
  

    

. 32 pă 7 : : ? 

: sent. ȘI = 
x Aus U9 U, i mat rana e bai sare 7rtmă z3 4 Carti 
Wii 

CONPERINȚĂ ȚINUTĂ LA ATENEUL ROMÂN 

IN ZIUA DE 7- DECEMBRE 1901 

  

PENTRU 

. 80 CIETATEA ,,TINERIMEA ROMANA“ 

LT "PC. .—d. -. — 

EDITURA SOC. «TINERIMEA ROMÂNĂ» 

"1901...



"PAPA DE LA NEVA 
Conferință” ținută la Ateneul - Român în ziua 

de 7 Decembrie .1901 pentru Societatea . - 

„TINERIMEA. ROMÂNĂ“. 
'. —— 

- Vasile Urechiă, preşedintele A- 
-teneuluY şi. primul. fundator, nu 
may. este :printre no). 
“:Fost'am cu dinsul într”o “strînsă 

“legătură: în pă de. aproape patru- 
zeci de:anr.;: şi: regret că: n'am 
putut să fii: fat la: înmormiîntare, 
ca să fi vărsat atunci o lacrimă fer- 
binte: Acuma, după : două: săptă- 
mîni, lacrima. cea caldă s'a 'recit, 
s'a: cristalisat;. dar : tocmat:: de a. 
ceia a devenit. cugetatii şi trainică. 
Mă simţesc. dator a. începe - -confe- 
rința,: mea. printr: un: “omagii adus 
marelui: Ateneist, ! 

Intr'una : din: nenumăratele, “sale: 
lucrărk, - Urechiă “povesteşte - cum. 
într'o zi:m'a ferit. dinsul de cnuta, - 
muscălcască, şi cum, la rindul meii,



întraltă zi, Pam ferit ci de cta- 
ganul turcesc. Aşa a fost. Ne-am 
-scăpat viaţa unul altuia. Este nu 
mal puţin adevărat—tcea-ce el n'a 
spus'o, dar o spun eii—în timp de 
trek-zeci de an! noi necontenit ne-am 
cortat, ne-am ciorovăit, ne am piş- 
cat mercit Si totuşi .nor n'am : în- 
cetat nic! odată de a ne iubi vrînd 
—-nevrind, simțind o imperioasă ne- 
înțeleasă atracțiune reciprocă. Voiii 
da un exemplu din cele multe. 

Ca ministru sub loan Brătianu, 
Urechiă m'a destituit din membru 
al consiliului permanent al ivistruc- 
iuni publice, tiind-că refuzasem 
de a-l satisface o -veleitate. minis- 
terială ; cl bine, peste .câte-va - zile 
Facultatea de litere m'a ales De- 
can, şi printre cerlalţi profesori 
m'a votat şi Urechiă ; iar după .o 
lună, nu mal departe, el însușI 
m'a rugat să rciutru în consiliul 
permanent, numindu-mă printrun 
noii decret regal, şi m'a și trimis 
imediat la Paris pentru ca” să re- 
presint acolo Romiânia la inaugu- 
rarea monumentului lul Michelet. 

Acelaşi fel de antinomie ni s'a în- 
timplat amindurora ma! la fie-care 
pas; ne supăram, ne isbeam, ne
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xespingeam, 'şi nu .ne puteam des- 
părți, nu era chipa nu'ne iubi. 

- Să fie oare -o enigmă. psicholo- 
gică 2 să fio o:tainică fatalitate: a: 
soartei individuale ?. Nu.. Sunt .a- 
proape -patru-zecă de; ani .de "cînd. 
-eii sunt căsătorit. Ei unul n'am avut: 
pretenția nici odată de a fi. sfint 
în sensul canoanelor sinodale ;.am: 
fost păcătos, răii, Iute ; şi în curs: 
de aproape :patru-zecă: de : ant, nu 
odată pe. an,: une-orl nu ' odată . pe 
lună, m'am certat cu nevasta mea; 
-dar o secundă: măcar noi nu ne-am: 
gîndit la divorţ, ci:ne am iubit şi 
ne, iubim-din: ce în: ce' mal mult, 
amîndoy 'ajunşi bătrini. . Odată, în 
tinereţe, nevasta mea. se :.plingea 
unei. prietene de : peecadilele.;:mele.. 
Prictena. a: întrebat'o: cum . dară 
de-l ma! iubeşti ? Nevasta ;mea X-a. 
răspuns :simplu:: nu-l pot. lăsa, e. 
mare patriot... De aceeaşi natură, 

--sati foarte asemănată, .este iubirea 
între: doul- adevăraţi amici. O idete. 
supremă, o idele eternă unește două: 
suilete,: pe cind tot. odată ..idel - se- 
cundare: şi; terțiare. le desbină :- le: 
desbină şi — trec. Cu: Urechiă mă 
lega întrun mod indisolubil idela: 
supremă : eternă: a - Românismului ; . 
ne ;:desbinaii : procedeurile și :pun-
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“turile de xedere, — diferiuţă : radi- 
cală de temperamente. :. :  -.. 
„Cele. may: multe instituţiunt cul- 

turale; la :nor.se datorează direct saă 
indirect” lut:: Urechiă.. Intre altele, 
cea: mar. de::frunte. este :Academia: 
Română: - Aşa: cum i:so::întemelase 
din capul 'lodulut, :- Academia. noas- 
tră este Urechiă întreg: represen-: 
tarea tuturor provinciilor: “române: 
înainte şi mayY..presus de toate; cul: 
minarea. ştiinţifică -: sati: specialistă: 
pe a; doua;linie.. A: fost : iuspiraţiu:: 
nea cea: ma! fericită. Graţiă Lut Ure-- 
chiă, RomâniY-n'ait :căzut în paco- 
stea; zizaniet' academice : aşa:: zicînd 
confesionale ca'la: Sirby,i: cart! ait.'o: 
Academiii 'pravoslavnică la Belgrad: 
şi o--altă : Academiă  papistașă. la 
Agram, : adesea: -.duşmănoasă! una 
altela; ambele sterpe:pentru. viitoa-. 
rea renaștere a: totalităţii naţionale 
Sirbeşti: nor i to 
"La orl-ce capăt: al; Buropef, fe 
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congres, fie o: solemnitate::interna-:. 
țională, pretutindenea: unde::putea: 
să răsune . faima: numelui; român, 
Urechiă: trebuia să foi acolo,:.. tro-: 
buia să: înfrunte : pe' - răit-voitoriă: 
noştri, trebuia :să acaţere tricolorul 
nostru, trebuia': să sc: bage printre 
somități: străine, peniru:a: cîştiga:
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“tovarăşi causei naţionale: Pula noi 
mulţi. zîmbiaii, privind: pe i Urechiă 
la: Capitoliit: însoţitr'de:uin.. cloban: 
ardelean; mulţi zimbiaii citind:: ne- 
terminabila polemică :daco-romanică, 
a lui Urechiă. în ziare francese, ita= 
liane :şi. spaniole ;:mulţi :zimbiaii la: 
noj,; dar nu: zimbiait::Unguril:::Mus- 
calit şi. Evrei), ci. scrişniati din dinţi 
cu: furiă duşmani! -avîntului:pan-la= 
tin:al'Românilor. 'Telegrama: de con- 
doleanţă, .pe-'care-::sa : grăbit ao 
trimite primarul: Rome! * principele 
“Colonna'- la ': moartea :. președintelui 
nostru, este cel: ma): elocinte. epitaf 
pentru : mormînt, -şi'.cea may. viuă 
mingălare : pentru spiritul cel desin- 
carnat. al :luY::Urechiă : te plinge 
Urbea:Eternă! în: i pitt su 
-“Moldovean: din':fundul: munţilor 

„de:la: Neamţ; Urechiă simţia aceiaşi 
simpatie: pentru ori-ce suflare româ-: 
neastă: de-ori-şi-unde.: Macedono-ro- 

„_miînir: îl datorează 'immens; dacă nu' 
chiar-tot'sub raportul: mişcărei -in- 

- stelectuale. Romănimea' de-peste Car- 
păţi :n'aii: încetatişi n'âr: trebui să 

- înceteze: deal" bine:cavînta::;Cită: 
- brumă::a“'putut;:a:: făcut: el: şi Dasa-: . 

„ sarabenilor,:: pentri: :earli:multii va! 
putea să facă numa! doară Dumne- 
zeil i: faţă :cu:pravoslavnica::: Rusi.



s: 
———— | 

Urechiă : îmbrăţişa.. de. o .potrivă pe: 
toți Românil,:: may. ales pe: cer îu- 
străinați.::Printr'un. fel de'instinct,: 
el.:susţina de asemenea cu căldură 
peiAlbanest,; fără 'a le fi studiat ori-. 
'ginele ;- sir când .6ti am:demonstrat- 
într:o şedință:a Academier că Albane-: 
sil:Sint posteritatea, directă a.Daci-: 
lor; Urechiă era fericit că ghicise ade- 
vărul: şi "nil-a.zis.erhoţionat: "eypqxa. 
:Pornirea;:fireâscă . a :.lut: Urechiă: 

nu-eraispre :cugetare,:ci spre: ac: 
țiunc :. ăcțiune,- iarăşi acțiune, ne'n- 
treruptă acţiune, o..forţă-:gigantică. 
de:arţiune pe: același întinsă : sforă. 
a naţionalitățilromâne: în: toate Ta-- 
porturile .er.; EL. a svris-şi a tipărit: 
prodigios de mult;; dar:om de ştiinţă. 
n'a fost în înţelesul riguros:al.:cu-: 
vintului; prea:; puţin: artist în'.lite- 
ratură:; «prea; il: desgustă,; obiectivi:, 
tătea,: prea îl obosea recea.:și-inceata. 
metodă!;--Ca + agitator, însă.» pentru. 
binele şi mărirea neamului românesc,; 
Urechiă a fost sublim, :nimenea nu. 
va; putea ;să'l înlocuească, nimic nu: 
va putea; să;"l întunece ; în: istoria. 
noastră: naţională, în''care. el ya ră: 
„mân6 ca un arhanghel al:entuziașmu= 
lui în memoria tuturor Românilor: .::- 
TUE Da ce i i 
Băteîniy se - duc unul: cite 

tar 

unul ;:
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<ÂţI mar rămîn. încă: pe:pămiînt,: să 
nu îe amărim ultimele lor momente. 
“Un vechiii proverb :românesc zice: 
«cine nare bătrin, să 'şI. cumpere». 
Suht timpurt in sistoriă,: cînd :tine- 
retul dictează, Yar moşnegil cată să 
asculto::aşa oste într'o epocă de revo- 
luţiune. Sunt alte timpuri, cînd tine- 
retul : trebue ; să „urmeze; „ascultător 
după povaţa. moșnegilor:: aşa. este 
într'o epocă:de progres: normal. Moş- 
meag a. fost Cavour; moșneag.ă:fost, 
Bismarcl; moşneag; a fost Gladstone; 
astăzi bătrinul Krueger abia.se mal 
ține: “pe! picloare, şi totuşi: sgudue pe 
uriaşa: Anglie. . Orr:cînd: însă, „fio:în 
revoluţiune, fie în evoluţiune,; “tineriy 
şi::Dătrinir: să „pășească braț la braţ 
-cu dragoste şi: în. armoniă,; lată: de 
ce 'eii, hătrin;; vă “vorbesc astăzi: în 
muniele Societăţer !« Tinerimea»; 

Societatea : Zinerimea, nu: cum-va 
so confundați: cu: Socistatea:; Juni- 
mea, care nu mal există. Zinăr: Şi 
June: nu sunt . sinonim! * în: limba 
română. -Zinărul. este numal-tinăr, 
Yar junele poate să nu fie «tînăr», 

- căcă june însemncază româneşte om 
neînsurat . în::genere, un: celibatar, 
un amator de însurătoare, fie -cl 
chiar un flăcăii unguresc de şease- 
ZECI: de anl: De aela, se vede; “Socie-
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tatea Junimea nu mal există, fiind-că 
s'a însurat; şi. dacă, soția. e. "prea. 
sglobic .şi:.sburdalnică, două -:zefle- 
mele la un.loc, în-curînd.se va în- 
tîmpla o jalnică văduvie. Repet dară 
că :cii n'am a face.cu foasta: June, 
nicl. cu ;junâmea .cea transtormată, 
ci numat.cu: fineviegi i ai. 
.:0 altă :lămurire. Un ziar -bucureş- 
tean;:de altmintrelea foarte..amical, 
anunţind:. conferinţa -mea. de. astă 
seără,: adăogă că. voiit: combaţe -pe 
Slavl.. Pe: Slavl.? nu; este overoare. 
Eu: n'am: combătut: nică o: dată pe 
-Slavi peste tot ; ba încă ientru Bul- 
gari şi: pentru. Sirbr. în: specie-.am 
avut :pururea: o. deosebită; simpatie, 
ci: am 'combătut- şi: voii ::combute 
-orI-şi-cînd::.pe :;Muscall. - Tot-.aşa ei 
nu: sunt contia Semiţilor peste tot. 
Arabii sunt Semiţi, şi totuşi eii “ram 
lăudat. tot-d'auna ;. dar-în veil voii 
fi contra: Evreilor.: Po Evrel-.și - pe 
Muscall ei nu-X-voiit- cruța nici chiar 
pe. pâtul: de: moarte, căci sunt ele- 
mentele: cele: may periculoase; pentru 
Români și pentru orl-care altă riaţio- 
nalitate,: “uni! desnaţionalizind, 'cel- 
ValţI cosmopolitizind,în fond tot una, 
Muscali şi: Evre.;: DE aaa 

: Ep ri pa 
Ultima mea conferinţă do:pe acea:
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stă tribună a Ateneului a fost ținută 
„cu ogazinnea asasinatului Iny:Mihăi- 
leanu. Nenorocitul: patriot . macedo- 
român. fusese: împuşcat! în: mijlocul 
Bucureştilor.-.de „către. un + fanatic 
Bulgar, împins la aceasta de faimosul 
Boris. Sarafov,: preşedintele... comite- 
tului + celuy bulgăresc de:ucigaşi.:şi 
e'eseroct; -Indignaţi. la culme; Ro» 
mânil acuzaii întreaga: naţionalitate 
pulgară.. Presa. română, mal ales cea 
bucureşteană, fulgera şi trăsnia fără 
excepțiune asupra vechilor...naştri 
prieteni: de peste Dunăre. Atunci eii 
mă crezusem ;chemat a demasca: pe 
adevărații criminali, pe singurilinsti- 
gatori al dușmănie! între. Români 
şi. Bulgani, pe pururea. ascunsul. Me- 
țistofeles :! Rusia, lucrînd nu. po; faţă 
prin : guvernul: cel; oficial,-ci priu- 
trun guvern ocult,:: aşa: numita 
societate. pan-slavică filantropică-de 
la. Petersburg. înfiinţată altă-dată de 
nefastul: Ignaticv; menţinută şi întă- 
vită, de alţi: mil, de. Ignatievi şi ma! 
do af. dracului.: Comitetele. Bulgă- 
reşti şi Sarafovi! lor sunt .un simplu 
instrument al Muscalilor, Rusia fiind 
împedecată. prin: elementul : româ- 
nesc de a-şi. putea .realisa : pretinsa 
lor. «misiune. istorică» . de. a.apuca 
may curînd Stambulul. a
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„Prin acea conferință eii am arătat 
Românilor în '1900,: ceea; ce arăta 
nemuritorul nostru: Heliade la :1830: 
în a doua''lul: serisare către -Ro:: 
mânt, publicată în Curierul de ambe: 
sere; Pentru casă. vedeţi că tac- 
tica: Rusiei a rămas astăzi întocmai 
după 'cum'a: fost: cu 'o jumătate de: 
secol înainte și după: cum “a fost; 
tot-d'a-una, 'voiii reproduce textual 
un -pasagiii din acea scrisoare a: 
profetului Heliade. a 
Otel e 
"«Am  desvălit, — zice Heliade, —— 

«am, desvălit înaintea . soarelui ca 
«balele: protectoratulut răpitor, ca: 
«balo de mai mult: de un: secol; 
«smuls'am masca: Țarului, -şi am: 
«înfierat pe acest Faraon 'de la Nord, 
«am însemnat: cu Crucea pe Dracul 
«de Miazi-noapte. o i i 
„Și mat jos Heliade urmează: | 
«Această : Rusiă: care. vă trimese: 

«zavera: cu Ipsilante, care vă aduse: 
«ciuma, holera:şi Regulamentul la 
«1828, care vă fiicu a mînca humă: 
«și toaje de copaci luindu-vă făina: 
<şi mălaiul ;- această” Rusie co vă. 
«prepară omorul, focul:și prada ave- 
«rilor la 18-18 ; tot această orfodoză 
„Şi: protectoare putere nu. încetează
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«prin. uneltele sale a..vVă turbura 
“ «din noii pacea...» -.- 

Cind oare vorbeşte “Heliade : 1a 
1850? sati nu cum-va toomal> as- 
tăzi ?. - 
ȘI acele . cuvinte. 12.850. d re- 

peta cu Heliade: 'Tel, Maghieru, fraţi! 
Golești, fraţi! Brătienr ŞI legiunea 
tuturor adevăraţilor Români. 

- Drept respuns, Muscalit vindeaii 
la noi pe la sate. iconiţe de . sfinţi 
şi caricaturi de împărați, nişte măs- 
gălituri cftine şi proaste, și fiind-că 
Români! le. luait mai. mult gratis, 
Rusia, striga : . «vedeţi ;.că : poporul: 
moldovenesc iubeşte sfinta: Rusiă, 1» 
pe cînd în realitate ţăranit, în gralul 
lor cel fără etichetă, nick '0 dată nu 
caracterisa: pe Muscall alt-fel de cât 
porci,: mal ales porci hărbareți,. cu- 
vintul. hărbareț aplicându- se: numai 
la porci şi la. Muscali. „n 
Ar crede cine-va că țărani noştri aii 

citit pe marele Frances dealtă dată, 
pe. nemuritorul. Montesquieu, . care 
în' «Esprit des lois>, cartea XIV, 
capitolul. 2, zice. lămurit: «IL. faut 

| ccorcher - un. Moscovite.. pour lui 
donner. du - sentiment.» — Muscalul- 
nu simte . ;pînă. ce..nu'l jupuești -de 

- piele, Și fiind că nor „nul upuim,
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hărbareţul revenila mereit Și a. re- 
venit şi „acuma. - 

2 i 

ci 

Abia s'aii aşezat în  Tnormatitic 0a- 
sele 'luf! Mihăileanu, iabia a: -fost'de- 
mascată mișelia.. 'societăți!: pan-sla- 
vice :de la! Petersburg, nu. sa 
uitat încă scandalul” achităril :-lul 
Sarafov de: către uneltele: cele mus- 
clești de la Sofia, şi tată că porcul 
cel “hărbareţ;!: reapare în: : capitala 
Romîniei - print” foiţă! periodică 
ruseşte $i:tranţuzeşte, sub titlul de 
aL Orient: orthodoxe», unde îşi: -în:- 
cepe profesiunea de: “credinţă cu ur: 
mătoarele 'cuvinte: iati 
«Le but de PO» ient: orthoddere est 

«de rapprocher les peuples des Bal: 
alkans: 'les; Grecs, les Roumains, les 
«Bulgares et les: Şorbes : 'avee'. la 
«Russie, ayant une : religion com- 
«mune;: de mântrer leurs. intârâis 
„vitaux et de les 'dâfendre contre 
«les attaques: des 6trangers. : Pour 
«arriver ă cos fins il est absolu- 
ment besoin' d'une 'confâderation 
«ballanique, sous la protection d'une . 
«puissance comme la. Russie...» „ete, 
etc.;:din ce în: 'ce mal neruşinat. ! 
In capul -acestel foiţe figurează 

un Sorb: d. Dragutin Ilici, —un fel
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de paravan, . pentru: ca să nu: 50 - 
zică că este 0 operă exclusiv mus- 
călească, saii mal. bine pentru ca,să 
fie un simbol că un Serb scriind 
rusoşte. în România represintă deja. 
un început . al confederaţiunil. bal- 
canice. Aseimenca. mara afeturi nu 

lească,. Şerbul, însă, d., Di, ne. sur: 
prinde că nu cunoaşte istoria, lite; 
raturei sîrbeşti. A mal fost un Serb, 
tocmai cel. d'întăt pan-slavist, în. le: 
gătură cu Muscalii, un Şerb tobă de, 
carte: Iura! Krijanici, care. la. 1645 
a plecat, la, Moscova şi peste cîți-va 
ant s'a văzut: condamnat și -. exilat 
în; Siberia. In Siberia „un Serb pan- 
slavist. foarte: învăţat !, Norocul d-lui 
Ilick este. că; prea învăţat nu pare 
a fi; dar Muscalii trimit în Siberia, 
Și pe cel. ignoranță... :...:. 

Pentru o vonfederaţiune valdăii- 
că am: fost ŞI. eii tot-d'a-una ; ;.ba. 
ţinusem chiar în Ateneii în acest. sens 
o, conferință sînt acum vre-o patru 
zecă de ani, cînd Ateneiștii se întru- 
ncaii în; palatul “de lîngă Cişmegiii ; 
o confederaţiune înșă “fură “Muscală 
şi fără motiv ortodox; o confede- 
rațiune între : Români, „Greci, Bul- 
gari, Serbl, ; Albaneză, Și. poate și Și 
Ungur. „Muscalil wait.ce căuta .
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Balcani, locul :lor-. fiind : în : Urali. 
Apor, dacă e'vorba de ortodoxiă; 
Muscalii să : pretinză : cel: “mult “că 
sînt un soiii de creștini: fie; dar 
ortodox! er: nu sînt, ci 'profeseză 
numa! 'un rit cu totul deosebit, care 
se: poate numi zarodoziă cu::un 
Papa la Weia. Aceasta: nu este un 
parodox; ci un adevir 'demonstra- 
il” pe care. îl: voii: şi ''demonstra: 

” Inceputurile ortodoxiet la Români 
sînt: din 'vâacul de mijloc, împreună 
cu Sărbir: şi 'Bulgarii, 'din aceiaşi 
fintînă': greacă "bizantină, Pină ':la 
secolul trecut 'noY, Români), nici 
n'am fost vecini cu Muscaliy, ci cu 
Rutenii, cu'Ruşil propriii zişt; «les 
Petits-Russiens», câr! vorbesc o limbă 
slavică “distinsă ca şi cea polonă 
saii cea bohemă, nict'de' cum: un 
simplu dialect -:miscălese: «das - 
«Kleinrussische— zice: Miklosich — 
«ist eine selbststiindige Sprache und 
«nicht ein: Dialekt :des Grossrussi- 
«schen». : Decr:'a nu se amalgama 
Muscalii ce! 'stăpânt:cu; Rutenil cer 
robiți: Rutenil, ca şi 'Polonil, sînt 
nesce: victime 'ale barbarulul -Mus- 
cal. Totuşi nicicu Ruteni! no! n'ama: 
vutvechilegătur! religioase, ci numa! 
cu Sărbil şi cu Bulgarii: Cu Sărbil dar 
şi cu Bulgari!- noi sîntem de la în:
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ceput 'coreligionari- prin :ortodoxiă ; 
şi: dorim a “rămână nestrămutați. 
Sitigura'.mare deosebire: între: orto: 
doxia Românilor ; și: între acea: a 
Serbilor şi a Bulgarilor a fosti:tot- 
Wa-una şi: orsistăi: lipsa: la: nor ab 
solută: de bigotism. „iei 

: Din: toate: popoarele. crestine; nu: 
may şi: numai Nomânii, din-momen: 
tul: de cînd . “apar: pe-scena istorie! 
ca''0 : naţionalitate separată : și-pină 

" în) diua-de astădi, “Pai dat! nâscore 
nici unul sfinti: i-a 
“Factul : este ctadat, ŞI, totușt not 

provocâm : pe :ork-cine: deia-''ne da 
o singură esminţire, ati ci 
“Sânţir: noştri aşa numiţi :: naţio: 

nalt: sîntul Ioan de la Suceava, sinta 
Parascova : dela Iaşi, sîrta Filotea 
de la Curtea, de Argos, aii fost':Bul: 
gări, Sirbi,: Greer. i ie tii 
Biserica” noastră. a! posedat în di- 

ferite timpuri : bărbaţi mari, iluștri 
prin ştiinţă şi prin: moralitate, “pre 
cum,: de:exemplu, mitropolitul: Do- 

„ softetu, “sai încă: mal :bine mitro: 
| politul Iacob Stamati, născut por- 
car: din. munţi! Ardealului, care, ră- 
dicîndu-se numa!” prin”. învățătură 
și prin: virtute din 'stîna ciobă- 
nâscă pînă la: culmea ierarchiel 
spirituale, a fost: at scut 
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al poporulu!. .contra. desfriului. des- 
potic şi oligarchic;: dar nict o dată 
n'a trecut. prin mintea : strămoşilor 
noştri tentaţiunea de 'a sfinţi aceste 
somităţi eclesiastice.. -, -- : - -.--- 
Nu ne-ait lipsit; de asemenea, pus 

nică,  cremiți, ascetici,: ducînd o 
viaţă nu-mal puţin dură şi nu mai 
puţin contemplativă decum.se cre- 
de a: fi fost..sfinţii, cel eşiţi în. pri- 

„mik secol! at creștinismului din fun- 
dul “Tebaidei. Ast-fel a fost, intre 
alţii, acel săhastru Daniil, caro trăia 
într”o :pesceră de la Voroneţ şi :pe 
care Stefan cel: Mare îl consulta în. . 
afacerile cele ma! grave ale statului, 
primind drept răspuns consiliele cele 
ma! patriotice, bună-oară :.«nu ! te 
închina "Turcului, ci. te .du de te 
luptă»... ti 

Românii nu făceaii :sfinţi:: calen- 
darişti, dar totuşi er. numilaii sânţi 
pe oamenii. cel-mark ar. neamului 
românesc, de exemplu cronicarul U- 
vechea : ne :spune despre; Ştefan :cel 
Mare: «îl zicea :sfintul Ştefan-Vodă 
«nu pentru suflet, că este în mâna 
«alui -Dumneztii, că el încă. a fost 
«om. cu păcate, ci pentru lucrurile 
«sale cele vitejeşti...». 
„Pentru faptele cele curat cetăţe- 

neşti, ' Românul: ar. putea „chiar as: 
dia 

LUAT PULC 
Pi ara e 

„ V'âttag e 

N Erata BI N
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tăzi să zică: 'sfintul - Mihail: Cogăl- 
niceanu,: sfintul Lon: Brătianu, Sfin: 
tul: Lascar Catargi; însă nu întz un 
sens clerical;:pe- “când amicit: noştri 
Serbiy: şi - Bulgarit: iati: '“speriat pînă 
şi pe i Mustal de mulțimea sfinţilor 
bisericeşti sadea- bulgărești şi' sadea- 
sirbeşti; Profesorul: de la: Moscova, 
Golubinski numără: 52 sfinți 'oxelu: 
siv bulgărești, dintre cari unil proas- 
peţi din zilele: noastic, de “pildă 
un sfint :Ignatie' de :la- “ Bshki- Zagra 
mort la 18141 'şi- un alt sfint Onu- 
„frie :din Gabrova'de la-1818. Serbiy, 
la''rindulilor; ait:mers pînă a cla: 
sifica pe:sfinţir: lor cel . propri!” a- 
nume 10 principi, 8 “vlădici şi: nu 
mat știii' ciţt alți:de alte. categorii. 

- Ou toate 'astea, orl-cit . de: carac: 
teristică 'ar-fi: 'diferința între.: Ro: 
mâni şi între Serbo:Bulgari din punc: 
tul: de: vedere':al. Digotismuluy, :nol 
recunoaștem 'cu dragă: inimă"! 'că 
suntem cu Serbil: şi : Bulgari 'dei0 
potrivă ortodoxi : tota po! "deplin co: 
religionari ;: nu însă, nu 'şi de'o'mie 
de ori nu; nu'cu Muscaliy, cart nu 
sunt de 'loc ortodoxt;--:: i i 
“Să examinăm cestitanea pe: tata 
și fără ocol, pentru ca săin6 poată 
răspunde co: agramaţi de la «L'0- 
ziont orthodoxes, i timis bitii
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Biserica cea muscălească se Îm- 

parte în.două tabere distinse: bi- 

: serica muscălească cea oficială 'şi o 

biserică muscălească neoficială... - 

„+ Să începem prin cea neoficială : 

asa :. numitul raskol, . literalmente 

«schismă». - -: pa 

_“ Această Schismă se compune din- 

to mulțime de secte marl- și mică, 

toate propri! Muscalilor, absolut ne- 

cunoscute Rutenilor. . 
..Rutenil ş-aii căpătat, abia de vr'o 

50 de any, una singură sectă, care 

oreşi-cum, este mult mal cu minte. 

de. cât toate cele muscăleşti, anume 

Slundismul. Stundismul - se înru- 

desce cu protestantismul german, 

și s'a şi născut .pe la 1860 în colo- 

niele nemţeşti din itusia meridio- 

nală, ma! ales într'o: coloniă nem- 

țească din Basarabia, în satul Săra- 

ta. din districtul Akermanului, unde 

primi! predicatori aii fost Nemţi! 
Lindl şi Strohle: Este remarcabil că 
propaganda ştundistă a debutat în 
Basarabia, dar n'a. putut să molip- 
sească. pe nici un Moldovean, ci-a 
trebuit să treacă, peste Nistru şi a- 
colo s'a răspîndit cu o neînchipuită 
repeziciune . printre Ruteni; - fiind 
însă o sectă mar:de.treabă, ca n'a 
putut străbate la Muscali.: Muscalil
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se mulțumesc cu sectele: cele mar 
absurde. une-ort chiar. criminale, 
cari formează biserica . lor 'cea. neo... 
ficială. ti 
„Această biserică muscălească ,neo-.. 

ficială nu este o glumă numerică 
de vro. cite-va mil de oameni, nici: 
chiar de cîte-va sute de Mik, ci.nu 
e departe de jumătatea. numărului 
total al Muscalilor propriii zişr,. ar 
stăpinilor: Rusie, at candidaţilor, de- 
a stipini: peninsula balcanică: La. 
1830 .contele Krasinski.. constatase 
5 milioane. «et le nombre .allait. 
sans cesse en augmentant.». In .Ro-- 
mânia, în Bucovina, şi. ?n Dobrogea, 
Muscalil cet immigraţi la no: Li: 
poveni și Scopeţi, pe cari îl descrie: 
reposatul episcop Melchisedel: şi pre: 
utul Dimitrie Dan, ne pot da o idee- 
espre ceea ce este biserica muscă- 

lească cea neoficială, dar o idee sla: 
bă, căcr.cof mat ră! ai -rămas.-la. 
Nord: în patria lor. Acolo se mân-. 
ține pînă astăzi, bună oară, . secta 
celor. porecliţi Duhobortzi, ale -că- 
rora asasinate îngroziseră .: la. 1839: 
pe contele: orontzof, desto perindu.-- 
seo insulă a lor numită fai  Muha, 
adecă «Paradis şi tortura», unde: 
S'aii găsit mil de cadavre a victime: 
lor. O altă secetă, ZIlestorşcihi,.. re,
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presintă: întocma! pe FlagelanţiY'din 
veacul: de mijloc. O altă sectă, Sa: 
botuiki; imitează obiceiurile și! ri- 
turile Evreilor. O sectă consideră 
sinuciderea, sati: omorul 'prin ardere 
ca” un! botez de foc. Baronul Haxt- 

" hâusen; care 'trăise' în. Rusia pe la 
1843, ne povesteşte cum, cu :câti-va 
an). înainte, pe o moşii de lingă riul 
Volga, vr”o cincă-zeci de sectaris'ati 
întrunit:pentru a se omori unul pe 
altul, şi.-10ţI ati căzut: măcelăriți 
unul 'cu' cuțitul'altuia, afară de'nu- 
may :dor.remaşi 'vi!,. fiind. surprinşi 
de :către autoritate.::: :: hi 
: Inlăturîndu:se: fanatismul cel săl: - 
batec'al acestor:sectari, ct sint- cel 
ma! onorabili dintre Muscală : :' sînt 
cinstiți, ţiu la: cuvîntul: lor,:se :fe: 
resc de 'minciuni,. ast-fel că în ulti- 
mul 'răsboiii turco-rus; dacă un Li- 
povan 'ar''fi. fost .în “capul: Statului 
rusesc, 'e 'sigur că nu ne-ar-fi răpit 
petecul de Basarabiă, după ce se în- 
datorise .a păstra întregitatea . teri: 
torului românesc. : EI toţi. sint. ţă- 

- rank și negustori, mulţi foarte: bo- 
gaţi.: Şi. fiind mulţi: foarte bogaţi, 
să ne permită diarul d-lui. Ilici al 
întreba ::'0are nu cum-va în numele 
acestei : ortodoxie ne . face . :propă= 

pt gandă 2: At
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„Să trecem: însă la cca-laltă bise- 
rică muscălească, la. cea ofivială, la 
care, aparţine şi pe :care: o..protege 
fățiş, guvernul.,de la. Petersburg, 
numind'o cu: fală pravoslavaică..Ul- 
timul, nostru. cronicar, Zilot; Româ- 
nul, care serica, pe timpul lui Tudor 
Vladimirescu, . caracteriscază, româ- : 
neşte şi grecește, întreaga lume ofi- 
cială- muscălească în :două „versuri: 
„lar în măuntru: ce să-.vezi ?;.un 
lup supt: pielea oil: -.; sista în 
„« De. la. împărat: pînă +: la ». ofiţer, 

ăzavesg. Eva ,oui....adecă toţi :unul.ca 
altul., Aceşti -«lupr.;supt pielea oil», . 
fie; cât de ră; ati fost, în + adevăr 
ortodox, :cel: puţin un: tel de .orto- 
doxy,..pînă -la ;Petru cel Mare. Pină 
atunci: Muscalil; aveaii în;, fruntea 
bisericei un. cap. canonic. Doctrina 
evangelică. nu îngădueunul mirean: 
să- stea în capul bisericer; căcă ;în- 
suși Crist zice: «Dati Cesarulul cele 
ce. .sint. ale Cesarului, şi. lu! Dumunc: 
zeii cele : ce. sint :ale: lut: Dumne- 
Zeii. — tă .Kataapos. Kaloapr :xal.. ră 
ro 835. re 8:q». La 1702 Petru cel 
Mare a, desfiinţat: patriareatul de la 
Moscova, şi. sa proclamat el; însuși 
şef suprem: al-bisericel. -De:atuncă 
şi pînă'astăzi 'tzarul: este: Papa de 
lu .iVeca,. întocma!: după;:cum:. la.
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“catolici "esto Papa :'de'la Vatican. 
însă :: fără 'asemănare' maj :'teribil 
Papa'cel. muscălesc,: de::vreme ::Ce 
în :loc: de' cîrjă ţineiîn :mînă o.na- 
.galcă,; un: girbaci special al Cazaci- 
lor. Esteo kesarodoxiă, o tzarodoxiă, 
a nagatcodoxiti; dar: nu poate: fi or- 

" “todoxiă::Muscalir.:nu sînt coreligid- 
nart'' cu! Românii, 'eu::Grocil, “cai 
Sârbi! -și :cu Bulgarii. :Un-:mie::pas 
mai departe, o" simplă: variaţiune, 

“Şi sultanul ar putea să desființeze 
patriareatul de Constantinopole,'pro- 
clamându:so şef: suprem alsbisericel 
creștine. Cum dară, domuiele-voastre 
-cel de la '«I/Orient:orthodoxe» curi 
-dară d-voastre;fie Lipoveni, fie tzaro- 
doxt, "una din::două,:cum 'de: ne 
vorbiţi de îortodoxiă? Baii încă :.ne 
vorbiţi!: de -un protectorat ortodox 
al Rusiey !: Protectorat |... sic 
-"Amiterminati cu 'ambele biserici 
cele : quasi-creştine: muscălesci; ne 
mar ::rămîne- cestiuneă: protectora- 
tului. 'Protectorat eminamente po: 
litic, nu religiunea, este câca;-ce preo- 

"cupă pe: patronil: d-lui. Ilici: In se: 
colul trecut: Rusia ::exercitase: cit: 
va -timp mal întiiii ;:un- protecto: 
rat'asupra 'Tătarilor : din: Crimeca; 
măcar că :-Tătaril de acolo: eraii 
-mahometany ; :ŞI !: exerditase -- cit-va
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timp - mat. întîi; un: protectorat. 
asupra Poloniei, măcar. că': PoloniY- 
sint catolici: Chiar-astă-zI. Rusia: ar: 
fi foarte bucuroasă -să.. exercite. .cât- 
va.timp. ma! întiiă un: :protestorat; 
asupra:-Chinel,:măcar.- că! Chinesil 
sunt budhişti; Cestiunea: ortodoxie! 
este o.pură: farsă: pentru! :Muscali ; 
realitate:serioasă pentru dinşir: este: 
protectoratul," negreşit. cit-od. (imp: 
maă întiiă, şi apoi 'nagaăcă ! Drama. 
muscălească. este o : piesă. --în:icincl 
acte: primul act-—dragoste,: actul: 
al cincilea—asasinat;-cele trek acte: 
de la mijloc—ruble, decoraţii, -tit:: 
lurk,: minciuni şi: infamiril:-: i) 
. Miron. Costin .ne:. spune: că: sub; 
Ştefan-vodă.. 'Tomşa “a fost . osîndit;: 
la moarte un “dice: șaii- gramatic.! 
«Pentru un Dic ce era foarte:do: 
«treabă de scrisoarâ—zice.. cronica- 
«rul:S'aii. rugat :boterir! să:21 ierte: 
«că: este. cărturar "bun. A .răspuns: 
«Ștefan-vodă: 'ha, ha, ha,: mal căr-i 
«turar decit drâcul, nu este altul»: Er: 
bine, Rusia, cind it: trebue; găsesce: 
tot-d'a-una la'::nevoe: indivizi maY 
cărturarr decit însuşt:: dracul. !Prin- 
tre :.cer:lalţă: i este .. Paul: Lilienfeld, 
German-.princ origine :și prirni'inte- 
ligenţă, Muscal prin'crescere şi prin 
foloase: materiale.: Lilienfeld a -stu- 
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diat la universitatea” din Petersburg: 
şi: a înaintat: foarte sus; în ierarhia. 
administrativă: :guvernator. al :Cur-. 
Jandiej,: vice-guvernator în capitala: 

„Rusiei; senator imperial. : Speciali- 
sându-se în sociologi, el'a: publicat: 
studie.:rusesce.;. a “scos-iapol! ate-. 
leași studie-: nemţeşte : în: cinci -to- 
muri:: Gedanhen îiber die Socialiiis- 
senscha/t dev Zauhunft. (Cugetări a- 
supra Sociologier viitorului); în fine 
franțuzesce: : Za pathologie: sociale; 
care nu. poate să nu încînte pe Fran-: 
cesiy cer. de. astă-zi, de :oară:ceauto-: 
rul;e. Museal. stie ti tu 

Cu multă abilitate; şi: așa zicînd 
po--nesimţite,:.Lilienfela . susţine” şi 
desvoltă tedriele sele plăcute guver- 
nuluY- rusesc, pe care îl; justifică 'nu 
numar pentru: present; ci. may; ales 
pentru:viitor.: «în.Zukunft>. In ope- 
rele sale: el;nu.:zărește  nicăiri! un 
singur -răii la'-.Muscali +: despotis- 
mul; cruzimea,: barbaria ; Rusiei, 
toate :sunt : bune la: Lilienfeld..;-Re- 
gimul; constitutiv. al:Anglieţ-— zice 
el: nu-este covaumat “prestis- de 
cât “absolutismul:muscălese:: « I:"au -. 
«tocratie.correspond'parfaitemeut au: 
<caractâre, de la: nationălitâ:::russe,; 
<ă:ses tendances:-et ses as,irations, 
“atnsI qu aux: conditions rethnogra-
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«phiques.... Non seulement. au. point. 
«de vuc des exigences de la-vie râelle, 
«mais de 7u6me au point de 'vue scien- 
«lijigue, on.ne saurait; soutenir que 
«la, constitution. politique -de . 'em= 
<pire britannique soit plus parfaite 
«que; cello: de la Russie».-Aşa dară 
Polonit,:. Germanii din. provinciele 
baltice, -Ruteniy,: Moldoveni: din :Ba- 
sarabia, toţi trebue să sărute oribilul 
jugal Muscalilor, , fiind-că.:-Musca- 
lilor Ie + convine :: despotismul,.: care: 
din. punctul, de -vedere; sciinţific. nu 
e..mat; puţin perfect: de cit: constitu- 
ţiunea ;engleză.. Dar dacă: elementele: 
cele nemuscăleştI so :indignează do: 
despotism ?. O, atunci—-zice. Lilien-: 
told. <en rejetant de;.son .sein les- 
<6l6ments:pernicieux; en; les refou- 
<lantiă, sa: pâripherie :en,'r analogie; 

„ «avec le travail de secvetion. des orga- 
«nismes ;de .la;:nature,la'.:soci6tâ. 
<eftectue un „triage:: dansii le :sens: 
«negatif; L/ex6cution capitale, Ia.d6:: 
«portation,;;la. reclusion'-temporaire: 
<0u î,viagtre,: le -bannissement vers: 
«les: bas-fonds sociaux:des individus: 
«moralement; .: dâgen6res,::sont. les, 
«moyens dont la sotiât6 se 'sert:pour: 
«se debarrasser de ces €lements».Dect 

" calăul, :enuta' şi Siberia sunt 'un fel: 
*de purgativ foarte :ştiințific,:: după:
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Tilienfeld, ' pentru a restabili. buna 
-digestiune.a guvernului muscălese. 
'Cu alte-cuvinte, pentru. sociologul 
-de Ja Petersburg, Polonir, Rutenii și 
Moldoveni! ce! decapitaţi, spinzuraţi, 
torturaţi-saii surghiuniţă, vepresintă 
nişte ingrediente :scoase din -stoma- 
chul cel: stricat al “Tzarului ::: cen 
«analogie 'avec 'le travail de sâerâ- 
«tion. at 
-: Și pentru „ușurarea acester ope- 
raţiuni servă :0- lungă : ierarchiă de 
-CinOvniCĂ mari şi - mici, o: irarchiă 
întemeiată “pe cete de jandarmi și 
de -căzaci.. Tată : soarta, * pe care. în: 
ziarul «I/Orient - orthodoxe»: o aş 
teaptă 'confederaţiunea'cea balcanică 
sub protectoratul Rusier. - e 
“Ma! drept va: fi, ca 'redactorir să 

lase: în -pace România, dar nici la: 
Belgrad':saii 'la Sofia să 'nu meargă, 
ci “să -plece. mal: curînd ;în. sfinta 
Rusiă, unde, după teoria:lur Lilien- 
feld,. vor putea să serve guvernului: 
muscălesc:«en analogie avec. lo-tra- 

-vail de serstion». Pe nol; Români), 
nu; ne-a: ameţit Papa de la Roma, 

„dar cu atîta şi mar.puţin ne va în- 
:şela 'enciclicele- Papet de la “Neva ! 

i Un singur punct, de care se te- N 
rește : Lilienfeld: cu . tot dinadiișute 
în' operele sale, rusește, nemţâştă. şi.
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franţuzeşte, un singur punct uitat 

sînt spioni. Ar fi trebuit cu ork-ce 
preţ să justifice rolul pe care îl jocă 
spioni! în organismul statului mus- 
călesc, rolul cel mal important în 
Rusia. In imperiul tzarului, între fic- 
care dece indivizi figurează cel puţin 
un spion. Deci se numără minimum 
zece milioane de spion! de ambele 
sexuri, afară de mulţi spioni nu din 
interes, ci gratis: spionY pentru artă, 
quintescenţa caracterului muscălesc. . 
Mai pe d'asupra, în fie-care capi- 
tală europeană în permanenţă, în 
unele puncturi într'un mod pro- 
visoriii saii transito, circulează o 
droaie nenumărată de spioni mus- 
căleşti, poliția secretă a Papei de la 
Neva. In Bucureşti a fost tot-d'a- 
una o mulţime. Chiar aci în Atenei 
nu poate să lipsească vr'o ciţI-va. 
Să'şi facă dară infama meseriă! 
să raporteze că un bătrin Mol-. 
dovean a fotografiat 
mele Zinerimii Romi 

    

  


