunt atraşi aci şi de calitatea restaurantului, a berei
şi a băuturilor de tot felul de bună calitate. Eu însumi
am luat aci o gustare ca să-mi dau seama de această
bună organizare.
Secţia politică din care face parte şi o delegaţie militară, are delegaţiunea să se intereseze de situaţia bulgarilor din regiunea Salonic, să vizeze paşapoartele, etc.
Adaug că, am aflat cu această ocaziune că trupele
bulgare nu ocupă decât o parte din sectorul, dinspre
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Vardar, aşa că ele nu au nici un drept de ocupant aci
în Salonic.
Ofițerii şi soldaţii bulgari pe care i-am văzut prin Salonie se prezintă în condițiuni cât se poate de bine ca
ţinută, îmbrăcăminte, îngrijire şi purtare.
Această oră. petrecută printre profesorii macedo-români pensionari din Salonic a fost atât de emoţionantă
încât locotenentul german Striitzel, când a cerut voe să
spună câteva cuvinte, era vădit emoţionat şi a spus tot
ce poate spune un admirator şi un soldat demn pentru
români.

Dealtfel a treia zi când m'am despărţit de el la aeroport unde m'a însoţit pentru plecarea la Atena, mi-a
spus:
|
Am profitat mult în aceste zile cât am avut ciustea
să fiu pe lângă dumneavoastră şi aş fi fericit să ştiu
„că, pe lângă plăcerea ce am simţit că v'a făcut prezenţa
mea, aţi văzut în aceasta, şi cavalerismul ofițerului german.
|
— Am avut plăcerea să cunosc în multe ocaziuni
acest cavalerism individual al ofițerului german şi vă
mărturisesc că aci la Salonic am ajuns la concluzia definitivă. De aceia te-am rugat cu stăruință să-mi dai fotografia dumitale împreună cu a soţiei şi a fiicei dumitale, ca să scriu acestea în volumul meu de impresiuni
„de călătorie în plin război.

Cartea poştală Nr. 60
Imi spunea prietenul meu Tacit dela Bucureşti, un
„distins macedo-român, un suflet ales şi un om de o
obiectivitate superioară, să întâlnesc negreşit pe d-l pro-

„434
fesor Zicu A. Araia, un poet de seamă ale cărui poezii
sunt scrise în dialect aromânesc.
A treia zi când am luat a doua masă la d-l inspector

Blidariu, mi-a vorbit şi domnia-sa cu mult foc de acest
poet idealist şi despre recomandaţiunile ce a făcut la
Bucureştii ca să se tipărească un volum de către Ministerul Propagandei.
Mi-a spus cu această pcaziune d-l Blidariu că îl voi
vedea la invitaţiunea ce am făcut persoanelor unde va

veni şi el.

.

In adevăr a venit. Un om de peste 60 ani, simpatic şi
serios în acelaş timp. El a vorbit cu multă căldură de
nevoia ca să fie la Salonic un reprezentant oficial al
apărării

intereselor

româneşti,

dacă

din

motive

pe

care

nu le cunoaşte nu se mai poate înfiinţa consulatul. Nu
ştiu dacă a fost născut poet sau românismul lui La făcut
poet în loc de a-l face revoluţionar. EI fiind un poet în
adevărata accepţiune a cuvântului, înclin totuşi a crede
că ne găsim în al doilea caz, adică un poet făcut din
puternicile lui sentimente româneşti. Incerc aci o explicaţie. Am găsit la un chioşe o fotografie veche, a unei
familii de macedo-români, părinţi şi copii. Propaganda
adversarilor a scris pe această fotografie următoarele:
„Souvenir de Salonique; Bande de brigands roumains“.
O familie de oameni pacinici, cu copii lor, sunt acuzaţi
public de briganzi. Câtă nedreptate!
Cunosc la Bucureşti pe aromânul Toli Hagi-Gogu,
care trăieşte de ani de zile în Biblioteca Academiei Române ca să scrie trecutul neamului, după ce până la declinul tinereţii a apărat drepturile acestui neam în Macedonia şi în ţară. A schimbat lupta politică pentru condeiul de ziarist, acesta pentru acela al poeziei dialectale

şi s'a refugiat în istorie — Istoria Neamului pe care Pa
iubit. Trebuea să se sacrifice unul să culeagă

acest

tezaur.
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EL a făcut-o.. Câtă muncă, abnegaţie, patriotism şi privaţiuni eroice. S'a născut şi a rămas visător, de o consecvenţă pilduitoare. Şi pentru toate acestea nu a cunoscut satisfacția răsplătirilor. Singura satisfacţie îi sunt
rudele şi prietenii care-l înţeleg. Şi nu este exclus ca
într'o zi să-i vedem fotogratia cu o inscripţie ca aceea
de

mai sus.
Ce nu fac adversarii acestui neam!

Am
suni

vorbit numai
ca

de doi aromâni.

Dar câţi alţii nu

ei!

Dau aci o poezie în întregime atât în dialect cât şi în
limba noastră literară ca să se vadă starea de simţirie
“etică, naţională şi morală a copilului şi a mamei române
din care nasc aceşti poeţi eroi, cărora le aruncă această
carte poştală insulta de „Briganzi“.

DUREREA

ARMÂNLUI

Ună oară, 'estan veară
Nwş'durmi-ahâte dzile;
Faţa-lui s'pârea ca ceara,
Mintuind la-Arumânilie.
— Câtă jale ş'ce cripare,
Ş'ce S ghideri, pri cap p nu-avură
Ş'câţi Armâni tu-a Pindului hoare
Moartea, cu-oclil'i, nu 'şvidzură !—
Ş' laia mumă-acea niarîsa,
"Li s” nică di lacrimi faţa-l'i.

Şla - „Aghia - Anarghiri“
Pân,

s” lu-adoarmă-un

lu-are adusă
hir în braţă-li.
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Y când, tu soni, durmi ?nă dată,
Cum dorm puil'i pristi drâme,

Şi ?nvisă cu vrutlu — Li tată
Dus

—

di mult —

tu-alată lume.

Di'n anumir cu tâmbarea,
Tat-su ?ninte ş' el 'napoi-li,
Alina, taha, cârarea
Sus tu munţil'i cu niorli.
—

„Vedzi? Aua -i „Vasiliţa“,

Valea ş' padea cu fântânle
Iu îşi chiaptină cusiţa
Di hrisafe, noaptea dzînle.

E

„Vedzi, aclo, easte ş'pâdurea
Ş” cu îricoasa piştireauă,
Aclo, hiliu-mi, i ş chivurea
A trei inşi di moarte-arauă.
Tu-agea
Cu

pade

ge-i ”ncligată,

|

vutăni di tute soile,

— Dzise-apoi, Pirtalu-Pu tată —
Şi paşti mel'i ş'eu s' pasc oile“.
Când avdzi tu cari loc s'duse,

Nu putu si's ţină graiul,
Sun
gri

tâmbarea-lui si-ascunse
cu boace tihilaiul:

— „D'ia-me, tată, ş'du-me acasă,
Nu pot mielii-eu şi-am câştigă
Tu un loc iă sândze s'vearsă
Ş' di-t murmind, Armâni iu strigă“.
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— „Fă curaiu, hiliu, nu ti-aspare,
Las si si-avdă-ahtare boace;
Vâjesc. treile fântânioare,

Nu ti-aspare; şedzi aace!“ —
— „Cum si şed pri-aroşa ţară,
Ce fee mare 'n chept ţi-aprinde,
Di-accel an când vâtâmară
Ficior, ginire ş' pârinte?
„Di-acel an ci-Avdela plândze,
Ş'tută-Pi eta va jilească,
Treil li Armâni tâPiaţi tu-un sândze

Di-acea- mână-andârtichească ?î* —
$ tu-un-arâu di lacrimi calde,
Ncerna -l'i mumă-atumcea-l'i dzîse:
— „Dormi, o dormi, scumplu-ali dade,
. Tuţi Armânl'i aşi ved vise!...“
Zicu

DUREREA

AROMÂNULUI

Odată, ăst-an vara,
Nu

dormise

Chipul

atâtea

lui părea

zile,

ca ceara,

Tot gândindu-se la Aromânime.
— Câtă jele şi ce groază,
Ce necazuri nu avură;

Şi câţi aromâni în ale Pindului sate
Moartea

cu ochii nu-şi văzură!

A. Araia
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Şi sărmana mamă cea întristată
li s'a. înecat în lacrămi faţa.
Şi la sfinţi Făr'd'arginţi l-a dus

Să-l adoarmă un pic în braţe.
Şi când, în fine, adormi odată
— Cum dorm păsările pe crengi —
Se visă cu tatăl său iubit.

Trecut

de mult în lumea

cealaltă. .

Pe umăr cu zeghea,
“ Tatăl său înainte şi el în urmă,
Suia, parcă, pe cărare,
Sus pe munţii înourați.

— Vezi,
Valea şi
Unde îşi
De aur,
„Vezi,

aicea-i Vasiliţa,
padina cu fântâni,
pieptănă cosiţele
noaptea, zânele.

acolo este şi pădurea

Şi: cu fioroasa peşteră
- „Acolo, fiul meu, este şi sicriul
A trei morţi — morţi de moartea rea.
In padina aceea, care este închegată
Cu ierburi de toate felurile.
— Zise, apoi, iertatul tată —,
„Tu să paşti mieii şi eu oile“.
Când

auzi în ce loc a fost dus

Nu putu să-şi reţie groaza.
Sub zeghea lui se ascunse
Şi sărmanul grăi astfel:
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—
Eu
Pe
Şi

la-mă tată şi du-mă acasă.
nu pot să am grije de miei
meleaguri unde se varsă sânge
unde strigă Aromânii din morminţi.

— „Fă-ţi curaj, fiule, nu te speria,
Las'să se audă asemenea voci,
Susură cele trei fântânioare.
Nu te speria, rămâi aici!“
— Cum să stau pe țarina roşie,
Ce foc mare în piept ţi-aprinde,
Din acel an când omorîră
Laolaltă, fecior, ginere şi tată.

Din acel an
Şi totdeauna

când plânge Avdela,
o să jeluiască

De

cei trei Aromâni

De

mâna

aceia,

înjunghiaţi

,

într'un

sânge,

andartichească.

-

Şi întrun râu de lacrimi calde
Sărmana-i mamă atunci îi zise:
— „Dormi, o dormi, scumpul mamei
Că toţi Aromânii aşa visează“. 1)
Zicu
Aşa visează toţi
mamă macedoneană,
m'am liniştit atât de
Erau încă proaspete

A. Araia

românii! ce duios a spus această
ca să se liniştească copilul. Eu nu
uşor când am citit această poezie.
în mintea mea scenele văzute cu o

1) Reamintesc cititorilor să iacă legătură între poezia părintească Dimândare a bardului aromân C. Belimace
cu această
poezie.
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zi mai înainte la refugiații veniţi din Pind, când o mamă,
de ale cărei poale se ţineau cei trei copii rămaşi în viaţă,
şi al cărui soţ fusese ucis de andarţi spunea cu mândrie,
„arătând copii: are cine mă răsbuna.
Această stare sufletească m'a urmărit până la Atena
-când în loc să dispară, a apărut mai puternică atunci,

când

doamna

Arion

mi-a

povestit

următoarele:

când

am aflat de retragerea depe Nipru spre Bug am fost
tristă câteva zile. Copilul cel mare pe care l-aţi văzut
(1 ani) ma întrebat dacă sunt tristă din cauză că se
apropie inamicul de ţara noastră. N'avea teamă mămică

dragă. Când mă fac eu mare, iau şi pe fratele cel mie
şi mergem să-i
intra în ţară.

dăm

afară

lată dar cum
copii şi mamele

visează
lor.

pe

toţi

şi cum

Cartea poştală

duşmanii

gândesc

care

toţi

vor

românii,

Nr. 61

Românii nu au încă o biserică a lor la Salonic, nici
măcar o capelă la cimitirul românesc de aci, cea care
a fost în vremurile mai vechi a ars. Este în adevăr de
neînțeles, dar nici nu mă încumet a căuta răspunsul,
mai ales că, neamul a trecut pe aci prin multe vremuri
vitregi, iar cele care vor îi fost mai bune au trecut atât
de repede încât nu s'a putut sau nu Sa ştiut profita
de asemenea momente. Există la Bucureşti Biserica din-

tr'o zi, care astăzi este pusă

la dispoziţia

Armenilor.

Dece n'ar exista acum la Salonic o biserică dintr'o zi a
Macedonenilor? Este scurt momentul de faţă. Dar scurte
sunt şi fulgerile, totuşi ele se lungesc încă multe cea-

.

14%
suri până să dispară din mintea noastră. Ce ar îi aşa
dar dacă până să se desmeticească rău-voitorii, biserica
ar eşi odată ca din pământ,
In orice caz cred că se impune construirea imediată.
a unei capele la cimitir şi aceasta s'ar putea face din
iniţiativa particulară de aci şi de acolo, la care desigur
ar interveni cu sprijinul lor Aşezământul pentru Cultul
Eroilor, Banca Naţională, Ministerul Culturii Naţionale
şi al Cultelor, pe lângă braţele de muncă şi alte mijloace care, pe cât mi s'a spus de către cei în drept, sar
pune la dispoziţie. Chiar mijloace de transport şi unele
materiale s'ar putea cere dela Comandamentul german
local de al cărui sprijin nu mă îndoesc.
Dacă sumele strânse de aci s'ar transiorma în franci
elveţieni prin ajutorul Băncii Naţionale, aşa cum se
plătesc lefurile de acolo, şi dacă câţiva oameni de nădejde s'ar înhăma la această mare faptă cripta ar apare
ca o minune

în vara

aceasta.

Banca Naţională a mai făcut asemenea opere de cultură şi de cult în alte ţări. Cred că, aducându-i-se la
cunoştinţă ar face şi aci, motivele fiind mai puternice
prin faptul că vom putea fi gata aci înainte de a veni
ceasul.
.
Am impresiunea că Biserica Greacă, conducerea greacă
şi poporul grec, care trece adesea peste capul bisericii
şi conducerii prin andarţii lui, n'ar împărtăşi în totul
asemeneă

amestec

ortodox

român

în

ortodoxia

greacă.

Cred totuşi că aceasta nu este o greutate de netrecut,
ea provenind dintr'o prăpastie făcută de timpuri vitrege
cum fac torentele prăpăstii de dealuri, până ce o tehnică
bună le înlătură.
In ce priveşte Salonicul, trebue să se ştie că, nu sunt
multe oraşe în România care să aibă un cimitir atât
de bine ales şi întreţinut ca cel de aci.
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Cum în Macedonia nu avem cimitire speciale de eroi,
şi cum aci toţi aromânii sunt eroi prin faptul că, de
când se nasc şi până mor, ei luptă aci ca să-şi apere
familia, limba, neamul, tradiţia şi obiceiurile, dând astfel jertfe pe altarul românismului, se impune ca la
acest cimitir să se ridice imediat o criptă în care să se
facă şi slujbele religioase până ce se va ridica în oraş
o mare biserică românească.
Am trecut dela mormânt la mormânt în acest cimitir
şi am citit toate inscripţiile, până ce am simţit, într'un
moment dat cum înviase toată ancestralitatea şi etnicitatea din mine la căldura amintirilor din acest cimitir.
Aceşti înviaţi păreau că spun, în cor: noi suntem pă-

'rinţii şi străbunii voştri. Noi am luptat ca să fiţi voi ce
sunteţi astăzi. Voi trebue să duceţi lupta înainte ca să
se implinească legea firii prin voi şi urmaşii voştri în

cadrul voinţei lui Dumnezeu.
Dau aci numele tuturor macedonenilor înmormântați
la Salonic, eroi cunoscuţi sau necunoscuţi din Macedonia

îostă odată ţară liberă a macedonenilor. Astăzi deşi
împărţită altor ţări are pe fraţii lor liberi dela Nordul
Dunărei, care îi vor ajuta pentru întreţinerea conştiinţei
lor româneşti, deşi locuesc în ţări străine, dar pe pământul în care s'au născut moşii şi strămoşii lor — Traci
şi Romani — din cele mai vechi timpuri. Ei trăese
astăzi acolo ca supuşi români sau ca cetăţeni paşnici,
vrednici şi buni ai ţărilor respective. Ei vor fi tot aşa
cât vremurile hotărăsc astfel, ca semn al nobleţei şi înţelepciunei poporului românesc autochton al Macedoniei.
Iată morţii eroi din cimitirul românesc dela Sofia:
1. Preotul Dumitru Brindu în etate de 72 de ani decedat în 1944.
|
2. Fania Buracu decedat în 1931.
3. Matei Buracu decedat în 1939.
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4. Apostol Carafoli, profesor, în etate de
decedat în 1936.
5. Nicolae Samara născut în 1909 decedat
6. Constantin Samara născut în 1913 decedat
1. Sirma Samara în etate de 50 ani decedat
8. Adam Coe, director născut în 1871 decedat
9. Nicolae Muzaca, profesor născut în 1881

în

1989.

10.
11.
1935.
12.
1943.
13.

64

ani

în 1936.
în 1943.
în 1943.
în 1939.
decedat

Nicolae Niculescu născut în 1841 decedat în 1913,
Anastasia Niculescu născută în 1861 decedată în
Stavrula

Doctor

Dan

născută în 1901 decedată în
e
Constantin Dan, doctor, în etate de 60 ani decedat

în 1944.

14. Nicolae Caraiani, născut... decedat 1940.
15. Eugenia Caridanu, decedată în 1925.
16. Nicolae Sdrulla, profesor, născut în 1875 decedat
în 1924.
17. Dumitru Argintaru decedat în 1935.
18. Foni Capsali, fost revizor, şcoala din Bitolia, decedat

19,
20.
21.
22.
23.

în

1915.

Ioan Atanasiu născut; în 1875 decedat în 1942.
Vasile Vasiliu în etate de 28 ani decedat în 1924.
B. Afolter şi soţia sa Ecaterina, decedați în 1923.
Nicolae Slaftovici decedat în 1935.
;
Osemintele Constantin şi Sultana 'Tararescu.

24. Flena

Sdrulla născută

în 1882 decedată în 1942.

25. loan Teodorescu, aviator locotenent, etatea 21 ani
decedat în 1916.
26. Mihail Cazangi, născut în 1848 decedat în 1920.
24. Flena Sdrulla născută în 1882 decedată în 1942.

28. Paraschevula Cazangi decedată în 1944.
29. Nicolae A. Zega născut în 1923 decedat în 1943.

30. Constantin Panu născut în 1856 decedat în 1923.
31. Ecaterina C. Panu născută în 1856 decedată în 1934,
32, Hariclia Panu născută în 1908 decedată în 1934.
33. Paraschevula Misca decedată în 1942.
”
34. Ecaterina Misca.
Doi
marinari
români
numele
nu
sunt
scrise.
35.
36. Nicolae Bella decedat în 1931.
31, Constantin Tache tatea 18 ani decedat în 1936.
38. Ecaterina Petrescu decedată în 1916.
39. Sterie Bella născut în 1915 decedat în 1943.
40. Despa Cionga decedată în 1917.
4. Sultana Saru decedată în 1918.
42, Gusu Gaga născut în 1854 decedat 1938.
43. (Numele şters pe cruce).
44, Sterie Bella născut 1918, mort 1939.
45, Emilia Bella decedată în 1942.
46. Vangheluda Caraiani născută în 1905 decedată în
1936.
4. Dumitru Caraiani în etate de 60 ani decedat...
48. Sotia Catuleanu născută în 1877 decedată în 1925.
49, Nicolae Catuleanu în 1800 decedată în 1921.
50, Maria Zamani decedată în 1941.
51. Mihail Biticiu în etate de 52 ani decedat în 1941.
52, Maria Lagar născută în 1818 decedată în 1941.
53. Constantin |. Dani născut în 1906 decedat în 1917.
54. Ionel Papandon născut în 1910 decedat în 1915.
55. Mihail Exarhu, elev, născut în 1928 decedat în 1943.
56.. Mihail Catuleanu născut în 1917 decedat în 1943.
5. Nicolae Samara, elev, născut în 1924 decedat în
1943.
58 . Dumitru Dosa născut în 1920 decedat în 1943.
59 „ Catina Cangiaru în etate de 60 ani decedat în 1943.
60 „Nicolae Ghitea, cântăreţ, decedat în 1943.
61 „ Nicolae Cocoti, elev, născut în 1927 decedat în 1944.

62. Atanase Grijoti, osemintele.
63. Domnica Karcintaru decedată
64. 30 de morminte fără cruce,
semn

în 1913.
au numai

câte

mic,

Salonic, 13 Martie
Dau
struit

un

aci
acest

şi

numele

cimitir

macedo-românilor

românesc,

devenit

un

care
loc

1944

au

con-

foarte vi-

zitat. El va deveni în viitor, prin construirea. unei cripte
pentru slujbele bisericeşti, isvorul întreţinerii conştiinţei
româneşti, mai ales că este foarte bihe situat spre liziera
de Vest în apropiere de piața Vardarului. Numele iniţiatorilor acestui cimitir şi anul construirii lui, fiind înscris pe placa de marmoră dela intrarea în cimitir, le
dau aci în dialectul românesc depe acele plăci.
Cimitir

Aromânese

„Adâratu tu dzâlile a etorilor: Mihail Cazangi, Vanciu
Magiari, Coste Panu, Vanghele Mişicu, Gheorghe lor-

ganda, Vangheli Anastasi.

Anul

1908 —

Maiu

10“.

Cu toate că am plecat de aci foarte emoţionat, nu pot
să uit că lacrimile care îmi curgeau mie şi celor care
mă însoţiau, le simţeam ca nişte stropi de ploae binefăcătoare căzute la timp ca să crească speranţele viitorului în puterea şi destinul neamului românesc.

Cartea poştală

Nr. 62

Cât sunt de fericit că am făcut această călătorie la
Salonic şi am putut sta câteva zile printre macedo-români, atât sunt de mâhnit că nici timpul nici mijloacele
.

10
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nu mi-au permis să văd şi să constat mai mult, ba chiar
să aduc pe loc unele foloase de legături sufleteşti.
Etatea mea destul de înaintată nu o mai simţiam în
această călătorie. Greutățile de călătorie în timp de război sunt complet anihilate de bucuriile ce simţi când te
găseşti între ai tăi şi când apare clar conştiinţa că, ai tăi
înseamnă familia, națiunea şi omenirea. Fără această din
urmă conştiinţă individul şi națiunea nu au altă valoare
decât acea animală, care exclude orice etică superioară
şi nu înţelege alt drept şi altă morală decât a celui mai
tare. Lupul şi Mielul.
Aci în ţara ocupată şi cu populaţie eterogenă — deşi
s'a făcut schimb de populaţie cu turcii şi chiar cu ţările
vecine — vezi mai bine ca oriunde ce este omenirea şi
lumea, ce şi cât reprezinţi tu ca membru al unei naţiuni.
Vezi încă foarte bine ce, cât şi până unde poate să
meargă ocupatorul oricât ar putea el să recurgă la forţă
şi arbitrari, oricât ar fi 'el „cel mai tare“.
In astfel de situaţiune şi față de înţelegerea ce am
constatat că pun germanii pentru echilibru între popoarele conlocuitoare de aci cred că m'aş îi bucurat de
mult sprijin din partea lor ca să văd Macedonia şi pe
macedo-români din mai multe regiuni. Îmi lipseau însă
mijloacele materiale mai mult decât siguranţa unei asemenea călătorii prin regiuni muntoase şi păduroase, stăpânite mai mult de partizani decât de autorităţi.
Am viziunea că, totuşi voi face şi această călătorie
fie după ce voi termina a cincea călătorie prin ţările
ocupate din Vestul Europei sau cel puţin prin Franţa,
Elveţia, Spania, Portugalia; fie chiar Tai înainte.
Revenind tot la Salonic, dau aci câteva informaţiuni
privitoare la refugiaţi.
Când s'au pornit atacurile andarţilor asupra aromânilor, mulţi dintre ei s'au refugiat cu familiile lor la
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Salonic. Aci au fost cartiruiţi în grabă prin diferite
strade periferice şi case insalubre, dar după intervenţia
„administraţiei generale şi a comunităţilor respective au
fost readuşi în stradele mai apropiate de cartierul şcoalelor române, pe care şoferul Dumitrescu îl numise în
prima zi a sosirei mele, „ghetoul românesc“. Este în
adevăr aci un cartier de şcoale şi familii româneşti, la
care se adaogă şi refugiații dela Grebena şi din alte
părţi, aşa încât s'ar putea numi „cetatea românismului
macedonean“,
Am vizitat câteva din casele unde sunt cartiruiţi aceşti
refugiaţi. Este mişcător să vezi suferinţa lor şi totuşi încrederea lor în ajutorul ce le va veni din regat, deşi
până acum n'au nici un răspuns, precum şi încrederea
în dreptatea cauzei lor.

Dau

aci, vorbă cu vorbă, cuvântarea ţinută de şetul

primelor case de refugiaţi în care am intrat.
„Domnule general! Mângâierea noastră este nemărginită pentrucă, această vizită ne-o faceţi chiar în sânul
familiilor cari reprezentăm.
„Am spus mângâiere
toate strigătele noastre

pentrucă până
de desnădejde,

în prezent, la
nu ni s'a dat

nici un răspuns care să ne dea un pic de speranţă pentru

salvarea

acestor

oropsiţi.

„Nu cunoaştem măsura în care va fi ascultat şi cuvântul Domniei-voastre în această privinţă de către cei
cari deţin destinele acestei frânturi a neamului românesc,
suntem însă mângâiaţi pentrucă D-voastră deşi nu aţi.
venit oficial sunteţi atât de mult apreciat în România,
puteţi fi crezut despre cele ce constataţi prin vizita aceasta, despre mizeria şi desnădejdea în care se sbat
aceşti fraţi. Ei au fost despuiaţi de averea lor, urmăriţi
de moarte şi asvârliţi pe drumul pribegiei, pentru sin-
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gurul motiv că au avut încăpăţinarea de aşi manifesta
faţiş sentimentele lor româneşti.
„Aceste familii, dacă nu vor avea ajutorul şi sprijinul
necesarla timp cu siguranţă vor pieri de foame“.
Una din familiile pe care le-am văzut se compunea
dintr'o bătrână, soacra unei femei de vreo patruzeci de
ani care avea patru capii şi al cărui bărbat fusese omorît
în ajunul plecării din sat. Durerea lor apărea ca un decor
al unor suflete mari; iar copii ca nişte îngeri veniţi din
cer să le mângâie.
Am

văzut şi un bătrân venit aci cu soţia lui, cu giuere

şi nurori cărora li se luase două mii de oi, şi totuşi nu se vedea o lacrimă în ochii lor, graţie credinţei în dreptate, în puterea lui Dumnezeu şi în sprijinul dela fraţii
din regat.
lată pentruce cred că, din cartea poştală precedentă
în care am dat poezia lui Zicu A. Araia se poate vedea
clar pe ce se reazimă optimismul meu privitor la viitorul acestui neam,

şi dece

văd eu în macedo-români

eroi

depe front, sau eroi istorici ca Grozea, Tunsul, Iancu
Jianu, Horia, Cloşca, Crişan şi Tudor, nu briganzi, nici
cetăţeni gata să turbure ordinea publică prin cuţit.

Cartea poştală Nr. 63
In cele şapte zile cât am stat
să văd şi să vorbesc cu toţi acei
neşte mi-a fost imposibil. Cele
pentru acest scop întreceau cu
posibilităţile de întâlnire.
Pe

lângă

alţii pe

care

ţionez că n'am avut timp

nu mi-i

la Salonic n'am putut
cari ar fi trebuit, Ome10—12 ore zilnic date
mult puterile mele şi
:
reamintesc

acum,

men-

să văd pe preşedintele comu-
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nităţii macedo-române din. Salonic, nici pe cel al comunităţii refugiaților dela Grebena.
N'am avut timp nici ca să mai vorbesc încă odată
cu profesorii şi conducătorii cari doreau să mă aibă
întie

Tot
pe

ei

şi

aşa

cei patru

numai

n'am

pentru

avut

ei.

vreme

preoţi români

să

mai

întâlnesc

odată

cari au asistat la parastasul

făcut la cimitirul românesc pentru Foni Capsali înmormântat în 1915 şi doctor Dan înmormântat în ajun. Nici
pe energicul şi simpaticul bănăţean Dr. Blidariu
nu l-am
mai putut revedea a treia oară cum mi-ar fi plăcut să
o fac.
Tuturor le-am trimis însă prin cunoscuţii de acolo,
caldele mele salutări şi îmbrăţişeri. "Tuturor pe care
i-am văzut în această plăcută şi folositoare călătorie, le
trimit salutările mele şi pe această cale.
Bisericile din regiunile Macedoniei căzute sub stăpânire Sârbă şi Bulgară sunt închise toate.
In regiunea Pindului sunt biserici macedo-române care
funcţionează pe baza obişnuinţei câştigată din trecut,
dar pe zi ce trece sunt anihilate şi scad cum scade viteza
oricărei maşini sau fiinţe când nu intervin forţe noi
morale şi materiale pentru întreţinerea ei.
In cele mai multe regiuni din Grecia, grija de biserica
românească slăbeşte continuu ca să nu zic dispare, atât
din cauza politicei ascunse sau timide a statului grecese
faţă de revoluționari, cât şi dintr'o oarecare lipsă de
reacţiuni româneşti din afară şi înlăuntru.

Această lipsă de reacțiune, în celelalte ţări, adică în
Bulgaria, Jugoslavia şi Albania a ajuns astăzi — sau
cel puţin aşa apare — ca o lipsă totală de interes.
Se adaogă la aceste stări de lucruri şi oarecare lipsă
de solidaritate şi unitate de lucru, îie că, macedo-românii
de aci prea şovinişti sau prea bănuitori nu admit decât
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ajutoare băneşti din regat, dar fără trimişi speciali din
regat care să colaboreze cu ei, fie că nici cei trimişi din
afară n'au putut prinde încă formula necesară unui bun
“mers al şcoalelor. şi al bisericilor din Macedonia.

O soluţie favorabilă, imediată şi mai potrivită situaţiei
de astăzi pare că ar putea fi găsită mai uşor de marii
capi supremi ai celor două biserici dela Atena şi Bucureşti,

nu

în opoziţie

cu

guvernele

respective,

ci ca

o

înaltă iniţiativă bisericească plecată dela interesul spiritual bisericesc cu tendinţa de a solidariza aceste două.
popoare pe care nici interesele culturale, nici cele religioase şi nici cele economice nu le desparte.
Cum însă problema este în fond mult mai grea decât.
îmi apare mie ca laic, dau în cele ce urmează câteva
informaţii din cele ce am văzut şi auzit în aceste călătorii
cu privire la situaţia bisericească din Grecia,
Preotul loan M. Cristea, titrat teolog, de origină din
Vlaşca, fost trei ani profesor la Institutul Român din
Sofia şi un an profesor la gimnaziul român din Ianina,
a fost numit în toamna trecută ca preot paroh la Salonic
şi profesor la şcoalele de aci, dar el nu are însă nici bi-

serică şi nici nu ar putea
drepturi

recunoscute

în

sluji în mod
acest

sens

de

legal neavând
către

erarhia

greacă.

Părintele Nifon Ianculescu, numit dela Bucureşti lunile trecute ca preot paroh la Veria n'a fost primit de
locuitorii respectivi de teama autorităţilor, deşi ei simt
nevoia de preof.
lată dece cred totuşi că, soluţia propusă pentru o
înţelegere tacită între Inalţi Prelaţi ai celor două biserici
ar fi cea mai posibilă astăzi. S'ar adăoga la aceasta şi
sprijinirea binevoitoare a comandamentului german care
poate ajuta această conlucrare chiar în interesul activi-
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tăţii culturale şi spirituale în viitor, indiferent de rezultatul războiului.
De aci în colo, eu ca un simplu laic pasionat pentru
asemenea

călătorii

de

studii

nu

mai

am

ce

spune

şi ce.

propune.
|
Voi arăta însă după ce voi ajunge la Atena, într'o carte
poştală, dacă şi cum am fost primit în audienţă la
I. P.S. S. Mitropolitul ortodox al Atenei.

Cartea

poştală

Nr.

64

Inainte de plecare din casă pentru serviciu sau pentru
vreo călătorie, orice soţie spune soțului: ia examinează-te să nu îi uitat ceva.

De

astă dată nefiind soţia lângă mine, înainte de a

începe să scriu impresiile de călătorie către Atena,
m'am întrebat dacă n'am uitat câteceva despre Salonic.
In adevăr am uitat multe. Incerc aşa dar a serie unele
din «ele.

Mă

întreba

doamna

Papagheorghe

ce

aş

dori

să

mănânc la masa la care a avut amabilitatea să mă invite.
Ce credeţi dumneavoastră doamnă. Eu mănânce de toate
şi din toate, am groază numai de mâncăruri multe şi
de masă cu prelungire. Aş mânca marule dacă -ar fi un
" oţet

curat.

— Oţet nu există aci şi nici nu este gustos, când îl
găseşti. Aci oţetul este înlocuit cu zeamă de lămâie.
— Aveţi dreptate doamnă! uitasem că sunt în ţara lăznâilor, şi că aci vinul nu se oţeţeşte fiindcă se transformă în fel de fel de cognacuri sau băuturi dulci, amare,
mirositoare şi răşinoase ca să nu se oţeţească niciodată.
A doua zi am aflat dela domnul girant de afaceri
Arion, că Chateubriand în călătoriile sale din orient
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.

a scris despre vinul şi mierea grecească următoarele:
»Vinul dulce mirositor şi răşinos nu lam putut bea.
Cât despre renumita miere grecească era atât de dulce
şi de

mirositoare

încât numai

a miere

nu

seamănă“.

Cu o zi înainte de a merge la masa d-lui Papagheorghe am trecut prin piaţa din centrul oraşului. O piaţă
foarte bogată şi variată, dar atât de scumpă încât te
întrebi

cine

poate

cumpăra.

Când am văzut stridii i-am spus d-lui Papagheorghe:
iată ce vreau să mănânc la dumneata. De atunci până
a doua zi când am fost la masă mi-a venit de 6—7 ori

apă în gură gândindu-mă

la stridii. Nu

mâncasem

din

1936 la Ostanda şi Dunguerque.
Pe o sală întrun etaj stau trei familii cu câte 1—2
camere şi anume d-na şi d-l Papagheorghe, d-na şi
d-l profesor Haivas, şi proprietarii.
Au toţi o bucătărie comună şi mănâncă fiecare în
camera lor sau chiar pe sala care desparte camerile lor.
Iată unul din sacrificiile mari pe care le fac profesorii
noştri din Macedonia pentru cauza românismului, şi
totuşi sunt oameni care cred altfel despre cei de aci.
La o bucătărie comună trei doamne să lucreze în
atâta armonie, este în adevăr ceva rar, sau chiar de
necrezut.

Eu am văzut minunea cu ochii mei şi cred. Masa a
fost pregătită de d-na Papagheorghe şi doamna Haivas,
cu aceiaşi plăcere cum două surori mici îşi lucrează păpuşile. La ora 1 eram la masă. Nici bucătărese care să
afume mâncărurile sau să le uite nesărate, nici vreo fetiţă
de ajutor. Erau numai cele două coniţe care îndeplinesc
toate

aceste

funcţii

şi

cari

nu

ştiu

cum

făceau

şi

ce

dregeau că, într'o oră ne-a poftit la cafea după o masă
copioasă la care eu şi Papagheorghe cred că am
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mâncat în plus cel puţin câte 15 stridii. Nam avut
nimic.
Mă gândesc şi astăzi când voi mai putea mânca stridii
şi când voi mai putea merge la Neapole, la Calais sau
la Dunquerque ca să le mănânc în linişte chiar pe
coasta mării, fără frică de bombardament.
A.

doua

zi am

luat

masa

la

d-l

vice-consul

Buracu,

care, fiind în Salonic de mulţi ani a avut norocul să
se găsească într'un apartament mai mare în care legea
îl ocroteşte.
Curăţenia, ordinea, buna dispoziţie şi armonia între
“soţ şi soaţă, te face a crede că sunt în luna de miere
Şi

că

cine

ştie

câţi

servitori

au.

D-l Buracu este un bun cunoscător al problemelor ma„cedo-române

şi

doamna

Buracu

o

bună

cunoscătoare

a organizaţiilor şcolare, a moravurilor şi a tendinţelor
„educative din ţară, aşa că se completează de minune şi
nu

greşesc

în aprecieri.

Cunoaşte bine Breaza, organizaţiile Caselor Naţionale
«şi a celorlalte instituţiuni analoage.
In ziua următoare am mâncat pentru a doua oară la d-l
Blidariu, unde doamna o gospodină de forţă şi de mult
„gust a servit de toate bunătăţile bănăţene şi am discutat
cu multă căldură de frumuseţile din regiunea Oraviţa-

Bozovici

de unde sunt amândoi

şi unde au pe copilul

„cel mai mic la Mama Mare. Cel mare în cl. VII sau a
VIII mi-a plăcut mult când Pam văzut. Este distins şi
„promite. Era foarte ocupat cu şcoala, căci aci la Salonic,
nefiind localuri suficiente fac rotaţie la cursuri.
Am discutat mult eu aceşti distinşi soţi, şi le-am spus
„cât de rău îmi pare că nu pot vizita pe toţi profesorii la
-ei acasă sau în anume întruniri mari de familie. Timpul
fiind scurt nu am mai putut îndeplini această dorinţă
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atât de necesară pentru ca să nu se pară că am făcut
preferințe sau am fost în vreo situaţie de izolare,
Nu, nu dragii mei, am pus la cuvântarea mea şi o
repet aci că, nu mă interesează şi nici n'am putere de a
distinge cele 17 culori ale curcubeului. Mi-a fost drag
curcubeul şi pentru simbolul lui de vreme bună şi pentru
cele trei culori ale lui pe care le văd cu ochii mei, tot
aşa cum mi-e drag stindardul românesc cu cele trei
culori

ale lui, indiferent

de

sunt

ele mai

noui, ţesute în ţară sau în străinătate,

sau mai

mare

bun, ete.
Ca să nu

că este un fir mai
devină

această

carte

vechi

sau

mai

că este mai mie

bun sau mai puţin
poştală

prea

lungă,

mai scriu încă una.

limbi.

Corect

şi îngrijit în ţinută.

Unul

dintre fraţi e

mort,

In vila lui situată la câţiva kilometri de oraş se află
cartierul armatei germane, fiind rechiziţionată ca şi altele
din oraş. | s'a permis să locuiască întrun mie apartament dela legația franceză, care este tot proprietatea
lui. Soţia lui este germană dela Dresda. Are o fiică şi
un fiu. Toţi bine ca prezentare şi conversaţie. Am fost.
invitat la un ceai şi am aflat aci că mai are alte proprietăţi mari la Dresda şi în alte părţi. Este, în adevăr,

ep

Cuserul meu C. Turnibuca dela Bucureşti, mi-a dat o.
scrisoare către verii lui dela Salonic, proprietarii hotelului Mediteranean dela Salonic. Acest hotel fiind complet rechiziţionat de comandamentul german, am fost
cariiruit aci prin deosebita amabilitate a acestui comandament aşa că, abia după câteva zile am putut vedea
pe d-l Turnibuca. Un om simpatic. Vorbeşte câteva

ma a am
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un macedonean bogat, dar, desigur, în multe ocaziuni
dacă nu în toate, este considerat şi se consideră grec,
mai ales că vorbeşte greaca mai bine decât româna pe
care

începe

să o uite.

Să nu ne ascundem după degete. Soarta aceasta, sub
actualele tendinţe şoviniste ale ţărilor balcanice în care:
trăese macedo-românii şi sub actualele greutăţi politice:
pentru a întreţine aci bisericile şi şcoalele româneşti —
chiar prin reciprocitate — o vor avea câteva decenii toţi.
românii de aci. Se cere în această situaţie o politică în-.
țeleaptă a însănătoşirii pe loc a acestor pioni români nu
a desrădăcinării lor de aci.
Sunt patru elemente sufleteşti care nu se şterg niciodată,

cum

nu S'au şters la evrei,

şi anume:

limba,

con-:

ştiinţa de rasă, tradiţia şi credinţa. Acestea nu se şterg.
nici la germani şi aş putea zice chiar nici la italieni, când
trăesc în alte ţări şi sub cetăţenia acelor ţări.
In viitor va fi mare şi important rolul acelora cari se
vor ocupa de aceste probleme la noi, privitoare la fraţii.
noştri de prin alte ţări, nu ca să le cunoască teoretic,
ci ca să organizeze
cum. au organizat-o

păstrarea conştiinţei româneşti, aşa
germanii care ştiu pe fiecare neamţ.

şi fiecare familie germană, depe întregul glob, unde se
găseşte, de când se găseşte acolo, câţi copii au şi ce fac
acolo. Tot aşa cunosc şi comuniştii pe membrii lor depe:
tot globul.
Pentru întreţinerea acestei conştiinţe româneşti ar fi
bună o asemenea metodă a germanilor? Cred chiar că
ar îi bună şi metoda cartotecilor comuniste, pe care o
bănuesc că există.
În aceiaşi zi am făcut o vizită la profesorul Nace, unde:
ştiam că voi întâlni şi alte familii. Am sosit cam târziu.
Totuşi am întâlnit aci pe fraţii Soside. Unul dintre ei
este socrul d-lui Nace şi cumnat cu regretatul dispărut.
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doctorul
tică

Dan.

şi bună

Pe doamna
soţie,

Nace,

o cunoscusem

o tânără

foarte simpa-

cu o zi mai

înainte

şi

mi-a plăcut mult. Ii fac această mărturisire şi aci în
scris.
Celălalt îrate Soside şi doamna, deasemenea persoane
distinse, vorbesc câteva limbi străine, în special fran-

ceza

şi 'au voiajat mult.

Mi-au vorbit cu multă dragoste de nepotul meu Manole Popescu fost câţiva ani la Salonic, despre care am
auzit multe aprecieri bune cât am fost pe aci.
lată, Manole dragă! că sunt şi oameni buni pe lume,
nu numai

răi.

!

In vila d-lui Soside, instalată cam la 8—10km. spre
Sud-Est de Salonic, nu departe de vila d-lui Turnibuca
locueşte d-l general R5s].
Aci, am fost invitat la masă, când mi s'a spus că
“vila

şi masa

pe

care

mâncăm,

au

devenit

istorice

prin

„faptul că aci s'a semnat capitularea armatei greceşti în
1942.
Dacă voi fi mai uitat ceva, voi avea grije să le inter- calez în impresiunile ce voi serie la Atena.
Cum eu nu am şi nu am avut niciodată secretar, nu
pot să notez în carnet fiecare impresie şi în acelaş
timp să întreţiu şi conversațiile cu cei prezenţi. Este şi
urît să tot scoţi notesul pentru orice însemnare. Pari
mai mult un maniac decât un observator. Memorie n'am

avut niciodată

şi poate a fost mai

bine.

Cine

ştie ce

papagal sau gramofon deveneam. Aşa că scriu şi eu
ce-mi reamintesc, în prima zi sau cel mult până la 2—3
zile după ce s'a petrecut faptul.
De aci înainte totul se uită; iar eu când mă citesc mă
„mir Singur când şi cum am scris atâtea lucruri. Când
- încep a scrie în călătoriile mele, atunci prin excitaţiunile
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puternice
apar

din

în minte

călătorie
atâtea

şi prin

şi atâtea

„uitate,
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succesiuni
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pe care

de

idei

îmi

le credeam

Nr. 6$

Incurcat în diferenţa dintre moneda forte şi drahma
greacă, nu mai ştiam ce bacşiş să dau personalului dela
hotel, la plecarea mea dela Salonic pentru Atena.
Mai cu informaţii, mai cu bunul simţ, am ajuns în
fine, la hotărîrea să le dau între 300.900-—-500.000 drahme,
după gradul şi serviciul lor.
Cum erau zece persoane, am plătit în total 3.600.000
drahme. Este enorm ca cifră, dar, în realitate, cu aceste

trei milioane şase sute drahme nu poţi cumpăra în
Grecia decât două ocale de untdelemn (ocaua veche cum
se cântăreşte aci),
Untdelemnul fiind foarte scump în Grecia a ajuns
pentru popor bază de valuta a drahmei. Dar ca să
cunoaşteţi raportul cu leul nostru să facem puţin -socoteală. Pentru leul nostru se plăteşte 1000 drahme, înseamnă că ar îi 3200 lei, sau în franci elveţieni socotiți
la bursa neagră a 300 lei revine circa 11 franci elveţieni.
Dacă este aşa atunci în Grecia putem trăi bine cu lei

româneşti.

— Nu dragul meu! Mori de foame fiindcă nu-i cumpără nimeni. Eu le-am socotit valoarea în bursa de aci
numai ca să înţelegeţi mai bine raporturile de valută,
nu ca să faceţi bursă.
|
Dealtfel dacă m'aţi lua pe mine mentorul dumncavoastră în materie de bursă aţi pierde sigur.
La aerodrom se merge numai cu automobilul aerodromului! nefiind permisă intrarea în aerodrom a auto-
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mobilelor particulare. Totuş,
d-l locotenent Striitzel s'a
oferit să mă conducă cu
automobilul german. La ora
13;30 când am sosit la aer
odrom ni s'a comunicat
că
avionul nu soseşte înainte
de ora 16. Abia după mul
te
stăruinţe a acceptat d-l loc
otenent Striitzel să se înapoeze în oraş, rămânând
cu mine la aerodrom num
ai
d-l profesor Haivas.
La ora 17 avionul şi-a luat
sborul către Atena. Sburând mai mult peste mare
decât peste munți, ni s'a dat
la plecare câte o centură
de salvare pentru cazul prăbuşirii avionului în mare,
Olimpul cu înălţimea lui
de
peste 2800m. rămâne la
Vest de sborul nostru pes
te
Mare cu circa 100km. Sbo
rul fiind aproape în lini
e
dreaptă între

Salonic - Atena, am

mai trec

ut în ultima
treime de sbor peste munţi
şi golfuri, dar în general
nu cred să fi trecut de 230
0m. înălţime de sbor,
Cerul nu tocmai senin dar
se vedea destul de bine
terenul, satele, şoselele şi râur
ile — destul de puţine —,
aşa că am putut să-mi dau
seama bine de topografia,
pădurile, culturile şi munţii
stâncoşi ai Greciei,
La ora 18 aterisam pe aeropo
rtul Atena. O ploae măruntă şi oarecum recea făcu
t să nu simt toată bucuria
sosirei pe acest aeroport care
se găseşte la circa 20 km.
de oraş.
La coborârea din avion,
d-l Arion însărcinatul de
:
afaceri al Legaţiei a avut
amabilitatea să mă aştepte
la aeroport însoţit de d-l vice
-consul Ciorapciu pe care
îl cunoscusem câteva zile mai
înainte la Sotia.
—

Bine aţi venit domnule

general. Sunt

eţi mulţumit
de călătorie?
— Mulţumesc domnule Ario
n. Sunt fericit că am
cinstea să vă cunosc, mai
ales că am auzit mult bine
despre dumneavoastră pe
unde am umblat prin alte
țări. Vă mărturisesc însă
că pe cât sunt de fericit
că
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vă
să

cunosc, pe atât îmi pare de rău că
waţi deranjaţ
veniţi la aeroport.
:
Era datoria mea să vă cunosc, să vă văd
şi să vă prezint omagiul meu, ca un călător care se
bucură de multă
consideraţiune printre reprezentanţii
noştri oficiali de
prin toate părţile pe unde călătoreşte.
|
La ora 19,30 eram instalat la hotelul Gran
d Bretagne,

unde fiind obosit mi-am luat seara bună dela
d-] Arion

şi d-l Ciorapeiu, după ce le-am mulț
umit călduros de
amabilitatea ce mi-au arătat. Am stabi
lit că a doua zi
la ora 11 voi fi la Legaţiune.
— Nu domnule general, insistă d-l Ciora
pciu, viu eu
să vă iau dela hotelşi voi fi mulţumit
să vă pot însoţi
oriunde veţi crede necesar în zilele ce veţi
sta aci.
— Mulţumesc călduros. Te aştept.
“Cum nu luasem decât cafeaua de dimin
eaţă la Salonic,
am tăbărât pe valiza mea cu alimente
care mi-a prins
bine de multe ori în aceste călătorii,
— Să nu pleci mamă la drum —- zicea
baba Maria dela
Breaza — fără mâncare şi fără palton
că, oamenii nu
mor de căldură, ei mor mai mult de frig
şi de foame.

De

sete

drum

Am

nu

mor

şi ceva

oamenii

dar

mai

bine

de băut,

este

să

aibă

la

ascultat pe baba Maria şi mi-a prins bine
sfatul

ei, toată viaţa mea,

la Atena.

deaceea

îi pomenesc

numele

şi aci

Dragii mei tineri! De voi depinde viito
rul neamului,
dar de nu veţi lua seama la înţelepciunea
bătrânilor şi
nu veţi lucra mână în mână cu cei mai
în vârstă decât
voi, nu va fi tocmai bine nici de voi
nici de neamul

nostru.

,

Era ora 20,30 am simţit nevoie să mă culc,
dar înainte

„am vrut să mă spăl pe mâini. Intru în bae
şi văd apa
în cuvetă.

În mod

automat am

dat drumul

la acea

apă
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şi am deschis robinetul să
vină apa proaspătă, dar apa
n'a venit. Incerc la bae, acel
aş lucru, apa nu vine.
S'au înfundat robinetele, spui
eu femei de serviciu.
Nu s'au înfundat robinetele,
dar Atena neavând apă
suficientă se dă drumul la
apă numai câte o oră dimineaţa şi seara, deaceea vă
lăsasem cuveta cu apă.
— Dar la aceste ore aveţi
şi apă caldă la robinet?
— Nu avem apă caldă decâ
t de două ori pe lună.
Vă aduc eu însă la cerere
câte o cană cu apă caldă.
— Fii bună şi daţi-mi un pah
ar cu apă de băut.
— Aveţi în sticla aceasta
şi vă rog să n'o risipiţi,
căci nici'apă de băut nu ave
m întotdeauna rezervă.
lată un caz pe care nu lam
mai întâlnit în toate călătoriile mele.
De altfel, războiul ca şi boal
ele, se agravează spre
sfârşitul fatal, fie că pacientu
l moare, fie că scapă, ca
prin urechile acului, graţie
măsurilor drastice luate în
ultimul moment.
In momentul când seriu aces
te rânduri nu mă gândese
la Atena sau la Grecia ocu
pată ci la ţările aflate în
război pe teritoriul cărora se
joacă ultima carte a morţii
sau a isbândei, dacă victoria
sau înţelepciunea nu va
sosi înainte de acest sfârşit
fatal.

Cartea

poştală

Nr.

67

— Cum aţi dormit domnule gene
ral, mă întreabă d-]
Ciorapciu, care a venit cronomet
ric la ora 11 la hotel,
— Am dormit bine, dar mi-a
fost cam frig deşi am
pus demi-paltonul peste cuve
rtură.
— Aşa este la Atena, câteodat
ă rece şi altădată cald.
Sunt însă la Atena cel Puțin
trei sute de zile senine şi
frumoase
pe

an, aşa

că nu comptează

cele maj

posomo-

161
rîte. Dar frigul apare de multe ori
şi în zilele bune aşa
că

pardesiul

de

mână

calelor, mai mult
— “Aşa este şi
când timpuri bune.
faptul că n'a fost
grafică,

numai

este

necesar

aci

în

ţara

porto-

decât în țările reci.
istoria Greciei. Când timpuri aspre
Dar a fost şi va rămâne în istoria ei
niciodată pe toată suprafaţa ei geo-

răul,

sau numai

binele.

— Aveţi dreptate domnule general,
este ţară clasică
în istoria căreia se vede, ca într'o oglin
dă, valoarea permanenţelor vieţii, faţă de ceeace este
trecător în viaţă,
— De eri de când am sburat pe deas
upra Greciei şi
bână în acest moment când vorbesc
cu dumneata, m'au
urmărit mai mult gânduri şi sinte
ze istorice despre
Grecia, decât prezentul de care trebue
să profit în cele
opt zile cât voi sta aci. Văd însă că şi
dumneata înclini
către

sinteze

şi

interpretări

istorice.

Nu

cumva

cădem

într'o predispoziţie sufletească provocat
ă de însăşi mediul acesta de joc de lumini şi umbr
e din Grecia, pe
dată ce venim aci.
— Cred că aceasta este explicaţia.
.
Iată dar cu ce s'au început primele mele
impresii din
prima zi a venirei mele în Atena,
La ora 11,30 eram la Legaţiune, unde,
d-l Arion, m'a|
întâmpinat cu aceiaşi dragoste, ca la
aeroport, şi mi-a:
spus că va fi fericit dacă mă voi simţi
la Atena ca trei]

ai mei dela Bucureşti. Ba, ma

rugat. chiar să nu-i zie;!

dumneavoastră, că prea „distanțează, ci
să-i zic „dum!
neata“ sau „tu“ care apropie sufletele
înţelegătoare în i

ale vieţii.

me

Şi tot aşa, din vorbă în
că şi domnia-sa luptă cu sine
Atena la gânduri, în dauna
Astfel am adus-o — cum
ca să mă justifice pe mine şi

vorbă, am băgat
însuşi, ca să nu-l
realităţilor vieţii.
zice românul din
să-l înlesnese pe

|

;

de seamă
predispue
condei —
domnia-sa
11
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să dea drumul la gânduri, mai ales că,
prea trăim de
câtva timp sub gândirile dictate, ca femei
le cinstite de
altădată puse de soţii lor sub centura
de castitate,.
— Cât am putut vedea din plimbarea
de până aci,
Atena este foarte frumoasă, destul de
curată, cu multe
măriuri la vitrine şi pe strade, cu mare
mişcare de
tramvae, taxiuri, căruţe, pietoni şi văxui
tori de ghete,
chiar cu o bună dispoziţie sufletească,
deşi este o ţară
ocupată, dispoziţie pe care n'am văzut-o
mai pronunţată
în Turcia, care este o țară neutră.
— Da aveţi dreptate, dar această dispoziţie
s'ar putea
explica şi prin faptul că Atena şi Grecia
toată a trecut
în 1942 prin cea mai îngrozitoare foamete,
aşa că astăzi
face impresia vindecatului de friguri care
bea cu plăcere
paharul de apă bună şi se simte mai
bine la soare şi
la aer.
|
Nu vă închipuiţi domnule general, ce este
şi cum se
manifestă spectrul foamei. L'am văzut
, lam simţit eu
însumi cu familia mea, cu membrii legaţi
ei, cu prietenii
noştri, şi -s'a întipărit aşa de adânc în
mine, încât nu
pot vorbi de el, fără să nu am lacrimi
în ochi şi teamă
de astfel de nenorociri.
Parcă văd şi acum înaintea ochilor pe mama
cu copilul
ei, aiuriţi şi nemâncaţi pe pietrele din
parcul de peste
drum, slabă, cu ochii fixi către neant,
stând la îndoială
dacă ea trebue să mănânce din cartoful
găsit sau copilul ei. Căzuţi într'o stare de inconştien
ţă, se gândea

poate că ea trebue să trăiască ca să
scape pe mama ei,
pe sora şi pe copii rămaşi acasă, chiar
dacă va muri cel

de lângă ea, care începuse a se difor
ma având faţa
galbenă, ochii fixi, picioarele şi mâine
le uscate şi um-

flate

la

încheieturi,

Mergeam pe stradă şi dădeam şi eu
ce puteam la
sutele de cerşetori înşiraţi pe stradă,
mergând adesea
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în haite de lupi. Nu mai aveau putere
să cerşească, ci
numai să privească către cei care trece
au pe lângă ei.
Când am putut să mergem într'o zi către
periferie ca
să găsim ceva verdeţuri, ne-am oprit la
un: local sărăcăcios să mâncăm ceva din cele ce putusem
lua cu noi.
La distanţă de 10—15 metri se oprea câte
o femee, câte
un sărac sau chiar copii care făceau impre
sia că nu ne
văd şi nici că cer ceva, era un instinct care
le spunea
să se oprească aci, în speranţa că poate
să găsească

ceva, să li se aducă ceva,
speranţă, porneau înainte
ocărască, căci ei nu cereau
compara
această situaţie
nu cere peştilor peşte, ci

iar de nu se împlinea această
fără să crâcnească şi fără să
oamenilor nimic, ci vieţii. Aş
cu aceea a pescarului care
se opreşte instinctiv pe mare

ici colea ca să arunce plasa, că doar, doar
să vină peşti
în ea din mare.
Este greu să rețin şi să scriu tot ce mi-a
spus d-l
Arion despre spectrul foamei în Grecia,
mai ales că,
el însăşi era năpădit de lacrimi, când istor
isea.
Reţin însă câteva cazuri:
Când au primit un pachet dela Bucureşti
cu diferite
alimente, la desfăcut în casă cu doamna şi
cei doi copii.
Nu aveau putere să se atingă de ele, iar când
au gustat
ceva, deodată le-a apărut la toţi grija
să le ducă la
cămară pentru alte zile.
Mă gândesc la instinctul câinilor care după
ce mănâncă o bucăţică din ceeace li se dă, îngro
apă restul
ca să-l aibă pentru zile mai grele de foame.
Ce înţelep-

ciune

instinctivă?

Altă dată o prietenă le-a adus un ou. După
ce Pau
fiert au dat o parte la un copil, altă parte
celuilalt
copil; iar doamna şi domnul au rămas să ia cu
liaguriţa
ceeace mai rămăsese pe coaje. De altfel nici unul
dintre
ei n'ar fi mâncat oul dacă nu se împărtăşeau toţi
din el.
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Altă

prietenă

le-a

propus

să

meargă

cu

mama

ei

în

Peloponez la nişte ţărani, fini ai ei ca să caute ceva
alimente. N'au găsit decât un sac de stafide pe care La
adus în automobil. Mi-a spus că lua din ceas în ceas
câte o lingură după care bea 2—3 pahare de: apă.
Având într'o zi o bucăţică de slănină din ţară a oferit
câteva bucățele şi unei doamne care venise să-i vadă.
O ştia cât suferea de foame această doamnă. Când a
văzut slănina a avut mai întâi o exclamaţie de mirare,
câţiva

a-a-a

şi

a

rămas

aşa

înţepenită

câteva

clipe.

pe nesimţite

o oră

A luat încă o bucăţică după aceste clipe, la invitaţia şi
reinvitaţia gazdelor, apoi a rămas tot într'o stare de
privire ca o lunatecă. După alte câteva clipe s'a recules
şi a întrebat dacă mai poate lua o bucăţică.
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şi jumătate de calde povestiri și schimburi de impresii
între mine şi d-l Arion pe care-l cunoscusem pentru
prima oară şi pe care totuşi mi se părea că îl cunosc de
mult timp. Să nu fie aci adevărul că fiecare suntem o
parte a totului. Dece nu putem vedea această legătură
de finalitate între parte şi tot în orice clipă a vieţii?!
Este aci, cred imperfecţiunea simţurilor noastre, nu greşeala creatorului. El nu ne-a lăsat îmbrăcaţi, nici bogaţi, nici săraci, ci după ce ne-a creat ne-a trimis în
lume ca să umblăm pe unde om vrea, cum om vrea şi

să vorbim

ce om

vrea

ca să-l facem

cunoscut

pe El,

ca fii ai Lui şi ca îraţi întru Domnul. Noi însă văzându-ne
liberi am căzut în greşeală să ne credem mai tari decât
creatorul nostru, şi să ne despărţim prin formele exterioare trecătoare în loc de a ne uni ca forţe sufleteşti
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întru Domnul, singurul adevăr care aparţine permanentului divin.
Dar despre aceste chestiuni vom mai vorbi altă dată,
întru cât ele es din cadrul unor simple impresiuni de
călătorie în plin război.
Să facem acum cunoştinţă cu personalul Legaţiei, invitaţie ce mi-a făcut d-l Arion, pe lângă dorinţa pe
care 0 aveam eu, mai ales că, prieteni din ţară, dela Istambul şi dela Ankara mă recomandase domnici-sale
ca om bun, alţii au zis chiar băiat bun. Nici unul însă
n'a zis un bătrân înţelept, probabil că au înţeles aceasta
tot prin băiat bun, om bun, sau chiar om de nădejde.
Nu cunoşteam pe domnişoara Tolmide şi nici pe domnişoara Hârsu. Cea dintâi o tânără funcţionară mai veche
aci, cu o mare zestre de prestigiu moral şi proiesional.
Cea de-a doua o fetiţă dulce care graseiază, fiică a
prietenului meu Hârsu, nepoata cunoscutului şi mult
regretatei scriitoare Lia Hârsu.
|
Pe d-l Ghica, consul general, macedonean de aceiaş
linie. şi rasă ca d-l Bibescu dela Istambul sau d-l Zerva

dela

Ankara,

nu-mi

aduceam

aminte

dacă

l-am

Ccunos-

cut vreodată, dar când l-am întâlnit aci a reapărut în
mintea mea figura unui om simpatie şi distins, pe care
desigur am mai întâlnit-o undeva în viaţa mea.
Pe d-l Abeleanu şi pe d-l Papa Hagi de asemeni nu-i
cunoşteam, dar acelaş fenomen s'a întâmplat: să mi se
pară că-i cunose de mult. Desigur este în mine un pia
de sânge macedonean, cine ştie de câte secole, că prea
mă găsese între ei ca între fraţi.
Cât despre d-l Ciorapciu, pe care îl cunoaşteţi şi
dumneavoastră din cele câteva rânduri scrise despre el
mai înainte, noi ca regăţeni — ca să întrebuinţez porecla ardelenilor în care eu găsesc un titlu de cinste, şi
ca foşti luptători pe front la cele două capete ale sfer-
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tului de veac
tânăr

în

care

scurs
m'am

dela

1916 la 1918,— în fine,

văzut

pe

mine

în

tinereţe,

el ca un
voi

mai

scrie ceva mai ales că, astăzi Duminecă iau dejunu
l la
el. Adaog că este burlac şi că, prin aceasta, seamă
nă
mult cu tinereţea mea. Eu ca sublocotenent, la Ploeşti
,
aveam o gospodărie frumoasă întrun apartament la
etaj.
Imi amintesc că-mi eşise nume că crese şi un porc
la
etaj, nu ca o critică, ci ca o laudă privitoare la calităţ
ile
mele gospodăreşti.
Pe d-l Caratasiu nu-l cunoscusem, dar el fiind tot
macedonean simpatic şi plăcut, m'a făcut să-l stimez
din primele ore ale cunoştinţei noastre.
Tot aşa s'a întâmplat şi cu d-l Ciulli, un macedonean
simpatic şi bine apreciat în corpul său, de care m'am
simţit legat dela prima vedere.
Şi acum fiind ora 13,30 mergeam la masă cu prietenul' meu Cuza Hota consilier de presă şi alţi
câţiva
tineri dela Legaţie. Mulţi dintre cetitori veţi fi
cunoscând pe acest macedonean din Samarina plin de
draci,
de spirit şi de curaj. Dacă nu cunoaşteţi calităţile
lui
de iniţiativă şi răspundere, să vi le spun eu: le-aşi
numi calităţi îngereşti dacă el n'ar avea o altă calitat
e
în plus, aceea de luptător, care nu este calitate
îngerească. Cât despre
om simpatie şi frumos s'a subînţeles
deja din comparaţia îngerească.
Despre el voi mai vorbi chiar cu riscul că, fiind
consilier de presă, sar putea spune că vreau să
mă pun
bine cu el ca să-mi fac reclamă. Bănueala aceast
a mi Sar pune pe nedrept în spinare întru cât eu
nu sunt
astăzi solicitator de situaţii, ceeace — în adevăr
— nu
se poate obţine fără presă şi fără reclamă.
Eu sunt
pentru cei maturi şi bătrâni un frate bun
şi pentru
cei tineri un părinte bun care umblă cu ei şi printr
e ei
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ca să-i îndemne a face fapte noui şi bune, din ceeace.
a fost, este şi va fi totdeauna o dorinţă veche: „omenie“
şi „pacea între oameni“,

Cartea

poştală

Nr.
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Fram la o masă invitat de d-l Cuza Hota, la restaurantul Henias Melatron cu d-l Caratasiu, d-l Ciorapciu,
Ghica şi Abeleanu. Nu mai spun despre bunătăţile ce
am mâncat, ca în timpuri bune, dar afirm că au fost
depăşite prin valoarea sentimentelor şi ideilor schimbate

cu această ocazie.

Am

momente

în viaţa mea

când

păcă-

tuesc socotind pe Hristos că a fost şi un mare mânuitor
al realităţilor. El a înţeles şi a aplicat massa la un loc
şi continuu cu apostolii lui; iar din când în când lua
masa împreună cu poporul, tocmai atunci când Faraonii
credeau — cum cred şi mulţi regi astăzi — că fastul
şi depărtarea de popor le dă aureola necesară pentru
conducere şi stăpânire. Cazul pare să fi fost odată
şi în Grecia.
Deaceea am propovăduit ca profesor de pedagogie şi
educaţie, cum propovăduesc şi astăzi: cât mai strâns
contact cu societatea, căci aMfel virtuoşii nu vor conduce
niciodată oricât de numeroşi vor fi.
Eşind dela masă d-l Cuza Hota mă întreabă:
— Ce aţi zice dacă am face o plimbare spre Akropole.
— Aş zice că sunt un om norocos, să văd Akropole
din prima zi a sosirei mele la Atena.
In mai puţin de 15 minute eram sus pe ultima terasă
dela care se urcă numai cu piciorul pe Akropole. După
„ce trecusem pe la Palatul Regal înainte de a sosi aci,
Monumentul Eroului necunoscut, parcul palatului, piaţa
republicei peste mult căutatul râu al Atenei (de zece
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ori mai mic decât Dâmboviţa
noastră), pe lângă stadionul cel mare în marmoră,
pe lângă Odeonul Herode
şi teatrul lui Dionisos, ambele
aflate pe poalele Akropolei, priveam de aci către ele
şi către toată panorama
Atenei.
A rămas ca în altă zi să ne
urcăm pe Akropole ca
să vedem Pantheonul, Propidee
le şi altele pe
acest
platou.
“
Ori câte stăruinţe s'ar fi pus
să merg pe platou aş fi
refuzat. Se vedea de aci atâţ
de bine ce este Akropole,
cum ajută această înălţime ca
să înţelegi ce este Atena
şi cum amândouă, sunt valori
care nu pot trăi despărțite
fiindcă se întregesc una pe
alta, încât uimit de aceste
neaşteptate stări de contemplaţie
în care m'am găsit,
nu ştiam dacă în loc să văd arhi
tectura auziam versuri,
dacă auziam cum cântă firea,
sau dacă, în adevăr, mă
găsiam pe Akropole de unde
vedeam pe Dumnezeu şi
omenirea, odată cu frumuseţile
Atenei.
Am trecut prin câteva clipe de
extaz şi poate aş iai
fi trecut încă dacă nu mar fi deşt
eptat din vis d-l Cuza
Hota

cu întrebarea:

— Vă place domnule general?
— Imi place ca un vis frumos,
ca o muzică, ca un
vers şi mă întreb cum cred unii
autori că, Grecia este în
declin şi că viitorul ei s'a opri
t aci.
Care

ţară! vecină

îşi poate

permite

să se măsoar

e cu
grandioasa artă greacă, şi care
ţară din lume îi poate
opune o istorie mai măreaţă, o
cultură mai adâncă şi
o înţelegere mai clară a muzicali
tăţii firii, deci a demnităţii,

decât Grecia

şi Atena.

Acum înţeleg eu bine cuvintel
e spuse de un mare
gânditor francez când s'a urcat
pe Akropole:
„Grecia a spus tot. Noi nu mai
avem de spus nimic
decât să urmăm pe această înăl
ţime“. Dar nici astăzi
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nu-mi ese din minte lumina căzută din cer asupr
a Atenei
ca cercul de lumină din jurul capetelor sfinţil
or.
Imi spunea doamna Arion că, o prietenă a
domniei-

sale

din: România,

îi

mărturisise

acum

vreo

zece

ani,

când s'a urcat pe Akropole a îngenunchiat
ca în faţa
unui altar, că domnia-sa prinsese de atunci
un fel de
necaz faţă de slăbiciunea prietenei sale şi că,
venea aci
cu o prejudecată nefavorabilă Akropolei şi Atenei
. Când
a ajuns însă pe Akropole, nu a îngenunchiat
ca prietena domniei-sale, dar de atunci nu mai uită stăril
e de
emoție pe care le-a avut şi nu crede să mai
aibă astfel
de emoţii în viaţa domniei-sale.
Realiştilor de astăzi şi tuturor acelora care spun
că
nu au nimic de învăţat din istoria omenirii, sau
care
trăesc numai în istoria şovinistă a neamului şi
a fiinţei
lor proprii, le dau însă şi consolarea, Rabindrana
th 'Ta-

gore,

care

când

s'a

urcat

pe

Akropole

ar

fi spus

„să

mergem. Nu înţeleg nimic“.
Ce aport a adus lumii acest mare trecător
prin
viaţă, faţă de luminile permanente lăsate de gândir
ea,
arta şi filosofia greacă a omenirei şi vieţei?
Nu ştiu cât este de adevărat, dar am înregi
strat
aceasta, ca să prezint şi fiinţa care nu trece prin
materii
când se urcă pe Akropole. După sosirea mea
la Bu-

cureşti,

cetind unui prieten

aceste rânduri, el a adăugat:

să ştii că Rabindranath Tagore când sa dus
a doua
oară la Atena, a revenit asupra primelor lui
impresii.
Inregistrez şi aceasta, spre ştiinţa cetitorilor.

Cartea poştală Nr. 70
Fiindcă rămăsesem în urmă cu impresiile din Salonic,
mi-am propus să nu ies din hotel înainte de 11
ziua,
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ca

să

scriu

cel

puţin

trei

ore

zilnic, până

voi

pune

impresiile la curent. Am scris în zi
ua
a doua şi a treia
pe cele rămase în urmă, aşa că abia
Duminecă, a patra
zi am putut începe să scriu despre
Atena. Sunt acum
orele 19 şi scriu de când m'am înapoiat
la Hotel dela
un ceai. Am ajuns la cartea poştală 72
adică la coborîrea
depe Akropole. Nu sunt mulţumit de
mine. Trebue să
ajung până mâine ora 1 la curent cu
ziua a patra adică

Duminecă

19 Martie, zi foarte încărcată de impresiuni

importante.
Incă din prima zi am fost invitat pentr
u a doua zi
la dejun la d-l Radu Arion, însărcinat
ul de afaceri
al legaţiei. Am avut astfel onoarea să "cuno
sc pe doamna
Arion, soaţă şi mamă admirabilă, de
o naturaleţe care
dezarmează pe orice diplomat şi pe
orice motturos,
sau închipuit. Nu s'a lăsat până nu a
găsit un belciug
mic pe' care l-a pus cu o îndemânare
de maestru la
lanţul de chei, de care a prins un brice
ag mic şi frumos,
cadou dela soţ,
Casa ca un buchet de frumoasă şi ca
un giuvaer
format din alese obiecte de artă. Se vede
că are casa
o stăpână căreia nu-i scapă nimic din veder
e. Era după
trei zile de boală, din cauza unei grave
intoxicări provenită dintr'o mâncare ce nu suferea ape
alcaline.
Deşi în prima zi de convalescenţă era dispu
să şi ar
fi mâncat chiar, cu toate repetatele rugăm
inţi ale soţului
şi dacă frica de boală şi amintirea durer
ilor suferite
mar fi reţinut-o.
lartă-mă doamnă că mi-am permis să vă
fac această
schiţă, dar am voit să arăt prin aceas
ta, admiraţia
ce am eu pentru naturaleţe şi cultul meu
pentru soaţele
şi mamele bune. Poate n'aş fi reţinut
dacă nu mi-ar
fi întărit aceste prime impresii, momentul
când, după
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masă, au venit la salonaş cei doi fii ai dumneavoas
tră
ca două... frumoşi de graşi, şi veseli.
Auzisem dela dumneavoastră că cel mare i s'a
spus
că sunteţi bolnavă şi când a auzit cum vă
văitaţi, a
îngenunchiat în odaia lui, înaintea icoanei, rugân
du-se
cu lacrimi în ochi să ajute Dumnezeu să
nu moară

lor.

Mama

Eu nu mă pot stăpâni ca să nu scriu astfel
de mo=
mente în care am văzut ce creştere daţi copiil
or dumneavoastră şi pe care vreau să o reliefez pentru
aceia
cari cred că doamnele din clasele sus puse
lasă educaţia pe seama guvernantelor.
|
Am

protestat

şi voi

protesta

toată

viaţa

mea

contra

acelor care bârfesc clasele de sus fără să ştie.
cât este:
de mare rolul lor social şi naţional.
Iubite

care

vă

domnule

trageţi.

Arion,

Am

fost

norocul să fiu inspectat
Arion, am cunoscut pe
iorul Aurel Arion, am
Costică Arion, desigur
neavoastră,

dar

atât

eu

cunosc

câteva

ofiţer tânăr

când

familii

am

din

avut

şi apreciat de generalul Eraclie
generalul Brown Arion, pe maadmirat întotdeauna pe Virgil
voi fi cunoscut şi pe tatăl dum-

cât i-am

cunoscut

în

general

pe

toţi şi cât constat acum în sentimentele şi
ideile dumitale, lipsite de morga de clasă, şi funcţie,
mi-a fost
deajuns să fac mărturisirea credinţei mele
despre clasele ridicate din generaţie în generaţie prin
sânge, prin
muncă şi prin cultură. Cine crede altfel este
duşman,
conştient sau inconştient al echilibrului nostru
social,
este un fiu vitreg al neamului, este un om oareca
re, nu
un om de nădejde al acestui neam.
“Iată pentruce, domnule Arion, simţindu-mă
bine lângă
dumneata, mi-am deschis sufletul, pe care nu
ştiu dece
nu-l pot deschide întotdeauna faţă de morgoşii
şi plinii
,
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de ei, cum nu ştie nici floarea dece se închide când vine
un vânt rece sau pună mâna cineva pe ea.
Îţi făcui aceste mărturisiri ca să deduci cât de bine
m-am simţit în casă la dumneata ca şi între colaboratorii dumitale dela legaţie, şi dece mulţumesc sincer
dumitale şi doamnei pentru această primire de care nu
protocolul spune ce avem de făcui şi de vorbit, ci naturaleţa ne duce la un protocol al bunului simţ şi la
discuţiuni folositoare.

Să facem

când

acum

poştală

o plimbare

Nr.

71

prin Atena

vreţi să fiţi la hotel, spuse

domnul

până

la ora 5

Arion.

Fiindcă aţi văzut Akropole — pe care va trebui să-l
mai vedeţi încă odată sau de două ori la diferite ore
când cerul este senin, — mergem acum să vedeţi alte
câteva puncte importante. Ne oprim puţin la poarta
lui Adrian, pe platoul dela poalele Akropolei, unde
sunt mai multe arhitecturi, în special coloane, urme ale
artei Doriene,
loniene şi Miceene în care mai toţi
întrebuinţau coloanele dar schimbau complet capitelele
coloanelor, numărul şi dispoziţia lor în jurul clădirilor
sau la portice. cum veţi vedea la propileele dela Akropole.
|
Aci la poartă lui Adrian sunt îngropate multe asemenea urme. Desigur după acest război, Grecia va face
săpăturile şi exproprierele necesare pentru ca cele circa
15 hectare dintre oraş şi Akropole să rămână libere de
clădiri moderne şi să ofere aci o oglindă a trecutului
pe care nu va putea să o ofere nici o capitală din
lume.

serena
are traire nara rea vea

Cartea
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Mă gândesc că la Ankara şi la Roma am văzut porţile lui Adrian cum le văd şi aci la Atena şi îmi apare
în minte mai mult istoria lumii şi popoarelor conduse

de

oameni,

nu

de

Dumnezeu.

|

In prezent, adică după circa 2000 de ani, iar a apărut
istoria şi popoarele conduse decâteunom
sau întăritate
de câte un popor. Pare că, de astădată va interveni
viaţa pe deasupra tuturor aducându-le aminte de Dumnezeu prin întrebarea: „Quo Vadis“.
Desigur ne găsim în faţa unui proces redeschis în faţa
lumii care va decide dacă omul este mai tare decât
viaţa, şi dacă viaţa are vreo legătură cu Dumnezeu tă-

cătorul

cerului

şi al pământului,

al tuturor

văzutelor

şi

nevăzutelor“.
De aci am plecat spre Theseos, alt templu rămas în
stare mai bună decât cele depe Akropole, destul de
armonios construit, dar în nici un caz ca templele depe
Akropole. Aci sunt săpături în curs pe o întindere de
peste un km. pătrat, oprite însă din cauza războiului.
Intre Akropole şi Theseos „sa infiltrat case izolate şi
suburbii comerciale aşa cum bisericile noastre din Bucureşti fuseseră înghesuite de clădirile şi stradele comerciale. Aci vezi şi auzi în acelaş timp şi întrebarea şi răspunsul, la întrebarea dacă supremaţia se cuvine trecutului contemplativ, ori prezentului realist, De câte ori
a avut supremaţia cel din urmă de atâtea ori s'a rătăcit
în haosul material. Acum se caută iarăşi răspunsul în
trecutul idealist rezemat pe credinţă, ştiinţă, justiţie,
dreptate şi morală.
_Am plecat de aci către Mare, la Est de Pireu, în regiunea Phalero. Construcţii noui, rivieră frumoasă şi
lungă de câţiva kilometri.
Aleele de leandri şi alţi arbuştri parcă spun: ertaţi-ne
că nu vă putem primi cum am făcut altădată şi cum.
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am vrea şi astăzi. Vedeţi şi dumneavoastră
cum ne-au
înconjurat sârmele ghimpate, baricadele şi alte
lucrări
pentru mitraliere, tunuri şi maşini de coastă.
Dar nu
face nimic, va trece şi asta. Vă primim de astăd
ată cum
putem şi vă rugăm să mai veniţi după război
ca să
vedeţi cât este, de frumos la noi şi să constataţi
la faţa
locului că, cele mai mari întăriri de război, cad
ca cel

mai

voinic

om,

când

o înţepătură

sau

o mică

are

ce

tăietură în

cine ştie ce punct al corpului otrăveşte tot corpul
şi
-omoară uriaşa fiinţă de eri.
Când îmi istorisea d-l Arion despre plimbările
de aci,
despre plaja de soare, şi despre unele călduri tropic
ale
„de aci temperate oarecum de brizele de mare,
mă gândiam la vorba românului: ce'şi face omul singur
nici
dracu nu-i desface. Rămâne numai să vedem
cum se
vor desface cei ce şi-au făcut-o singuri. După
cât se
pare pe aci asta nu va întârzia mult, căci presi
unea şi
rezistenţa părţilor aflate în război pare pe sfârşi
te; iar
popoarele au început să se gândească cum să iasă
din
încurcătura acestui război pe calea înţelepciune
i, nu
numai

a

sufletul

eroismului

omorit

care

şi dela

Cartea

nu

mai

materia

să

spere

dela

distrusă.

poştală Nr. 72

— Domnule general — îmi spune domnul consilier
general Ghica, — astăzi sunteţi invitatul meu, să nu
uitaţi, vor fi la masă şi camarazii pe care îi cunoaşteţi
dela legaţie.
— Cum să uit?
De aseară mă pregătesc pentru această masă. Nam

luat “nimic de dimineaţă ca să-mi fie foame

nâne

mult

la

dejun.

Eu

ţin

mult

la cinele

şi să măacestea

de

ă

|
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taină. Aş putea spune chiar că tără ele viaţa ar
fi rece
ca ghiaţa.
La ora 1,30 eram la restaurantul Costi, înaint
e de
intrare ne întâmpină un om distins ca ţinută şi
ne spune
în franţuzeşte: bun venit.
— Domnul este patronul restaurantului, spune
unul
dintre comeseni. Sunt doi fraţi de origină france
ză, au
venit aci dela Smirna, ca supuşi greci, când
s'a făcut
schimbul de populaţie. |
Au

restaurantul

cel mai

renumit

ca mâncăruri

şi ser-

viciu,
— Foarte încântat domnule, îi spun eu, îmi faci
impresia şi de un om de viaţă, chiar puţin crai
pare să
fii. Desigur că ai rămas sufleteşte tot francez,
deşi eşti
cetăţean

grec.

— Daţi ghicit domnule general.
In adevăr serviciul şi mâncărurile au fost
în atară
de orice critică.
La masă fără nici o introducere, am deschis
vorba
despre viitorul Macedoniei şi al macedo-românilo
r, cu
următoarele cuvinte:
Profit că sunteţi aci toţi macedoneni şi vreau
să ştiu
dela dumneavoastră că sunteţi printre cei 50%
care susţin că macedo-românii trebue să fie repatr
iați în ţară
cu căţel şi purcel, sau printre ceilalţi care
cred că repatrierea în întregime ar fi o greşală
politică pentru
prezent, o lipsă de prevedere politică pentru
viitor şi
imposibilitate pentru sufletul macedo-românilo
r de aci,
în fine, ar fi greşeală care nu s'ar mai putea
repara în
viitor.
— Noi suntem printre aceştia din urmă,
au răspuns
toţi în cor.
— Şi eu sunt de aceiaşi părere.
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— Da! domnule general! cultivând aci conştiințele
româneşti şi înlesnind numai selecţiunea neutra
lă şi individuală a acelor pe care îi cheamă predispoziţi
ile sufleteşti şi interesele materiale ca să vie în ţară,
este după
noi cea mai înţeleaptă politică românească.
— Să dea Dumnezeu să fie aşa. Va fi nebănuit de
bine,
chiar dacă vor cădea încă multe victime din cauza
nebunici şoviniste a ţărilor sub domnia cărora
se găsese
astăzi macedo-românii.
|
— Pare că în Grecia nu ar fi atât şovinism,
— Am şi eu impresiunea aceasta, mai ales că,
interesele' naţionale şi politice ale Greciei sunţ aproa
pe identice cu ale României în Peninsula Balcanică. Cred
însă

că, în starea

de astăzi când guvernul

grec nu stăpâneşte

efectiv Grecia, când poporul oscilează între comun
ism,
naționalism, filo-germanism şi filo-englezism şi
când fiecare dintre aceştia au haiducii lor prin munţi
şi păduri
care se ucid între ei, iar macedo-românii suferă
depe
urma acestora, numai biserica sprijinită pe marel
e prestigiu şi popularitate de care se bucură LI. P.9.S.
Mitropolitul Damaschinos ar putea unge rănile celor
urgisiţi,
printr'o intervenire bisericească în sensul că cele
două
biserici să ţină strânşi la un loc pe poporul grec
şi pe
macedo-români ca fraţi ortodoxi ai grecilor.
Aşa au trecut trei ore pe nesimţite la această
cină de
taină dela Costi. Am plecat de aci spre Pireu
pe acelaş
bulevard larg şi modern din centru Atenei până
la
coasta mării de unde eri am luat-o cu d-l Arion
spre
Falero.
De când am plecat dela Costi, d-l Cuza Hota
a spus
că mergem la Pireu să luăm cafeaua pe terasa
unui modest restaurant, având grije să aducă domni
a-sa de
acasă, cafeaua şi cognacul. Cafeaua englezeasc
ă şi cognacul grecesc două lucruri rare şi scumpe
astăzi în
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Grecia, dar atât de înfrăţite încât nu le poţi presup
une
una fără alta.
In poarta restaurantului un copil de 5—6 ani, oacheş
,
cu capul mare, cu mâinile şi picioarele slabe, cu
faţa
ca de gălbenare, cu privirea indiferentă îaţă de tot
ce-l
înconjoară, mi-a adus aminte de povestirea d-lui Arion
-de spectrul foamei.
Ne-a spus Tatăl şi Mama lui că a rămas aşa din timpul foametei şi că, fac toate sacrificiile să-l readuc
ă
la starea normală, dar până acum nu au reuşit,
Pachetul cu biscuiţi pe care
arăt la Bucureşti că se găsesc
Pam dat acestui copil, care Pa
el fără a se vedea pe faţă
poftă.
Mi-am

povestită
de 30 de
tamente
viaţa ei.
nimic.

adus

aminte,

îl luasem din piaţă ca să
de toate pe piaţa Atenei,
luat în mână şi se uita la
vreun fel de bucurie sau
!

în acest moment,

de o altă scenă

de d-l Arion despre o femee vrednică şi bună
ani care din cauza foametei pierduse complecgustul şi pofta de mâncare aşa că se stingea
văzând cu ochii, cu toate că acum nu-i lipsea

Cafeaua bună cum n'am băut încă, cognacul bun cum
au numai grecii şi priveliştea frumoasă depe această
terasă, iar pe de altă parte drama copilului victimă
a
războiului, mi-a adus iarăşi în minte preocupaţiunile
mele că, avem datoria să luptăm pentru ameliorarea
vieţii şi îmbunătățirea lui prin credință, dreptate, morală şi adevăr pe_care îl repet aci şi pretutindeni cât
mai des chiar cu riscul de a deveni plicticos, sau
a fi
socotit duşman al vreunuia din cele două tabere duşmane
din actualul război intercontinental.
Pireu nu l-am văzut tot. Poate zilele acestea. Ştia
-

12
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însă că a fost bombardat anul trecut; că a suferi
t mult,

şi că portul a pierdut mult din cauza acestu
i război.

Cartea poştală Nr. 73
Vineri ora 12, a doua zi după sosirea mea
la Atena
am fost primit în audienţă de I.P.S.8.
Mitropolitul
şet al Greciei, căruia trebuia să-i înmânez
o scrisoare
din partea I.P.S.S. Patriarhul României,
scrisori pe
care, le-am avut şi către Patriarhul dela
Istambul şi
cel dela Salonic.
|
Am rugat pe d-l Arion să mă însoţească
şi a primit
cu plăcere.
Domnia-sa la intrarea la Patriarhie, m'a întreb
at, aşa
drăguţ cum e, dacă am vreun secret de comun
icat, ca să
ştie când să mă lase singur.
Nu domnule Arion nam nici un secret şi nici
o misiune
alta decât să-i prezint scrisoarea, care esteşi
un răspuns
scris la salutările verbale pe care d-l Cuza Hota
le-a adus
I. P.S. $. Patriarhul Nicodem din partea I. P.S.
S. Mitropolitul Damaschinos.
Inainte de intrarea la I.P.S. $., intră o doamn
ă în
salonul de aşteptare şi se opreşte spre intrar
e, fără a
vorbi câteva clipe. Noi, deasemeni, poate
şi din cauza
acestei plăcute apariţii, nu am spus nimic.
Clipele trecând, doamna,cu o voce dulce şi
o modestie
cu totul sub situaţia ei socială, fiică şi soţie
de profesor
universitar, rupe tăcerea:
— Mă ertaţi domnilor, am venit să vă fiu
interpretă
fiindcă LI. P.$.S. Mitropolitul nu-şi poate
expune bine
ideile decât în greceşte.
— Mulţumim doamnei şi îi dăm mâna fără a
o săruta.
— Putem intra, zise doamna.
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Inalt Prea Sfinţia Sa de o statură înalt
ă, bine făcut,
o barbă spre încărunţire şi o expresie
dulce, care îm:
bracă o vădită energie naţională, în jurul
a circa şaizeci

ani, ne strânge

mâna,

pe

care

voim

să o sărutăm

şi ne

spune, bun venit. D-l Arion explică
rostul meu şi al
domniei-sale la această audienţă. Eu prezi
nt scrisoarea
pe care o citeşte pe loc cu bucurie
după cum exprimă

faţa

sa,

şi apoi

începe

conversaţia

în care

noi, prin

in-

stinct mai mult decât printr'o prealabilă
înţelegere, lăsăm a se vedea cât de mare este rolul
crucei şi al înaltelor feţe bisericeşti ortodoxe, pentru
ca prin intervențiile lor să se curme acest măcel,
— Mi s'a părut că a zis cam aşa: da, se zăreş
te sosirea

acestui

moment.

Printre

altele

am

spus

că,

noi

laicii,

adunaţi în jurul instituţiei culturale „Case
le Naţionale“
înfiinţată pe front încă din războiul mondi
al, am formulat
următoarea lozincă pentru viitor: „Naț
ionalismul fără
credinţă este barbarie şi umanismul
fără: naționalism
este utopie“,
Da! Da! numai crucea ne va mântui,
Atunci am spus că, în aceste călătorii ale
mele urmăresc să prind din psihologia popoarelor aflate
în război,
neutre, învinse sau învingătoare, câteva
explicaţii de
care am nevoe să-mi termin filosofia războ
iului, problemă
care o urmăresc din tinereţe.
El a adăogat mai bine s'ar intitula: nebun
ia războiului.
Negreşit că au urmat câteva scurte explicaţiu
ni nece“sare asupra idealului moral, uman şi
creştin şi asupra
scopului acestei filosofii pe care o voi tipări
în curând,
A mulţumit domnului Arion pentru vagon
ul de alimente trimis de guvernul nostru pentru credi
ncioşii greci
aflaţi în suferinţă şi Pa anunţat că poate
chiar azi sau
mâine va primi răspunsul şi mulţumiril
e sale scrise.
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M'a întrebat apoi de sănătatea

I.P.$.s.

Nicodem, şi
mi-a spus că-mi va da o scri
soare să o remit L.P.S.5.
Audienţa a ţinut peste cincizec
i de minute. Am avut
impresia că ia făcut plăcere
scrisoarea şi această vizită;
iar invitaţiunea 'de care voi
vorbi în cartea poştală Nr.
15 este după mine, o probă
că Pa interesat mulţ.
Când am eşit de acolo am
sărutat amândoi mâna
distinsei. doamne interpretă
care nu numai că a fost o
perfectă interpretă, dar ne-a
subjugat prin fineţea ei.
Cartea
—. Vă

poştală

Nr.
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cond

uce cu Plăcere, domnule gene
ral, să vedeţi
piaţa mare din Atena, dacă dori
ţi cu tot dinadinsul,
— Mul

ţumesc domnule Ciorapciu
că mă însoţeşti. Mi
se pare că nu înţeleg bine ţara
sau oraşele vizitate dacă
nu văd târgurile şi pieţele
lor.
— Mă bucur domnule general
că vă calc pe urme, dar
mulţi dintre ai noştri, neavân
d asemenea plăceri, nu
pun preţ pe vizitarea acestor
centre din care se întreţine
viaţa lor naţională şi dela
care poţi învăţa multe.
— Pentru mine, mai ales
acum când am plecat să
cunosc psihologia popoarelor
în Plin război, se impune
cu atât mai mult să văd pieţ
ele, halele, vitrinele, ete.
Am plec

at împreună

la ora

11,40 şi abia

am putut
termina vizita la 13,20 când
ne-am îndreptat spre masă.
Este întinsă pe 4—5 strade.
Aci se găseşte hala de

peşte

precum

şi

două

răspântii

mari

în

care

sunt întinse fel de fel de tărăbi. Acea
stă piaţă este aproape
cât piaţa fanarului din Istambul
ul vechi, adică mai întinsă decât piaţa din oborul
vechi dela Bucureşti. In
toate aceste trei capitale piaţa
este întinsă mai mult pe
strade decât în hale. construi
te special. Desigur odată
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şi odată se vor construi şi hale, dar acum
aceste pieţe
au farmecul lor şi merită să fie vizitate.
Carnea, fructele
orientale, zarzavaţurile, cereale, făinu
ri, stafide, un fel
de miere din statide, peşte proaspăt
şi conservat, unt,
ceară, sfoară şi tarabe cu fel de fel
de mărunţişuri te
face să crezi că Grecia şi Atena n'au
suferit niciodată
de foame şi că poporul grec este supra
-alimentat. Când însă întrebi de preţ şi ţi se cere pe
cel mai mic
lucru dela 25.000 drahme în Sus, şi
când vezi pe jos
drahme de 1000—5000 rupte în bucăţi
sau aruncate, că
ţi se cere pe o pâine 400.000 drahme, pe
ocaua de carne
1.000.000 drahme, pe ocaua de untdelem
n 2.000.000 şi
pe ou 50.000 te întrebi cu ce se vor fi
hrănind funcţio-

narii,

intelectualii,

pensionarii,

ete.,

care

nu

au

pe

lună

cantine,

etc.,

decât între 3-—10 milioane de drahme.
In ce priveşte
muncitorii încă nu s'a ajuns la un echil
ibru între nevoile zilnice şi salariile lor aşa că şi ei
suferă oarecum.
Mi s'a spus că, pentru ei cât şi pentr
u funcţionari,

pensionari,

etc.,

s'au

organizat

economate,

aşa că prin distribuții în natură se aduce
oarecari înlesniri.
Legaţiunile poartă grije conaţionalilor
lor,
Ajutoarele trimise de diferite ţări între care
se numără
şi România se distribue prin diferite instit
uţii.
Ajutorul cel mare Pa dat şi-l dă Crucea
Roşie care pe
lângă anume distribuții la societăţile de
ocrotire ele au
organizat unele depozite unde se vinde
cu cartele la
"preţuri foarte reduse. Tot Crucea Roşie
a organizat
cantine populare unde se dă supă la
copii şi oameni
săraci.
Astiel s'a ajuns că, astăzi în- Grecia
nu mai există
foamete. Cei care nu câştigă deajuns
sunt ajutaţi prin
organizările de mai sus; iar cei care
câştigă deajuns
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(cred că sunt 10%) pot cumpăr
a şi au ce cumpăra, căci
piaţa oferă deajuns orice.
Vânzările pe strade, la coşu
ri, mese portative şi tarabe, etc., foarte întinse, în
special ţigări, pâine, stafide,
năut, prăjituri, zaharicale.
Se vinde fără bonuri, iar
bursa neagră este bursa nori
nală.
.
Nam văzut coadela magazine,
decât la unele instituţii
unde.se face distribuţia cu bonu
ri.
Aurul se vinde şi se schimbă
pe stradă de zarati, cum
era odată la noi în piaţa de
flori, dar este scump foc.
O liră engleză costă 20.000.0
00 drahme şi un napoleon
15.000.000 drahme, francul
elveţian 2.000.000 drahme.
Se găsesc pânzeturi şi post
avuri bune de lână veritabilă dar nu se poate face o
cămaşă fără 20.000 lei sau
un costum de haine fără
160.000 lei. Ghetele şi pantofii de bărbaţi sau de dam
ă trec de 35-—50.000 lei.
Numai lămâile şi portocalele
sunt mai eftine, totuş
lămâia se obţine dela 30.000
drahme şi portocalele dela
40.000 drahme în sus.
Marca germană nu circulă
aci decât pentru armata
germană care a organizat
hotele, brutării, restaurante,
cantine, etc., unde soldaţii
şi ofiţerii germani găsesc
tot ce le trebue, aşa că ei
nu se văd prin localuri publice.
Parfumuri, rujuri de buze
şi cosmeticuri
străină engleză sau franceză
se găsesc dar
fantastic de mari. Sunt şi mult
e falsificate.

Cartea

poştală

Nr.

de origină
cu prețuri

73

Abia intrasem în hotel pela
ora 19 în ziua de Sâmbătă 18 Martie, după masa
dela Costi şi după lunga
plimbare spre Pireu, când
sunt chemat la telefon de
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d-l Cuza Hota care mă anunţă că L.P.S.8. Mitropolitul
Damaschinos a trimis special să mă anunţe că Duminecă
la ora 7 dimineaţa va fi învestirea Mitropolitului dela

Theba

şi că s'a rezervat o lojă unde voi fi aşteptat de

d-l profesor universitar Ghiorgache şi alte persoane
pentru însoţire şi desluşiri.
Am fost fericit şi onorat de această înaltă invitaţie a
Sanctităţii Sale. Eram exact la ora 5,45 dimineaţa în
faţa hotelului Grand Bretagne unde mi-am dat întâlnire
cu d-l Cuza Hota. Domnia-sa este mult apreciat de
I.P. S.S. Mitropolitul Damaschinos pentru modul cum
îşi îndeplineşte rolul lui de consilier de presă aci, în
viesparul cel mai îndârjit al politicei celor două partide
adverse din acest război intercontinental.
Era atât de multă lume din toate clasele şi de toate
etăţile, încât cu greu am pătruns până la loja rezervată,
Nu lipsea nimic din frumuseţea şi sfinţenia unei astfel
de investiri. Am avut impresia că, prezenţa acelei mulțimi şi stările emotive pe care le citeam pe faţa tuturor,
era şi o rugă către Dumnezeu ca să ocrotească Grecia
în acest măcel al omenirii precum şi o probă de mare
dragoste a poporului grec pentru L.P.S.S. Mitropolitul
Damaschimos. In L.P.S.S. şi-au pus grecii toată nădejdea nu numai ca Mitropolit dar şi ca un mare patriot
grec şi un înţelept care vede în acest război o nebunie
nu o cauză dreaptă şi morală.
In cele două ore cât a ţinut investirea am trecut prin

atâtea emoţii şi atâtea scânteieri divine încât nu ştiam

dacă eu mă sfinţesc, sau Sfinţia Sa Episcopul Polykarp
se investea ca Mitropolit al 'Thebei.
Ă
Era şi una şi alta, deaceea este necesar ca Biserica —
ca şi conducătorii statelor — să dea cea mai mare
splendoare sărbătorilor religioase şi celor naţionale. A-
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ceste nefiind nici timp
pierdut nici .bani cheltu
iţi în
zâdar, cum pretind unii
realişti.
Această strălucire n'a
lipsit aci. Ea se datoreşte
atât
I.P.S.8. Mitropolitului
Damaschinos care apare
în
biserică nu numai ca un
adevărat trimis al Domnul
ui
dar
şi ca un trimis al Grecie
i printre poporul ei, pre
cum şi
celor şase mitropoliți
care asistau la această
înv
estire.
Candidatul la investire
se prezenta deasemenea
în mod
impunător.

celorlalte ramuri de cre
ştinism, prin aceea că nu
le place
numai ochilor dar pro
duce căldură şi topire
în
suflet,
Totul fiind măsurat, cal
culat şi metodizat la altţ
e rituri,
nu m'a mişcaţ niciodată
, deşi eu am multă
evlavie şi
nesirămutată credinţă
în Dumnezeu, reprezent
at pe pământ prin schismele
religioase.
Dar muzica bisericească
ortodoxă de aci, pe o sin
gură
voce, cât este de mişcăt
oare şi de pătrunzătoare
în suflet,
care dintre ascultătorii
ei n'au simţit puteri de
revelaţie,
pe care muzicele corale
din celelalte ramuri bis
ericeşti,
nu le pot produce, căci
ele nau pus glasul omu
lui
în serviciul Domnului,
ci au luaţ pe Domnul
în
ser
vic
iul
omului ca să evidenţie
ze technica muzicală
şi
cor
ală a
omului, răsturnătoare
de Dumnezeu.
Odată un bun prieten
îmi spunea: măi Iancule.
Dacă
n'ar fi ceva Dumnezeesc
în mormântul dela Eru
salim şi
în regiunile dintre Tigru
şi Eufrat, s'ar fi imagin
at raiul
între Marna şi Sena,
pe Elba pe Rin pe Tam
isa
sau
chiar în India, China
ori Singapore, iar Christ
os
s'ar fi
născut în Elveţia, în Vos
gi sau în Suedia, căci
ambițioşi şi vanitoşii de ast
ăzi ar fi găsit atâtea
Şi atâtea
motive să ne facă să
credem că aşa este, gra
ţie diaboleştii lor propagande.

185
"Tot aşa se poate spune şi despre muziea religioasă
pe
o singură voce a Bisericei ortodoxe că, de n'ar
fi ceva
Dumnezeesc în ea, ar fi înghiţit-o demult corurile
operelor mari ale lumii şi ambiţiunile atâtor profesori
şi
profesoare de muzică, giganți în amabilităţile de
afirmare
personală şi de propagandă. Spune tu, mult regretatule
Chiriac şi tu Vidu, dacă nu este aşa.
Luaţi seama domnilor dela Bucureşti la păcatul
pe
care îl faceţi când înlocuiţi muzica ortodoxă pe o
singură
voce, din rugăciunile „Tatăl nostru“ „Christos a
înviat“,
„Isaia dănţueşte“, „Iordan botezându-te Doamne“,
etc.
Aci la Mitropolia din Atena nu s'a schimbat nimic din
această muzică şi era atât de înălțător de evocator
acel
moment încât părea că vedeam pe Christos cum
se
înalţă la cer şi cum se uită spre noi cu iubirea
de
îrate, dar şi cu grija ca nu cumva noi îraţii lui
să
rătăcim din căile bine arătate de El prin suferinţă.
şi
înălţare.
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Când ma invitat la masă d-l Ciorapciu pentru Duminecă 20 Martie, a avut grije să adaoge că, d-sa locueş
te
la un domn Panu a cărui soţie este refugiată în Constantinopol că, face menajul înpreună cu acest domn
care
este un om foarte voiajat şi destul de erou în
faţa
vremurilor grele de astăzi.
— Cu atât mai bine domnule Ciorapeiu, nu vom
fi
numai amândoi între patru ochi ca să ticluim
cine ştie
ce secrete, cum ar putea crede mulţi care nu
ştiu ce
este iubirea de oameni şi pasiunea cunoaşterii.
Nici
eu nici dumneata
nu trăim numai pentru noi, ci trăim
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fiindcă iubim viaţa şi naţia, vorb
a lui Soricu, care spunea
adesea că fără nație nu sântem
nimic.
Te rog însă invită şi pe domnişoa
ra Dumitriu despre
care

mi-ai spus

că părinţii ei sunt dela Brăila

că, ea
este născută în Australia şi că
al venit aci cu părinţii,
din cauza războiului, şi pentrucă
mama ei este grecoaică.
— Cu plăcere domnule” general,
vom fi patru. Domnişoara se va simţi fericită de
această atenţie cum sa
simţit fericită şi când i-aţi trim
is buchetul de violete.
— Îmi pare bine că s'a bucurat
de violetele trimise,
cum mă voi bucura şi eu să aud
o tânără vorbind despre
viaţă, ca o bătrână.
Este o fetiţă drăguță, de 20 ani,
întreţine astăzi familia ei prin banii ce câştigă dela
meditaţiile de iimba |
franceză, germană şi engleză pe
care le cunoaşte bine.
— Aveţi meditații destule dom
nişoară?
— Da! am destule. Nici nu pot
face faţă la toate
câte mi se oferă. Lumea vrea să
cunoască limbi. Poate
este şi prevedere pentru viitor.
Când spunea la masă despre
foametea prin care a
trecut, despre iarba pe care a
mâncat-o, despre varza
crudă care ţinea loc de pâine,
de mâncare, de fructe şi,
de salată, părea un înger făcut
să trăiască fără grija
mâncării şi care a trecuţ prin foam
ete fără să lase urme
de groază în sufletul ei,
Când am fost prin piaţă cu 'd-l
Ciorapciu a simţit
cât îmi plac mie toate fructele de
mare, adică orice fel
de vieţuitoare de apă ca melci, molu
şte, scoici, etc., aşa
că le-am găsit pe toate la aperitiv
ul dat la acest dejun.
D-l Panu, român macedonean,
fost coleg de bancă
al distinsului meu prieten d-l
Batzaria, fost inspector
general la Wagons-Lits, un nese
cat isvor de humor,
cunoştinţe vaste despre locuri, oame
ni şi fapte, se bucura
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mult că mănânc cu poftă tot ce aducea la masă, că îmi
plac discuţiile despre viaţă, (nu bârfelile), despre lume
şi despre viitorul ei. Se vede că-i pare rău dece nu m'a
întâlnit el atunci când era mare şi tare la compania
vagoanelor de dormit. M'a invitat să facem o croasieră
pe dată ce va înceta războiul. Cine ştie? De voi trăi
prevăd că voi ţine seamă de invitaţiunea lui.
Acest om a suferit mult aci în timpul războiului,
păgubit mult, i s'au distrus casele şi a fost silit să-şi
cumpere un caic cu care făcea negoţ mărunt dela insulă
la insulă, trăind ziua şi noaptea cu familia pe mare între
insulele apropiate şi ţărmul grecesc. Dar nenorocirile nu
s'au oprit aci. Germanii i-au rechiziţionat caicul. El nu
s'a

desamăgit

însă,

aşa

că

astăzi

îşi câştigă

pâinea

în

mod onest, cu ceeace se cheamă, negoţul pe picior. Un
lucru ni i s'a putut lua: optimismul, buna dispoziţie şi
dragostea de viaţă.
Am văzut în călătoriile mele pe urmele războiului câtă
dragoste de viaţă au oamenii tocmai în cele mai mari

nenorociri, dar aci am văzut mai mult decât atât. Am

văzut, aşi zice, cum nu are nici o putere Goliatul neno- rocirilor în faţa micului David, simbolul puterii mântui- |
toare a credinţei şi a speranţei în faţa trufiei şi a nenorocirilor.
Vorbind despre unele şi altele: cu acest om am văzut
că

mă

găsiam

în faţa

unui

credincios

rezemat

puternic

pe realitate, pe voinţa de a trăi şi pe o cultură generală
pe care a făcut-o în parte prin bacalaureatul ce are;
iar cealaltă parte completată prin experienţă şi călătorii.

Lupta lui cu realitatea şi idealismul lui mi-a adus
în minte pe Jaures când a spus: „să stăpânim realitatea,
dar să ne stăpânească idealul“.
.
Aci la această mică cină de taină, vedeam în ochii
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lui Ciorapciu
punea despre
Când ne-am
reşti caută-mă.
trimite „Omul

şi citeam în sufletul
lui întrebările ce-şi
calea pe care o va urm
a în viaţă.
despărţit. i-am spus:
când vii la BucuImediat ce mă înapoe
z în țară îţi voi
de nădejde“ şi alte căr
ţi ale mele.

care se numeşte Via Sac
ra,

„A adăogat că, va mer
ge şi doamna Arion
cu domnişoara Hârsu. Am primit
cu bucurie dar am adă
ogat că,
ora de pornire s'%0 fix
ăm cu d-l Abeleanu car
e
a avut
amabilitatea să mă inv
ite la o masă la res
taurantul
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Papa Dimo dintro staţiune climaterică situată la circa
20 km. de Atâna. Am fixat întâlnirea la ora 3,30 la: Legaţie, pentru plecare la Dafne.
La ora 12 dimineaţa eram la Legaţie unde am avut
plăcerea să întâlnesc pe cinci macedo-români refugiaţi
din Grebena, Băiasa, Fersala şi Perivoli veniţi personal
să mă vadă. şi anume: Gheorghe Cazana, d-na Sofia
Matussi, d-l Nicolau, Petre Papa-Tanase şi Gheorghe
Ghiuleca.
Unul dintre ei, a fost coleg la Bitolia cu marele nostru
artist Ionel Manolescu, vărul meu, şi îşi reamintea cum
în piesa Florin şi Florica jucată de el la Bitolia când |
era elev. în cl. V liceală, s'a văzut talentul lui de mai
târziu. Mai mult încă a spus pe dinafară câteva dialoguri
din acea piesă. Era aci şi macedo-românul Gh. Atanasescu (agent S.M.R.) şi Mihai Besu (agent C.A. P. $.).
Am aflat că sunt aci în Atena circa 300 refugiaţi afară
de circa 15-—20 români care locuese în Atena şi au

proprietăţi.

Toţi sunt astăzi însă
fi primit dela guvernul
distribuite prin Legaţie,
cu ei. A îost în adevăr
un efect cât se poate dz
Sau trimes alte vagoane

vagon

special pe adresa

_
în mari suferinţe şi dacă nu ar
român cele 30—50 kgr. alimente
nu se ştie ce s'ar fi întâmplat
un mare ajutor şi a produs aci
bun mai ales că, în acelaş timp
pentru populaţia greacă, şi un

I.P.S.S.

Mitropolitul Damas-

chinos pentru al distribui credincioşilor săi ortodoxi.
In asemenea momente grele, aceste ajutoare reale
trimise de guvernul român, pentru poporul grec, stabilese legături sufleteşti mai durabile decât orice alte
mijloace diplomatice, politice, de propagandă, etc., şi
trasează calea legăturilor diplomatice culturale şi religioase care trebue să existe în viitor între aceste două

popoare.
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La ora 7,40 eram la restau
rantul numit mai sus cinc
i
persoane legate printr'o
deosebită simpatie. Masa
era
plină de flori, căci, acu
m în Grecia începe sez
onul
florilor, care sunt frumoase,
variate şi nu prea scumpe.
In locul celui de al şasele
a invitat nesosit pentru
care
era pregătit un scaun, s'au
aşezat buchetele de flori care
completau masa.
Să nu vă închipuiţi că era
un restaurant de lux, cu
chelneri în trac. Era un
restaurant condus cu bun
simţ
şi mult gust, aşa că nici
nu se observa cât de mic
şi
modest era localul. F aima
restaurantului consta în cu-Tăţenie, în servit şi în pre
gătitul mâncărurilor cum
nu
se prepara în cele mai lux
oase restaurante,
Aci mi-a venit în minte o
comparaţie a restaurantelor
Mici şi mari cu aceia a stat
elor mici şi mari. Restauran
te

întotdeauna, mai ales dint
re acelea ivite după război
ca
ciupercile după ploae.
In localitatea aceasta are
şi Familia Regală Greacă
sau o principesă regală un
castel, iar în împrejurimi
există un mare domeniu al
Coroanei din Grecia. M.
$.
Regina -noastră Elena este
mult invitată în aceste loca
lităţi unde a venit şi a stat
de multe ori.
Am constatat cu această
ocazie că M. Ş. Regina, este
iubită în Grecia mai mult
decât oricare alt membru
al
" acestei familii regale.
La ora 3,30 eram înapoi la
Legaţie de unde am plecat
cu toţii, cu doamna şi d-l
Arion şi cu domnişoara Hâr
su,
la Dafne.
Via Sacra, pe care am mer
s până la Dafne, este pito
rească în mersul către Daine,
dar mi s'a părut mai sacră
la înapoiere când am văzut
din tot lungul ei panorama

191
Atenei şi Akropole aşa cum se vede cerul printr'un
telescop sau întrun Planetarium.
Mi s'a spus că se zice Via Sacra, fiindcă pe aci se
făceau procesiunile religioase dela Atena la Eleusis.
„Mânăstirea Dafne construită prin secolul 11 a fost de
multe ori distrusă de invazii şi mai ales de turci care
făcuseră şi pe Akropole o moschee. Poate şi vreun cutremur sau timpul făcuse crăpături şi dărămături în mozaicurile şi frescele cele mai reuşite în lumea artelor.
Sau găsit însă înţelegători care au reparat-o dar nu este
încă

terminată

aşa

că,

mozaicurile

care

au

rămas

sunt

în adevăr uimitor de frumoase, figura lui Hristos pe
care artistul Pa făcut prea posomorât nu mi-a plăcut.
Pare mai aspru decât Mihai Viteazu. Ar avea astăzi o
singură explicaţie această uitătură aspră a lui Christos;
pictorul Pa imaginat cu o uitătură produsă de actualul
război care L/a întristat şi pe Christos.
Dela Dafne am mers înainte circa 5km. trecând pe
lângă fostul templu al Afroditei. Dela ţărmul golfului
Eleusis se vede strâmtoarea şi insula Termopile.
Ne-am oprit câteva momente în dreptul lacului Rheitoi, albastru închis şi limpede cum nu am mai văzut
alte lacuri.
|
La ora 18 eram înapoi la Hotel ca să scriu impresiile
de Sâmbătă şi Duminecă, fiindcă la Bucureşti aş vrea
să scriu numai câteva păreri personale, despre problema
prezentului şi viitorului a macedo-românilor.

Cartea poştală Nr. 78
Domnule general, spunea d-l Cuza Hota, într'o împrejurare oarecare, d-l profesor Gheorganda vă trimite odată
cu admiraţiunea ce vă poartă, omagiile sale şi va veni
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mâine să vă vadă. Să
ştiţi că I.P.S.S. Mitrop
olitul
şef Damaschinos a exprim
at prin d-l Gheorganda
admiraţiile Sale pentru dum
neavoastră şi a dispus
ca
mâine să vi se trimeată dis
cursul pe care îl va ține
Sâm-

bătă 26 Martie, când dumnea
voastră veţi

fi în avion către
Sofia, cu ocaziunea celei
mai mari sărbători naţion
ale
a Greciei, pe Care comand
amentul german a aproba
t'o
să se ţină în toată Grecia.
Veţi fi dar primul murito
r care aveţi acest discur
s
ce va fi cunoscut mai apoi
în toată lumea.
La. ora 7,30 erau adunaţi
la un ceai la d-l Cuza Hot
a
mai toţi prietenii dela leg
aţie pe care i-am cunosc
ut la
Atena.
Spunea gazda că e ceai
ul prietenilor în casa
unui
prieten, pentru un
prieten

care

părăseşte

Atena.

Sunt fericit de această pri
etenie, Dealtfel, eu vam
socotit pe toţi copii ai mei
atât prin vârsta mea cât
şi
pri
n
aspiraţiile care trebue să
lege generaţiile în jurul
iubi
rei
de neam şi țară, şi în
jurul iubirei de omenie
despre
care se

vorbeşte atât de convingător
la Casele Naţionale.

Fel de fel de glume şi
fel de fel de idei s'au
spus
aci până la ora 23 cât
am stat,
Vai de cei care stau depart
e şi n'au automobile, Tra
mvaiele şi taxiurile nu mai
circulă dela ora 7 seara,
iar
Atena are peste 8km.
lungime şi aproape tot
atât în

De fapt turcii islamici,
socoteau din contra că
este mai
bine să o practici această
vorbă decât să te îmboln
ăveşti
din cauza neexteriorizaţi
i ei.

Aşa dar, putem spune glu
ma fiindcă nu-l priveşte pe
iar trecutul

prezent,

nare

cum

să se supere.

193
Unui ofiţer tânăr i s'a dat odată un soldat ordonanţă
ture, foarte bun, foarte ruşinos, şi mai ales foarte vred-

nic şi cinstit.

|

|

Cum însă exterioriza adesea această vorbă de ruşine,
ofiţerul odată supărat i-a dat câteva palme şi i-a
zis:
„pezevenghiule“ să te înveţi minte de aci înainte.
Soldatul a reclamat că i s'a zis „pezevenghi“ nu şi
că
a fost bătut, pentru greşala acelei exteriorizări,
Cum ofiţerul aprecia şi lăuda mult pe soldat, mirat
că soldatul a reclamat numai căi s'a zis pezevenghi,
Sa

interesat

ce

înseamnă

acest

cuvânt

în

turceşte,

şi

atunci a înţeles el că soldatul are dreptate. Astfel, încet
încet, l-a putut desbăra pe soldat de practicarea vorbei
de ruşine, dar ma putut să schimbe sensul cuvântului
pezevenghi.
Soldatul ture avea, aşa dar dreptate, fiindcă fapta
lui nu era condamnată de morala zilnică de atunci,
dar
insulta care i sa adus de ofiţer era nedreaptă căci
el.
îşi făcea datoria ca cel mai bun soldat. Aşa dar nw
confundați virtuțile cu anume imperfecţiuni ale funcţiunilor corpului omenesc.

Cartea poştală Nr. 79
Acest domn care m'a salutat, îmi spune un prieten
dela legaţie este macedonean şi se numeşte Naca. Fste
antreprenor de lucrări. A, stat şi a lucrat numai în Abisinia timp de 37 ani. A venit aci din timpul războiului
abisinean. Este un om: cinstit, bun şi energic, un adie:
vărat luptător în viaţă. Astăzi suferă din cauza devalorizării drahmei. După război, mi-a spus că se va duce
înapoi în Abisinia. Mi-a spus că, acolo nu se fac con13
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tracte şi nu se dau garanţii,
cinste şi pe cuvântul dat.
Ştiu eu, dacă

actualul

război

căci

totul

comptează
|

lipsit de morala,

pe

şi care

a întrecut pe cel din 1914-—1918 în
ce priveşte noţiunea
că tratatele pot fi călcate întru
cât ele nu sunt decât
petece de hârtie, nu va fi răsturnat
şi în Abisinia no-

ţiunea

contractului

verbal?

— Imi pare rău că n'am ştiut
aceasta. Aş fi vruţ
să-l cunosc şi să vorbesc cu el,
— Eu pot să-i spun să vină mâine
la 12 fa dumneavoastră la hotel. Trece mâine la
legaţie să-şi ia ali.
mentele. Veţi auzi multe dela el,
— Aţi început să distribuiţi alimente
?
— Da! am început. Se face o mare
operă de ajutorare
a românilor de aci.
Astăzi o băbuţă macedoneancă
când a primit alimentele a venit plângând şi mi-a sărut
at mâinele.
— Dar îi ştiţi pe toţi aceşti români.
— Vă spun sincer că nu-i ştiam pe
toţi.
— Cred că va trebui organizată o carto
tecă la legaţie
sau la consulate, în care să se treacă
evidenţa fiecărei
familii româneşti. Direcţia generală
a statisticei, Ministerul Propagandei şi cel de externe
ar trebui să organizeze cât de curând direcţii care
să se ocupe cu aceste
chestiuni, desfiinţând alte organiza
ţiuni care nu prea au

cu

ce

să

se

ocupe.

Dacă presupunem că am avea
două milioane de familii româneşti pe tot globul, vă
închipuiţi ce folos ar
îi pentru întreţinerea conştiinţei
naţionale când s'ar ține
legături culturale cu ei atât
prin schimbul de cărți şi
ziare, prin atenţii la anumite
zile cât şi prin stimularea
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lor ca să se organizeze în
societăţi culturale, muzicale,
şi prin apeluri către ei pen
tru anume cazuri de asistenţă, manifestări naţionale,
culturale şi de tradiţie, ete.
Faptul că nu-i ştiaţi, pe toţi
care au venit acum la
alimente,
înseamnă

că, numai

interesul material

i-a făcut
să-şi aducă aminte că sunt
români,
— Fără îndoială că interesu
l material i-a adus, dar
dacă ar fi existat aceste cart
oteci şi legături de care
vorbesc aci, ei ar fi cunoscuţi
dinainte şi aduşi indirect
la o conştiinţă românească de
care ei însăşi s'ar mândri,

deosebit
conta

că, oricând, în împrejurări
pe ţară şi la bine şi la rău.

neprevăzute,

ei pot
-

— Te rog dar anunţă pe d-l
Naca să vină la ora 12
la hotel. Vreau să iau masa cu
el, să aud dela el povestiri despre viaţa din Abisinia şi
să văd ce crede el despre
legătura dintre românii depe
tot globul cu statul roMân şi cu legaţiunile respecti
ve.
La ora 11,30 precis, a doua zi,
d-l Stănilă (veţi afla
din cartea poştală următoare cine
este d-l Stănilă) a
venit la întâlnirea dată, Inainte
de a discuta chestiuni
generale, Pam rugat să meargă
cu mine să cumpăr o
sticlă bună de cognac.
„Mi-a spus că, nu se mai găsesc
nici cognacurile nici
renumitele vinuri greceşti decât foar
te rar, dar speră să
găsească la nişte prieteni ai lui.
In adevăr am constatat că are mulţi
prieteni şi că unii
dintre ei au foarte bune situaţii soci
ale şi materiale în

Atena.
|
Dăm la urmă costul a două sticle de vin,
1 sticlă de

cognac,

1

kgr. pesmeţi şi taxele, cumpărate

mitul local Cellar.

dela renu-
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Cât despre calitatea mărfei sa văzut
aseară la ceaiul
dela d-l Cuza Hota, care a rămas
plăcut impresionat
de surpriza ce i-am făcut, dar mai ales
de darul meu
de a descoperi pe unde se găsese mărfu
rile bune.
Se făcuse ora 12,30. Hotelul Grand
Bretagne unde
dădusem întâlnire d-lui Naca fiind aproa
pe, am trimis.
să-l cheme ca să luăm masa chiar
la depozitul Cellar.

Am

invitat şi pe d-l Stănilă să ia masa.

La început a .

refuzat dar discuţiunile devenind din
ce în ce mai interesante nu s'a mai îndurat să ne lase
şi a anunţat telefonic pe soţia sa că nu merge la masă.
Masa

pentru

trei

persoane

a

costat

patru

milioane

drahme, şi cu nota de mai sus a
costat în total cu
bacşişurile peste nouă milioane.
Vă voi spune într'o carte poştală urmă
toare cât am
râs de această întâmplare.

Cartea poştală Nr. S0
In dreptul terasei restaurantului Hotel
King George,
văd doi domni la o masă care priveau
la mine. Era d-l
Tănăsescu un macedo-român agent la
R.M.S. pe care
îl cunoscusem cu o zi mai înainte
la legaţiune şi un
domn pe care nu-l cunoşteam.
— Am onoare domnule general. Nu
staţi puţin cu

noi?

|

|

— Bucuros. Pentru plimbare şi aer
am plecat dela
Hotel.
— Vă prezint pe d-l inginer Stănilă,
ardelean din Sălişte.
In adevăr un săliştean voinic, simpatic,
cu ochi ageri
şi limpezi, gata să reacționeze când
cineva ar vrea să
spună ceva rău despre ţara lui.
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Este însurat cu o grecoaică din Turcia. Are doi
copii.
Nici unul nu vorbeşte româneşte, deşi Stănilă
tatăl vorbeşte atât de frumos şi corect.
Când mama nu-i româncă şi nici nu trăeşte
într'un
mediu românesc este greu să vorbească copii român
eşte,
zice d-l Stănilă.. Când ar fi să viu iarăşi în
România,
nu numai că vor vorbi perfect româneşte,
dar sunt
sigur că se vor îndrăgosti de ara tatălui lor.
— Ce credeţi domnule general! despre războiul
acesta?
Am auzit aseară la radio că ruşii au trecut linia
ferată,
la Nordul Basarabiei, între Chişinău şi Bălţi.
In timpul acesta trecea o trupă grecească de
cirea 60
oameni care mergeau în perfectă ordine, bine
echipați

şi armaţi cu puşti.

i

— Cum! mai există trupe greceşti?
— Există numai batalionul de Evzoni, pe
care comandamentul german superior l-a menţinut ca
să facă, gardă
la mormântul soldatului necunoscut, aflat
aci în faţa
palatului regal.
— Dar ce însemnează acei trei E.E.F. pe care
îi văd
serişi pe toate zidurile Atenei, cum am văzut
şi la Sa|
lonic.
— Sunt inițialele partidului naţionalist.
Să ştiţi domnule general că aci la Atena
sunt atâtea
partide. câte familii se înrudesc între ele.
Aş vrea să cunosc această chestiune deşi nu
mă interesează

direct, dar întru

cât sunt venit aci ca să cunose

psihologia de răzbăi a acestei ţări ocupată de
germani,
nici indiferent nu pot fi.
— Dacă doriţi viu mâine la 11 tot aci, ca
să vă pun
în curent. Şi cum vă spusei mai sus a venit
la timp.
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Cartea poştală Nr. S1
D-l Naca este fratele profesorului
Hâciu din țară care
a scris o interesantă carte desp
re macedo-români. Ei
sunt dintr'o familie numeroasă
de macedoneni dela Cruşova.
Doamnia-sa a plecat de tânăr în
Abisinia ocupându-se
cu antreprize de lucrări. A plecat
de acolo în timpul revoluţiei 'care a precedat ocuparea
Abisiniei de către
italieni. Fratele său mai mare,
care l-a atrasşi pe el
aci, a rămas în Abisinia.
— Cred că a făcut mai bine spun
e d-l Naca. Eu am
plecat şi îmi pare rău. Am
rămas sărac, dar soţia
mea fiind din Atena a trebuit
să vie aci.
— Fratele dumitale nu este însur
at. Nu! Are acolo
un copil cu o abisiniană, dar el tot
macedonean a rămas
cu sufletul.
|
— Vedeţi, domnule general — spun
e d-l Stănilă — că
am avut
dreptate

țări: familia,
—

satul

eu

când

şi ţara

Da! aşa este, dar cum

am

spus

că

omul

are

trei

din care se trage el ca neam,
rămâne

cu vorba româneas

că
că bărbatul e de unde îi e nevasta.
lată şi fratele lui
Naca a rămas în Abisinia de unde
îi e nevasta.
— Dar gândul i-a rămas tot la cele
trei ţări. Aci l-a
reţinut numai interesele în care
intră şi interesul de
femee cu care trăeşte.
— Şi eu cred ca dumneata, dar
te întrebai ca Să-mi
întăresc mai bine credinţa că, idee
a d-lui Hâciu, fratele
d-lui Naca, de a se aduce în rega
t toţi macedo-românii,
nu este realizabilă, căci. nici toate
familiile nu se pot
desrădăcina, nici satul în care a născ
ut naţia nu se poate
muta
.
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Mi-aduc aminte de o istorioară auzită acum
vreo
treizeci de ani despre nişte turei cultivatori
de tutun,
istorioară care se potriveşte aci.
Şi-a propus cineva dela Regia tutunurilor
din Bucureşti, să planteze în ţară tutun cu sămânţa dela
Cavala,
după aceleaşi metode ale cultivatorilor turci.
In acest
scop s'au angajat câteva sute de turci şi turcoa
ice. Dar

la gară

turcii au întrebat, când

vin trenurile

cu pământ

dela Cavala? Li s'a spus că aceasta nu se poate.
Atunci

ei au răspuns că nici tutun ca la Cavala
nu se poate
face.
— "Trecând în altă ordine de idei, am întreb
at pe d-l
Naca câţi copii are. El mi-a spus că are o
fetiţă măritată cu un indian în Colonia portugheză
Goa, cu
care avea până la 1941 trei fetiţe. De
atunci nu mai
ştie nimic despre ei.
— Cum văd eu avem români răspândiţi pe
tot globul.
Ce bine ar fi să-i ştim câţi sunt, pe unde
sunt, ce fac ei
pe acolo, ce legături au ei cu ţara, cum
s'ar putea ţine
legătura cu «ei.
— Eu cred domnule general. că, avem peste
două milioane de familii româneşti pe glob cu maced
o-români.
Văd ca şi dumneavoastră că, oricât ar
fi ei de legaţi
prin interese materiale de țările în care
se găsesc, conştiinţa originei lor de români ar rămân
e, dacă sar
găsi mijlocul de întreţinere a legăturilor
sufleteşti cu ei.

—

Mă

bucură

părerea

aceasta

a dumitale.

Eu

am;

scris o asemenea părere zilele trecute într'o
carte poştală cu impresii de război.
— D-l Naca, a spus atunci. Domnule genera
l, eu am
văzut şi am simţit această nevoe chiar
atunci când a
venit în Abisinia d-l ziarist Tican Roma
no dela Bucureşti, l-am servit ca pe un frate, câteva
luni, printre
noi, şi l-am ajutat noi vreo trei români
câţi eram pe
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acolo, ca să cunoască bine cum este vorba
, gândul şi
simţirea celor depe aci. Ştiu că a scris
domnia-sa ceva
despre acestea în „Universul“,
— A scris şi o carte. Mă mir că nu va trimis
-o.
— Dar să vă mai spun una. Când era fetiţa
mea de
15 ani am venit la. Bucureşti pentru câtva
timp. Ea nu,
ştia nici o vorbă românească şi nici dialect
macedonean.
Intro lună a învăţat perfect româneşte. Din
nenorocire
acolo în Indii unde este măritată a uitat,
fiindcă nu are
cu cine vorbi. Dar faptul că a învăţat reped
e româneşte

înseamnă

că

sângele

apă

nu

se

face,

— Ai dreptate! îi spun eu. Copilul d-lui Arion
născut

aci la Atena,

sunt

cinci ani de atunci

nu a ştiut nici o

vorbă românească până în vara aceasta,
când venind în
țară la moşia din Vlaşca a învăţat perfect
româneşte în

câteva săptămâni.
— Da acestea, d-l Stănilă
copii

mei

nu

ştiu

româneşte,

E

adaogă
căci

următoarele:

soţia

mea

nici:

fiind gTe-

coaică are asupra lor efect de naţiune şi
eu nu vreau şi
nu pot să-mi strie liniştea în casă pentr
u acest apt.
Sunt atât de convins că în sângele lor este
destul sânge

românesc

din

neamul

lui

Stănilă,

încât

nu

mă

îndoese

că se vor simţi fericiţi când vom veni în
ţară. Observ
chiar depe acum la fetiţa mea de 16 ani
cum clocoteşte
românismul în ea, mai mult decât în băiat,
Tot vorbind aşa, uitasem să bem paharele
de uzo din
faţa noastră. Era ora 1,30 şi încă nu coma
ndasem nimic
pentru masă, atât eram de încălziți prin
acest naţionalism al nostru.
Dar fiindcă se lungeşte mult această carte
poştală, voi
continua în cea următoare.
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Cartea

poştală

Nr.

82

— Dar, dumneata domnule Stănilă, de când ai
din ţară?
|
— Sunt de atunci peste 30 de ani. Am plecat ca
austriac din Sălişte şi am ajuns. în 1918 supus
dela Sălişte. Dela plecare mam mai venit în ţară

ştiu

bine

dacă

părinţii

mei

mai

trăesc

sau

plecat
supus
român
şi nu

nu.

Sper

câteva

mii

că imediat după război să viu în ţară să stau câteva luni
să-mi văd ţara reîntregită, să văd satul, să caut familia
mea pe unde va fi, să văd cu ochii mei şi să aud cu
urechile mele pe copii mei vorbind româneşte şi pe
soţia mea pricepându-i.
Apoi mă voi înapoia aci la Atena sau în America unde
am stat peste 20 de ani şi de unde am călătorit maj
tot pământul.
'Am plecat dela Hamburg ca lucrător minor fără multă
carte, am călătorit pe vapor fără bani, muncind ca salahor, pentru serviciile din restaurant, am intrat la Ford
pe singura poartă de intrare, am muncit ca lucrător
în fabrică, şi treptat treptat am ajuns al doilea inspector
general al lui Ford din Europa de Nord şi de Sud-Vest,
iar în urmă, sunt 12 ani de atunci, am venit la Atena,
de unde îmi e nevasta. Pe atunci fabrica Ford nu avea
mai mult de 2000 metri patraţi, când am plecat era de

o

sută

de

ori

mai

mare;

iar

acum

este

de

de ori mai întinșă şi de mii de ori mai cunoscută în
lume.
— Mi-ai spus că la Ford este o singură poartă de intrare, te rog explică-mi.
—

Da,

aşa

am

spus

şi

aşa

este

în

realitate,

atâb

în mod figurat cât şi în mod real. Aci nu se intră cu
iitluri ci cu sănătate şi muncă. Te examinează când
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vrei să intri dacă eşti sănăto
s şi intri ca să vadă
cum te
porţi la munca pe cars
ţi-o dă-ei, nu pe care o
vrei tu.
Actele şi titlurile le pui
într'un plic şi nu le mai
vezi nici
tu nici ei, decât atunei cân
d pleci definitiv de aci,
Atunci, desigur că îţi
dă şi ei unul al muncii
şi al
sănătă

ţii care face câ toate cele
lalte.

— Trecând Prin faţa ter
asei unde ne găsiam, dou
ă
grecoaice destul de frumoa
se, mai ales simpatice,
cum
:
de altfel sunt circa. 70%
din grecoaice, Pam întreb
aţ,
cât a voiajat unde a găs
it femei mai frumoase.
ambele puncte de vedere,
Frumoase în majoritate,
mai ales durabile, chiar
prea
durabile, căci au Piciorul
'ceva mai gros, sunt scandi
navele, în specia
nau

suedezele.

nevoe

Deaceea

să-şi

adaoge

ele

nici

mai

nu

nimic

se

far-

la fru-

Nemţoaicele, cum ştiţi, nu
sunt nici frumoase nici n'a
u
gust la îmbrăcat, dar cân
d apar unele mai ciselate
pe
ici colea, îţi plac din toat
e punctele de vedere.
Nici franţuzoaicele nu sun
t prea frumoase dar au
atâta gust şi sunt atât de
vioaie încât nu bagi de sea
mă
că nu sunt chiar atât de fru
moase.
Englezoaicele şi americane
le sunt frumoase,
unele
chiar foarte frumoase, dar
nu sun durabile. F rumuse
ţea
lor are ceva de standardi
zat, nu sunt ca grecoaice
le
şi
italiencele în mii şi mii de
forme şi gusturi,
Belgiencele şi Elveţienele
merită oarecare menţiune
de
frumuseţe şi durabilitate.
Rusoaicele sunt un fel
de amestec de mongolism
,
Slavism şi tătărism şi
se găsesc pe ici colea
tip
uri
frumoase. Mai toate sunt
însă durabile ca Şi bărbaţii
.

Totuşi,

să ştiţi,

domnule

general

că, cele

mai

frumoase

ee a tea erat

l

căci

i ei

dează
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femei din lume sunt georgiencele, frumoase şi durabile.
Spaniolele sunt şi ele frumoase dar nu ca georgiencele.
Există însă în lume un tip frumos de femei, durabil
şi superior ca suflet pe care îl ştiţi și dumneavoastră
bine: este femeea română.
— Ai dreptate, domnule Stănilă, sunt şi la noi amestecuri, că, prea au trecut peste meleagurile noastre

atâtea neamuri, dar apa a trecut şi pământul românesc
a rămas cu natura, cu flora, faima şi femeile lui fru-

moase, durabile, vrednice şi bune ca soaţe şi mame.
— Aşa am crezut întotdeauna. Tot aşa am văzut şi
am constatat decând călătoresc în lume.
Dar iată că tot nu putui scrie cele ce am cules dela
această masă luată cu d-l Naca şi d-l Stănilă. Deaceea
încerc

să mai

scriu o. carte
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— Avem peste trei sute zile bune în Atena, dar nu.
au toate aceiaşi lumină şi frumuseţe spune d-l Stănilă,
cum de altfel mi se mai spunea şi de alţii.
— Fi ce vrei! Atena e femee. Are capriciile ei pe
lângă frumuseţea ei variată dela o zi la alta.
— Da, da, Atena şi femeile ei, au capricii. De altfel
aşa sunt cu toane şi variaţii toţi grecii, deși, la urma
urmei, tot greci rămân căci toţi vorbesc şi se tocmesc.
Deaceea grecii luaţi în parte, nu reprezintă Grecia în
total,
Sunt acum în Grecia circa 20 de partide: naţionaliste,
regaliste, comuniste, guvernamentale, filo-germane, filo-

engleze, filo-italiene, aşa că nu le mai dai de cap.
Acei trei E.E.E.

de care m'aţi întrebat, înseamnă

pe
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greceşte „Ftnichi, Enosis Elin
on“ adică Uniunea tineretului naţionalist,
Mai există o grupare cu scop
naţionalist E.D.E.S.
sub generalul Napoleon Zervas
înfiinţată după capitularea Greciei din foşti combatan
ți, şi organizată în diferite grupuri prin munţii din Nord
ul Greciei.
— Poate această organizaţie este
ajutată de englezi?
— Cred şi eu, deşi de trei ani
oscilează şi lucrează
ici colo
şi cu germanii,

În inima lor.
— Poate că Zervas
Greciei.

aşa

că e greu să constataţi

gândeşte

să ajungă

ce e

conducătorul

— Ştiu eu. Se poate. Acum e la
modă dorinţa în fiesă

care om
atât mai
— Dar
şi numai
— S'au
în păduri

case şi prin

ajungă conducător de țări şi
popoare. Cu
mult în Grecia,
care dintre aceste partide lucr
ează mai ascuns
prin păduri Şi munţi.
încurcat şi ei. Astăzi sunt ase
menea grupări
sau în munţi ca haiducii, iar mâin
e umblă prin
.sate ca civili

care

fac

pe

„nici

ustu

roi n'a
mâncat nici gura nu le miro
ase“, Cei care lucrează
ascunşi sunt comuniştii şi naţi
onaliştii, dar de multe
ori se împuşcă între ei ca la
război fiindcă sunt mii
multe grupări care nu se înţe
leg între ele.
Zilele trecute a fost la marginea
Atenei o luptă crâncenă între andarţii coboriţi
de prin păduri şi cei din
oraş ajutaţi de poliţia oraşului
. Se zice că au fost
peste o sută de morţi şi răniţ
i.
— Dar poliţia germană nu s'a
amestecaţ,
— Nu se amestecă mai niciodat
ă. Priveşte şi ea ca;
orice spectator. La urma urmei
cred că bine face. Lasă
pe nebuni să-şi facă de capşi
nu intervine decât atunci
când ordinea publică de care
depinde Siguranţa de aci
a germanil

or

ar fi ameninţată.
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— În general n'aţi putea să-mi spuneţi câteceva şi
despre alte partide.
— V'am cam spus tot ca aspect general. Adaog că
mai existăo a doua uniune a tinerilor regalişti Eben şi
alta a frontului naţional grec anti-comunist (Eame).
In fine, există o grupare A E (Grecia luptătoare) şi
alta RAF (Grecia filo-engleză).
In general
Câteva din
gelui plecat
să stea cu
ceeace

aceste grupări n'au mare aderenţe în 'masse.
aceste grupări fae propagandă contra Reîn Anglia şi cer un Rege dintre acei care
ei la taifas. Acestea toate depind însă de

vor putea

şi vor vrea

englezii sau germanii

când

vor învinge. Mai toate aceste partide vor fi şi vor lucra
sub supremaţia unuia dintre ei, ceeace nu este cazul
deocamdată decât pe ascuns, dar este.
— Cam tot aşa lucrează şi comuniştii?
— Da! Dar să ştiţi domnule general că, grecii nu vor
fi niciodată comunişti. Asemenea partide având la bază
interesul material, ele trec de partea acelora care ştiu
să

le

satisfacă

aceste

interese.

— Curios popor.

— Da curios! dar patriot şi unit când e vorba de Grecia, de trecut şi de fiecare dintre ei.
— Te rog spune-mi dece urăsc ei astăzi pe macedoromâni

şi pe

români.

— In afară de motive mai vechi, ei nu iartă că s'a
dus aci în ultimii trei ani, o politică alături de italieni.
Uitasem să vă spun că şi guvernul sprijină direct
câteva organizaţii, compuse în special din intelectuali,
toţi anti-comunişti. Aceştia sunt: organizâţia forţelor naționaliste elene (0.E.D.E.) organizaţia elenă (0. S.P.0.)
_ Uniunea tineretului naţionalist despre care am vorbit

mai sus (E.E.E.).

|
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Săracul tineret a ajuns
de vânzare Şi fără să
ştie cui
aparţine şi care dă mai
mult.
Numai Christos a dor
it sincer pe tineret
fără să-i
mintă, zicând fariseilo
r „Lăsaţi copii să vin
ă
la
mine“.
-- Şi fiindcă ne găsim
asupra acestei probleme
a orga-

educaţie fizică, pentru
ambele sexe, precum
şi în cercetaşi şi cercetaşe. Ide
alul Suprem este săn
ăta
tea şi
puterea fizică în servic
iul Turciei naţionaliste
;
b) Grecia grupată în dif
erite asociaţii fără o con
ducere
unitară şi făr

ă un ideal precis sup

erior. Aci primează
printre tineret preocupaţ
iunile politice,
Modesta mea părere est
e că, angajarea tineretul
ui în
problemele politice îna
inte de coacerea minţii
lui,
este
0 greşeală pentru pop
oarele care îşi reazim
ă credinţa,
cultura şi civilizaţia lor
pe evoluţia dela bine
la mai
bine, concepţie din car
e a născuţ noţiunea
Omul de
abil, afacerist şi
artificiale şi a aprea mulţi Arisapare
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Eram la
Spusesem
când m'am
la 200m.

o masă în Atena la care
am repetat cele ce
eu odată — sunt vreo
20 ani de atunci —
urcat pentru prima oară
în avion şi am ajuns
înălţime, poziţia pe care
trebue să o aibă

eee ama

va

e ea to

Atunci
lui.

ma

de înţeleasă astăzi, din
cauza omului
plin de «el însăşi, car
e a creaţ cele
păsat şi apasă țara noa
stră, care are
toteli şi Napoleoni.
Să sperăm. Va trece
şi ceața asta.
omul de nădejde în toa
tă splendoarea
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monarhii faţă de poporul lor: să vagă pe toţi, să-l vadă
toţi, să nu-l atingă nimeni cu cotul şi să nu-i ajungă
la
nas nici un miros.
De aci conversațiile noastre au trecut pe nesimţite
dela

una la alta până au ajuns la două glume din viaţa lui

Titulescu, pe care istoria viitoare îl va aşeza în Panteo
n.
O

familie

oarecare,

pe unul şi pe altul
i se dea fiului său
susținând că va eşi
Titulescu care îl
ştia

că, tânărul

cu influenţă

politică

atunci,

a pus

să stărue pe lângă Titulescu ca să
un post cât de mie în diplomaţie,
ceva din el, ete.
cam cunoştea pe candidat şi care

era simpatic, dar

atâta

tot,a

zis:

„Şi Mă-

găruşii sunt. simpatiei când sunt mici, dar când
crese
se fac măgari“.
Altă dată, când alt protejat nu prea intelig
ent, al
altei familii, a făcut unele greşeli boacăne, Titule
scu a
zis: „ăsta crede

că, pentru a

fi diplomat nu este deajuns

să fie cretin şi tâmpit, trebue să dea şi probe“,
Cartea

poştală
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Când încep să scriu această carte poştală mă
gândese
la acele gospodine vrednice şi talentate, care,
din soldurile rămase dela mesele precedente, serves
c dejunuri
admirabile pe care nu le mai uiţi niciodată.
Dacă aş reuşi măcar cât o gospodină mai puţin
talentată, ca să scriu din soldurile impresiunilor
rămase de
zilele precedente câteva cărți poştale la
Atena, aş fi;
fericit mai ales că, mi se pare că tot n'am
arătat complet,

mulţumirile mele d-lui Arion şi tuturor colabo
ratorilor
lui pentru dragostea frăţească cu care
m'au primit şi
m'au ajutat să-mi culeg informaţiile privit
oare la călătoria mea.
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lată câteva din aceste solduri:
Am auzit că, la alegerea de Mitr
opolit a I. P.S. S. Damaschinos ar fi spus Venizelo
s următoarele: „Nu ştzu.
cât va câştiga biserica, dar
văd cât a pierdut politica
prin alegerea lui ca Mitropol
it“.
Atât cât L-am văzuţ pe Sanc
titatea Sa la audienţă şi
cât pot ceti în sufletul oameni
lor aş crede că, n'a pierdut
nimic politica, fiindcă prin aleg
erea lui de către biserica
de eri, Pa câştigat Grecia de
astăzi şi-L va slăvi Grecia
de mâine.
Trecând pe stradă d-l Cuza Hota
îmi spune întrun.
moment dat: vedeţi pe domnul
acela care trece pe celălalt trotuar? Este cel mai mar
e economist al Greciei,
se numeşte d-l Filaretos. Are
o reputaţie mondială, dar
astăzi suferă,
Când a fost întrebat de
el cataclismul economic al
puns: „Fu am judecat cu
de câtăva vreme. Cine ştie
magului“.

cineva, cum de n'a
Greciei de astăzi,
logica, dar logica a
unde s'a ascuns de

priceputi.
el a răsdispăruţ,
frica cio-

Unul dintre macedo-românii refu
giaţi la Atena, m'a
întrebat dacă eu am avut la Salo
nic şi o altă soră, afară.
de d-na Maria Capsali?
— Da! am avut! Se numea Didi
na! Era atunci o fată,
frumoasă şi cuminte. Astăzi este
o soaţă şi o mamă distinsă, mult respectată de Brezeni
şi de toţi acei care o
cunosc.

“Un

macedo-român

din

Grecia

mi-a

povestit

că la
expoziţia dela 1906, a fost la
Bucureşti cu mai mulţi
studenţi şi că i-a primit Regele
Carol 1 la Sinaia. Cu
această ocazie Regele Carol I a
întrebat pe fiecare din
ce sat macedonean este. Unul dint
re ei a spus că este
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din Breaza. Brato, Braio, răs
punse Regele, suntem vecini, la 16km. de aci,
Probabil Regele distrat a con
fundat Breaza din Prahova satul meu natal, cu Brea
za din Macedonia. Satul
macedonean Breaza, este situ
at la circa 35 km. de Ianina
şi de Grebena. Dar Breaza fiind
în Transilvania de Nord,
în- Bucovina, în Basarabia,
în F ăgăraş, în Buzău şi în
Macedonia, dece n'aş susţine
eu că este un nume pre
destinat
.

|

i

De altfel eu am viziunea că
Breaza va deveni peste
câteva decenii o dublare a capi
talei, pentru odihnă,. inspiraţie şi sănătate, rămânâ
nd Bucureştii o capitală
„politică, economică, universitară
, ete.
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„Fiind încă multe solduri de
scris, mă văd silit să mai
fac o carte poştală cu câte ceva
din cele uitate.
|
Imi spunea cineva care se duce
a la Ankara destul de
des despre o stare de mentalit
ate pe care eu n'am observai-o.
.

_

Intre cuvintele şi frazele la mod
ă în Turcia naționalistă
este „noi simţim şi gândim laic
, Prejudecăţile trecutului
le-am înlăturat. Ele nu mai
împiedică avântul nostru,
laic şi naţional. Odată un ture
cu puternice sentimente
religioase, dar un mare politici
an naţionalist, -susţinea
într'o discuţiune că, turcii nu
pot fi despărțiți de cre-

dinţa lor mahomedanistă.

Intrebat cum poate gândi laic şi
totuşi să rămână mahomedanist, el a răspuns: turc
ul nu se poate schiinba,
dar vom schimba dicționarele în
sensul că, laic înseamnă
„mahomedanism.

,

210.
O fi, ori n'o fi adevărat nu ştiu, dar este adevărat că
această glumă circulă pe acolo.
Mă gândesc la efectul pe care îl produce câteodată
titlul unei cărţi — cu totul contrariu scopului urmărit
şi cuprinsului cărţii. Ca să nu fac ocol mare, trec direct
la un caz din această călătorie.
In anul din urmă am fost adesea întrebat la Bucureşti
şi de mulţi intelectuali dacă în „Filosofia războiului şi
evoluţia lui“ voi analiza şi operaţiunile militare din
războiul intercontinental! de astăzi.
Le:am răspuns că filosofia nu face analize ştiinţitice.
Aşa dar în filosofia războiului nu voi analiza operaţiile.
militare de război. — Dar Clausevitz, dece a făcut în „Filosofia războiului“ analiza operaţiilor militare ale lui Napoleon?
— Aveţi dreptate, le răspundeam eu, dar la el este
vorba mai mult de spiritul critice asupra operaţiunilor
militare din care a dedus principiile ştiinţei militare,
decât de filosofia războiului ca fenomen social, uman,
moral şi naţional.
Iată însă că, la audienţele ce am avut la Patriarhul
ecumenic dela Istambul, la Mitropolitul circumseripţiei

Salonic şi la Mitropolitul şef dela Atena, titlul meu a

provocat imediat reacţiuni interpretându-se
cuprinsul
studiului meu, ca o apologie a războiului, numai în sen
militarist.
i
— Cum există o filosofie a războiului?! a întrebat
1. P.S.5. Patriarhul dela Istambul.
— N'ar trebui să fie nici filosofia războiului nici războiul, a spus I.P.S.S. Mitropolitul Salonicului.
— Mai bine s'ar zice „Nebunia războiului“ decât fi-

losofia

Atena.

războiului,

a

zis

I.P.S.S.

Mitropolitul

dela

211

Cuvântul război nefiind acceptat de
altar, el provoacă
asemenea nedumeriri,
|
Dar eu urmăresc în filosofia războiului
toemai o etică
superioară dela care s'au depărtat războ
aiele, mai ales
„actualul război intercontinental,
,
Prin această lucrare urmăresc ceeace
s'a spus şi trebue
să se spună: „Nimic fără Dumnezeu
“ adică nimic fără
credinţă, justiţie, dreptate şi moral
ă,
|

In ziua când am fost la Inalta slujbă pent
ru investi=

rea I.P.S.S. Mitropolitul Tebei,
am avut cinstea să
cunosc pe doamna Papadopulos soacr
a domnului profesor Gheorganda. O distinsă şi frum
oasă femee, care,
probabil s'a măritat prea tânără ca să
aibă o fată măritată şi un nepot. Greu va fi pentru acest
copil să deosebească pe mama lui de mama mare,
După investirea Mitropolitului Poly
karp am fost invitat -la o cofetărie de d-l profesor
Gheorganda unde a
luat parte doamna Papadopulos soacr
a sa şi d-l Cuza
Hota. Cu această ocazie am discutat
câteva chestiuni generale care privesc astăzi, cum vor privi
mâine şi întotdeauna, strânsa legătură ce trebue
să existe între politica României şi politica Greciei,
în special, din punctul de vedere religios, cultural şi
economic,
Cam în jurul acestor chestiuni, ne-a
m întreţinut şi
după amiază între orsle 18-19 când
am fost invitat
la un ceai la d-sa.
|
Cu

acea

ocaziune

am

avut

cinstea

să

cunose

şi

pe

doamna Gheorganda şi pe domnişoara
de Weck dela
Crucea Roşie Elvețiană, verişoara d-lui
ministru de Weck
al Elveţiei în România. Pe simpatic
a şi tânăra soacră
Papadopulos n'am. mai întâlnit-o aci.
li trimit pe această
cale regretul meu că mam întâlnit-o
şi omagii respectoase însoţite de speranţa că o voi
mai întâlni odată.
Cu harta în mână, m'a întrebat d-l
profesor ce cred
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eu despre situaţia frontului de Est. Cu conştiinţă împăcată, fără ură şi părtinire i-am spus ce cred. Rămâne
ca timpul să hotărască; iar d-l profesor va spune la
timp dacă am prevăzut ceva din cele ce se vor întâmpla
anul acesta.
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doamna Arion

şi doamna

Ciuli să

nu

mai exista

Ne-am mirat

nimic

de

mâncare.

cu toţii cât am mâncat şi cum au trecut

MR

au început

SC ee

Când

aşeze la masă piftelele prăjite, şunca, fripturile, salatele,
diferitele gustări şi prăjituri, ne întrebam cine va mânca
atât. Dar după două ore şi jumătate la împachetare

ae

In ajunul plecărei mele dela Atena, prietenii dela legaţiune au hotărit un pic-nic la Pendeli în munţi, circa
20 km. de Atena. Mi s'a spus să nu aduc nimic. Cum la
asemenea piknic-uri vine fiecare cu câte ceva am venit
şi eu cu patru buchete mari de violete pentru cele două
doamne şi două domnişoare care participau.
La ora 13,30 eram la Pendeli. Cum însă era frig
am intrat într'o cârciumă, destul de curată, al cărei
proprietar Canelos Gheorgopulos, cirea 40 ani, ne-a primit cu tot ce putea el oferi mai bun.
Era obişnuit cu astfel de piknic-uri, căci avea veselă
de tot felul pentru 40—50 persoane. Avea şi un vin
alb limpede şi bun, dar cu miros de reşină. E mai bun
pelinul nostru.
Mai erau acolo în sală şase lucrători dela cariera de
marmură din apropiere şi doi ofiţeri germani, unul dela
Colonia şi altul dela Breslau. S'au bucurat mult când
le-am spus câte ceva din cele ce cunoşteam din aceste
două regiuni.
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aşa de repede cele două ore şi jumătate
cât am stat aci.
Minunea aceasta a făcut-o aerul foart
e curat şi uscat
de aci, care dispune omul peiitru viaţă
şi veselie, precum

şi faptul

că s'a vorbit,

s'a cântat,

s'a râs şi s'a povestit

atâtea întâmplări, glume, fapte şi
idei încât a trecut
timpul ca o clipă.
Din aceste clipe am tras însă multe
învățături din

care

împărtăşesc

aci

câteva.

In timpul când mâncam, s'a dat şi lucră
torilor aflaţi
în local câte ceva din cele ce mâncam
noi.
Unul dintre ei a urat astfel: în sănăt
atea dumnea-

„voastră

şi

pentru

ceeace

gândesc

oamenii.

Cam roşu zise încet prietenul meu de
alături.
Nu «e roşu deloc, răspunsei eu. El a urat
să se împli:
nească ce gândesc oamenii dar n'a spus
care oameni.
S'a gândit poate la breasla lor, la
ţara lor ocupată.
Sa gândit poate la toate țările ocupa
te. Sau gândiţ
poate la pace. Fac aceste presupun
eri sprijinit şi pe
credinţa ce am despre comunismul
grecesc care ţine
mai mult la interes decât la idee.
Dintre glume reproduc una aci fără
comentarii: un
grec după ce a ascultat o conferinţă
privitoare la dieosebirea dintre individualitate Şi colec
tivitate a spus ca
a înţeles „amândouă există dar cea
dintâi stând în plapomă cu omul îi pute numai lui de
aceea nu se ruşinează, iar cea de a doua nu se rușineaz
ă ori câte prostii
ar face, fiindcă nu are obraz“,
Când petreceam astfel doamna Ciuli
aduce la masă
pe o farfurie mare o prăjitură într'o
formă de savarină,
dar ceva mai albă. Era o halva turce
ască.
În afară de forma frumoasă ce avea,
era atât d&
gustoasă, încât fiecare dintre noi am
întrebat cum o face
aşa albă, noi ştiind că halvapa turce
ască este cafenie,
Ca să nu mă acuzaţi doamnelor gosp
odine că nu am
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cerut reţeta, iat-o: 1 pahar unt-topit, 2 pahare griş, 3
pahare zahăr, 4 pahare apă. Se prăjesc migdale cu unt,
se adaugă grişul până se îngălbeneşte. Se topeşte zahărul
în apă pe foc şi se amestecă cu totul. Se aşează în formă.
Nu se mai pune la cuptor. Se aşteaptă întărirea în formă
şi se serveşte la masă.
Dacă aş serie cât folos moral şi cultural am tras din
acest piknic, ar eşi o broşură interesantă, dar nu acesta
este scopul impresiilor mele de călătorie. Totuși mai
adaog ceva.
In locul liber destul de întins din faţa restaurantului,
văzând un bust din marmoră albă cioplit din acelaş bloe
cu piedestalul, am întrebat al cui este şi mi s'a spus că

este al unui poet popular grec Cristali. Alţii au adăogat

că era macedo-român, dar că din anume motive personale nu s'a manifestat ca un frate bun, deşi a cântat mult
viața păstorească. Dacă mai stam riscam să asistăm
la cearta a două partide din cauza acestui poet.
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Am scris într'o carte poştală precedentă că în prima
zi a sosirei mele la Atena am avut norocul să mă urc
pe înălţimea Akropole, dar nu văzusem de aproape
Pantheonul,
Propileele, Templul Cariatydelor, muzeul
-şi alte câteva lucrări artistice de pe acest platou.
+ Lăsasem înadins să văd acestea în ultima zi a plecării

ca

să

reconstitui

în mintea

mea

toată

constelația

topografică,
artistică şi edilitară a Atenei,
ceeace
“aveam proaspăt în minte şi în cadrul reflexelor de lu-

mini multivariate ce cad asupra Atenei şi fac din ea o

bijuterie a lumii, concurenţă reală a raiului.
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Cât citisem despre Atena şi câte tablouri şi fotografii
văzusem ale Ategei şi ale Greciei, nu trecusem totuşi
prin emoţiile şi mulţumirile sufleteşti ale lucrurilor văzute

şi

trăite.

“Aşa se explică dece în ultima zi a plecării mele din
Atena în ultimele două ore. de lumină, am fost mişcat
că m'am urcat pe Akropole însoţit de d-l Radu Arion,
Cuza Hota, domnişoara Tolmide şi domnişoara Hârsu.
Văzusem în zilele precedente unele părţi din Atena
şi împrejurimi în special Teseum, Via Sacra, drumul
la Falero vechi şi nou, drumurile spre Eleusis, înălţimea din Nord-Estul Atenei, cei trei munţi înconjurători
Agaleos (Vest) Pentelia (Nord-Est) şi cel de Est, drumul. spre Pangos şi altele, dar „situaţia lor generală
faţă de Akropole, simionia ce fac cu Akropole, şi ce :
reprezintă această simfonie faţă de ambianța ei cosmică, cum se însumează toate acestea în legenda istorică;
a Greciei nu putusem vedea nici înţelege decât de aci
depe înălțimea Akropole.
Aci am văzut cu ochii sufletului meu că, gigantescul
artei vechi al Asiei şi Africei, a fost eclipsat de frumosul
proporţiilor şi armoniilor gândirei şi realizărilor Atenei.
Acei am văzut şi verificat eu că, materia fără spirit nu
poate crea decât monştri, şi spiritul fără materie nu
poate fi creator. Aci am văzut că doctrina Caselor Naționale cuprinde aceste adevăruri eterne, deşi luptătorii
din 1916—1918, cari au creat-o, nu văzuseră Atena. Fi
luaseră însă contact cu divinitatea prin etica superioară
a acelui război sfânt cu adevărat, unde se săvârşia prin
materie .ceeace justiţia şi morala hotărise dinainte să se
împlinească.
|
Atunci mi. s'a dus gândul la analogia cu creaţiile biologice şi cu legile afinităţii, din care iau naştere crea- .
ţiile naturii în lumea materiei.

-
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Atunci şi acolo a apărut în mintea înea, la un capăt,
Roma realistă organizată prin legi, ordine şi spirit imperialist (născuse prin răpire) iar la celălalt capăt
Atena spiritualistă, care a dat. realităţilor aspre ale
materiei, legile eterne ale proporţiei şi armoniei.

Şi tot atunci şi acolo am avut eu viziunea că, a doua

renaştere care va veni va trebui să proporţionalizeze
şi să armonizeze creaţiile realiste ale Romei cu
cele
idealiste ale Atenei ca să se apropie iarăşi de atotputernicia creatorului şi să nu mai cadă în realismul exclusiv al filosofiilor materialiste de astăzi care au zăpăcit
lumea.
Ce a urmat dela coborîrea depe Akropole, 19,30, şi
până la ivirea zorilor de a doua zi când am plecat
cu
avionul spre Sofia, trăeşte în mintea mea ca un vis săpat
a.
adânc

în

sufletul

meu

ca

ceva

care

Cartea poştală
— A
lătoriţi

a fost

Nr. 89

venit aprobarea Comandamentului
cu

avionul

dela

Atena

odată.

la

Sofia,

German
spune

să căd-l

Cio-

rapeiu, dar nu aveţi loc decât Sâmbătă dimineaţa. Avionul pleacă la ora 7 dimineaţa. Am aranjat totul inclusi
v
mergerea la aeroport. La ora 5,30 viu să vă iau
dela
hotel împreună cu d-l Arion care ține mult să-şi îa
ziua
bună dela dumneavoastră în aerul curat al dimineţei,
simbol al atmosferei ce aţi adus printre noi cât
aţi
stat la Atena.
Cum doriam să fiu la Bucureşti Duminecă 26 Martie,

am renunțat să mai rămân la Sofia două zile, unde aşi

fi vrut să completez studiile mele cu unele chestiu
ni.
Aş fi vrut să văd aci institutul nostru universitar
şi să cunosc vreun scriitor militar bulgar cu care
să
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discut chestiuni privitoare la studiul meu. Aş fi vrut să
văd aci şi organizarea muncii tineretului despre care
se zice că a fost organizată înainte de munca tineretului
german. Se impunea să văd şi Ciamkuri, localitate la 70

“km. în munţi, unde s'au refugiat legaţiunile şi o parte

„din autorităţile bulgare, în urma bombardamentului Sofiei.
In fine, trebuia să vizitez biserica română şi comunitatea românească de aci.
Menţionez toate acestea

ca

nu

cumva

să

se

creadă

că n'am vorbit mai mult în aceste memorii despre legaţiunea noastră dela Sofia, atât de bine condusă de d-l
ministru Cristu, şi unde am fost bine primit de d-l maior
Pleşoianu, ataşatul nostru militar. Dar împrejurările au
fost cu totul contrarii şi fiind Duminecă nu se găsea

nimeni în Sofia.

Am sosit pe aeroportul Sofiei la ora 9,30 cu o escală
de 20 minute la Salonic,
|
i
La prima sosire a mea dela Rusciuk la Sofia am fost

invitat la dejun de d-l maior Pleşoianu la care a luat
parte d-l ministru Cristu şi alţi patru colaboratori ai
domniilor lor. Mam simţit bine şi am ascultat povestiri
trecute şi prezente foarte interesante, spuse, mai ales
de d-l ministru Cristu. Masa a avut loc la clubul intelectual din localitate, singurul local din Sofia, de după
bombardament, unde se poate mânca bine. Sau servit
şi cunoscuţii păstrăvi roşii din Ohrida, regiune care a
aparţinut Macedoniei înainte de 1913 şi s'a alipit Bul-

gariei după războiul actual.
“Mai menţionez că bombardamentele

cedente au mărit
şi au mărit panica
bombardamente din
în cartea poştală Nr.

Ă
din

zilele

pre-

rănile Sofiei cu cel puţin 20%
ce fusese produsă dela primele
Februarie despre care am vorbit
3.
-
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In această: zi cu viforniţă şi frig, am fost foarte
mulțumit că am găsit hotelul Slaviansk neatins
de bombardament, că am găsit şi valiza pe care o
lăsasem aci
pentru păstrare şi că mi s'a dat imediat un
apartament
cu toate geamurile sparte. De astă dată hotelu
l era şi
mai puţin îngrijit căci nu mai avea apă. Domni
lor călători ca să găsiţi camere la hotele în plin război
daţi personalului conducător şi de serviciu cel puţin dublu
decât
li se cuvine ca bacşiş şi să nu neglijaţi: pe
nici unul
dintre acei care pierd vremea pe acolo. Celor
mai mari
daţi-le mai mult. Altfel, în plin război nu găsiţi
camere
la hotel.
Tot graţie unei astfel de metode a lui Ilie, fost odată
pe lângă siguranţa unui regim politic la Bucure
şti, am
găsit în aceiaşi zi şi o cabină la vagonul de dormi
t pentru
Bucureşti. Altfel mă amâna pentru a doua zi.
La ora 7 seara am plecat din Sofia. A. doua zi
dimineaţa la -ora 9 treceam Dunărea cu F eryboatul.
In Bucureşti am sosit la ora 11,30.
In gara Giurgiu văd un simigiu cu renumiţi covrig
i
ai Giurgiului. Neavând bani româneşti, propun covrig
arului să-i plătesc în leva bulgare.
Aci nu eşti în Bulgaria: domnule, du-te îndărăt
de
“unde ai venit dacă n'ai bani româneşti.
Păi acolo nu găsesc covrigi albi şi buni ca aici.
-— Te mulţumeşti cu ce găseşti, că-i ţara dumita
le.
Iată-mă dar bănuit că aş fi bulgar.
De altfel călătoriile în plin război sunt periculoase mai
mult prin asemenea bănueli decât prin alte riscuri.
Dea„ceea se cere multă prudenţă, multe legături cu legaţi
ile

țării din care vii şi toată atenţia faţă de autorităţile res-

pective din Îocalitate.

Această întâmplare mi-a adus aminte pe cea din vara
trecută când am trecut din Germania pe vapor ca
să,

|
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merg la. Copenhaga şi când chelnerul depe vapor, ca şi
covrigarul dela Giurgiu, mi-a spus cam cu acelaş dispreţ: aci în Danemarca domnule, nu merg bani nemţeşti.
Ajuns în Gara de Nord mi se întâmplă un fel de absenţă dela realitate, explicată oarecum şi prin: bucuria
sosirei mele în ţară.
|
“Neavând bani schimbaţi rog pe şofer să plătească el
hamalul.
-— Cât să-i dau domnule?
— “Trei sute de lei.
— Ce? cât?
— Da! trei sutede lei. Obişnuit în Grecia să plătesc
300.000 drahme o cursă pierdusem noţiunea banului.

—

ţi explic eu dumitale acasă dece i-am dat hama-

lului trei sute de lei.
Ajuns acasă, şoferul foarte amabil mi-a dat jos bagajele şi mi le-a adus la intrarea în casă.
lată 1000 lei. Dau mai mult de bucurie că am sosit sănătos acasă şi te văd om cumsecade.
— Mulţumesc domnule! Să fiţi sănătos ca să mai călătoriţi.
|

Nu

strică o scurtă explicație

Când au luat naştere Casele Naţionale pe frontul
dela Oneşti în războiul de întregire, s'au găsit unii
oameni, mai ales printre acei Invâcrtiti pe la etape sau
ptintre Miticii învârtiți în treburile țării, să spună că
„lata pietre de tătari şi cei dela Oneşti au poftă de

lăutari”.

După jncetatea

războiului

cu

bine,

grație

luptăto-

rilor de prin toți Oneştii tranşeelor întregitii, aceşti
Invârtiţi şi Mitici ajunși la capul bucatelor,
fara unde știm şi am văzut cu toții.

Eu sunt dintre cei mai în măsură

au

dus

— ca unul cate

am trăit zilele întregirii, iar de atunci până astăzi arm,
luptat şi lupt, în măsura puterilor mele, pentru întărirea fării şi binele neamului nostru — să afirm că,

şi de astă dată se vor găsi Invărâiţi şi Mitici, care
să spună: „nu ne arde nouă astăzi să cetim „Memoriul
despre ptezentul şi viitorul macedo-românilor
când
fata piere de tătari şi avem atâtea şi atâtea de făcut

ca să o scăpăm din drama în cate se găseşte“.
Mai mult încă, am imptesia că numărul Invâctițilot
şi Miticilor sa mărit şi s'a consolidat, graţie noulut
tip cteat de ritmul vremii „Plini de ei însăşi”,
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Ca să nu se confunde aceste
trei tipuri de îndreptători de fară, cu o categori
e a oamenilor de seamă
izolați în sectorul lor de activita
te, reamintesc o întâm

plate

O

dela

distinsă

Bacău

că, deocamdată
foți

numai

în

personalitate

1917.

a ţării îmi spunea

atunci

şi câțiva ani după război, să luc
răm

pentru

sănătatea

poporului

și îngrijirea
copiilor, rămânând să se rezo
lve problemele cultuzale, deci şi Casele Naţionale,
nuimai după aceasta,
Ce

i-am

condamnat
Oameni

răspuns

sunt

profesional

nu

mai

reproduc

aci, dar

atunci şi îl stimez astăzi,
stâlpii

pe

şi tehnic

care

se

al fării. Am

nu l-am

căci astfel de

teazimnă

prestigiul

ținut seamă,

așa
dat, de pasiunea și valoatea
lui profesională, şi am
socotit că, este un caz de
izolare profesională, sau
Chiar de gelozie ca să nu mai
fie alt fel de activitate
mai imp

ortantă ca a lui,

|

Problema aceasta a geniilor
de sectoare, profani
însă în armonizarea activităţii
sectoarelor cu idealul
general al fării şi al neamului,
este cuprinsă în doc»
trina

Caselor

Naţionale

şi în concepția

Omu

lui de
nădejde, așa că am atătat-o
aci numai în treacăt, ca
să nu confundim pe aceste enet
gii creatoare cu cele
frei specii de mai Sus, și, mai
ales, ca să deschid

drumul memotiului ce urmează
„Prezentul şi viitorul
macedo-românilor“,
AUTORUL

PREZENTUL ȘI VIITORUL
MACEDO-ROMÂNILOR
Istoria Macedoniei şi a Macedonenilor
mergătoare istoriei creştine în Peninsula
şi

este. lesafă

de

istoria

soare.

românilor

ca

este preBalcanică

pământul

de

i

Fac această afirmaţiune rezemat pe cele ce spun
istoricii şi filolosii, pe podul dela Turnul Severin,
pe românii Timoceni, pe cei de pe malul Dunărean
până dincolo de Rusciuk, şi, pe însăşi proba reală a
macedonenilor de astăzi urmaşi autohtoni ai Macedoniei de altădată.
.
Aşa

dar,

cu

ei să

se

cerfe

aceste afirmaţiuni.
Deaceea, memoriul de
către viitor.

acei

cari

se vor

supăra

pe

față

pleacă

dela

prezent

Incă dela Enciclopedia lui Diaconovici şi dela cercetările lui Burada, doi distinşi macedoneni, a apărut
pesimismul privitor la soarfa macedonenilor din Pe-

ninsula

Balcanică.
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„Elementul Aromân,

dia

sa,

se

apropie

zice Diaconovici în enciclope
-

de

pieire. Oricât le-ar cădea
Sreu românilor de acolo, scăpar
e nu există“,

de

„Aromânii nu sunț singuri
în Europa în decadență
naţională. Venzii din Lausitz
în Germania, Albanezii
din Serbia, ba chiar şi Litu
anii, al căror număr frece
de un milion împărtăşesc
aceiaş soartă, ba chiar şi
popoarele mai mari sunt
amenințate în existența lor
națională.
„La Aromâni conlucrează toat
e împrejurările pentru.
deznaționalizarea lor pe care
nici o propasandă din

partea

Românilor

nu

0

va

putea

opri.

„Să deschidă ochii acei cari
își fac iluzii despre însemnătafea

politică

a Aromânilor

în Bal

cani şi năe
dăjduesc în viitorul lor. Am
suprimat simpatia per=
sonală pentru acest popor afât
de iubit nouă şi pentru.
limba sa afât de valoroasă
, ca să dăm adevărului

locul

de

mulţii

noştri

onoare.

Și dacă

prieteni

prin

aromâni

aceasta

ştim

sar

întrisfa

că foți vor recu-

e răslețe le opunem însă o
comparație:
n'ar mai exista doctori şi
doctorii dacă am lăsa să
moară omul neînşrijit -pe
motivul că, tot va muri
odată.
|
Este timpul să înțelegem
că, omul trebue să se înSrijească să nu moară înai
nte de vreme, şi să aibă

conşfiinfa

că

familia

şi

națiunea

lui

nu

moare niciodată, tocmai Staţie tributul
ui morții fiecăruia dintre
membrii familiei şi ai nați
unei respective.

Un

făran

bătrân

şi

înțelept dela Breaza — Moş
Gheorghe — mi-a spus
când eram fânăr: tu ești
băiatul fatălui şi mamei fale
şi toți la un loc suntem
Brezeni,
omul naşte din om şi satul naşt
e din pământ,

.

noaşte în inima lor că avem
dreptafe“.
Acestui arsument şi altora de
acest fel — destul de
justificat ca fapt
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M'am gândit toată viața mea la vorbele lui Moş
Gheorghe şi abia înțeles astăzi, spre amurgul vieţii
mele că, nici familia nici naţia nu moare; ele fiind
realităţi sufleteşti, istorice şi veşnice, nu realități maferiale şi murifoare ca omul sau ca toate lucrurile şi
realizările materiale trecătoare.
Fiecare membru al familiei frece în pământ când
îi vine rândul, iar din pământul în care au intraf ei,

cresc şi trăesc familiile şi satele care dau naştere, la
rândul lor, naţiunii.
Acest adevăr consfatându-l şi în Finlanda, Pam
consemnat în impresiile mele de călătorie, de acolo,
tipărite anul trecut prin următoarele cuvinte:
„Sufletul nafional al Finlandei a apărut ca aburii:
din pământul, pădurile, apele lacurilor şi flora lor,
întrupându-se în popor băşfinaş din cele mai depărfafe

fimpuri,

rezemat

pe

credință

nesfrămufafă

în

desfinul lui“, (ps. 88).
Citeam odată într'o lucrare al cărui autor nu mi-l
reamintesc că, trecerea dela adevăr la adevăr au se
face dela zi la zi, ci dela secol la secol. Dealtfel Titu Maiorescu a scris cândva despre greutăţile. pătrunderii adevărului.
Ca verificare îmi vine în minte o altă constatare
citită acum câțiva ani că, a frebuit un secol şi jumăfate până ce un aufor botanist să constate că, există
la unele flori cinci pistile, putând să corecteze astfel

greşeala
ani în
patru
Prin
de 150

ce se făcuse de un distins profesor cu 150

urmă, afirmând că florile nu au mai mult de
pistile.
urmare, autorii bofanişti cari s'au scurs fimp
ani au fost numai nişte revânzători de marfă

lucrată de alții, nu creatori şi deschizători de drumuri
noui,
15
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După

32

de

ani,

Enciclopedia

română

„Minerva“

apărută în 1930 repeta aceeași părere greşit
ă din Enciclopedia Diaconovici (1898) despre neper
manența

macedo-românilor din Peninsula Balcanică prin următoarele cuvinte:

„Să nu ne facem iluzii, ci să privim ca un
fapt inevifabil sfingerea acestei ramuri a românismul
ui înfocmai cum s'au stins românii din Serbia
atât de

numeroşi în Evul Mediu şi cum sunt pe cale a
pieri
şi românii din Istria“,
Este, aşa dar, bine să se ştie de opinia noastr
ă românească de astăzi că, nu propaganda şi bugete
le sfafului nostru au creat conștiința macedo-rom
ânilor,
ci Săsind acolo candela aprinsă a conștiinţelo
r româneşti, au întreţinut sau au mărit această conşti
inţă.
Care suvern şi care om de nădejde din
România
şi-ar putea lua răspunderea să sfinsă aceast
ă candelă

în loc de a înmulți numărul candelelor.
Dar argumentele din enciclopediile cifate

despre

pericolul de dispariție al macedo-românilor
din Peninsula Balcanică, sunt mai vechi cu multe
secole şi
fotuşi macedo-românii n'au dispărut. Au fost
anume

momenfe

srele pentru ei chiar sub domnia turcească.

Chinurile de astăzi
cu nimic mai uşoare

din cauza Andarţilor nu
decât cele de atunci. -

sunt

Lăsând la o parte speranța depărtată că alt
Alexandru cel Mare va renaşte Macedonia, sau cine
ştie
dacă vreun Cezar nu va veni să reafirme perma
nenfa

vieţii latine a macedo-românilor în aceast
ă parte,
suntem în drept să socotim că, politica
popoarelor

balcanice nu va săsi soluțiunile echifabile nici
într'un

secol de aci înainte.
lua răspunderea să

româneşti

Şi dacă aşa va fi, cine îşi poate
nu întrețină lumina conştiinţei

de aci ca să fie sata când va veni ceasul.
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Indivizi izolaţi, oricât ar fi ei de cunoscători sau
nu ai problemelor pot susține păreri contrarii, dar
penfru statul român nu poate să existe motive de nici
un fel pentru retragerea srijei morale şi a cheltuelilor
necesare

ca

să întrețină

conștiința

efnicității

şi reali-

tatea intereselor macedo-românilor din Peninsula Balcanică. Întărirea conştiinţei că, sunt de origină ilirofraco-romană, indiferent de obligaţiile materiale şi
leşale care îi fac totuşi să accepte cetăţenia ţărilor
în care ei trăesc actualmente, din cauza vifregiei politice a momentului, nu poate fi un motiv de tenunfare “la afirmarea autochtoniei noastre în Macedonia.
“In ce mă priveşte ca român, mă întreb adesea dece

admitem

că, macedo-românii

vor

dispare

neavând

fara unde să se desvolfe liberi, când avem în faţă
exemplul altor popoare care n'au dispărut deşi nu
au fara lor proprie de peste două inii de ani şi alții
care au fara lor destul de mare, dar care din motive
materiale trăesc în aceste ţări.
Deosebit, situaţia noastră de fară liberă ne pune
în situafiunea de tratament sub raportul reciprocifăţii conaţionalilor noştri de acolo şi ai conaţionalilor

țărilor respective aflaţi aci la noi.
Chiar

german,

exemplul

de

astăzi

cati se interesează

al

suvernului

de conaționalii

italian

şi

lor răs-

pândiți pe fot pământul, stă împotriva politicei de
isnorare a existenței macedo-românilor din Peninsula
Balcanică.
Afară de aceasta, calitățile sociale, morale, intelectuale, dinamice, economice și de creafiune ale macedoromânilor, fiind cu mult superioare celorlalte popoare
de acolo, prevederile pentru viitor şi conştiinţa na-

fională nu ne iarfă să isnorăm
din Peninsula Balcanică.

isvorul românismului
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Nu

pot

arăta

aci

amănuntele

discuțiunilor

avute

cu diferite personalităţi din țară şi a lucrărilor
con-

sultate,

înainte

de plecare

cu privire

la prezentul

şi

viitorul macedo-românilor.
Dar plecând dela faptul că există două păreri opuse
,

una care propune aducerea lor în fară
şi alta care
susfine desvoltarea lor acolo în Macedonia,
înlesnind
numai selecțiunea naturală a celor care dores
c a veni
în fară, dau aci numai câteva din acesfe
două feluri
de propuneri.
|

D-l Bafzaria fost ministru în Turcia sub junii
Turci,

spune că, statul român să nu cruţe nici o
jertfă ca să
întrețină în condițiuni maxime populaţiun
ea macedo-

română din Peninsula Balcanică, atât în inter
esul afir-

maţiei lor istorice pe acele meleaguri
cât şi pentru
împrospătarea calităților fizice, morale și
creatoare ale.
românilor de aci, înlesnind selecțiunea
naturală a
elementelor macedo-române de acolo care vor
dori să.

vină aci în fară.
|
D-l Cosfică Angelescu,

fost ministru

în România

şi cunoscător al acestor probleme prin
practica sa
polifică, în special Cadrilaterul Dobrosean,
susține.
aceiaşi teză. Domnia-sa adaosă şi următ
orul argument: „nu inferesează că, astăzi macedo-r
omânii sunt
împărțiți sub stăpânirea Greacă, Bulsară,
Jugoslavă şi

Albană, sau că, interesul lor, material şi politi
c dic-

ftează să trimită copii la şcolile statelor
respecfive,,
nici că, prin aceasta, sunt amenințați de desna
ţionali-

zare, cât

care

de

interesează

frebue

statul

român,

reciprocitate

pufernica

întreținută
faţă

rezemat
de

aflaţi în fară la noi“.
D-1 Vaidomir

cu

scrie:

orice

lor

conştiinţă

sacrificii

în special

conaţionalii
„Respectul

pe

statelor
pentru

etnică,

materiale

dreptul

de

respecfive,
adevăr cere:

229
<a, istoria Iliro-Traco-Romană a Macedonenilor să fie
încadrată, cu tot patrimoniul ei, în istoria Senerală a

românismului,

donene

ca

a nafiunei

tenfă la acţiunea
impune mutilarea

parte

integrantă

române,

a

opunând

ramurei

astfel

mace-

o

rezis-

dușmănoasă şi inferesată, care ne
propriei noastre istorii, şi renan-

fare la cele mai strălucite pagini din istoria sfrămo-

şilor ce locuiau Macedonia“.
„Soarta acestor fraţi, este lesată de a noastră. Nimic
durabil nu se poate înfăptui fără sprijinul nostru“.
„Macedo-românii cred în drepfatea lor, pentrucă
cred în destinele românismului“,
In fine, dau aci cuvântul autorizat al d-lui Capidan,
scris de d-sa ca încheere la lucrarea „Macedoromânii“,
+
„Acest rest reprezintă azi sute de mii de macedoneni cu aşezări în mase mai compacte, după cum am
văzut, în Epir, Tesalia, Albania şi Macedonia. Ei nu
cer în locurile în care se Săsesc decât respectarea
drepturilor la viaţa nafională, cu biserica şi şcoala
românească, acest drept li se cuvine atât pe baza
vechimei şi numărului lor în Peninsulă cât, mai ales,
pe femeiul confribuţiei lor binefăcătoare la prosperitafea economică şi culturală a Sud-Estului European“,
Dar păreri contrarii nu au macedo-românii cu care
aţi vorbit în fară sau i-aţi întâlnit în această călătorie, mă întreba cineva?

— Da! consfaţi imediat în contactul cu ei existenfa
părerilor contrarii, uneori foarte acute.
|

— Cum credeţi dar într'o solidaritate sufletească
a tuturor oazelor macedo-române din Peninsula Balcanică, dacă există atitudini contrarii şi acute între ei.
— Bătrânește vorbind ași spune: cred în această
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unifate sufletească fiindcă toată viaţa mea am
asisfat
şi asist la atitudini contrarii între membrii acelea
şi
familii, între familiile aceluiaşi saț, între satele
aceleiaşi resiuni şi între regiunile aceleiaşi țări,
fără ca,
prin aceasta, să dispară afectivitatea de famili
e în

cercurile mici, şi solidaritatea etnică în cele mai mari.
Atitudinea de interese maferiale şi chiar cele de
ordin psihologic şi fiziologic, dar trecătoare cu
fim-

pul, nu înfunecă cu nimic pe cele permanente
de
ordin etnic, aşa cum cearta câinilor pentru
ciolan
nu-i împiedică să lupte cu foți solidari contra
lupilor
ce vin să-i aface. lată şi două păreri contrarii:

D-l profesor Anastasie N. Hâciu, spune în imporfanta sa lucrare „Aromânii“ următoarele:
„Prosramul de realizări viitoare ale oamenilor po-

litici români le incumbă marea datorie ca să
nu cruţe
nici o jertfă pentru aducerea rămăşiţelor acestu
i po-

por în fara ale cărei hotare şi târsuri comerciale
trebuesc cu orice preţ cucerite şi naţionalizate“.
Autorul

este un distins protesor secundar

din fară,

de origină macedo-român, profund cunoscător al aces-

tei probleme, pe care a analizat-o în cartea sa
afât
ca origină, industrie, comerţ, artă, expansiune
şi civilizaţie, cât şi cu toată competinfa şi pasiunea
penfru
cauză,
|

lată ce spune d-l profesor
scrisă la cartea d-lui Hâciu.
„Din

nenorocire,

deplin marele

nici

un

Mehedinţi,

bărbat

sprijin pe care lam

politic

în prefața
n'a

înţeles

fi putut dobândi

din partea fraţilor noştri: tisipiți prin fările balcan
ice.

Târziu
- târziu de tot'am început a ne interesa de ei,

ne-am

interesat

nu se

în loc să le ajutăm
Aromânilor,

poafe

mai

sfânsaci.

(De

pildă

dialectul lor, i-am pus pe copii

să cifească, aceleaşi

cărți, ca şi în Bucu-
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reşti...). Iar azi, când tratatele ce au urmat războiului
mondial au deslesat problema emigranților etnici în
Balcani, chemând pe fiecare în fara lui, Aromânii au
rămas

ca

nişte

copii

ai

nimănui.

Numai

pe

ci

nu-i

cheamă nimeni. Şi când au voit sinsuri să vină la
vafra fraţilor dela Dunăre şi din Carpaţi, s'ar
fi
cuvenit să înțelesem măcar de nevoe ceeace nu înfelesesem de bună voe că, sinsurul chip de a-i mântui
de duşmănia altora şi a ne folosi de sprijinul lor,

este

să-i

colonizăm

printre

noi“.

Am pus faţă în față părerile deosebite ale câtorva
din cunoscătorii problemei macedo-române, atât pen-

tru

ca

să

se

vadă

motivele

penfru

către prima soluţie cât şi pentru
otienfare a cetitorilor.

care

eu

a contribui

înclin

la buna

Dar în afară de aceste două Srupe de păreri deo-

sebife, şi de părerea mea personală, rezemată
pe aceea a domnilor Bafzaria şi Angelescu, eu le-am
verificat pe toate la fafa locului, afât cât mi-a fosf
posibil acum în plin război, şi ros pe cetitori să urmărească rezultatele acesfor cercetări la faţa locului
în cărţile poştale din impresiile de călătorie prin

Turcia,

Bulsaria,

Grecia,

în curs

de

tipărire,

ca să

înțeleagă mai bine importanța macedo-românilor aflaţi
în Macedonia.
Ca încheere reproduc ceeace am auzit în călătoriile

din Balcani: soluţia dislocărei totale a macedo-româ-

nilor este o soluție de triburi care convine popoarelor invadatoare rămase în trecerea lor pe aci sau
prin orice alte ţări, nu
onenilor care sunt fii
aufochfoni ai pământultii Macăăpnean din Peninsula

Balcanică.

|
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SCRIERILE TIPĂRITE ALE GENERALULUI
MANOLESCU PREŞEDINTELE FONDATOR
CASELOR NAȚIONALE

ION
AL

Armata în faţa noului curent de cultură (1909) de Căpitan ]. Manolescu
Cauza cauzelor, Studiu critic asupra nestatorniciei legilor
militare (1909) de Căpitan 1. Manolescu
Curente contra trebuinţelor militare (1910) de Căpitan
1. Manolescu
Noţiuni

psihologie

de

ducaţiunea în armată (1911) de Căpitan J. Manolescu
Bunul patriot (1912) de Căpitan 1. Manolescu
Războiul Ruso-Japonez din 1904 cu planşe de Căpitan
1.

Manolescu

Metodele vechi, metodele nouă şi armata (1913) de
Maior 1. Manolescu
Armata şi revizuirea constituției (1914) de. Maior 7.
Manolescu

Tablou grafie al Istoriei Neamului românesc de Maior
1.

Manolescu

Războiul

Colonel 1. Manolescu
Războiul Ruso-Ronâno-Ture

din

1877,

I. Manolescu

în colaborare

vănescu
Războaiele principale în legătură
din

cu

antichitate

planşe

Napoleon,

Clausewitz,

de

Co-

Trei volume

de Co-

cu General

C. Gă-

Colonel

1.

C. Găvănescu

Epuizat
Epuizat

Colonel

volume

Manolesca
1.

Manolescu

Războiul din 1914—1918 pe toate fronturile. Două volume cu atlas special de General I. Manolescu şi
General

Epuizat

Universală
Trei

inclusiv.

1866
de

Lt.

Epuizat

Epuizat

la
Foch

de

Epuizat
Epuizat

Epuizat

cu planşe

cu istoria

de

până

speciale

planşe

Epuizat

Fpuizat

lonel 1. Manolescu
Războiul cel mare din 1914—1916.
lonel

cu

1870,

din

Austro-German

Epuizat

la «e-

aplicaţiuni

cu

şi pedagogie

Epuizat

Fpuizat
Epuizat

Epuizat

!
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» Şceala

şi Armata

de General

7, Manolescu

de

7, Manolescu

Cultura şi Apărarea Naţională de
General 7. Manolescu
Cultura Poporului şi Spiritul Democ
ratie de General I.
Manolescu
”

Şcoala

şi Armata

Politica, Dictatura,
Omnl de Nădejde
scurt „Glim“

Omul

de

Nădejde

General

ediţia

generaţiilor,

1939

imnul de Nădejde ediţia II], revăzută,
1940
Pe urmele războiului (Transnitstria
Ucraina
1943

In plin războiu

de

Sud)
Lei 300
Lei 350

prin alte țări, 1943IN CURS DE TIPĂRIRE

Omul

de

Nădejde

ediția

IV,

Editura

Filozotia Războiului Şi Evoluţia lui

Casei

Epuizat
Epuizat
Epuizat
Epuizat
Epuizat
Epuizat

II, 1937

Prin alle ţări, 1937
Omul şi Eul în Succesiunea

Epuizat

II-a

Armala
de General ? Manolescu
ediţia I, 1936, a fost semnată
pe

ediţia

Epuizat
Epuizat

Şcoalelor

DIN

PUBLICAȚIILE

CASELOR

NAŢIONALE

Noul dor, versuri populare, aranjate de IL. U. Soricu,
Noul dor şi amor, de V. Drăguşanu 1917
Istoricul şi activitatea instituției în afiul 1918
Tablou colorat, cu legile morale călăuzitoare pentru prietenii instituției (format mare)

mic)

(format

ldem

Calendarul pe anul 1920
Darea de seamă a âdunării generale pe anul 1919
Cărţi poştale ilustrate cu vederile Caselor Naţionale,
colecţia 20 bucăţi
Noul dor de neam, versuri populare, de I. U. Soricu
şi V. Drăguşanu 1918
Albume cu vederi dela marile serbări culturale dela Paşcani-Suceava, din vara anului 1919
Cântece româneşti, cu muzică şi cuvinte, culese de Gh.
Dumitrescu-Bistriţa, învăţător din comuna Bistriţa,
jud. Mehendinţi
Povestea lui Alexandru Gheorghe Roată, veteran, Doină
culeasă „din gura unui lăutar de V. Militaru
Parlament

primului

Deschiderea

al

1919

Iorga)

N.

de

Doi ani de muncă 1920
O latură din Docirina Centralei Caselor Naţionale
Sumarul şedinţelor preliminare p. formularea legii
Zece ani de experiență culturală

de Nord

şi creație în America

Muncă

de Dr. Andronescu)
Muncă şi creaţie în Olanda

Mociorniţa)

Doctrină

şi Realizări

Omagiu

Caselor

III-a

(Conferinţă ţinută

(Conferinţă

la împlinirea

Epuizat.
Epuizat
Epuizat.
Epuizat
Epuizat
Epuizat
Epuizat.

Epuizat
Epuizat.-

României-întregite,

.
fotografii, format mare
Sistemul şi folosul Caselor Naţionale (conferinţă ţinută
la festivalul Caselor Naţionale în ziua de 3 Noem-

brie

Epuizat.
Epuizat
Epuizat

ţinută

primului

D.

de di

Epuizat.
Epuizat,
Epuizat
Epuizat.
Epuizat.
Epuizat.
Epuizat.

Epuizat.
pătrar de veac. Volum

întocmit de Mihail Şerban, după arhivele C.C.N.
Naţionale

la

împlinirea

unui

activitate. Impresii scrise de prietenii C. C.N.

sfert

de

veac

de-

Cugetarea în serviciul Patriei „(din ciclul conferințelor Centralei
Caselor Naţionale la intrarea în al doilea pătrae de veac).
Cursurile de. vară ale Seminarului Umanist Român la Breaza 1942.
Activitatea economică a Caselor Nationale.
. Cugetarea în servicisl Patriei. — Educaţia tineretului. — Naţionalism:
şi Umanism. Conferinţe 1941— 1943.
Un
SUB

fruntaş contemporan

—

Caracterizări

—

Amintiri

—

Reflecţii.

TIPAR

Sărbătorirea a 25 ani de activitate a Centralei Caselor Naţionale.
Masa tradițională a Caselor Naţionale 1 Aprilie 1943:

ANEXE

Piaţa Taxim din Istambul
Luerare nouă sub Atatiirk
Istambului mai are încă 5—6 asemenea
lucrări mari pentru contemporaneizarea
acestui oraş.

Sfânta

Sofia.

(Inţelepciune)

Bolta Sfintei Sofii şi a Sfântului Petru dela
Roma

sunt

între

cele

mai

mari

din

lume.
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Cercetaşe şi cercetaşi Turci la Ankara.
Vezi cărţile poştale 30 şi 31, pag. 60—67.

Vezi

Cercetaşe la Ankara,
cărțile poştale 30 şi 31.

Al doilea
Educaţiei

din dreapta d-l Vildau Asir Savasir Direct
orul
Fizice în Turcia şi comandant al
cercetaşilor.
Vezi pag. 68, cartea poştală Nr. 30.

Parastasul

la

mormântul mult regretatului Foni Capsali fost
Vezi cartea poştală Nr. 53, pag. 114.

revizor
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Corpul

profesoral

român

din

Salonic.

Vezi cartea poştală Nr, 55, pag. 120.

SN

AN

Kprezaroy si.

Cât costă la Atena o sticlă de cognac, două de vin, o litră
de pesmeţi
câteva Saleuri. (Vezi cărţile poştale Nr. 19—83).

ÎN

După ceaiul oferit de general Manolescu
distinşilor profesori pensionari din Salonic.
DREDD

P

O

PE

i

pentru

vin şi
|

!

Fostul

Tempiu

Adrian

din Atena, în apropi re de Akropole.

Propileele

pe Akropole.

La
Dela stânga la dreapta: domn revedere Akropole!
işoara Tolmide, general «Man
Radu Arion, domnişoara
olescu,
Hârsu. Planul al doilea
în picioare
Cuza Hotta.
e
Vezi cartea poştală Nr. 71
şi 88.

domnul
domnul
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