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Această carte e o compilaţie. Dacă am făcut-o, 
motivul este convingerea mea că'a sosit vremea ca 
noi să ne lămurim prin cărţi scrise în limba noas- 
tră, în sensul nostru, asupra [tuturor marilor; în- 
trebări ale timpului. 

Prin compilaţie trebuie 8ăsse: IFțelegate” osie 
că n'am fost nici în China, nici irelașăhiă, Tic? în 
Siberia, că nam vorbit de-a: a. dreptul cu popoarele 
de acolo şi nu li-am cetit liteatu:a, „Că, nam luat; 
statisticile din publicaţiile oAGial6: ? 

Orînduirea insă, judecata, punctul de vedere, 
toată combinarea elementelor de informaţie culese 
în cărţi bune, îmi aparţin. Cartea aceasta e a mea 
ca oricare alta, pagină cu pagină, rind cu rind, 
ideie cu ideie. 

Dacă, publicul o va primi bine, ea va fi și mai 
completă întro ediţie a doua. În acest cas făgă- 
duiesc cărţi analoage asupra altor probleme poli- 
tice ale momentului, 

April 1904. 
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Articolele lui Cordier şi Cahun în /fistoire generale a lui 
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1. Țara şi locuitorii. 

Tot ce se petrece acuni în ţerile acelea, foarte 
depărtate de noi, în acea margine răsăriteană a 

Asiei de la Năsăritul nostru: negociaţii de diplo- 
maţi şi războaie pe uscat şi pe apă, pornește de la 
o mare nevoie istorică: prefacerea Chinci. Vremea 
noastră nu mai îngăduie nici-unui popor să fie cu 
totul altfel decit celelalte. EI trebuie să se trans- 

forme: prin el însuşi sati prin alții, cari atunci îl 

opresc pentru sine după ce l-ati transformat. [E o 
frăţie. prin muncă, de voie pentru cei harnici şi 

ageri, de nevoie pentru cei lencși şi înceţi la minte, 

de care nu poate scăpa nimeni pe pămîntul care 

ni se pare aşa de ingust, încit civilisaţia nu mai 

poate jeriii nimic din intinderea lui. Negustorii, 
meșteșugarii, militarii, oamenii de ştiinţă, mulţi- 
mile flăminde ale Europei ai nevoie de cele cinci 
milioane de chilometri pătraţi ai Chinei proprii, de 
cele zece milioane ale Chinei la un loc cu «pro- 

vinciile» sale. Cele trei sute cincizeci de milioane 
de Chinesi şi 'Tatari cari locuiesc aceste pămînturi 

72783 . 4
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binecuviînlate cu toate darurile firii, nu sint în 

stone să le apere. Ei nu pot lucra singuri pentru 
civilisația nouă și din toate părţile vin cu arma în 
mină alţii ca să-i îndrepte, să-i supravegheze și 

să-i dijmuiască. Fiindcă, acești ajutători lacomi 
sint prea mulţi, şi cer fiecare o parte prea mare, 
ci ajung la tunuri. Dezbaterile dintre dinşii alcă- 

tuiese cea mai însemnată întrebare din ziua de 
astăzi: chestia Orientului-Extrem. 

“Toate se lămurese prin China. Prin starea ei 
de astăzi și prin trecutul ci. De la dinsa prin 
urmare trebuie să se înceapă, arătindu-se cum a 
ajuns, în cuvsul celei mai lungi dezvoltări istorice 
pe care a avuto vre-o parte din omenire, la împre- 

jurările de astăzi. 

Oceanul Pacific, închis în mări mai mărunte, 

între un lanţ de insule și între continent, loveşte 
moliă, cu puteri înfrinate, întrun pămînt lutos 

pe care-l rotunzeşte în coaste arcuite, în golfuri ca 
un lac, în peninsule greoaie, cum e Corea, rupin- 
du-le apoi une ori în ostroave, cum'e Hainan, în 

golful de “'Tonchin. Printre șiruri de munţi ce taie 

"ţara în lat, se strecoară riuri largi, cu apele schim- 

bătoare ca bogăţie și ca putere: Amurul, Huang- 
Ho, Iangţechiang, toate navigabile, pe lingă cur-. 
suri mai mici ca Pei-Ho și Sichiang. În fund: sînt 
lacuri, apoi pe nesfîrşite întinderi în Apusul săl- 
batec: şi fără locuitori suflă vintul zădarnic al 
pustici, care cuprinde în fălcile sale munţii de piatră 
și cimpiile roditoare de loess și pămînt negru.
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'Falca de sus se chiamă marele desert Gobi, cea 
de jos e Tibetul. Mai sus de Amur, nu e nici un 
rii care să curgă spre Oceanul Pacific; toate se 

strecoară, cînd le îngăduie frigul care împărățeşte 
acolo, spre Marea gheţurilor vesnice, spre Oceanul 
Nordului. De la dunga Sichiangului în jos — mare 
însă și cl cît Tisa noastră—apele curg la 'vale 

spre Marea de Miazăzi, Oceanul cald al Indiilor 

cu climă atricană, și munţii sai rupt şi ei acum 

spre Sud. Dincolo de Gobi e' Mongolia, e Manciu- 
ria,— aceasta, mai spre A Mare, mult maj mică de 

cit cealaltă —, eri mărginaşe . şi supuse, precum 
este, sapt pustii, Tibetul, şi dincolo de Sichiang, 

Tonchinul, Anamul, prelungire a coastei chi- 

nese. 
China, Cina, înseamnă coastă, şi oamenii ţorii 

ati spus străinilor numai cum se chiamă în limba 

lor ţermul Mării unde aceşti străini veniseră de 
foarte departe, pe marile lor corăbii cu pînze și 
visle. Țara toată are alt nume, un nume poetic, 
cum. sint toate acelea pe care le întrebuințează 

Chinesii: Împărăţia, din mijloc. Aceasta înseamnă 
că ea se află la mijlocul pămintului, între ţevile 
nordice si sudice, răsăritene şi apusene, — căci ei 

aşa, cred că e aşezată patria lor: drunurri şi mari 

duc la Împărăţiile supuse, a «Dimineţii liniștite» : 

Corea, a «Soarelui ce răsare»: Iaponia, din insu- 

„lele de la dreapta, ale «barbarilor» Apusului»: noi, 
toți. Europenii, de la Rus pănă la Engles și de la 
Norvegian pănă la Sicilian, și la regatul Siamului, 
din Indochina, la Împărăţia Indiilor, care vor fi



pentru «Chinesi țerile de la, Miazăzi». Dar mijloc în- 
seamnă şi centru, osie de învirtire, focar de lu- 
mină: «Împărăţia, Mijlocului» e cea dintăii deci 
dintre Împărăţiile lumii, ba, la dreptul vorbind, 
singura Împărăţie, pe care puterea dumnezeiască 

însăşi a. înființat-o,. în adincul vremilor. ce nu se 
pot. socoti, coborind pentru ao stăpini pe fiul 
Cerului, al cărui neam este veşnic. 

Chinesii, cari ati o uriaşă tradiţie istorică, in- 

cepind cu peste 2.000 de ani înnainte de naşterea 

lui Hristos, care pentru dinşii nare, fireşte, nici o 
însemnătate, cu peste 4.000 de ani înnaintea tim- 

purilor noastre, Chinesii nu-şi aduc aminte să fi 
venit de aiurea. Și nici nu e nevoie să se creadă, 

în vre-o înlocuire de rasă mai veche prin puter- 
"nicii şi înceţii oameni de rasă galbenă. Totdeauna 
vor fi stat din muntele curat pănă la malul otră- 
vit de. pe margenea mării oameni de aceştia : nalţi, 

ciolănoşi, bine înfășurați în muşchi, foarte puţin 
_Nervoşi, cu ochii piezişi, totdeauna negri întrun 
albus ca porțelana, cu nasul strivit, cu părul foarte 
negru, gros, lucios. 

2. „Pacea imperială chinesă.“ 

Oameni mari şi moi, tari și inceţi, neobosiţi și 
văbdători, aceştia sunt Chinesii. O fire mai pașnică 

decit a lor nu se poate închipui, şi Natura pare să 
fi ales anume, pentru a-i asigura în munca lor 
grea și cinstită, care a întemeiat cea mai veche ; 

|
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dinte civilisaţiile în fiinţă astăzi, această țară largă, 
închisă prin pustiuri, prin Ocean, prin. munţi foarte 
innalţi. Lor li sa părut însă că şi astfel sint prea 
multe trecători pentru «barbari», şi au ridicat de 
aceia, printr'o nespusă sirguinţă și prin jertfe fără 
păreche, ziduri de piatră, care, alergînd în munte 
de la o culme la alta, desăvirşiaii închiderea, faţă 
de orice primejdie, faţă de orice. ispită de a se 
întinde: cele două ziduri mari, unul făcut înnainte 
de Hristos, iar cellalt în veacul al XIV-lea, cind 
se întemeiat Principatele noastre, —- amindouă zi- 
durile, ruinate astăzi. 

De la început deci ci sai lăcătuit ca un învă- 
țat în cămăruţa lui, ca o ţesătoare în odăiţa ci, 
ca să lucreze, pentru singura plăcere de a lucra, 
măsurat, necontenit, ca și cum fiecare din ci ar fi 
avut să trăiască o mie de ani. Ati cronici pentru 
de patru ori o mie de ani, dar nu se vorbeste în 
ele nici de atitea războaie cite la alt neam se în- 
“timplă întwo sută. O expediţie de cucerire chinesă e 
un lucru cu neputinţă și care nu sa mai intimplat ; 
Chinesii ai primit numai supuneri de bună voie 
pentru bani, pentru daruri, pentru voia de a face 
negoț: așa sati întins ci în 'Turchestanul răsări- 
tean, în Mongolia şi Manciuria, în Indochina. «Fiul 

Cerului» a zimbit asupra supuşilor celor noi, că- 

rora nu li luase sînge. Faţă de «barbari» şi-a apă- 
rat hotarele, prin zid, prin forturi, făcute cu mult 
meşteşug, cu tainiţi pentru apărarea, ostașilor, cu 
tunuri de aramă foarte mari și grele, împodobite 
cu cercurele şi cu alte frumuseți la care Europenii
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nu Sc aindese cind toarnă din bronz pe ale lor; 

tunuri mari, care bubuie tare și mati nevoie să fie 

țintite ; tunuri făcute ca să sperie. Căci ei, Chinesii, 

“nu vrea izbinde sîngeroase, ci numai să scape 

de dusman, făcindu-l să-și” piardă increderea. De 

aceia şi ostașii poartă căciuli roşii, pene mari, bă- 

lau cusuţi pe rochii de mătasă de colori strălu- 

citoare, sati un vesmint strimt în floarea pielei. 

omenești, asa încit „trupurile mari se par cu totul 

goale, deosebindu-se . numai, asupra lor, scuturile 

rotunde de paie, pe care sint zugrăvite strașnice 

"Qihănii; alţi luptători se înfăţişează toți în negru 

sai toţi în roşu, ca draci de întunerec şi draci de 

foc; ci ai atitea arme, încit nu se pot sluji de nici 

una: și puşti, și săbii, și arce. Fiecare ţine în mină 

un steag mare care scinteie de departe. cu luciul 

săii mătăsos, steaguri ca zmeiele, în trei colţuri, cu 

pete albe pe un cimp albastr u sati galben, cu dinţi 

în toate părţile, cari parcă vreati să sfășie. Gongu- 

rile . sună, Hamurile filfiie, caii nechează, şi apără- 

torii Împărăției din mijloc se împart în pilcuri care 

iese. pe rind înnaintea dușmanului, chiuind, inju- 

vind, hohotind. de rîs—o traducere a lui Homer. 

in buwlesc — și. mai ales arătind cu virful suliţilor 

acea parte a trupului . unde nu face cinste să fie 

măcar rănit, cineva. lar, dacă protivnicul' e atit de 
cînvierzunat și îndărătnie» asa spun rapoartele 
oficiale despre războaie —, încit nu vrea să fugă, 
după cc s'aii cheltuit atita grozăvie de forme, de 

„colori, de sunete, do, mișcări, ca să i se cruţe 

viața, — atunci... atunci Chinesul fuge el singur
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mai curind decit să se întimple vre-o neno- 
Ocire. | 

Mari, lungi războaie se încheie cu pierderi do . 
citeva zeci, de citeva sute de oameni. Cind se vede 
că năvălitorul e hotării să nu plece, că iea fort 
după fort, oraz după oras, că risipezte o oaste 
după cealaltă și cutează a merge chiar asupra 
locului unde se sălășluieste Fiul Corului, care nu 
poate apăra ţara, atunci Chincsul înțelege că 
aceasta e voința dumnezeiască şi cl potteşte pe 

- dușman să facă bunătatea, politeța de a-l stăpini. 
Aga Sati închinat ci pe rind, făcindu-se din accea 
clipă cei mai ascultători supusi ai noului domn, 
Tatarilor din oștile lui Gengis-Han, cari i-ati înju- 
gat, fără ca ei să simtă durere saii ruşine, la 1276. 
Asa ati primit — după alte trei veacuri de dinas- 
tie, păminteană (Ming), — supremaţia manciură şi 
dinastia, din Manciuria, care stăpineşte astăzi. 
La o asemenea schimbare, numai Împăratul de 
pină atunci îsi face samă, şi mandarinii (ehine- 
zeşte cuan), marii lui dregători se despart de lu- 
mina zilei, spînzurindu-se, după toate regulele bunei 
cuviinţi. celei mai fine, de creanga unui copac din 
grădină. Ceilalţi nu se miră de sfirşitul unei di- 
nastii, cum nu se miră de apusul unei zile. Străi- 
nul se face în curind și el un Fiii al Cerului fără 
nici-un. cusur, tovarășii lui de războiii 'se conto- 
pesc între Chinesi, icati sufletul chinezesc, tare prin 
durata lui de 4.000 de ani, odată cu haina, lo- 
cuinţa, felul de a fi al Chinesului. Unitatea e sta- 
tornicită astfel din noii, şi localnicul zîmbeşte senin
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la privelistea biruinţii nouă cîslisate de cultura sa 

străbună. Pănă şi în războiul din 1858 cu Anglia 

și Franţa, paşnicii locuitori ai singurei Împărăţii 

adevărate, începuseră a privi pe Europeni, pe «di 'acii 

Apusului» cari înnaintaii spre Peching, ca pe stă- 

pini lor de a doua zi, ca pe aducătorii unui noii 

Fii al Cerului, şi ei se plecată adînc, cu cozile ativ- 

nind în. gol, înnaintea unei nouă întrupări stăpi- 

nitoare-a. Dumnezeirii. 

În twecutul Împărăției se socotesc multe răs- 

coale. Între anii 1840 şi 1860 o bună parte din 

ținuturile de la langţechiang aă fost în mina aș 

numiţilor Taipingi, cari-si aveati capitala în ma- 

rele oraş Nanching, pe malul rîului. Aii fost des- 

tule lupte între soldaţii împărăteşti, Imperialii din 

“acest colţ al Asiei, și răsculații sai, cum își ziceai 

ei unii altora poetice, între «draci» şi «ciumele scir- 

poase», — destule lupte, dar puţine pierderi, dacă 

se lasă la o parte ţeranii goniţi din casele lor, să- 

văciți, chinuiți şi omoriţi chiar de o parte ca și 

de alta, dacă nu s6 ţine în samă pustiirea unor 

oraşe înfloritoare, care scăzură, ca Sin-lang, de la 

500.000 la 500 de locuitori. Ani de zile se strecu- 

ară cu parade militare și călătorii de mandarini, 

care nu ducea la nici-un capăt. 
Nici în asemenea mişcări nu trebuie să se 

vadă însă aplecări războinice din partea, tactico- 
sului popor harnic al Chinesilor. Oameni vioi ur 

(i stirşit mai răpede, înt”un chip sai în cellalt. 
Așa însă, luptătorii ati o răbdare fără de margine.
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„_Taipingii, numiţi aşa de la omul care i-a pus în 
mişcare şi a rămas apoi în fruntea lor, nu vreati alt- 
cova decît tot o «Împărăţie de mijloc» cu un «Fiii 
al Cerului», dar, cum zic ei singuri, o «Împărăţie 

cerească 'Tai-Pingv. Aderenţii lui se "deosebesc de 
supuzii credincioși ai zeului din Peching, prin aceia 
că poartă, ca o uniformă, părul lung, că se leagă 
la cap cu basmale portocalii, că înghit mai mult 
opium şi ati nevoie de mai multe femei şi că ieau 

în deşert numele lui Hristos, al Sfintului Duh şi al 
lui Dumnezeu Tatăl, amestecindu-le în divagaţii 
religioase şi politice cu totul lipsite de înţeles. Ei 
se așează în ciîleva orașe, ridică steagurile lor în 

locul steagurilor legiuite, string ci veniturile Sta- 
tului, pradă ci pe bieţii oameni de la ţară, și atita. 
Ei se ţin departe de Peching, spre care odată li-a 

fost totuşi deschisă calea, şi de la Peching, căruia-i 

răpesc însă transporturile de orez, nu vine nici-o 

putere serioasă ca să-i răpuie. Aşa ceva poate să 
țic, cum se vede, oricit de mult, într'o ţară cu 

5.000.000 de chilometri pătraţi de stăpinire di- 
rectă. 

Tot pe vremea Taipingilor, si poate supt in- 
riurirea biruinţilor ce cîștigat aceştia, Musulmanii 

chinesi din Yu-Nan şi din Turchestanul răsăritean 

Sati ridicat şi ei, prădind ţinuturile nordice, supt 
«cei doi Ma» -și supt lacub. Născoala celui din 
urmă ținu pănă tărziu în anii 1870—80. La aceşti 
noi luptători era şi îndemnul religiei jignite, a 
Mohammedanismului care poate invierșuna şi pe 
nişte credincioşi - aşa de molii cum sint Chinesii;
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mai crai apoi de sigur şi întoțiri şirete din afară, . 

de-la fraţii de lege și de la iubitorii de pescuire. 
în apă tulbure, dar între mersul acestor mişcări 

și-al mişcării Taipingilor nu e nici-o deosebire 
prea -mare de făcut. E piatra care, dezlocuită de .. 
cutremurul unei minii de o clipă, se rostogoleşte . 
tot mai departe la vale. 

De atitea ori Împărăţia sa imbucăţit. Dar 
aceasta nu sa făcut pentru cuvinte care să se 
poată bine lămuri, cum se pot lămuri acele pentru 
care sa sfărimat Împărăţia lui. Carol-cel-Mare. 

Țara e nemărgenit de mare, legăturile de tot slabe, 

legături de dijmă pentru Împărat şi de funcţionari. 

ce vin de la Împărăţie. in veacul al VI-lea înnainte 
de Hristos ati fost ast-fel 180 de State, în secolul al 

III-lea, șepte, după ce o bucată de vreme fusese unul: 
singur. Apoi unitatea, a fost iarăsi statornicită pănă, 
ce-un dregător oarecare sa arătat din noii nea- 
scultător. Nici nu poate să fie altfel, cînd sint sute. 
de -milioane omeneşti de ţinut în mînă cu frînele .. 

cele mai ușoare ce a călăuzit, vre-o dată o Îm- 
părăţie. În Su-ciu stătea pe la 1850 un guvernator. 
secundar, supus marelui mandarin însărcinat cu 

cirmuirea,: celor două Chianguri, şi acest funcţionar . 
fără, legături de-a, dreptul cu. Curtea avea toate . 
drepturile celui mai absolut tiran asupra trupurilor . 
şi suiletelor a 38.000.000 de locuitori,— cit Franţa . 
întreagă. Dezlipirile si alipirile de provincii. nai. 
nici-un motiv războinic. 

Chinesul nu face politică: asa s'a deprins el:
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de 4.000 de ani de cind se află întrun Stat cu 
organisaţie. EI trăieşte pentru sine: pentru cimpul 
sări, pentru prăvălia sa, pentru dregătoria sa, 
pentru familia sa, pentru mulțămirea sa, şi nu se 
gindezte la alte lucruri. Împotriva primejdiei sati 
pentru indreptarea unei stări rele din viaţa tutu- 
vora, el n'are nici gind, nici voinţă. Acelea sint tre- 

bile Împăratului şi grija lui Dumnezeii. Și Împă- 
vatul a fost totdeauna priceput şi harnic — gindesc 

ei — si Dumnezeii îndurător şi prielnic neamului 
săii, de vreme 'ce «Împărăţia din mijloc» trăieşte! 
încă, pe cind clădiri ca Imperiul roman sati nă- 
vuit rușinos după citova sute de ani abia de dăi- 
nuire. Ce vede astăzi chiar, nu-l sperie: nici tunu- 
vile fermecate, care din gurile lor mici ţintesc asa 
de bine, nici corăbiile negre pe care le miscă o : 
putere nevăzută,care face să se frăminte «drăcește» 
uriasă muschi de fier şi se pierde în fum întunecat 
şi greii, nici oștile în care mii de oameni fac în - 
aceiaşi clipă aceiaşi miscare, nici drumurile de 

fier pe care aceiasi putere ca şi în corăbiile nouă ' 
„mişcă lungul şir al trăsurilor încărcate, nici îm- 

„părtăzirea gindului prin forţa ce zboară pe firele 
de fier, nici lumina albă ca a lunii care se desface 
dintr'o bucăţică de cărbune prin care trece iarăşi : 
una din forțele ascunse ale lumii. Odată, cind îi 

vorbiai de ghiulele mari care plouă din canoniere 
şi chiurasate, 'fără ca el să le fi văzut rotindu-se 
în văzduh, Chinesul ridea cu neîncredere şi tri- 
metea la primblare pe compatriotul săi naiv care 

se mira de jocurile copilărești ale barbarilor «tot-
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deauna şireţi». Dacă-i pomeniai de trenurile ce. 

înghit gifiind depărtările, el răspundea “cu acea 
vea credinţă senină, cu acea impasibilitate vicleană 
care-l deosebeşte că: «şi la Peching sînt trenuri, 
dar acelea merg mai răpede». Acum, negustor 
practic, el a primit în citeva oraşe mijloacele tehnice 
ale timpului, de la tramvaiele electrice ale com- 
paniei danese şi trenurile Ruşilor şi ale Englesilor 

pănă la telegrafe şi telefoane; prin 1890 un căpitan 
de corabie engles căpătă favoarea de a crea o flotă 
chinesă modernă, pănă ce, la urmă, fu silit a-si 

da demisia ; de la ultimul război cu Japonia (1894) 

Chinesul a îngăduit pe unii «barbari» mai siguri și 
mai prietenoşi să-i pregătească soldaţii după cele 
din urmă metode ale «dacilor Apusulu; în acea 
luptă cu laponia încă, el avea deci corăbii euro- 
pene, pe care vecinul de aceiaşi rasă i le-a făcut 
însă bucăţi. În adincul cugetului lor, afară de cîţi- 
va oameni din porturi, cele 350 de milioane de 
locuitovi ai Împărăției Cereşti aii însă credința, ce 
nu sc poate dezrădăcina, că toate acestea vor trece 
şi va răminea China veşnică, pe temeliile ei mile- 
nare, dumnezeicşti. Ce trăinicie poate fi în adevăr 
în forţa acestor oameni de ieri-de alaltăicri? În 

Indochina un suveran dintre .cci cari aii atirnat 
multă vreme de «Fiul Cerului, un suveran de sînge 

dumnezeiesc și el, întreba cu dispreţ pe marele Trimes 
ul Angliei dacă sint200 de ani de cind stăpineşte nca- 
mul Reginei care l-a trimes, și el avea în minte în 

acea clipă zecile de veacuri din adincul cărora venia 
măreaţa lui fiinţă. Credinţa Mohammedanilor în
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ajutorul lui Dumnezei nu e nimic pe lingă marea 
putere de inerție, de împotrivire tăcută şi neclin- 
tită care se desface pentru Chines din amintirea 
trecutului săti naţional. Fie ce-o fi! Stelele stati 
încă sus şi mai este un Împărat în Peching! 

3. Religii vechi şi nouă: amestecul lor. . 

Chinesii ati aceiaşi religie pe care ai avut-o 
popoarele de pe malul acelui lac depărtat care e 
Marea Mediterană : Grecii şi Latinii. Şi ei at cultul 
străbunilor, cu cari se simt necontenit într'o tai- 
nică atingere. Străbunii nu uită pe urmaşii lor şi, 
la rindul lor, ei trăiesc în altă lume numai prin 
rugăciunile urmaşilor. E o mare nenorocire pentru 
un om «le rasă galbenă si moară fără copii; decit 
să-si ucidă astfel sufletul, el calcă mai curind sfin- 

ţenia iamiliei şi, pe lingă nevasta stearpă sai bă- 
trină, iea, o ţiitoare și mai multe, pănă ce în sfirsit 
viaţa de veci îi e asigurată printr'o îmbielsugată 
progenitură masculină, 

Și Chinesii ati cultul eroilor. Fi nu uită pe 
omul din vremea lor care li-a făcut bine prin în- 
ţelepciunea cirmuirii sai prin adîncimea și fu- 
museţa, scrierilor sale, însuşirile care la ci, mai 

mult decit religia, pe care n'o aii şi n'o preţuiesc, 
asigură, nemurirea între oameni. Pretutindeni, se 
ridică arcuri de triumf, de lemn, de piatră, de 

granit frumos sculptat, care amintesc, nu pe cei 
mari ai neamului — cari, cind sînt un Confucius,
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un Mengţe, rămin sfinţi, — ci pe cei însemnați 

ai locului unde se ridică monumentul. În orasele 
mai mari,arcurile de triumf, pline de sfaturi de bună 

purtare, alcătuiesc alei ciudate. 
Chinesii ati religia naturii, ca și Grecii şi ca şi ra- 

sele italice. Ei iubesc natura, o privesc cu pătrun- 
dere, o reproduc în acea parte din arta lor care e 
originală, o îndreaptă, cînd şi cit pot. Pictura lor de- 
corativă, care a lrezit o caldă admiraţie la Luro- 
peni, prinde în tablouri sat în table de lac zborul 

tremurător al' unui flutur, întorsătura elegantă a 
unei frunze, împleticirea capricioasă a ramurilor. 
În scrisul lor, icoanele firii își ai locul totdeauna. 

Un roman corean își înfăţişează de la început 
eroul în acest cadru de natură veselă, transpa- 
rentă, limpede: «Înt”o dimineaţă, pe o frumoasă 
vreme clară, soarele strălucia, vintul șoptia, blind 

“în arbori, miscînd frunzele a căror umbră tremura 
pe pămînt; paserile zburati prin crengi, se che- 
matii una pe alta și cîntaii în tovărăşie pe ramuri; 
ramurile sălciilor se întingeau în apă ca undiţa 
pescarului, fluturii zbura din floare în floare.» 
Ovi-ce Chines instruit, care locuieşte la ţară, îngri- 
jeşte să-si aibă grădina, în care adună prin mi- 
nuni de tundere și închircire, de grămădire a 
țernii, de întrebuințare dibace a pietrei, de săpă- 
tuvi și canale, tot ce poate să se găsească mai 
frumos în lumea cea mare a lui Dumnezeii. Se 
poate zice că şi într'aceasta se arăta aplecarea 
ncamului către resumate, către excerpte, extrase 

şi antologii: în grădina sai grădiniţa, chinesă sînt
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flori, şi arbori, şi lacuri în. care plutesc peştișori 

roşii, și poduri ce încoardă mărunţii lor muşchi. 

de piatră peste o prăpastie pe care un copil o 
saltă cu piciorul, și ostroave, în care nu e loc nici 

pentru un scaun, şi stinci, şi peşteri,—ca în' arta 
„ce sa desfăşurat de la sine în Europa veacului al 
„XVII-lea; de multe ori unde grădinarul european 
tundea ca să ajungă la proporţii mici, grădinarul 

“chines a fost mai dibaciii, mai răbdător, mai în- 

văţat: el a creat copacii pitici și schilozi, ce: se 
strimbă, se intortochiază ca niște copii rachitici, 

în loc să crească, și acești mici infirmi sînt pentru 

Chinesi mîndria şi culmea meșşteşugului. 

“ În religia, lor, natura intră toată, fără alegere, 

fără, grupare, fără înnălțare: fiecare lucru își are 

zeul, saii poate să-l aibă. Templele cele mari abia 
pot cuprinde numărul fiinţelor dumnezeieşti, care 

"se văd în lemn, în piatră albă sai neagră, aici 
întrun fel, dincolo în altul, și al căror rost nu-l 
“poate descurca nici-odată pe deplin străinul. Toţi 
zeii seamănă întru aceia că, după moda artistică 
indiană, ei sînt grozavi şi fantastici: bogaţi în 

- mîni sai strimbaţi în chinuri şi încruntări ame- 
nințătoare. 

Acestea sîint—impreună cu superstiţiile fun 
sui (vînt și apă»)—religiile vechi ale Chinci, care 

nu le-a părăsit pănă astăzi, precum nu părăsește 
nimic din imensa moștenire putredă, căzută în 

praf, a strămoșilor. Ele ai fost păstrate întregi pe 
lîngă religiile nouă de împrumut: budismul indian, 
şamanismul mongol (în Nord) şi întru cîtva, întrun
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anume. cert, creştinismul «racilori din. ADUS, în- 

vingăitori ȘI. cuceritori. LI E 

, “Dar nici închinarea strămoşilor, nici evlavia 

pentru oamenii mari, nici indumnezeirea, naturii 
naduc cu ele o morală. Grecii, cari. ai avut şi asi 

aceste trei religii, trăind una, „Jingă „alta, ati fost 
totdeauna lipsiţi de o morală religioasă, ajutin- 
du-se numai toarte slab, pe urmă, cu morala filo- 

_sofică. Morala Romanilor ma avut nici ea a face 

cu cele..trej cercuri ale clădirii lor religioase; la 

ci morala a fost Legea. Aceasta fiindcă cetatea cra 

atot-puternică. Și tot pentru atot-puternicia Sta- 

tului Chinesii ai avut o morală a datoriilor cetă- 
ţenești. Cu deosebirea, foarte însemnată, că această 

morală n'a venit după scrierea legilor,—pe care Chi- 
nesii nu le «, mărginindu-se la exemplele trecu- 
tului lor spăimintător de bogat; rămînind totdea- 
una literatură, filosofie, ea a înlocuit legile, a de- 

venit Constituţie, Constituţia sufletului și a inimii, - 
dogma veşnică după care ele se îndreaptă de peste” 
două mii de ani. | 

Pănă la ivirea lui Confucius (Kong-fu-tse) mo- 
ralistul, născut pe la 550 înnainte de Hristos, Statul 

se intemeiase. El luase de îndreptare viaţa de fa- 
milie, care e la Chines, mulţămită firii lui bune, 
supuse, și religiei, care face din fiecare vatră un 
altar, foarte strinsă şi puternică. Deci, tatăl, care 
înfățișează sfinta putere a, strămoșilor fără de 
„număr, e singurul care gindeşte, judecă și iea o 
hotărire; ceilalţi: femeia, ţiitorile, fiii, fetele,
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mama, ascultă. Nu se poate înţelege cineva, care 
ar face altfel: -eroul de roman care e amorezat 
nebun își părăseşte iubita fără o lacrimă, care şi 
aceia, ar fi nerespectuoasă, cînd tatăl său, strămu- 

tat ca funcţionar în altă parte, îl chiamă după 

dinsul. Fata care se dă în dragoste cu cineva, nu 
uită să înștiinţeze pe mamă-sa, dacă tatăl nu mai 

este în viaţă şi nu ce înlocuit printrun fii. Fami- 

lia- stă mută, moartă înnaintea stăpinului care ţine 
in mină sceptrul nevăzut al strămoşilor. Băiaţii 
ati voie să-și aleagă singuri felul de viaţă şi de 

purtare numai după ce şi-aii trecut examenele de 
Stat, după ce ati o funcţie:. fapt hotăritor, care 
joacă la. Chinesi rolul pe care-l juca la vechii Ger- - 
mani, oameni ai războiului, primirea în arme de 

către ceilalți luptători. De atunci numai, ei există, 
pentru dinşii singuri și pentru lume. | 

l Aşa. și în Stat, în Împărăţie. ' Aceasta se mai 
R chiamă doar și «cele o sută de familii». «Fiul Ce- 

ului», chiar cînd e un copilaş, se socoate ca pă- 
Yrintee tuturor supuşilor săi. Odată ce e părinte, 

se inţelege ce i se cuvine: supunere desăvirşită. 
| intre cele 350 de milioane cugetă numai el, şi acei 

cițiva, oameni cărora el li îngăduie, de bună voie 
sati de frică, să cugete; ţara se mişcă după gin- 
durile lui, care se așteaptă totdeauna.ca un răs- 

puns venit din altă lume mai innaltă; cind el uită, 
” să cugete, toate staii pe loc. Cei mai mari dintre 

dregători nu pot fi ceva decit prin numirea lui, 
prin poruncile lui, saii prin răscoala lor, și pănă 

acum sa dovedit că nici-o răscoală nu duce la 
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capăt bun decit atunci cînd înnalţă steagul cu noroc 
al unei dinastii nouă. Ca şi nebunul far Pavel, 

orice Fiă -al Cerului poate spune, fără a fi socotit 
însă de nebun: «Nu e nimeni om însemnat în 
Împărăţie decit acela cu care vorbesc că, și numai 

atita, vreme cit vorbesc eii cu dinsuly. Cei mai 
puternici sînt trimeși printun gest în nimic, în 
moarte. Mandarinul Cheing a negociat în 1842 
vestitul tratat de la Nanching cu Englesii ; bătrinul, 
aproape orb, e socotit ca o lumină a Împărăției; 
la dezbaterea celui de-al doilea tratat cu Anelia 

“şi cu Franţa, el face o mică sreşală de tactică, e 
dat în judecată şi ucis. Zvonul unei sinuciderii for- 
țate sa răspindit puţin timp înnaintea stingerii, de 
moarte bună, a cunoscutului Li-Hun-Ciang, «Bis- 

mărlul Chinei» de acum cițiva ani. Cînd cel mai 
înnalt dregător al ţării primeşte— ca un Pașă de 
mai înnainte, din partea Sultanului, ca un Senator 

de la Roma, din partea Cesarului — cutiuţa fru- 
moasă de lac negru sati roşu, măiestru împodobită, 
care ascunde un lățișor de mătasă colorată, ca 
un mărţisor, el nu stă pe ginduri, și în citeva clipe 
el se află la un loc cu strămoșii săi. Oricine are 
putere şi trecere numai prin pana de păun dela 
tichiuţa de mătasă, prin nasturele ros, albastru, 
străveziă, opac, pe care i l-a pus pe aceiaşi tichiuţă 
mina, rare ori văzută, a, cerescului Domn. Spi- 

„onii, trimeşii tainică împărăteşti merg pretulin- 
deni, și privirea lor pluteşte necunoscută, asupra 
celor mai înnalţi cîrmuitori de provincii şi căpe- 
tenii de oştire; în romane dezvăluirea năprasnică
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a cutărui cerșetor ca om de taină al Împăratului 
aduce. cele mai zguduitoare tragedii. 

Prin credinţa religioasă care stă lu lemelie, 

prin consfinţirea miilor de ani supuse, această au- 
toritate a ajuns așa de mare, încit ea nu poate fi 
atinsă, nici de greutatea hbirurilor de orez şi bani, 
nici de ruşinea înfringerilor, nici de durerea adusă, 
de răscoalele îndelungate. Un Sfat împărătesc, 
(cele şase Ministere»), cîţiva mandarini, o oaste 
de paradă (cele opt «steaguri»), puţină, proastă, 
neascultătoare și fricoasă .cît se poate, ajung pen- 

tru a ţinea într'o supunere “care întrece orişice 

“margine în legăturile dintre oameni, cele 350 de 
milioane de indivizi puternici, muncitori si, în felul. 
lor, care nu e și al nostru, de sigur deştepţi. 

Confucius veni într'o astfel de societate, nu ca. 

să schimbe — căci ar fi fost un gînd nebun, ce l-ar 
fi dus la, batjocuri şi la moarte—, ci ca să recu- 
noască, să puie în scris, să întemeieze pe gin- 
diri, să recomande şi altora credinţa sa neclintită, 

că nu poate fi nimic mai bun decit ceia ce este, 
ceia ce aii lăsat lungile rînduri de strămoși. De 
moarte, de viaţa de după moarte e] nu se îngri- 
jezte: «Cum să ştim “noi ce e moartea, cînd nu 
Ştim ce-i viaţa 2». Dincolo de mormint, e ceva care 

samănă, cu viaţa de aici, crede poporul chines, cum 

credea poporul grecesc: o nemurire la care însă 
cineva nu se gîndeşte pentru dinsul, cum face creş- 
tinul, ci pentru ca să nu piardă altfel nădejdea, în 
ajutorul zilnic al strămoşilor. Asupra vieţii se în- 

tinde voinţa întunecată a zeilor celor mulţi si ne-
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cunoscuţi în întregimea lor: șangti, care e ca un 

“Patum, ca o anaghke la popoarele de pe malurile 

Mediteranei. Filosoful nu caută mai mult. Asemenea 

întrebări nu-l privesc: în credinţele lor nelămurite 

oamenii din popor aii găsit un răspuns care-i mul- 
țămeşte ; de ce să se mai amestece deci cugetătorul ? 

Chinesii sunt o rasă practică, cari nu fac niciodată 
abstracţie pentru abstracţie, şi marele Confucius 

cra întruparea sufletului chines. 
Fireşte că era un funcţionar si el, căci altfel 

mar fi avut cultura care să-i îngăduie a ţese cu- 
sete înnalte: în China învaţă carte cine vrea să se 
facă dregiitor, cine vrea să treacă, examene, pre- 
cum la noi mai de mult învăţa cineva carte ca să 
se facă popă,— un meșteșug pentru care trebuie să 
știi ceti, dacă nu şi scrie (ceia ce era mai ales 

iveaba diacilor). El ştia foarte bine toată literatura, 
veche, nesfirşită, pe care o grămădise veacurile ca 

o rămăşiţă moartă, precum scoica vieţuitoarelor 

stinse se depune ca piatră de calcar. El era stăpin , 
pe marile enciclopedii de compilaţie, făcute de nc- - 
voie pentru ca acest noian de cărţi: anale şi poesii, 

scrisori - şi sfaturi, să poată circula întru citva 
măcar, si el avea o mare evlavie pentru sfinta carte 
a Ceremonialului. Confucius acesta ni se înfăţişează, 

prin semi-opacitatea: traducerilor şi neputinţa de a 
înţelege bine un fel de a cugeta așa de adinc deo- 
sebit de al nostru, ca un moralist oficial dintrun 

Bizanţ, de două ori mai vechiă, de două ori mai 

învăţat, de două ori mai prefăcut în mumie decit 
Bizanțul adevărat, în ceasul peirii sale prin Turci:
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Înnaintea. sa el are de model pe oaltă Excelenţă ad- 
ministrativă, pe archivarul Lao-ţe, care a făcut cele 
d'intăii cugetări asupra religici și a căutat să. conto- 
pească, pusderia Zeilor într”o rațiune pură (Tao), care 
nu e alt cova decit buna rînduială în toate, ordinea 

de Stat, și a înfășşurat astfel miile de monstruoase 
capete dumnezeiești întrun nor de fum, văzut numai 

pentru cărturari. Lao-ţe e deci metafisicul Chinei; 
şi «religia» sa, taoismul, nu ealta decit filosofia ul- 

timă a credinţii amestecate ce sa alcătuit în China. 

„Lumea e bună, zice Confucius; oamenii sint 

buni, guvernul e bun. Cite mii de volume s'aii scris 
despre aceasta! Ele fac ştiinţa. Respect pentru 

știință: tot ce se zice în ea e adevărat. Iespect 
pentru forme: înţelesul lor e adinc și folositor. Bes- 
pect pentru putere: ea c voinţa zeilor. Departe de 
o ţară fericită, zaomotul, lupta, vărsarea de singe, 

jertfa. Oamenii cuminţi trăiesc într'o armonie, în- 
trun echilibru, ca armonia musicii şi echilibrul 
lumii. Supuşii să asculte totdeauna; stăpinitorii să 
cetească în vechile cărţi pline de înţelepciune, să 

fie buni păzitori ai trecutului. Binele tuturora, 

adauge dătătorul de legi, proorocul venit pentru a, 
ucide în «fericire» un popor întreg, binele tuturora 
vine din înţelegerea bună care resultă din armonia 

stabilită de fiecare în sufletul săi. Fiecare să-și 
însenineze sufletul, lucrind- zi de zi, încet, sigur, 
cinstit, fără alte gînduri. Cirmuirea să cugete și să 
poruncească «părinteşte», întocmai aşa cum sa, 
cugetat şi sa poruncit din capul veacurilor şi cum 
stă scris în cărţi.. Și atunci va fi bine.:



4. Individul şi Statul. 

Chinesii ati ascultat pe bunii sfătuitori, pe Con- 

tucius, pe Mengţc (sec. al IV-lea), cei mai cu- 

minţi oameni, cei mai mari filosofi ai neamului 

lor.. Ati muncit cu o răbdare fără păreche, cu sir- 

guinţă si îngrijire. În tot Extremul-Năsărit ei sînt, 

cei mai buni agricultori. Micile lor ogoare pe care 

le ţin în arendă de la Împăratul, stăpinul țeriii, 

"plătindu-l în dijmă, micile lor ogoare sint o mi- 

nune: bine udate printr'un desăvirşit sistem de 

canale, bine lucrate cu vechi unelte milenare, cu 
îngrijire culese toamna, cînd joncele, luntrile cu 

pinză așteaptă în stoluri care taie cursul riurilor 

celor mai mari, încărcarea lor cu orez şi cu gri- 

nele obișnuite, pe care le duc pentru negoţ salii, 

supt sfintul steag galben, Împăratului. «Locurile de, 
lingă Tienţin», scrie un călător engles, «ar putea 

să slujească de model celor ce incunjură Londra.» 
Ei sînt. «castorii și albinele»: tuturor ţerilor de la 
apusul Oceanului Pacific. În posesiile englese, în 

" posesiile olandese și spaniole din aceste părţi, mai 

mult ei ai adus adevărata cultură a pămintului,. 
aşa cum 0 ştii ci din neam în neam, prefăcind 

pustiul cu buruienile otrăvitoare strivite de piciorul 
tigrilor într'un rai înfrunzit şi înflorit. Citez iarăşi 
din spusele călătorului, care a întovărăşit pe Tri- 
mesul extraordinar lord Elgin și a făcut campania 
din 1858 contra Chinei: «Toate productele Archi- 
pelagului Malaes sati ale Filipinelor care cer artă şi. 
muncă în producţie, sint datorite muncii Chinesilor.»
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Fi sint meşterii minelor ce se descopăr prin aceste 

părți; ei gătesc zahărul în aceste ţeri calde, ei să- 
desc duzii şi desfac răbdător firele de argint ale 
mătăsei. 

În Singapore, marele port engles al Indochinci, 

în Manila, capitala Filipinelor, anexate dăunăzi de. 

Statele-U nite, Chinesii staii cu zecile de mii: ca 

negustori mari şi negustori mici, cari înţeleg perfect 
piaţa şi înlătură zimbind pe concurenţii localnici 
sati europeni; ca meştezugari, cari lucrează cu cele, 

mai mici preţuri şi nu se ridică de la lucru pănă 
în adincul nopţii. Ei trezesc în aceste două situa- 

ţii admiraţia oricui ii cunoaşte. În China însăşi, 
nu e sarcină destul de josnică şi de răii răsplătită 
pentru ca un Chines, o Chinesoaică din mulțimile. 

sărace fără de număr, să se dea în lături înnain- 

tea, ci. Pănă la genunchi în milul viului, femeile. 
care se, par Europenilor foarte urite . (fiind siguri 
de o apreciere la fel), tirăsc luntrile ce intră din 
Mare în porturi. În locul: trăsurilor, pe care le aii.. 

mai mult străinii, trec greoaie palanchine, coşuri 

purtătoare de oameni, care se vazimă pe umerii 
altor oameni ce sint în acelaşi timp roate şi vite 
de tras. [ti aleargă gifiind, și zimbesc. Cind oştirile 
aliate atacau Cantonul, supt focul de puşti și tunuri, 

de o potrivă de vechi, ale soldaţilor împărăteşti din 
forturi, muniţiile era duse, cu pasul greoiii, sigur, 

nepăsător al boilor, de Chinesi cari pentru ciţiva 
gologani îşi puneaii zile întregi în primejdie viaţa 
și săvirşiati ceia ce la noi se chiamă trădare de 
patrie.
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Ei cetesc și scrii înt”una. În curţile orașelor, 

lingă, casele de lemn şi humă, se văd bătrini foarte 

linistii, cari, în mijlocul frămintărilor şi luptelor, 
în ceasuri de cea mai înnaltă primejdie, cetese 
vechi adevăruri, ca niste înţelepţi ai Anlticităţii 
noastre, cu cel mai adînc dispreț pentru nimic- 
nicia clipei ce trece. Casul lui Archimede nici nar 
merita să fie pomenit aici: ce lucru mare un în- 
văţat ucis în mijlocul cercetărilor sale! Palatele 
mandarinilor, străj uite la poartă de cei doi stilpi roșii 
de lemn, cari înscamnă autoritatea, cuprind totdea- 
una, pe lingă porţile, cerdacele, balustradele, fron- 

toanele, paravanele, grădinile, salele lor de audienţă, 
şi odăi în care se păstrează cărţile, în acelaşi scris, în 
aceiaşi limbă, în acelaşi stil, în acelaşi spirit de cele 

patru mii de ani. Pe temple, pe clădirile publice, pe 
arcurile de triumf, stai scrise poveţele bune din ope- 
rele. clasice saii cuvinte «filosofice». Cutare oraş de 

provincie are analele sale în nu mai puţin de 40 de 
„volume în $%. Diplomaţii, administratorii sint mari 
cărturari, poeţi, cari trimet colegilor lor din «mă- 
rile Apusului» poveri întregi de opere, ce samănă 
întocmai cu acele ce se scriaii cu douăzeci de 
veacuri înnainte de Hristos; ei sînt în acelaşi timp 

caligrafi, cari pot zugrăvi cu penelul lor meşter o 
poemă întreagă în caractere ideografice (un semn 

pentru fiecare cuvînt), pe un sîmbure de pepene. 

Casa examenelor din Canton, două lungi şiruri de 
chilii acoperite cu ţigle, de amindouă părţile unei 
alei pietruite, avea loc pentru 8.000 de candidaţi, 

dintre cari fiecine trebuia să știe fără greş cele citeva
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mii de slove care se pot întrebuința, dacă ar re-: 
curge cineva la toată bogăţia unei limbi în care 
nici-un cuvint nu se poate învecli şi nu poate fi 
înlocuit. Se găsesc nenumărați tineri cari învaţă 
toate aceste semne, cari ştii pe de rost paginile 

de înţelepciune ale clasicilor, şi se găsesc dascăli 
cari primesc a fi răsplătiți pentru ostenelile lor 
cu 9 lei de-ai noștri pe an. Arta bronzurilor, a cu- 
săturilor minunate pe mătasă, mîndria, Chinei, 

urmează înnainte, fără să se înnalțe şi fără să scadă, 
„reproducînd întocmai modelele străvechi, decit 

care se crede: că nu. se poate face mai frumos. şi 
mai bine. 

Ei realisează armonia musicală propoveduită, 
de Confucius. Ca oameni, se mulţămesc cu ce li 
dă soarta: dregătorul cu dregătoria, negustorul 

cu negustoria, mesterul cu meșteșugul, țeranul cu 

plugăria, calicul cu milosteniile. Cresc şi se înmul- 
țesc fără de număr, supt binecuvîntarea cerească 

ce li se coboară pentru ascultarea lor. Oraşele, 
unde ci mor de foame, în colţurile otrăvite ale unor 

strade fără de nume ca ticăloşie murdară, orasele 

cu milioane şi sute de mii de locuitori, nu li mai 
ajung; la ţară proprietatea, mică nu se mai poate 
imbucăţi; în Statele-Unite, unde emigrează, adu- 

cînd cu dinşii blestemul muncii date în îris ca 
plată, ei sint priviţi ca niște dușmani şi se. pot. 

teme de măceluri. Ei se adăpostesc 'deci în rîuri, 

ca pescari, «cărăuşi», scotocitori de rămășițe. de 
hrană în murdăriile lăturilor; o luntre' putredă 
e leagănul și casa pentru şiruri de generaţii. Ori-
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unde ar fi însă, în bielşug, în bine, în răi, în gro- 

zăvia, foamei, ei zimbesc. Aceasta e cea mai sfintă 

“a lor datorie de bună-cuviinţă. Neam de neamul 

lor aşa ati trăit şi ai murit zimbind, spuind vorbe 

politicoase, precum cere datina. Calăul taie cu un: 

zimbet capul osinditului. Dregătorii din Canton, 

furioși în suflet pe Englesii cuceritori, zimbiaii ca 
înnaintea amintirii iubirilor din tinereţe. Politeţa 

lor întrece marginile închipuirii: dacă-i spui cuiva, 

cu compătimire şi interes, că a făcut un drum 

lung, el îţi va răspunde că e cel mai puţin lucru 

pe care l-a meritat; la plecarea d-tale, el nu va. 

găsi cuvinte ca să se roage de ieriare fiind-că e 

silit să te părăsească ; o bună dimineaţă de-a lui 
te apropie simţitor de amiazi. Cea mai mare 
plăcere-i este să poltească la masă, să grămădeas- 

că prăjituri: pe farfuria oaspetelui, care trebuie 
să-i minînce cu beţișoarele de fildeş broaștele. 
țestoase, ouăle conservate ani de zile în var, înno-. 

'tătoarele de rechin fierte cu ridichi, melci de mare,. 

plăcintele de crevete, rădăcinile de bambu, ustu- 

roiul, sosurile. ciudate, aduse cu focul supt ele,— 

ştergindu-se la gură cu elegantele pătrate de hirtie. 
brună, — să-i bea vinurile calde şi berea de meiii. 
Cînd Europenii ai atacat forturile de la Peiho, 
masa stătea, pregătită în fiecare zi supt un cort. 
de mătasă pentru negociatorii cari nu voia să 
vie în anumite condiţii. Şi ce gesturi de respect, 
ce mini lipite de coapse, ce plecăciuni ale cape- 
telor rase, de pe care, spre a face mai mare cinste, 

coada trebuie să .se răstoarne şi să atirne în jos!



În familie, în viaţa de Stat, toate merg în acelasi 

chip: cu toate înșelătoriile, furturiie, uciderile, TĂS- . 

coalele, oamenii schimbă zimbete . dulci şi vorbe. 

bune, îndeplinind așa cel puţin pe faţă poveţele de 
moralitate musicală, de echilibru al sufletelor pe care 
le-a dat legiuitorul eternității chinese, Confucius. 

5. Chinesii şi străinii. Legăturile vechi. 

Nu se poate zice însă că acest popor oprit în 
loc, fără pierderi, într”o cultură, în care socoate că 
a ajuns perfecţia, n'a avut legături cu străinătatea, 
cu «barbarii» de la capătul «drumurilor» sati de 
peste «Marea Apusului». Din potrivă, aceste legă- 
turi “ati fost din cele mai vechi timpuri destul de 
dese, cel puţin în ceia ce priveşte coasta, «China 

Împărăției din mijloc». Romanii aii cunoscut supt 
acest nume această, mare ţară a celui mai depărtat 
Răsărit şi ai schimbat cu dinsa mărfuri; regatul 
Parţilor din Apus, înnaintind pănă în stepa Turches- 
tanului, s'a atins astfel de Împărăţia «cerească» a oa- 
menilor galbeni. Cesarul Antoninus, sai Marcu-Au- 
reliu, a trimes solii săi la unul din suveranii dinastiei 

Han,contemporană ea singură, cu toată durata im- 
periului Roman. Evreii şi-aii găsit locul și aici, 
făcind însă Chinesilor marea conceşie de a. lăsa să 
li cerească, o coadă cuviincioasă. Indienii ai strămu- 
tat peste un veac şi jumătate religia bună și adincă, 
a oamenilor negri în pămîntul vecinilor galbeni. Bu-. 
dismul aduse traduceri din limba indiană şi o ho-.
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tăritoare influenţă a artei indiene în architectură, 

căci Buda venia împreună cu templele în care 

se deprinsese aiurea să stea. Iustinian a trimes 

Chinesilor ca ambasadori călugări din Constanti- 

NOpol, Şi peste un veac după intrarea în Împăr: ăția 

închisă a cucernicilor părinţi bizantini, crestinismul 

nestorian pătrunse din Siria, pe care de multă vreme 

o cunoștea Chinesii ca negustori, numind-o Ta-ţin: 

Arabii, ajungind îndată după aceasta, stăpini şi în . 

Indii, cercetară, -cei d'intăiă dintre toți negustorii, 

porturile răsăritene ale Chinci, venind cu mărfu- 

rile Apusului la Canton şi Canfă. 

Tirziti de tot sosiră Europenii, pe cînd acum 

Mongolii stăpiniaă China. Întiiă, ei făcură negoţ 
întimplător; s satinul nostru se numeşte după Zaitun, 
Țiuen-Șu. Așezarea, negustorilor italieni în Siria îi 

apropie de China. Marco Polo, la sfirşitul veacului 
al XIII-lea, ajunse pănă la Curtea sfintă şi dădu 

„Europei, înt”o carte vestită, cunoaşterea, acestor 

ţeri îndepărtate. Peste trei veacuri, deci în al 

XVI-lea, secol, misionarii iesuiţi pătrunseră, în vi- 

nătoarea după suflete ce trebuie mintuite, pănă în 

această margenea Chinei, înnălțind biserici cu în- 

fățişarea templelor lui Buda şi ale idolilor și atin- 

nînd în ele icoane cu chipuri chinese: sfinți cu 
coadă. şi sfinte cu picioarele zeircite ca ale femeilor 
din Împărăţia «cerească», răspindind apoi un croști- 
nism trecătorsati interesat şi cunoştinţi folositoaresaiă 
bune norme de moralitate. Portughesii din India 
se aşezară la Macao, unde căpătară cea dintăiu 
concesie de negoţ. Olandesii, cari exploatati Japonia
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in secolul al XVli-lea, nu uitară China, unde veniră 

cu aceleaşi apucături plecate și înjositoare pentru 

toți Europenii. Insula Formosa a, fost o posesie eu- 
ropeană, în care două naţii colonisatoare: Olandesii 
şi Spaniolii se bătură pentru stăpinire între ci şi 

cu laponesii, în secolul al XVII-lea. Puterile mari 
curopene, așezate. de atita vreme în India, se 

amestecară în China numai tîrziu, mai ales de pe 
la 1840, — în alt chip și cu alte scopuri; pentru 
care şi Chinesii ii priviră altfel. 

Nici-una din aceste iînriuriri n'a fost insă ro- 

ditoare și n'a, putut schimba, printr'o bătaie de vînt 

uşoară, nemișcarea trainică a vechii Împărăţii. 

Unii aii fost numai negustori în cite-un punct 
de hotar. Arabii n'a venit şi cu legea lor, care 

nu sar fi potrivit mult cu spiritul chines: moham- 
medanismul chines, fără putere şi însemnătate şi, 
tot așa, fără sinceritate, n'a venit prin porturi, ci 

prin . provinciile supuse ale Turchestanului: Taș- 
chend și Casgar. Budismul părea, cel mai în stare 
să schimbe viaţa în China. Dar el a păţit pe acest 

pămînt ca și arborii chirciţi, tunși, decăzuţi în gră- 

dinile chinese. EI a pierdut cele mai frumoase po- 
doabe ale sale. A rămas statuia lui Buda, zeul 

aurit cu faţa lată, cu ochii umflaţi, cu burta ma- 

iestoasă, cu minile odihnite pe genunchi. A rămas 
ovinduirea, templelor, unde preoţii ati cintat în ge- 
nunchi nouă imnuri sfinte. Ati rămas călugării în 
murdare rochii sure care. putrezesc pe dinșii, graşi, . 
trindavi, cu oclii roșii, cari întrebuinţează o viaţă
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întreagă ca să scoată strigătele şi să facă gesturile 
pe care le cere ritul stint. Dar întratita se măr- 
gineste Budismul chines. Sufletul legii indiene era 
prea larg pentru ca să încapă în această ţară, 
bine, metodic, mărunt împărţită. Mila pentru su- 

- ferinţile altuia, simţul de frăţie omenească lipsesc 
cu totul: la Tienţin calicii mor cerşind, şi nimeni nu 
se apropie de dinşii decit măturătorii cari-i ieati 
în spinare pe cind ii mai zeîrcește încă agonia, 
îi târăsc ca pe cîni pe străzile noroioase şi se gră- 
bese să-i arunce pe băligar afară din oraș. Architec- 
tura budistă, carea dat în India, în Indochina stră- 
lucite clădiri, înnalte, îndrăzneţe, înrămurite, horbo- 

tate, răzimate pe stilpi puternici şi asigurate de 
un lung traii printre veacuri, n'a dat aici nimic 
vrednic de însemnătate. Templele mici ai păreţii 
de 'vergi pe care e lipită hirtie, coperemintul în- 
cornorat, corogit se razimă pe stilpii de lemn din 

colţuri; felinare de hîrtie saii de corn lucrat în 

căldura umedă pănă se face străveziii ca sticla, 
avată urite dihănii, oglinzi, cite un Buda săpat 
după tipic. Credincioşii învirt mătănii, se lasă pe 

genunchi la sunetul clopoţelului, lovesc în lungi 
clopote de aramă, cumpără iertări de păcate, ard 
bilete galbene și beţişoare sfinte înnaintea zeilor. 
În curţi se dati represintajii sfinte; ele sînt mai 
mult grădini publice decit orice alta: artişti ieftini 
fac poscării, gicesc după cererea clienţilor, dăn- 
țuiesc lîngă locuinţa dumnezeiască. Credinciosul 
n'are grija conştiinţii sale, mustrări de cuget, avin- 
turi care smulg din lume și apropie de puterile
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cereşti. EI și-a făcut datoria împlinind practica, 
siîntă a străbunilor, dind zeului; oricare ar fi și 
oricum l-ar chema, fum de hîrtie și de bețe arse 
și bani mărunți, pentru el şi pentru preot. Mai 
mult decît atita, n'are voie să-i ceară. Faţă de în- 
semnătatea covirșitoare a. Statului şi de grija fie- 
căruia pentru interesele lui, religia, în care se con- 
topeşte Taoismul vechiii şi Budismul rio, are un 

„loc de tot mic, şi preotul 'e un umil om din popor 
care nare învățătura funcţionarului, nici bogăţia, 
negustorului. Chinesul trăieşte cu totul pe pămint; 
zeul nu-i trebuie decit la o nevoie, la o nevoie de 
boală mai ales, şi atunci el îl:cumpără, împlinind 
unele formalităţi, sai făcînd vrăji după datina cre- 
dinţii poporului: «vînt și apă». 

Creştinismul și. influenţa, «dracilor» se arată 
în epoca mai veche încă mai slabă. Sint de sigur 
mulţi creştini, şi găsești numărul lor socotit pănă, 
la. peste un milion (!), dar fiecare s'a creștinat pen- 
tru cite-o: nevoie şi pe cît timp ţine această nevoie. 
De la legea Apusului ati luat, bună-oară, Taipingii 
citeva, ştiinţi nelămurite despre cele trei ființe ale 
Treimii şi obiceiul de a-și zice «fraţi» și «surori». 
De la Europeni a învățat plebea din Canton să 
vorbească o limbă ciudată, care samănă ca fel de 
alcătuire cu limba /rancă din porturile Asiei-Mici. 

De pe la 18540 începe însă o eră nouă în ceia 
ce priveşte legăturile Chinei cu străinătatea.
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6. China şi Europa Apuseană. 

India Englesilor produce opium, afionul Tur- 
cilor și Grecilor, un suc lăptos 'care se iea în pi- 
lule de oamenii ce vreaii să 'capete pentru citeva 
ceasuri o puternică închipuire și o simţire de mul- 
țămire cum o are cineva numai arareori în viaţă. 

Pentru a ciștiga fericire artificială, Germanul bea 
bere, Francesul vin, cidru, absint, laponesul ra- 

chiii de orez, Rominul ţuică și rachiii. Chinesului 
îi trebuie opium, şi, dacă e vorba pe beţie, gustul 
lui nu e de sigur cel mai răti. Opiul răspunde 
apoi firii liniștite a acestui. popor, care vrea să 
păzească, seninătatea şi în conrupția sa. Mincăto- 
rul de opiu nu se împleticeşte, nu strigă, nu sfarmă, 
nu dă cu cuțitul; visul îi iea si vorba şi picioa- 
rele: el doarme. Doarme si zimbeşte. Și e aşa de 

plăcut să se farmece cineva într'o astfel.de viaţă 
dumnezeiască, încit cutiile de opium ale Englesilor 
se vindea cu zecile de mii pe an în China. 

Dar opiul e o otravă, mai straşnică decit orice 
băutură, alcoolică. Mintea slăbeşte, faţa, se face vi- 
nătă ca a morţilor, ochii se sting în cap, corpul 

se umilă, minile tremură. Guvernul chines opri 
deci vinzarea opiului străin. IEnglesii îşi căutară . 
înnainte de un negoţ care li aducea multe milioane. 
Atunci un comisariii imperial sosi la Canton; el 
arestă pe consulul Angliei, luă cu de-a sila cutiile 
de opium din prăvălii şi din corăbii, şi înnecă 
20.000 în Mare (1539). 

Statul engles n'a avut nici-odată o tragere de
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inimă deosebită pentru vînzarea imorală şi ne- 

umană a otrăvii, şi în tratatele ce a încheiat apoi 
cu China cl a declarat lămurit că scoate opiul 

dintre produsele care trebuie să se bucure de 

scutirile de vamă. Dar măsurile trufaşe ale Chi- 

nesilor erati o mare insultă pentru cinstea Angliei, 

şi se ceru satisfacţie. Nici-unui «Fiu al Cerului» nu 
i se vorbise pănă atunci de aşa ceva. Mai mult 
decit Turcul, alt excomunicat al civilisaţiei euro- 
pene, Chinesul ştie să trăgăneze lucrurile care 
nu-i plac şi pe care nu le poate înlătura fățiș. EI 

priv eşte astfel de stăruinţi ca şiretenii de negus- 

tori, ca toane ale unor «draci» neastimpăraţi ; cin- 

stea, steagului, grija demnităţii naţionale, a presti- 

giului, sint noţiuni cu totul străine de dinsul, și 

cine le aduce înnainte i şe pare un şarlatan zgo- 

_motos. Atunci pentru întăia oară trebui să se alerge 
la mijlocul de constringere e al armelor. O flotă se 

ivi înnaintea portului Canton, unde orășenii, siguri 

că Împăratul se îngrijezte de dinșii, nu se arătară 

de loc speriaţi de corăbiile cu fum, ci așteptară în 

liniste, ba chiar cu o.mare curiositate, ce o să se 

intimple. Englesii se suiră. mai sus, pănă la gura 

riului langţechiang, şi aici luară insula Chu-san 

(1840). Cantonul, plin de .negustori bogaţi, plăti 

28.000.000 ca, preț de răscumpărare în anul 1841. 

Neajungindu-se la vre-o inţelegere, căci Chinesii 

se făccati întiuna a nu înţelege, se cuceriră loca- 

lităţile Amoy şi Ning-po, pe Mare, între gurile Si- 

chiangului şi langţechiangului, în, provincia cea 

mare a celor două Chianguri. | 

72783 3
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A treia expediţie fu hotăritoare și plecă în 
stirzit cerbicea dirză a omului galben, arătindu-i 
că «barbarii» nu se lasă nici-odată în cîndărătni- 
ci» lor. Pe latul ri lang se suiră două corăbii 
mari, opt corăbii de război, 12 vapoare și citeva 
îmbarcaţii mai mici. De la Șangai, în gură, pănă 
la marele oraș al Nanchingului, toată țara de lingă 
rii căzu in mîna năvălitorilor, pe cari locuitorii, 
cari nu înţelegeati nimic din rostul războaielor, 
nu se puteaii sătura să-i vadă, oprind privelistea, 

asupra orașelor cu innalte clădiri și largi poduri 
„arcuite prin mulțimile lor negre. Se tăie legătura 
pe apă cu Pechingul, se opri sosirea luntrilor cu 
“hrană care veniaii de la Miazăzi prin canalul ce 
străbate în lung China pănă la: Ning-po. Frica de 
foamete învinse mindria. Se închei& deci tratatul 
de la Nanching, din 29 August 1842, prin care «Îm- 
părvăţia din mijloc» îngăduia «barbarilor» --pe cari-i 
și despăgubia — să vie în porturile cucerite în cursul 
celor trei primblări militare si, afară de dinsele, 
în Fuciu-ti, aproape în faţa insulei Formosa. Peste 
doi ani, Franţa, care, ca orice Putere curopeană, 

avea dreptul să întrebuinţeze porturile deschise 
prin tratatul de la Nanching, trimesc un diplomat 

- care aduse tratatul din Whampoa (24 Octombre 1844). 
Guizot, care conducea pe atunci politica francesă, 
crezuse că demnitatea cere ca Franţa să nu se 

folosească, de drepturile pe carei le-ar fi dat altul; 
ca să se înțeleagă mai bine că ca arc o poltică 
deosebită în [Extremul Orient, se mai cerură şi 
citeva, porunci împărătești în favoarea misionarilor
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catolici. China se învoi şi la aceasta, dur peste 
cițiva ani de zile se văzu că toate aceste îndato- 
riri fusese privite de Chinesi numai ca venind 
din partea guvernului local și fiiră nici-o întărire 
sai garanţie de la Peching. 

Nu mult mai tirziii, supt Împăratul I-Cing, care 
u-mase lui 'Tao-Cvang, o corabie cu steag englez 
fu înnecată de Chinesi. Iarăşi se făcură reclamaţii 
și ele nu fură, lăsate să ajungă pănă la Peching, 
închis oricărui sol «barbar». Guvernatorul din Can- 
ton, leh, care-l luase de la Taipinoi, nu voi să mul- 

țămească pe Englesi întru nimic si nu ţinu samă 
de un tratat care se iscălise de aşa de puţină vreme. 
Englesii puseră un termin, ameninţind că vor bom- 
barda Cantonul (1857), ale cărui forturi fusese luate. 
Nimeni nu se mişcă la această veste. Se văzură 

Chinesi rupind distras afişeie in care se anunţa | 
apropiata bombardare. leh puse capetele Englesilor 
la preţ, crezind că va aţiţa astfel vitajia orăsenilor. 
Amenințarea englezească se indeplini. Cantonul tu 

cucerit de Anglo-Francesi, foarte răpede, aproape 

fără pierderi !: un singur ofiţer căzu, si oameni cari 
" cetiseră decretul guvernatorului se grăbiră să-i iea 
capul, câre făcea, atiţia bani. leh fu găsit, prins şi - 
internat într'o corabie. Populaţia, care se socotia 
la 1.500.000 de oameni, nu făcu nici-o împotrivire, 

ci se ascunse sati se închină înnaintea, Euvopenilor. 

' În două zile de luptă se pierdură din partea Englesilor 
8 morţi şi 71 de răniţi, din parlea Francesilor 2 morţi şi 30 
de răniți!
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Nu numai că nu se gindi să înlocuiască oastea fu- 
gară, dar ea, se lăsă prădată de drojdia. portului, 
tot. Chinesi de-ai lor, cari începură să jefuiască 
prin unghiuri. Cuceritorii trebuiră să așeze iarăşi 

pe un mandarin în. Scaun, ajutindu-l cu soldaţi 

europeni: în acea clipă farmecul de supunere se 
stabili din noă, şi marele oraș rămase deplin li- 

niștit şi asigurat înnaintea rochiei de mătasă, cusută 
cu .balauri şi a tichiuţii cu nasture de cristal. 

„Acesta nu era şi nu putea să fie un războiti, 
căci Statele nu se cunoşteaii între dinsele și unul 

din ele era cu totul în neputinţă de a se lupta. 
O lună trecu după alta în așteptare, comisarii en- 
glesi şi francesi, Elgin şi Gros, stind pe corăbiile 

de: războiii. Chinesii auzise că sint tulburări în 
India, şi ei îşi închipuiaii,. indelung-răbdătorii, că, 

Europenii vor găsi în sfîrşit că este vreme să se 
intoarcă acasă. Dar ei se inşelară în cintărirea cin- 
dărătniciei barbarilor». Aceştia porniră spre capi- 

tală, spre reşedinţa. Împăratului, spre. Locul Sfint, 
unde sosiati necontenit ştiri, fireşte cu totul pre- 
făcute, despre mişcările corăbiilor (1858). Drumul 

era îngreuiat de puţina adincime a mării în golt 
şi de linia de forturi de la gura riului Peiho. Acestea 
aveati tunuri, 140 de toate, şi steaguri fără număr 
se ridica de-asupra întăriturilor. “După lungi dez- 
batevi diplomatice, se ajunse la un atac împotriva 
lor. Forturile, bine înţeles, nu provocaseră pe ni 
meni, dar Chinesii nu voiră să audă de o părăsire 
a lor, care li se ceruse, ca și la Canton, cu termin
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precis. În cite douăzeci de minute, mica ltotilă de 
războiti îngropă pe. luptători (ca număr, pe foarte 
puţini) în ţărna și praful bateriilor stricate, pe 
cind alţii înfioriai, fugind, cîmpul deschis, cu hai- 
nele lor de mătasă de toate colorile. Se ajunse la 
Tienţin, pe riul şi pe drumul care duce la Pechina. 
Nici-o încercare dea se opri «dracii», înnaintea că- 
rora căscaii gura sutele de mii de oameni fără 
apărare ; ofiţerii se primblaii ca, în ţara lor. Unul 
fu insultat însă; i se. rătăci cinele și i se picrdu 
pălăria. Atunci o grupă de soldaţi englesi plecă, 
asupra. oraşului, încunjurat, ca. toate celelalte, cu 

straşnice ziduri. O poartă uriaşă stătea înnaintea nă- 
"vălitorilor;' o mulţime nenumărată aștepta în dosul 
ei. Nu era încă pe atunci vremea cartuşelor de di- 
namită, care deschid uşile, porţile ferecate. Ciţiva 

oameni se suiră pe zid, şi toată gloata chinezească 
fugi. În locul unde ofiţerul fusese primit cu hui- 
duieli și pietre, se găsiră, cîțiva oameni cu coada 
pleoștită, cari întindeaii pălăria pierdută, ca un 
trofeii pe care ești silit să-l dai îndărăt. Se strigă 
în tot oraşul că nu e bine să insulţi un Ingles,— 
și se făcu de aici înnainte o linişte. 

Peste citeva zile, la 26 Iunie 1858, cei doi co- 

misari imperiali zugrăviai cu penelele lor muiate 
in tuş iscălituri chinezeşti. supt noul tratat, de la 
Tienţin. În cele vre-o cincizeci de articole, se pre- 
vedea, deschiderea, de porturi nouă: Niu-Ciu, Tang- 
Ciu, 'Tai-Van în Formosa, Cio-Ciau. (Svatov) și 
Chiung-Ciau în insula Hainan, şi se permitea unor 
ambasadori să stea la Peching Chiar. Se ceru şi
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se căpătă, data aceasta, recunoaşterea împărătească, 
în forma unui rescript către comisarii: chineşi. 
Statele-Unite și Nusia, care, fără să se lupte, lua- 

seră parte la negocieri, se impărtăşiră de aceleaşi 
drepturi. Husia trimesese pe contele Putiatin: cum 
vom vedea în alt capitol, deschiderea porturilor 
mavea pentru dinsa mai nici-o însemnătate. 

Atita nu cra de ajuns. Îndată începu al trei- 
lea război, dus și acesta pentru nevoile tuturor 
negustorilor din Europa şi ale tuturor celor ce se 
împărtășesc în mișcarea industrială, de Anglia Re- 
ginci Victoria şi de noua Franţă împărătească a 
lui Napoleon al III-lea. 

În anul uumător după tratatul de la Tienţin, 
'Trimeşii extwaordinari, Bruce, Bourboulon şi Yard, 

veniai la gura lui Peiho pentru ratificare. China 
se făcuse a uita ce făgăduise cu citeva luni în 
urmă. la nu înțelegea bine ce e o ratificare. 
Aceasta i se va fi părut încă una din obrăzniciile 

«dracilor Apusului», şi dregătorii Împăratului, des- 
perați că nu pot să «spargă prostia barbarilor», 
sc vor fi linguit iarăşi că ati a face cu nişte «oa- 
meni așa de puţin civilisaţi, aşa de puţin în cu- 

rent cu sfilul, cu felul cuviincios de a vorbi». 

Forturile de lu Peiho erai iarăși armate, si din 
ele se trase asupra, corăbiilor aliate. 

Se ceru satisfacţie: Napoleon, după războiul 
Crimeii, după campania din Italia, era. deprins 

să se înfăţişeze cel Wintăiii în Europa. El oferi En- 
glesilor să se răzbune în comun și trimese cu ge-
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neralul Cousin-Montauban o frumoasă armată de 
vre-o 15.000 de oameni, care plecă la sfirşitul 
anului 1859. Itlgin şi Gros se suiră iarăși pe co- 
răbii, pentru a pecetlui în clipa biruinţii nouă, pa- 
cea pe care ci o adusese la capăt după biruința 
cea Wintăiă. Expediția avu un curs sălbatec, care 
nu face cinste Europei. Debarcaţi în lunie 1860, 

luropenii prădară strașnie; une ori Chinesii tve- 
Duiră să-și ucidă femeile sa să le arunce în fîn- * 
tîni ca să le scape de necinste. Poate că în kEu- 
ropa şi ei ar fi făcut aşa, dar locuitorii Europei 

veniati în numele unor principii superioare de or- 
dine şi de morală. În August căzură torturile 
aproape lot așa de uşor ca şi întăiași dată; se 
pierdură numai 100 de oameni! Din no, Tien- 

ținul fu ocupat, dar acum oastea aliată, foarte pu- 
ternică, putu să încerce ceia ce nu îndrăznise în 

rindul trecut trupele din cele citeva corăbii: ea 
merse asupra Pechingului. 

Un principe din familia imperială—ne mai au- 
zită cinste!—veni cu propuneri de pace care nu 
însemnat nimic. O mare armată se strinse pen- 

tru apărarea Capitalei, a inimii Împărăției. - Iorati 

1.000 de călări și 20.000 de pedeștri. Aliaţii işi 
dădură osteneala de a lua măsuri strategice. Sin- 

gură garda Cerescului Împărat stătu pe Joe şi se 
lăsă strivită,— frumoși soldaţi cu rochia galbenă— 

coloarea sfintă—tivită cu negru. În două ceasuri 
din ceilalţi nu se mai vedea nici unul: toţi fugi- 
seră. Pierderile I'ranco-Englesilor erati de 6. oa- 
meni ucişi și 31 răniţi.
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Pechingul. tu găsit fără apărători ca și -Tien- 
ținul. Chinesit dovediati şi acum că ci nu se apără 

decit de departe. Împăratul fugise la Palatul de 
vară, departe citeva mile de vesedinţă. Aliaţii por- 

niră întracolo, hotăriţi să nu se mai lase purtaţi 

cu vorba, să încheie cu orice preţ o pace trai- 
nică. O garnisoană de 4oisprezece oameni, cu arce 
și puşti vechi, greoaie, apăra cele mai mari bogății 

“ale Chinei, stind înnaintea porţii păzite de doi mari 
lei de bronz, aşezaţi la trei -metri de sol pe: pie- 
destalele de marmură albă. Paznicii fugiră în clipă.. 

| Dusmanii pătrunseră prin scara de marmură 
ce ducea, la sala tronului. Ei navuse de loc pier- 

deri; numai ciţiva ofiţeri și soldaţi fuseseră opriţi 
mișelește, despoiaţi, necinstiţi şi chinuiţi. Totuşi 

admirabilul palat fu jefuit ca după o mare luptă 
învierşunată, cind nimeni nu mai poate stăpini 
sufletele înfierbintate, setoase de răzbunare. Se 
luară cadelniţe de smalt, paravane de mătasă cu 
splendide cusături,. vase de smalt şi de bronz, lu- 

ceruri de lac fără păveche de gingase, albumuri 
de mătasă, arme vechi, cupe, cutii, idoli, pietre 
scumpe de mărimi neobișnuite, grămădite în cursul 
a zeci de veacuri în mina Împăraţilor din atitea 
dinastii, — căci pănă atunci nimeni nu prădase 
palatele împărăteşti din Peching. Era, atîta bogăţie 
acolo, încit fiecare soldat de rînd, vînzind pe ni- 
Mic lucruri nepreţuite, ajunse totuşi să aibă o 
sulă de lei. Apoi palatul fu aprins și se mistui în 
tlacări. 

Pacea din Peching, la 24-25 Octombre 1860,
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întăria pe aceia din Tienţin și prevedea o des- 
păgubire de 8.000.000 de taeli (1 tael = aproape 7 
lei). Îndată Rușii încheie şi ci, prin Ignatiev, cu- 
noscutul general şi agitator panslavist, un tratat, 

negociat. cu un principe imperial, care, pe lingă 

drepturi de comerț, întăreşte şi o întindeve a gra- 
niţii siberiane. 

În anul următor muria tânărul Împărat, pe 

cind răscoala Taipingilor ţinea încă provinciile de 
lingă langţechiang și impiedeca legătura visată 
între Șangai, de la gura rîului, și Indii, prin pus- 
tiul și munţii Tibetului, unde se află acum (1904) 
o misiune englesă înnarmată, în iarna platourilor. 
înnalte. Francesii se așează în Cochinchina, smulsă 

de la regatul vasal, al Anamului, precum, încă după 
“tratatul din Nanching, Englesii se aflaă la Hong- 
cong, din care în cea mai scurtă vreme se făcu 
unul din cele mai frumoase orase ale Răsăritului. - 

Numai după multă muncă şi cu ajutorul Eu- 
ropenilor, cari aveati” de apărat acum în porturi 

contoarele şi conaţionalii lor, se ajunse la, dezră- 
diicinarea Taipingilor si la întoarcerea întregei 
Împărăţii în mînile legiuite. 

În lunga perioadă de treizeci de ani care se 
întinde de la stărimarea Taipingilor pănă la ma- 
rea, înfringere a Chinei de laponesi în 1894, pro- 
vinciile pierdute departe în lăuntru nu fură atinse 
fără, îndoială, de spiritul european. Între India si 
țerile Iangţechiangului era Tibetul, stăpinit de 
preoţii săi budiști, ce nu xoiaă pănă mai dăunăzi
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să audă de nimeni; în Apus, șesul pustiii răminea 

un zăgaz împotriva, valurilor culturii nouă din 

Europa. În porturi urmă însă munca alătură a Chi- 

nesilor cu Europenii, fără ca din aceste legături 

de negoţ să izvorească și o înţelegere a sutie- 

telor, care rămineati încă prea deosebite unele” 

de altele. Dar în Peching încă din 1861 se așe- 

zaseră ambasadorii, al căror număr se înmulţi 

pe urmă prin adăugirea ambasadorului italian, 

a celui austriac și a celui german. Descoperirile-tech- 

nicei contemporane pătrunseră în Capitala celui 

mai civilisat şi mai mare din Statele innapoiate. 
China stabili şi ea ambasade in citeva capitale 
ale lumii, şi oamenii cari trăiră ani de zile in 

Londra sati în Paris se întoarseră măcar cu o cu- 
nostință, mai întinsă a aspectului material al lumii 
de astăzi, cu capacitatea de a preţui puterea ce 
vesultă din această tinără civilisaţie care robeste 
așa de puternic natura. Un mandarin foarte ageor, 
Li-Hung-Ciang, avu gindul noii şi cutezător de a 

| preface” China în tor mele ci, dindu-i aceleaşi mij- 
loace de a, stăpini pe care le aii rivalii, calificaţi 
atita, vreme de «draci ai Apusului. Bătrinul dre- 
gător cu ochelari şi bărbuţa de capră străbătu 
Europa ca să înveţe, — precum făcuse odată, Petru- 

cel-Mare ; el avu astiel mulţămirea de a vedea pe 
Bismarck cu care a fost comparat, dar a cărui 
izbindă n'a avut-o. 

Împrejurările făcură din el cel d'intăiii om al 
țerii sale. China suferia pierderi necontenit. Gră- 
mădiţi în Cochinchina, la gura Cambogelui, Fran-
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cesii căutaii pentru această posesiune a lor un. 
drum interior către Marea Chinci. Ei incereară a 
merge prin Camboge şi de la izvoarele lui prin 
langţechiang, pe care Englesii merseseră mai 
Minnainte spre Tibet. Dar era un incunjur urias. 
Atunci se găsi legătura aproape de-a dreptul, în- 
tre obirsia, 4 Cambogelui şi aceia a riului Song-Hoi 
(Song-Kai) care udă cetatea Hanoi şi se varsă în 
acel golt al 'Tonchingului (Tonchin), dincolo de care 
stă marea insulă Hainan. Cetatea era a Chinei, 
dar un călător frances fără misiune și fără răs- 
pundere o luă cu asalt în 1873, pregătind astfel 
intemeiarea unei a doua posesiuni a Francici în 
Indochina. | 

În zădar încercară Chinesii să scape de această, 
primejdioasă, vecinătate. [i intrară în legătură cu 
regele vasal din Anam şi puseră în mișcare pe 
ascuns bande, ca acelea ce se întrebuințează de 
Bulgari în Macedonia.. Obiceiul e vechiti-în prac- 
tica. războinică a, Împărăției din Mijloc: zi în afa- 

cerile de la Canton Împăratul ridicase prin che- 
mări tăinuite «Viteji» (yong), pentru isprăvile cărora 

işi spăla firezte minile, chiar după ce se prinseseră 
cele mai limpezi probe de uneltire. Noii luptători 
nerecunoscuţi se chemati Steagurile Negre, ca Ban- 
dele Negre din Italia, veacului al XVI-lea. Ele nu 
fură zdrobite decit în 1884. Atunci China încheie 
un nou tratat din Tienţin. Franţa, avea protecţia, 
nu numai asupra Tonchinului, ci asupra Anamului 
întreg. 

Dar trupele fvancese. fură oprite în calea lor 
e
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“prin Tonchin de ostași împărăteşti. Se deschise 
deci un războiii franco-chines, cel de-al treilea, 

mărgenit în Tonchinul însuşi saii în părţile For- 
mosei pe care Francesii, care bombardai, în 1884, 

şi portul Fu-ceu, pe continent, în faţă, de-asupra 
Hongcongului engles, ar fi luat-o bucuros. Fără 
aceasta, se ajunse la pace, care nu schimbă nimic. 
Formosa era păstrată Iaponesilor, € cari O cercaseră 

în 1874. 

Aceştia erati pentru Chinesi un popor despre- 

ţuit, fiindcă, erati puţini, fiindcă împrumutaseră pe 
de-a'ntregul cultura chinesă, fiindcă erati aşa de 
mărunţei încit abia se înfățișau ca oameni puterni- 
cului Chines, fiindcă vioiciunea lor trebuia să pară 
acestuia o înjosire a demnităţii omeneşti. Ei au- 

ziseră că, «fiii de maimuţă» din Nipon, potrivit cu 
firea, lor de a imita, se ieaii acum după «dracii Apu- - 
sului». Dar aceasta nu-i ridică în consideraţia 
Chinesilor. 

Încă de prin 1875 laponesii silesc însă pe Chi- 
nesi să, li deschidă: porturile Coreii, unde .Chinesii 
înţelegeaii să-şi păstreze toate drepturile de suze- 
ranitate. Ii capătă și dreptul de a trimete în capi 
tala acestei ţeri nesigure un ambasador şi soldaţii 

cari să-l apere de mişcările de stradă pe care le 
înnalţă din praful fără voinţă al locuitorilor vîntul 
ce suflă din sus sati din jos, de la Năsărit sati de 
la Apus. De acolo ci se tot îintinseră cîștigind 
oamenii şi întemeind noua stare a lucrurilor prin- 
t”un ajutor pe care nu-l dădeaii fără anumite gin-
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duri asupra viitorului. La 1884 se zice că lapo- 
nesii ar [i voit să poscuiască în tulburarea unei 
răscoale pe care tot ci ar fi aţiţat-o. Dar fură i în- 
vinsi, măcelăriți sati puși pe fugă. 

Aceştia nu erai însă dintre fugarii ce nu se 
mai întorc. Tratatul din 1885 cu China li recu- 
noscu privilegiul de a ţinea şi ei trupe în Corea, 
cind și cît ar fi nevoia. Chinesii căutară totuși, peste 
nouă ani, să ocupe provincia lor cu o întreagă, 
oştire, fără a întreba pe tovarăş. 

Astfel în 1894 laponesii primesc războiul 
pentru Corea, Împărăţia Dimineţii, pe care o voia. 
Iarăşi se publică de Chinesi un tarif al trofeelor 
omenești: atita pentru un cap, atita, pentru o mină, 
și așa mai departe cu anatomia. Flota chinesă 
dispare supt tunurile amiralului iapones Ito. O 
armată de 50.000 de oameni bate - pe Chinesi în 
felul lesnicios pe care-l știm acum (în lupta de la 
îs Novembre, la care ieaii parte 3.000 de Chinesi, 
cu tunuri, Iaponesii pierd 14 morţi şi 40 de răniţi), 
la Asan, străbate Corea, iea Pen-lang. Alta, supt 
mareşalul Oiama, pătrunde în Manciuria şi ocupă 
Chinciu, Talien-Van și Port-Arthur, o nouă creaţiune 
englesă ; prin Wei-hai-YVei ea merge spre Peching. 
larăşi venia punctul dincolo de care China nu lă- 
sase decit o singură dată să meargă lucrurile şi 
plătise aceasta cu prădarea, Palatului de vară. 

Trebuia, să se facă, pacea. [uropa se amestecă, 
și laponia, care părăsi porturile ce ciştigase, stri- 
cînd tratatul din Simonoseki (Shimonosheki), că- 
pătă numai l'ormosa, insulele Pescadores de lîngă
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dinsa şi o mare despăgubire de războiii. Soarta, 
Coreii era aminată. 

L.i-Hung-Ciang negociase tratatul. EI ajunse 

astfel în vederea tuturora. Tinărul Împărat Cuang- 
Su, un Chines tot aşa de neobişnuit ca şi bătrânul 

mandarin, se încredinţă si el că numai cu mij- 
loacele strămoşilor nu se poate da lupta pentru 

păstrarea moştenirii lor. Dacă acei păcătoşi de «fii 
de maimuţă» putuse face lucruri mari, folosindu-se 
de cultura «dracilor Apusului», ce-ar fi dacă ar 
pune mina pe această unealtă nemărgenita, glo- 
rioasa Chină însăși? Astfel Cuana-su din dinastia 
Țing, ajunse progresist. Li-Hunge-Ciang, sfetnicul 
cel bun, fu numit vice-rege în Pecili, amiral, tutor 
al principelui imperial, supra-intendent al comer- 
ciului, înnait comisar al armatei. 

Dar spiritul vechiti naţional se trezi. Asemenea . 
încercări eraii o profanaţie: vechia clădire de patru 

mii de ani se zgudui, piriind sinistru, întrun cu- 
tremur de minie. 

Văduva înnaintaşului lui Cuang-Su, - femeia 
incă tinără, foarte deşteaptă, meșşteră în intrigi şi 
cu mulţi aderenţi, şi aliatul ei principele Tuan se 

puseră în fruntea mișcării de împotrivire. Ca și 
în 1850, în 1870 si in 1889, dar acum în toată 

țara, circulară scrisori tainice îndemnind la răs- 

coala împotriva străinilor, cari umblă să schimbe 
rostul cel bun al lucrurilor prin ideile lor ticăloase, 
cari se ceartă la Țung-li-iamen, biuroul oficios 
(dar nu oficial) întemeiat în 1861 pentru ca să li
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asculte cererile necontenite de căi ferate şi por- 
turi prin care se poate stăpini şi exploata o ţară. 
Chinesii ati o mare aplecare spre întemtiarea, de 
societăţi ascunse, care conspiră şi uneltesc. De 
odată se iviră în toate părţile bande, care purtau 
scrise pe piept cuvinte ce lămuriati ţinta lor. Ele-i 
luară nume deosebite, dar li-a rămas acela de 

luptători cu pumnul, /ozers, cum zic Englesii. 
Boxerii urmăriaii aşezămintele străinilor, bise- 

ricile, scolile, le prădai şi ucideaii cu o poftă săl- 

batecă pe creştini. Guvernul se făcea că nu-i poate 
stăpîni, și, cînd se gîndeşte cineva la Taipingi și 
la isprăvile lor, poate şi crede în parte. Oricum, 
Împăratul era nevinovat. 

Mulțimea din Peching află că se mătură 
"străinii de pe pămintul sfint al Chinei. la se ridică 

la rindul săii pentru causa naţională, pregătind 

vespere siciliene străinilor urgisiţi. Baronul de Ket- 
„teler, ambasadorul german, fu împușcat. Legaţiile 
toate fură, strînse întrun asediu în adevăr chine- 
zese. Dacă ar fi fost alţi duşmani, ele ar fi tost luate 

în citeva, ceasuri, în citeva zile măcar. Chinesii 
însă zăhoviră luni întregi, lăsindu-se uciși din cînd . 
în cînd, dar fără să plece. Mai straznică decit ci 
cra numai foamea (1900). . 

O expediţie combinată, a tuturor Puterilor eu- 

ropene interesate în China, avu vreme să se ou- 

ganiseze. Trupele germane, francese, englese, ru- 

seşti, plecară răpede şi sosiră, la timp. laponesii se 
adăugiră la dinsele. Comanda se dădu celor mai 
jieniţi, Germanilor, represintaţi prin bătrinul ma-
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'reşal Waldersec, care a murit dăunăzi. Se merse 
drept asupra Pechingului, aproape fără să se în- 
timpine resistenţă, și Iaponesii intrară la timp ca 
să scape pe asediați. 

Curtea fugise, ca şi în 1860, în Manciuria. Ea, 
nu putea fi urmărită. Mai multe expediţii fură fă- 

cute împotriva boxerilor, pentru a da exemplu, 
precum: exemple. de pedeapsă se dădură şi în Pe- 
ching. Europenii, cam încurcaţi, fură bucuroşi cînd 
Curtea se hotări în sfirșit să trateze. Împăratul 
Wilhelm primi o solie de scuse, în care un prin- 
cipe din familia imperială chinesă, venit anume 
pentru aceasta în Europa — întăiul. din neamul 
săti —, ceti o scrisoare umilă prin care se cerea 
iertare. De nouă cesiuni nu se putea vorbi, așa 
cum se înfăţișati împrejurările. Dar Englesii ră- 
maseră la Wei-Hai-Wei, închiriat în 1898, Ger-. 

manii luaseră, tot în 1898, Chiao-ceii (la N. de Șan- 
gai), unde apăru o clipă principele Henric, fratele 
Împăratului; iar Ruşii ocupară acum Manciuria 

şi păstrară, Port-Arthur, închiriat tot în 1898. Nici- 

unul dintre aceşti ocupanţi şi chiri iaşi n'a, plecat 

pănă astăzi. 

Pentru a face pe Ruşi să plece, laponia, care 
usese lăudată și îndemnată a se întoarce acasă în 

1900, a început în Februar războiul de acum.
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CANTEA II 

IAPONIA 
>



1. Ţara. şi oamenii. - 

Dincolo de Marea Chinesă se întinde un şir de 

insule, care se arcuiesc către. continentul ocupat 
de Împărăţia din mijloc. De la pliscul Camciateei 
ruseşti pornesc frinturi de-stincă sămănate în Marei 
rece, picături de pămint,. sterpe, îngheţate o bună, 
parte din an; acestea sint Curilele. Ele duc la o 
mare insulă pătrată care se sfirşeşte în cornură 
ca un acoperiş de pagodă, de templu chines: e 

_insula leso, foarte răti locuită pănă astăzi, nede- 
săvirşit lucrată, cu toate colonisările venite din 

părţi mai calde ale archipelagului. Cel mai însem-. 
nat port din această insulă, Halkodate, e de almin- 

terea în fața portului rusesc Vladivostoc, în care 

se știe că vîntul.de Miazănoapte închide prin ghe- 
țuri corăbiile în cursul nesfirşitelor luni de iarnă. 
Sucindu-se ca un şarpe rănit, marea, insulă IHondo, 

temeiul laponiei şi floarea ei, bogăţia ei, merge 
pănă către sfirşitul cirligului corean, de care e 
despărțită prin strimtoarea Simonoseki, vestită 
astăzi prin tratatu! chino-iapones din 1895. Hondo 
e Britania-Mare a acestui Regat-Unit, a 'acestei 
Anglii, care, din Răsăritul ultim al Asiei, răspunde 
după cuviinţă Angliei din ultimul Apus al'Furopei.
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Hondo ţine ca pe un puii supt aripă insula Șicocu 
(Shikoku), ruptă din trupul săii prin vre-o zau- 
duitură, vulcanică din timpurile uitate. Rotundă, 
strinsă ca un ariciii, insula Chiuşu încheie grupa 

centrală a pămiînturilor întinse: ea întrece linia 
Corcii şi se apropie de latitudinea infloritorului 
port chines sati chino-european, mai bine, Șangai. 
Punte de verdeață în Oceanul cald, picură acum 

către Miazăzi măruntele insule Liu-chiu, o icoană 

mai fericită a Curilelor sterpe. Formosa, marea 

insulă cucerită de laponia în 1895, după ce o do- 
vise atita vreme, rotunzită pe toate coastele zi 
sfirzită delicat prin virfuri blinde, se ţine vădit de 
lanţul ostroavelor înnalte, pietroase, şi nu de pă- 
mnîntul, totuşi destul de ridicat si el în aceste părţi, 

al Chinci. Mai departe vin, în raza poftelor, dar 

nu în a stăpinirilor iaponese, insulele malae:e, Li- 

lipinele şi marile posesiuni ale Olandei: Indiile ne- 
evlandese. Ele duc la Noua Guinee cu liniile de 
şopirlă, la solida Australie, la răsăritul cărora 

zboară ca fluturi albi în văzduhul albastru ostroa- 
vele fără număr ale «continentului insular», ale 

Polinesici, împărţită între toate neamurile. 

„laponia e socotită în Asia, dar poate fără drep- 
tate. Cei vechi povestiati de marele continent 

Atlantis care a fost odată între luropa şi Ame- 
rica -și a dat numele săi Oceanului ce l-a înghițit, 
Oceanul Atlantic. Pacificul, Oceanul cel mare, cea 

mai puternică din mările lumii, nu si-a nimicit 
incă Atlantida. EI :bate cu valuri adese ori furioase
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țermurile de criță ale insulelor stincoase și .lu- 
crează neprecurmat la un viitor de care ne des- 
part multe milioane de ani, și în care într'adevăr 
o Mare pașnică se va întinde între Asia şi Ame- 
rica. Pănă atunci însă, de la Curile la insulele 
de la sudul Australiei, e sămănată în nesfirsite 
insule o parte mijlocie a lumii, mai apropiată 
de lumea veche a Asiei, pe cînd numai scăpără- 
turi de pămînt, ca un praf de stele, arată drumul 
spre lumea, tot aşa de veche pentru dinsa, dar 

nouă pentru noi şi pentru locuitorii ci de astăzi, 
veniţi dinire noi, — America. 

Toate aceste insule sint muntoase, vulcanice: 

cu atit mai mult cu citseare mai mult în vedere : 
Nordul. Australia are cimpii întinse pentru turme 
nenumărate. În laponia lipsesc sesurile linistite şi 
roditoare, pămînturile băltoase, ondulaţiile pădu- 

rilor întinse. Ea are văi înguste, drumuri care se 
înnalţă şi se coboară, coaste care se întortochiază 
chinuite, între oasele muntelui. “Totul ce frînt, spir- 

cuit, sucit, făvămiţit, fiindcă astfel e voința munte- 
lui. EI stăpîneste prin piatra lui care taie vederea 

. pretutindeni, piin focul care-i arde în măruntaie 
şi se întețeşte zeuduind pămintul în cutremure 
care sînt fenomenul cel mai obisnuit, groaza de 
toate zilele în carc trăiește o generaţie după alta, 
îngropindu-şi morţii și înnălţindu-și din noi căsuţele. 
Marele Împărat veșnic e aici Fusi-lama, vulcanul 

cu cununa albă, care chiamă de departe pe călă- 
tori spre Împărăţia lui gingasă. laponia se su-



pune toaneclor lui şi e mindră de dinsul: în orice 
operă de poesie, in orice tabloi sati schiță va a- 

părea, însemnat din cîteva trăsături de penel sati 
din citeva versuri, măreţul Fugi, zeul cel frumos 

și rău. 
“Țara, aceasta a- ieşit, asa de An: sculptată cum 

este, juvaier al lumilor răsăritene, din lupta celor 
doi uriași, oceanul: apelor si munţii de foc. Ii ati 

croit şi. horbotat pămîntul; ei hotăresc sufletele oa- 
menilor. Muntele zguduie și împarte; Oceanul a 
despărţit boabele din şiragul insulelor, și văzduhul 

cave hrănește gîndul şi simţirea locuitorilor e al 

lui: un aier limpede, care dezvăluie şi aprinde 

toate colorile, care ascuţeşte toate contururile, care 

fac6 pe oameni vioi, ageri, nervosi, neastimpăraţi, 

chiar în mijlocul căldurilor din latitudinea mijlo- 
cie a Asiei toropitoare. El pregăteşte pentru cele 
două ţinte mari ale neamului iapones, odinioară 
ca Și astăzi: lupta si arta. : 

Chinesul nu e omul țerii. sale. Această ţară 
însăşi e prea întinsă ca să aibă o singură infăţi- 

şare. În Nord se vinează, urșii, în. Sud se călăto- 

reşte cu cămile şi elefanţi. China nici .nu e o ţară, 

eo lume. Asupra locuitorilor ei ea a înrîurit nu- 
mai prin isolarea în care sa găsit închisă întreagă. 
Dacă nu sa întărit mai mult conştiinţa de pro- 
vincie — totuşi în vesctipte impărăteşti prielnice 
Europenilor străinii. aii fost asămănaţi cu «locuitori 
din altă provincie», — aceasta, se datorește puterii
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neasămănate a Statului şi unei filosofii politice 
unitare, imperialiste, care a ajuns o religie. 

laponesul insă e un produs al laponiei. 
IE nu vine dintwo singură rasă, şi această, 

rasă nu se cunoaşte bine. Odată Nordul. era lo- 
cuit numai de -inos, o rasă care se duce, fiind 
miurgenită astăzi la mai puţin de 20.000 de oameni: 
oameni mărunți ca Eschimoşii, negri la faţă, cu 

nasul cîrn, strivit, cu o bogăţie de. păr care-i a- 
propie mai mult de dobitoacele bine blănite ale 
pămînturilor reci. Ainos-ii s'ati. dovedit totdeauna 
refractari faţă de orice civilisaţie, şi-in acel /ar- 

Nord al lor căre corespunde cu Far-IWestul arne- 

rican, ei sînt grămădiţi, ca, Pieile Roşii pe conti- 
nentul noi, întun parc de agonie, ca un animal 

rau şi ciudat care nu mai poate trăi neocrotit prin 
măsuri deosebite, in interesul ştiinţii. 

“În- insulele iaponese aii trebuit să fie Malaesi, 
din acea rasă fină, delicată, ageră, care e răspin- 

dită, în toate insulele mijlocii ale Mării celei mari, 
şi formează, basa locuitorilor din insulele Sondei 
sai, ca Tagali, din Insulele Filipine. Malaesii sint 

„viteji, cum a dovedit lupta unui Aguinaldo împo- 
_triva Spaniei şi a Statelor-Unite, tiranii străini. ai 
patriei Filipine. Ei ai multă mlădiere în spirit şi 
multă - poesie în inimă. Multatuli, marele cugetător 
olandes, întrebuințat o bucată de vreme în admi- 
nistraţia Sondelor, sa întors plin de milă și iubire 

pentru aceşti supuși nenorociţi ai poporului săi, 

plin de admiraţie pentru îndărătnicia cu care ei 
se luptă de atita. vreme pentru ce li se pare că e
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dreptatea ; şi el a cîntat în limba simplă a Bibliei 

idila curată, de muncă, credinţă şi jerită a ţera- 

nului malaes, în legenda, Adindei. 

Tagalii, Malaesii cari află de puterea și izbin- 

dele laponiei se bucură în tăcere. Nu numai pen- 

tru că vecinii lor din Miazănoapte răzbună, cinstea 

Asiei și par a pregăti reabilitarea și deci dezro- 

-hirea ci. Ceva ca un simţ de înrudire tremură 

în sufletele lor. 
Căci rasa galbenă nu se înfăţişează curată în 

laponesi. Alături cu Chinesii, cari vin în porturile 

laponici cu negoţul lor:străvechiii, saii la cari vin 

Iaponesii ca profesori, destul de puţin ascultați şi 
înţeleşi, de civilisaţie nouă, locuitorii de astăzi ai 

archipelagului Nipon apar altfel şi ca trup. Sint 

„mici pănă întratita, încit, cel puţin în costumul euro- 

pean, ci ni par niște pitici ciudaţi, oaspeţi ai unui 
Liliput adevărat. Mişcările lor, cu toată stăpinirea 
Ja care le supun, aii ceva şerpuitor, felin, care nu 
samănă de loc cu gravitatea, cu demnitatea de 

plumb a Chinesului: «fiii de maimuţii» par că vreaiă 

să se răpeadă, să se destindă, să se caţăre, să se 

joace cochet. Faţa nu e galbenă; la unii ea apare 
mai mult întunecată, apropiindu-se de: arămiu: 
un păhăruţ de băutură alcoolică tare, din care 
beaii Europenii fără să se simtă nici-o schimbare 
pe faţă, îi face cărămizii ca nisce Malaesi. Copiii, 
femeile tinere sint rumeni în obraji, albi pe . 
frunte, pe git. Pe lingă ţeste fugare şi umeri ai 
obrazului ieşiţi în afară, se văd frunţi mai drepte, 
feţe care par numai busnate. Nasurile mărunţele



nu sînt strivite, ci urmează o linie aproape curată. 
Cutare călător cu mult spirit de observaţie și-a 
putul aminti, văzînd tipurile strînse la un loc de 
o' ședință, a Parlamentului iapones, de cunoscuţi 
din ţara sa, din Franţa. Ochii abia despicaţi, foarte 
negri, părul deosebit de întunecat şi de strălucitor; 
pe care femeile îl mai și string în cocuri și-l ung 
cu unsori vegetale, aşa încit să pară o singură 
suprafață de lac negru, apropie mai mult de 
Chinesi; dar asemenea ochi ascunși, cu pleoapele 
umflate îi ati şi Malaesii. Făcînd parte din rasa 
galbenă mai mult decit din oricare alta, ei sint 

departe de unitatea de rasă a Chinesilor, cari nu. 

recunosc frăţia de singe cu acest omuleţ des- 
prețuit. | 

2. Cirmuirea şi cultura. 

Nici dezvoltarea istorică a laponesilor n'a 

putut să facă concurenţă naturii în formarea su- 
Iletelor. 

Ei nat avut pănă dăunăzi un Stat bine. or- 
ganisat, fiind întru aceasta antipodul politic al 

Chinesilor: ei sati încălțat cu formele politice, pe 

cind Chinesii ati prefăcut, ca şi femeile lor în 
modă, piciorul după încălţămintea care li se pă- 
rea frumoasă. 

Și ci pai avut nici odată, o civilisaţie: a lor 
şi întreagă, care să se poată pune cit de puţin 

alături cu vechea, marea, și completa civilisație 
chinesă.
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Acestea, sint puncte de vedere care trebuie 

dezvoltate, pentru a se înţelege avintul noii: al 

acestui popor şi piedecile ce întimpină, uşurinţa 
prefacerii după Europeni. și părţile slabe (astăzi 

şi poate zeci de ani i încă) ale acestei prefaceri. | 

Chinesii aii cronici multe și întinse, cite nu 

le mai poate ceti: nimeni. Dar în ele, dacă se păs- 
trează: cu sfinţenie isprăvile tuturor «iilor Ce- 
rului», nu se spune şi în ce chip sa ivit cea diin- 

tăii făptură dumnezeiască trimeasă pentru a cir-: 
mui pe cei dintăiti “dintre oameni. Literatura, is- 
torică, a Japonesilor (a căror cultură e nouă de 
tot pe lingă a Chinosilor, neavînd nici măcar două, 
mii de ani!) e mult mai săracă și mai. puţin 
precisă. Din ea se poate afla numai, ca punct de 
plecare a; tuturor celor ce sati intimplat pe urmă, 
că la anul 660 înnainte de Hristos a început a stă- 
pini fiul zeiţii Soarelui, cel diintăii suveran al 
lor şi străbunul, printr'un şir. de adopţii, al Ma- 
iestăţii Sale” Muţu- Hito, Împăratul de astăzi al 
Iaponiei. | 

Acest Suveran coborit pe pămint prin raze 
şi urmaşii săi sati numit mikado, ceia ce înseamnă, 
«Înnalta Poartă»; la Turci «Înnalta Poartă» e 

guvernul intreg, la Iaponesi, Suveranul însuşi. 
Șirul de Mikado sa, desfăşurat de-a lungul vea= 
curilor, oameni înţelepţi, drepţi, sfinţi. Ca să se 
inţeleagă ce înfățișează, ei pentru poporul lor, să 
ni închipuim că întreaga Creştinătate ar asculta 
de un Papă-Împărat, care să fie ținut că, se co-
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boară, fie şi prin adopţie, din Hristos, fiul lui 
Dumnezeii, venit între. oameni şi prefăcut Pentru 

totdeauna în om. 
impăratul Chinei e, ca şi 'farul, ca şi vechii 

Cesari ai Romei, un pontifer mazimus, marele 
preot, căpetenia religiei naţionale. Mikado e mai 
mult decit atita: el urmează să fie—-pentru cre- 
dincioşi, cari erati acum cincizeci de ani toată lu- 
mea-—Zeul-om. Persoana lui face parte din religia 
veche a ţerii, care. se chiamă şintoismul. In ea, 

ca 'şi în cea mai veche religie chinesă, îşi are locul 

toată natura iubită, înfăţişată prin idoli—lKami—, 

bărbaţi şi femei, săpaţi din lemn şi din piatră şi 
ascunși odinioară privirilor” prin, scumpe perdele 
de mătasă în fundul templelor.: Închinarea; ce li 

-se: aducea, erati daruri de flori, de -poame, de 

peşti, de cărnuri, ţinerea dobitoacelor sfinte,— ca 

porumbei albi, — lupte, representaţii de teatru. 

„Eraii şi idoli-dobitoace, ca acea, vulpe-zei care se 

vinjeşte din toate colţurile, din toate podoabele, 

din toate tufișele templelor şintoiste. Afară de 

acest fetişism grosolan, Japonesul nu simţia nici 

o nevoie religioasă. Pentru sufletele străbunilor— 

al căror neam nici aici nu. trebuia să se stingi— 

se bătea. în părete 'la cei săraci un cuit şi -se anina 

o cutiuţă, ca un mic altar al lor. 

lar cultura, acelor veacuri de la început tre- 

buie 'să fi fost foarte simplă. Cintece în limba simplă 

a vechimii iaponese, cintece cu un ritm deosebit, 

Gare sa. păstrat şi pănă: astăzi. Căsuţe, foarte 

şubrede, din frumosul lemn rășinos al muntelui,
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bine cioplit, minunat lustruit, prins cu îngrijire 
la, toate încheieturile: coperemintul de ţigle sai de 
paie, ca la ţeranii nostri, e prea grei pentru o 
asemenea împrejmuire de nimic: el se razimă pe 
cei patru stilpi mai puternici din colţuri. Totdea- 

„una o grădiniţă în faţă, căci laponesul are patima 
tlorilor şi el serbează în seninul lui cult natural 
o serbătoare a florilor, o serbătoare a crisante- 

melor. Acea a douăsprezecea parte din pămîntul 
iapones care se poate lucra, e înorijită cu iubire 
ca să dea orez saii grinele noastre; copacilor li se * 

cer fructe. Pămintul e tot al Soarelui, deci al lui 
Milkado, căruia i se dă dijmă. Familia e foarte 
strinsă şi mulţămită cu mijloacele ci: puţine: co- 

piii sint bucuria casei, şi în legende cea mai ho- 
tăritoare dovadă că cineva a, ajuns un stricat, e 
cind iși batjocoreşte nevasta, copiii şi-i dă afară 

din casă. În insulele mai mici, în ținuturile insu- 

lelor» mari sati format clanuri ca, acele scoțiene 
din evul mediu: ele ascultă de puternici cari se 
chiamă derinnio-i, şi sint încunjuraţi de luptători: 
samurai. Luptele între dinşii sint foarte obişnuite, 
şi dati gust vieţii. Moartea e despreţuită, şi omul 
liber, omul nobil: îşi bate joc de 'dinsa, deschizin- 
du-şi burta cu o înţepătură de cuţit, înnaintea mar- | 
tur ilor : : Hara-hiri. 

Joncele Chinesilor nu merg departe pe Marea 
periculoasă, dar ele trebuie să fi pătruns de vreme 
în porturile multe ale dinţatei coaste iaponese. Oa- 
menii galbeni mari fură primiţi cu respect în țara
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micilor oameni galbeni. laponesii preţuivă îndată 

comoara de învăţătură. practică, de înţelepciune 
teorelică, de bună orinduială în Stat, pe care o 

aduceati călătorii din Apus. Cu însuşirea lor de 
camelconi, de a se schimba în clipă cum li vine 

mai bine, ei se prefăcură, făcindu-se Chinesi, în 
modă, în organisare, în învăţătură, 

De la greoii dascăli, agerii ucenici luară, scrisul, 
cu cele 5.000 de caractere curente, pe care le-ati 

păstrat pănă astăzi, povară strivitoare pentru mintea 
copiilor, piedecă puternică pentru cetive, pentru 
tipar, pentru luminarea mulțimilor. De la dinşii 
luară o' sumă de cuvinte alese pentru literatură, 
de cuvinte fine pentru convorbirea claselor de sus, 

de cuvinte înnalte pentu abstracţiile gindului: ei 
făcură, astfel ceia ce popoarele europene aii făcut 

cu limba latină, Arabii cu limba persană, Turcii 

cu limba arabă. De la Chinesi luară Japonesii o 
literatură clasică, gata făcută, aşa de întreagă şi 
de. bogată, încit, din partea lor, ci nu-si mai sim- 

țiră nevoia de a scrie: e ca si cum naţiunile Eu- 
_ropei evului mediu și timpurilor nouă sar fi oprit 
la literatura clasică a Romanilor, pe cind poporul 
sar fi mulțămit cu cintece şi poveşti într'o limbă 
incă săracă şi necioplită. De la dinşii veni mătasa, 

lucrul bronzului, săparea, lemnului, la care insă 
laponesii, cu ochii vesnic asupra minunatei lor na- 

tun, adauseră şi cite ceva. noă, într'o epocă ur- 
mătoare mai ales. De la dinşii se imită meştesugul 

de-a înfrumuseţa o ţară ca o grădină, de a tăia, 

cărări serpuitoare care dezvăluiesc la fiece pas o
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nouă frumuseţă, apropiată sai depărtată, de a în: 
chide vederea cu liniile gingaze ale unui mă- 

runt templu de podoabă, de a potrivi toate pentru 
cea mai mare mulţămire a ochiului omenesc: ţara 

lor era mai frumoasă decit a maiestrilor, și ei iz- 

butiră astfel mai bine; datina lor era cea mai de- 

săvirșită curăţenie — ca a Olandesilor în Europa —, 

şi ci învinseră şi prin aceasta în găteala- țermu- 
rilor si munţilor pe Chinesi, cei mai murdari din- 

tre oameni. 
În ceia ce priveşte Statul, se impărțiră mai 

cu. socoteală provinciile, se înmulţiră şi se clasară 

dregătoriile, se înființă obiceiul examenului pentru 
funcţionarii erudiţi, care, supt o altă formă, se 

păstrează, și astăzi; se despărţi viaţa civilă de cea 
militară. Cind Confucius dădu un spirit filosofic 
vechii clădiri chinese, învățătura lui ajunse și în 
Iaponia norma de îndreptare în cirmuire. 

Taponesii se ţinură, necontenit: în curent cu 

pr ogresele Chinei, luîndu-le unui după altul şi adău- 
gindu-le la imitaţiile mai vechi. 

Astfel și ei primiră. Budismul, așa cum îl 
inţeleseseră şi-l prefăcuseră Chinesii. Nefiind aici un . 

zeii al Nemărgenitului, al Bunătăţii, al Milii, Buda 
nu tulbură pe nici-unul dintre vechii idoli sintoişti, 
la intrarea, lui: monștrii cu cuţitele în mină, vul- 

pile rinjite îi făcură loc lingă dinşii, în fața ve- 

chilor oglinzi— oglinzi de metal— rugenite de 
vreme; lumina felinarelor de hirtie colorată sati 
“corn străveziii se răsfrinse şi asupra străinului 
venit din China, unde se schimbase de haine: şi el
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fu chemat de credincioşi prin bătaia în dungă a 
clopotului de aramă, şi lui i se bătu din palme, și 

lui i se arseră hirtiuţe şi beţişoare sfinte, și pentru 
dinsul se cîntară imnuri de preoţii zimbitori în ro- 
chii strălucitoare de mătasă, şi în jurul lui zbură- 

tăciră, pîngărindu-i chipul, porumbeii albi, și pentru 
el se lovi în gonguri, se. aruncară gologani în 
cuții. și în mîna slujbaşilor: templului, şi pentru e] 
se stătu în genunchi, fără rugăciune, pe care.Chi- 
nesii nu ati cunoscut-o .nici odată. Și aici.se.ridi- 
cară temple cu o nouă înfrumusețare, obişnuită, 

șupt alte ceruri, şi arta folosi pe urma suirii în 

Scaun a celui raai. noii diritre zei. . 

Nici aici însă gindul nu se înnălță şi inima, 
nu se făcu mai bună. Buda se mulţămi cu acele 
rituri seci din care se hrăniati de mii de ani idolii; 
Săracii nu folosiră, şi, dacă nenorociţii din stradele 

negre ale Capitalei de astăzi, cei 40.000 de oameni 
cari nu pot plăti chiria. de 50 de bani pe an 
într”o căsuță de lemn vechiii şi de hirtie, dacă 
oamenii ce dorm în turme pe rogojinile murdare 
unde şi-aii închiriat loc de odihnă pentru o noapte, 

dacă. cei, și mai puţini norocoși, cari aţipesc. în 
locurile pustii de care sînt destule, dacă toţi acești 

învinși primesc une ori un ajutor, aceasta se da- 

toreşte adoptării modei europene a societăţilor de 

dame binefiăcătoare. Sufletul Budismului a rămas 

în India,-unde e adevărat că se şi cere mila cea 

mai multă, în țara foametei, ciumii, leprei și robiei. 

- Cu Budismul veniră călugării, călugări de formă- 

ca şi în China. Dar şi spiritul călugăriei pătrunse:
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depărtarea de lume începu să fie privită ca un 
merit față de zei. Se întîmplă astfel că sfintul 
Mikado crezu întwo Împărăţie ce nu este asupra 
oamenilor: fără luptă, el se închise în palatul stiti 
ca într'o schivnicie, încunjurat de slujbaşi credin- 
cioși, tot mai puţini la număr, într'o sărăcie care-i 

dădea bucuria jertfei. Împăratul-Papă, urmaşul zci- 
ţii Soarelui, lepădă de la sine, ca, un lucru necurat, 

cirmuirea, pe cind marele preot al lui Buda, Dalai- 

Lama din Tibet, întindea mini lacome către sceptru 

şi sabie. Mikado lăsă aceste insignii în mina vi- | 
teazului care voi să le iea. Acesta jucă de acum 
înnainte rolul Sultanului turce pe lingă stfintul Calif 
din Bagdad, represintant al Profetului Mohammed, 
rolul aeneralului barbar, un Stilicon, pe lingă Îm- 
păratul voman decăzut, Honorius, rolul Cesarilor 
bizantini pe lingă Împărații lor, rolul maiordomilor . 
din regatul frane pe lingă suveranii merovingieni, 
cari și ei se credeaii a “f din coapsa zeilor păgini. 
Puternicul cel noii ales dintre căpeteniile de cla- 
nuri, se numi Șogun (Shogun), «Marele Domn»; 
«generalisimul» şi puterea lui n'avu.margeni de cit 
in ascultarea fruntașilor -dintre cari se ridicase. 

Mai multe dinastii se strecurară pe tronul cirmuirii 
lumesti, pe cind, pe altarul săii dumnezeiesc, un 

Milkado urmă după cellalt, într'o măreție moartă, 
fiul, fratele, rudă, copilul prin înfiare venind după 

coboritorul zeiţii Soarelui, care, murind;se înnălţa, 

către focul veşnic al mamei sale (secolul al XIII-lea). 
De la o vreme pănă şi. legăturile de închinare, de 
curtenie între omul Spiritului şi omul Cărnii înce-
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tară: IKioto, vechiul oraş sacru, rămase mauso- 

leul puterii lui Mikado, pe cind Șogunii se aşezară 
pe coasta răsăriteană, la ledo, cu ochii spre Ocea- 
nul pustiii. 

De ce acolo, şi nu la Apus? De aici se vedea 

China, se vedea Coreia, unde fuseseră de mult Ia- 

ponesii cuceritori, se vedeaii insulele pe unde ve- 
niaii misionarii creştini: Portughesii din Macao. 
Cu toată imitaţia triumfătoare, vechile însușiri ia- 

ponese rămăsese. Pe lingă iubirea naturii, meş- 
teşuaul artei drăgălaşe, patima de a, curăţi şi im- 
podobi,— tăria, vitejia muntenilor și pescarilor, ce 
se luptă cu valurile şi cu primejdiile: locurilor în- 
nalte, desproţul de moarte al fiilor vulcanului. 

Acum cînd omul săbiei stătea în fruntea neamu- 
lui, cînd omul sfint intrase în umbră, —acum cra, 
vremea luptelor mari şi cuceririlor îndepărtate. 

„Ce e dreptul, Japonesii năvăliră în Corea. Biata 
împărăție a Dimineţii, desfăcută. din ascultarea 
Chinei, trăia în mare ticăloşie. supt regii săi deo- 
sebiţi, cari-şi aveai sălaşul la Seul. Coreenii sint 

de aceiaşi rasă ca şi Chinesii: oameni puternici şi 
muncitori, mai murdari însă, mai fără avint decit 

supușii Împăratului Ceresc. Și ei primiseră cultura 
chinesă pe de-antregul, în toate domeniile vieţii, 
dar nu putură face nimic dintwinsa. Coreenii mată, 
în rochiile lor albe, supt pălăria lor cu fundul nait 
şi ascuţit, saii supt glugi, se perinda pe pămînt 
fără să dovedească prin ceva că sint vrednici. a 
trăi. Asa, ati fost atunci, şi tot aşa ati rămas pănă 

astăzi în ţara lor frumoasă, de munte. 

72785 z
e
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Iaponesii luară Coreia supt unul din Șogunii 
de la sfirşitul veacului al NVI-lea, Hideyoshi (Ii- 
deioși) — pe vremea lui Mihai Viteazul —, şi o pier- 
dură. De atunci ei nai mai încercat. Legăturile 
cu străinătatea fură rupte, mai mult decit în China, 

căci aice era de jur împrejur pustiul Oceanului, 
ale cărui maluri de stincă fură apărate prin forturi 
şi tunuri ca ale Chinesilor. Ura străinului se făcu 
tot mai mare, şi ea trăieşte şi astăzi în sufletele 
iaponese, cu toată primirea invențiilor și norme- 

lor de Stat europene. Iesuiţii ciștigaseră pentru 
Hristos un număr însemnat dintre locuitorii coas- 

telor de Miazăzi. Ei fură uciși, și, împreună cu ei, 
la începutul veacului al XVII-lea, periră de sabie 
şi cei mai mulţi dintre convertiți lor. Dintre toate 
felurile de negustori ai Europei, Olandesii singuri 
putură pătrunde, dar cum? Li se dădu întrun 
singur port, Nangasachi, un cartier deosebit. O ase- 
zare sati concesie într'o insulă, într'una care nu 
era, pămînt iapones, ci fusese fiicută din pietre co- 
borite în Ocean anume pentru aceasta, căci siră- 
inul nu trebuie să păteze prin locuinţa lui solul 
sfint al laponiei. Secole întregi se făcu tot negoţul 
prin această insulă, Deșima, unde coloniştii erati 
necontenit supraveghiaţi de spionii cei mai supă- 
rători şi mai neruşinaţi; rare ori cite un trimes 

„al Statelor Generale ale Olandei era îngăduit să 
su 

. meargă pănă înnaintea Șogunului, și atunci un cere- 
monial de Curte luat după, cel chinezesc îi impunea 
să se tirească pe brinci, înveselind apoi, după ce- 
ere, Curtea, prin vorba lui neobişnuită, prin um-
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bletul, cîntecul și danţul lui. În întreg archipelagul, 
locuitorii erai crescuţi cu. gîndul că ţara lor are 
tot ce-i trebuie, că e în adevăr a ei cultura de care 

se bucură, că străinii sînt «draci» făcători de rele 
și că laponia se află în mijlocul lumii, centru și 
focar de lumină al ei. 

Și puterile mari ale poporului la ce se între- 
buinţati, acele. puteri care, destinzindu-se dăunăzi, 
ai uimit pe toţi? 

Mulțimea, plebeii: hei-min, pariazil: ela, avea 

lucrul pămintului, pescăria, care dădea a doua 
hrană după orez și pîine; ei aveaii cărăuşia oame- 
nilor și a mărfurilor, în trăsuri și căruţe duse pe 
umăr — curuma ; aveati meșteşugurile — puţine, căci 
o casă iaponesă nu cuprinde decit rogojina, o po- 
liţă cu lucruri de artă, tablouri zi un vas de bronz 

pentru încălzit; aveaii negoţul, foarte desprețuit, 
şi mai aveai pentru înseninare, pentru mingiiere, 

budismul decăzut. Ca şi în China, aceste mulțimi 
nu trăiai pentru Stat. 

"Rămineau nobilii, pe cari ceilalţi Îi ţinea cu 

orezul datorit odată lui Milado. Ei lăsaseră pe 
acesta să se inchidă în mănăstirea sa impărătească, 
dar nu sprijiniră nici pe Şogun. Se deschise ast- 
fel o eră de usurpații, care a ţinut pănă dăunăzi, 

sfărimind la sfirşit orice ideie de autoritate, de 

supunere, în legăturile celor mari cu un mai mare 
decit dinşii. Stăpinii adevăraţi fură acum principii 
celor trei sute de provincii, han, daimio-ii şi ele- 
mentul milităresc pe care ei se răzimai: samurai-i 
Aceştia făcură timp de trei veacuri și jumătate
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istoria de frămintări: sterpe, de neputinţă în afară 

a. ţerii lor. Da 

Daimiul nare de lucru i în a afară, căci ţara sa 

„nu se bâte cu nimeni, ci stă închisă în graniţile-i 

sfinte. Viaţa, socială nu există în laponia, căci, 
" potrivit cu spiritul: chines şi cu morala lui Con- 

fucius, femeia e coborită în căsătorie și, ca în 

Orientul. întreg, nu se înfăţişează privirilor străi- 
nului. Marele “feudal își are în anumite strade din 

rezedinţa Împăratului ostașilor palate ceva mai 
întinse si mai trainice decît casele oamenilor obiş- 

nuiţi, da» aceste: palate sint moarte şi porţile lor 

rămîn lăcătuite. Îi plac lucrurile frumoase: ta- 
blourile, bronzurile,: pe -care le dăruieşte priete- 
nilor săi la zile mari sati cu care își împodobește 

locuinţile. El e un ocrotitor al artei, şi vădirea firii 

naţionale prin colori saii linii de sculptură se da- 
toreşte -patronagiului acestor mindri fruntaşi, cari 
pot fi asămănați cu principii italieni din timpul 

Renașterii sai cu bogatele. biserici din Italia ori 
din Flandra aceluiaşi timp. Literatura n'a înnaintat 

printrinşii : se cetiaii cărţile chinese, romanele po- 
pulare sai nimic. Dar înnainte de toate daimiul 

e un luptător, un vinător, un om căruia-i place 
să se încunjure de strălucireă armelor şi hainelor 
de război. In jurul lui. trăiesc totdeauna, min- 
cindu-i orezul şi cîntîindu-i laudele, ceata samu- 
railor. Ei sint” oameni cari: vorbesc tare, cari ati 
pumnul totdeauna gata, cari provoacă şi ameninţă. 

Cele două cuțite, semn ale singelui lor: nobil, li 
stati totdeauna la cingătoare, ascuţişul lor e «deo
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fineţă rară: une ori capul bietului ţeran se rosto- 
golește pe un drum, sara, pentru că viteazul a voit : 
să vadă dacă nu i sa, tocit oţelul: De la un domn lu 
altul, de la un clan la cellalt sint veşnice încăe- 
rără, care amintesc timpurile cele mai neliniztite ale 
evului mediu european. - | 

Samuraii sint cavaleri, dar nu cu totul în în-" 
țelesul celor cu cari e deprinsă mintea noastră. 
Niciodată unul din ci n'a, sărit în ajutorul celui 
slab, celui nenorocit, celui fără apărare. Simţul 
onoarei singur li dă o netăgăduită înnălţime morală. 

În această privinţă sînt tot atit de sensibili ca şi 
- un nobil spaniol cu sabia totdeauna pe jumătate 
trasă. Cind e vorba de datoria lor de răzbunare 
a jignirilor primite, viaţa nare nici-un preţ pentru 
dinşii ; tăişul care va curma, zilele dușmanului va 
deschide apoi burta ucigașului, care va face ha- 
rahiri cu o seninătate fără, păreche.. Poporul strivit: 
se uimeșşte înnaintea acestei ultime dovezi de vitejie. 

Ascultaţi povestea, celor patruzeci și șapte 
de samurai, pe care o ştie toată lumea, cum in 

Italia se ştie tragedia familiei Cenci, poate şi pentru 

că în ea se atinge dușmănia dintre Împăratul le- 
giuit şi. usurpatorul militar. Takumi-no-Kami vine 
de la Mikado la Șogun, şi e: ofensat de Isotsule; 
el se iea după dinsul cu sabia, nu-l ajunge, dar 
e dat în judecală pentru că a sfărmat pacea din 

palatul împărătesc, şi face harafiri. Samuraii săi 
ajung vagabonzi fără hrană, fără sprijin, — ceia ce 
se chiamă .ronin. Unul dintre dinşii, Kuranosule, 

si
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își aduce aminte mai mult decit ceilalţi, că eo 

datorie de cinste să se ucidă Kotsuke. | 
Dar acesta e bine păzit, e şiret zi locuieşte în 

mijlocul capitalei Șogunului. El trebuie înşelat. 
Roninii, ce aă ochiul asupra lui, se fac meşteri, 
negustori, iar» căpetenia lor se coboară ceva mai 
jos, îmhbătîndu-se cu rachiă de orez, tirîndu-se 

prin girle, gonindu-si familia din casă. Un astfel 

de om nu mai poate păstra în sufletul săi izvo- 
rul limpede al onoarei, gindeşte lKotsule, şi in- 

trerupe paza. 

Într'o noapte viscoloasă Kuranosuke îşi stringe 
tovarășii şi pleacă asupra palatului unde i se as- 

cunde duşmanul. El “intră cu sila şi spune celor 
treziţi din somn că nu e vorba de dinşii, ci numai 
de vecinul lor. Lupta începe între roninii răzbu- 
nători și samuraii din palat; cei diintăiă înving; 
după multă trudă Kotsuke e găsit. Să facă hara- 
kiri ? Pe cind se pregăteşte, prea încet, la, aceasta, 
i se zboară capul, ceia ce, după datină, nu se face 
decit ceva, mai tărziă, cînd burta e deschisă. 

Roninii pleacă prin mijlocul mulţimii uimite 
spre mormintul stăpînului lor iubit: întrun paner 
ci duc. capul lui lKotsulke. Nimeni nu-i împiedecă, 
ştiind scopul lor sfint; unii. li da orez şi rachii, 

— cum am zice: dulceţi şi apă. Capul stă în sfirșit 

pe piatra mormîntului; preotul e înștiințat că ei, 
„aducătorii, vor fi aduşi în curînd la rîndul lor, 
morţi, după ce vor fi judecaţi şi vor face hara- 
iri. Aceasta se și întimplă, în mijlocul marii 
dureri a poporului, care n'a uitat pe acești oameni
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de onoare. De către toţi se recunoaşte că ei ati 
fost niste adevăraţi voinici, şi un samurai care-și 

bătuse joc de Kuranosuke, atunci cind cel zăcea 
beat în giîrlă, se căieşte, şi dovedeşte aceasta, făcînd 
la rindul săă harahiri. * | 

Cam ciudat acest obiceiii, dar el nu e mai răi 
decit duelul. În duel, pentru onoare se înfruntă 
moartea, dar se lasă întimplării, altă-dată lui 
Dumnezei, alegerea celui pătat, care trebuie să 
moară, spălindu-și păcatul. Iaponesul n'are nevoie 
de nici-o alegere din afară; el știe că trebuie să 
moară fiindcă a greșit, şi, mai mindru decit în- 

vinsul în duel, el işi deschide burta. Ilavatiri ca 
şi duelul pot fi ocupaţia de căpetenie a fruntașilor 

prin vitejie ai unui popor. lar o ţară, o cultură 
nu trage folos nici din unul, nici din altul. 

Această, stare de lucruri se prelungi pănă de- 
parte în epoca modernă. China purtă întăiul răz- 
boii cu «dracii», şi laponia se credea la adăpost 
faţă de aceiași «draci», de isprăvile cărora. va fi 
auzit de bună samă, fără să li dea cea mai mică 

însemnătate. Șogunul sati 'Taicunul!, fără nici-o 
autoritate, zace întrun oraș, pe cind Miliado, încă 

mai lipsit de putere, e uitat in altul şi daimio-ii 

clanurilor, principii fac ce vreati în faţa unei po- 
poraţii robite. Altfel, înfloreşte arta veche, agri- 
cultura, «ca o grădinărie» de îngrijită, şi viaţa de 

    

: Numele e chincs, şi nu se întrebuința în laponia, cu 
toate că Europenii îl preferat.



familie e sfintă ; sint puţine nevoi: odăile sint goale, 
o mină, de orez, o bucată de peşte, ceva buruiene 

ajung pe o zi întreagă; ambiția lipseşte, şi fiecare 
e închis în clasa sa: nobil mare, samurai, plebei 

sati paria, — din care știe bine că nu poate ieşi. Res- 
tul lumii nu există pentru acești insulari pașnici. 

3. Era nouă în laponia. 

Dar iată că al doilea, războiii pe mare se por- 
neste pentru a dărima zidurile de isolare ale Chi- 
nei. Negociatorii Angliei, Franciei, Rusiei se în- 

dreaptă spre archipelagul iapones pentru a cere 
ca şi aici să se deschidă porturile. O singură ex- 
pediţie poate ajunge pentru amindouă Puterile gal- 
bene care se string ca aricii, cu ţepii în afară, cu 
capul nevăzut. Statele Unite aii mers înnaintea tu- 
turora, şi încă, din 1852 comodorul Perry a venit 

cu «corăbii negre», nemai pomenite pănă atunci, 
şi a stors privilegii de comerţ, cerind cu gurile îu- 
nurilor sale îndreptate spre coaste apărate de tu- 
nuri vechi şi de tunuri zugrăvite. Acum, pe lingă 
ambasadorii celor trei țeri sa adaus și unul 

din America, Harris. Sogunul' nu poate îndura cit 
Împăratul Chinei: ţara lui e relativ mică (380.000 
de chilometri pătraţi), şi vre-o 40 de milioane de 

locuitori n'aii a face cu cele 330 de .milioane din 
China. Il incheie tratatele cerute pe rînd de oas- 
peţii veniţi pe corăbiile de. război, cari ai intrat 

și aici ca și în China fără să întrebe mulit, urmind
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pe uscat drumul care li place mai mult. Olandezii 
din Deşima privesc cu jale călătoria acestor min- 
dri fraţi europeni; ei înţeleg că rolul lor sa min- 
tuit în Iaponia, deschisă comerţului lumii. Europa 

capătă porturile Nangasachi, Canagava, care răs- 
punde capitalei ledo, și Halkodate, în insula de 
Nord, ledo. Anglia va avea un ambasador la Iedo, 

(1558). Ea, dăruiește în schimb Șogunului o itru- 

moasă corabie cu aburi, pe care .după o foarte 

scurtă, învăţătură Iaponesii o conduc ca si cum ei 
ar fi făcut totdeauna acest meştezug. Un semn în- 
grijitor: aceşti oameni spionează pe. Europeni, îi 

urăsc, sint în stare a-i ucide noaptea la colţul stra- 

delor, dar înțeleg că puterea, «dracilor» se poate 
cistiga, înzăfind. Încă de pe vremea Olandesilor, 
tinerii lor ati venit în colonic, doritori să cunoască 
puterile ascunse de care se ajută străinii. 

Legarea, de relaţii sigure cu aceştia se dovedi 
foarte grea. În 1859, Europenii sînt goniţi, în urina 

unor tulburări; din locohama, unde n'aveai voie 

să, stea. În 1860, o ambasadă iaponesă, cea din- 
tăiă care părăseşte casa şi se avintă pe largul 
mărilor necunoscute,: merge în capitala Statelor 
Unite. În anul următor, Olandesul care tălmăcise 
în tratatele cu Europenii, e asasinat, la ledo, ca 

pedeapsă pentru nenorocirea ce venise prin con- 
deiul lui.. Legația englesă e atacată. Atentatele ur- 
mează, tot în potriva Englesilor, în 1862, de și în- 
dată, se deschid încă două porturi (între care Osaka). 
Pare că e:în Pechingul anului 1900. Ambasadorii
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_
 

părăsesc reşedinţa Șogunului şi se aşază la loco- 
hama, în vederea mării. Se. cere satisfacție și se 
fac demonstraţii, nu fără folos. 

Atunci nemulţămirea se aprinde în ţară. Des- 

tul a ţinut Șogunul locul fiului zeiţii Soarelui, care 

stă în ISioto, între păreţii vechi ai unei case ce 

se dărimă. Destul ati poruncit principii şi ai strins 
dijmele. Destul ati făcut tărăboiii samuraii. Aceasta 
o văd și principii şi samuraii chiar, un Ito, cel mai 
priceput cap politic din ţară, un lamagata, un 
Ocubo, un Ocuma. De la sfirsitul veacului al 

XVIII-lea, şintoismul se trezeşte la, o nouă viaţă, şi 

Milkado e strins legat de această religie a străbu- 
nilor, din care, cum sa spus, el însuşi face parte. 

Lumea se gindeşte tot mai mult la dinsul. Sint 
vremi grele: fiul zeiţii să vorbească şi să îndrepte! 
Șogunul, care dă drepturi la, 'daimii, dar nu poate 

să ocrotească ţara, ameninţată de înnalte valuri 
de dușmănie, e un neputincios şi un «mincinos». 
«Se spune», mărturiseşte ministrul iapones Ivagura, 
unui diplomat. austriac în călătorie prin aceste 
părţi necercetate, «se spune că noi sintem min- 
cinoşi. Mincinoşi erai numai şogunii, cari nu ţin- 
tiaui la alta decit să fie socotiți ca Împăraţi.. 
Șogunii ai minţit: noi vom spune adevărul tu- 
turora.» 

Șogunul vechii murise pe cind se dezbătea 
tratatul din ledo. Urmaşul'săii, Cheichi, e şi mai 
slab. Menirea lui e să fie cel din urmă din Casa, 
sa, Tocugava, cel din urmă în dregătoria sa, usur- 
pată, însă de peste trei sute de ani. Necăpătind
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satisfacție, IEnglesii trimet o flotă, care bombar- 
dează, fără ca Şogunul să se mişte, unul din ora- 
şele principelui de Satsuma, Cagosima, in insula, 
Chiu-şiu (1863). Nemulţămirea creşte. Trei puter- 
nice clanuri se unesc împotriva Suveranului: Sa- 
tsuma, Choshi, din sudul marii insule Hondo, Tosa 

din insula, Şicocu (Shikoku). Din toate părţile a- 
leargă ostași cari cer gonirea străinilor, întoarce- 
vea bunelor timpuri vechi. Șogunul, lipsit de apă- 
rătorii săi de căpetenie, nu varsă singe: elabdică, 
Rămîn atunci numai principii în picioare, căci 
şi dregătoria lui e abrogată. Milkado e adus la 
ledo, care ajunge noua :capitală şi iea numele noii - 
de 'Toliio. O eră de regenerare începe pentru ţară.. 
la se numeşte era meiji (1868), ceia ce inseamnă - 
acolo acelaşi: lucru ca şi la Turci era de reforme 
a 'Tanzimatului, iar la noi incercarea de la 1845, cu 

toate urmările ci. | 
Acum venise clipa hotăritoare.. Şintoismul, 

vechia religie a anticităţii iaponese, căpăta înnapoi 

„templele usurpate de Buda indianul şi chinesul. Ruda, 
zeilor, tinărul Mikado, Muţu-Hito (născut in 1852), 
fusese adus în Scaunul sări legiuit pe care strămoşii 

săi îl părăsiseră de atitea sute de ani, şi o nouă Capi- 
tală se întemeiase pentru dinsul în ledo, care fu- 
sese spălată de pata usurpaţiei — in ledo stai mor- 
mintele Șogunilor ! — schimbîndu-i-se numele in 
Tolio, ceia, ce înseamnă Capitala Răsăritului. O mă- 
sură din 1871 puse sfirşit feudalismului, dind țara în- 

treagă, în mina, adevăratului Împărat. şi slujbașilor 
pe cari era, să-i numească el după arta dea cirmui a.
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Chinesilor. Arendașii de păminturi se prefăcură in 
proprietari, cari trebuiaii să dea Statului patru la 
zece din roadele muncii lor. Dijmele de orez, pe 
care principii -le primiati de la locuitori, fură des- 
fiinţate, și, pentru ca. foştii domni ai laponiei des- 
organisate să nu sufere de foameși să nu se ridice 
înnarmaţi, cu miile lor: de samurai, în potriva des- 
poietorului, li se dădu odată pentru totdeâuna 
un preţ de răscumpărare, care. se ridică, pentru 
ci toţi la; respectabila sumă de 210.910.457 de ieni 
(un ien=2 lei, 55 de bani). Dări statornice și tot- 
deauna aceleași se impuseră unor oameni cari erai 

* deprinşi să plătească micilor puternici după indu- 

rarea, Cerului şi după starea nevoilor. Clanurile din. 

mijloc și de sus fusese ciștigate pentru eiji. Cla- 
nurile. mici fură alipite la celelalte. Samuraii sînt 
pottiţi să intre în oastea cea nouă a 'lui Milado.. 

4. Europenisarea Iaponiei. 

Rămînea, după aceasta nouă orînduire a Îm- 

părăţiei, cea de a doua făgăduială: gonirea străini- 

lor, închiderea laponiei în armonia interioară a 
zeilor şintoismului şi:a Împăratului dumnezeiesc. ” 

Aşa ceva nu se întimplă : Iaponesii eraii prea 

ageri pentru aceasta, şi aplecarea spre imitație 
era prea mult.in. firea lor. 

Nu 'doar că ar fi iubit pe străinii eari pănă 
mai dăunăz se chemati. şi la dinzii ca şi la Chi- 

nesi «dracii de pe corăbiile negre». Pentru a iubi 
trebuie să înţelegi, și pănă astăzi gindul nostru:



principii, logică, scopuni; sentimentele noastie : a- 
vintul spre ideale, respectul gingaş al femeii, mila, 
pentru toţi oamenii ce sufăr, li-aii rămas cu totul 
neinţelese. Rasa lor e prea deosebită de a noastră, 
trecutul nostru prea n'a avul nici o atingere . cu 
al lor; civilisaţia lor e prea chinesă, pe lingă ci- 
vilisaţia noastră elenică, latină. Ochii nostri, boldiţi 
pentru ei, se uită în ochii lor, tiviţi pentru noi; 
nasul nostru li se pare: enorm, al lor ni se înfă- 
țizează cirn; gura lor o 'judecăm umilată de dinţi 
enormi, a noastră va fi fiind pentru dinşii. cara- 
ghios de lăţită; mărimea noastră sperie “micimea 
lor, de care ridem; blonzii nostri li se par grozavi, 
şi noi privim cu mirare firele lor de păr negru, 
lucios, tare, uns și făcut coc saii coadă, după da- 
tină. Cind merg, ci ni par plecaţi înnainte, nesi- 
guri, gata să sară or să se urce pe vre-o creangă; 
cine stie ce vor fi :zicind ci de messul nostru! 
Cind vorbesc ei, auzim suierături “printre cuvinte; 
graiul nostru, al deosebitelor popoare din fanuilia 
curopeană, nu va, fi avind nici-o frumuseţă: pentru 
dinșii.. Politeţa noastră li se pare scurtă, rece; a 
lor:0 socotim falșă. şi pierzătoare de vreme. În 
scris, noi însemnăm sunete, ci redaii cuvinte; 
noi celim întrun sens, ei în altul; noi începem o 
carte unde o 'mintuie ei. Noi ne rușinăm de goli- 
ciune și arătăm —chiar și bărbaţii, cu -cit mai 
mult femeile ! — formele trupului; ei se ascund în 
vochii, femeile lor îzi strivesc sinurile, își ascund 
soldurile; în schimb, casele lor, a căror fațadă ră- 
mine întreagă deschisă, cînd corcevelele ferestilor,
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cu hirtie, în loc de geamuri, cad în jos, arată oa- 
meni și femei, goi pănă la briti, și baia, un actal 

cultului divin, se face după obiceiul vechiii înnain- 
tea tuturora, poftindu-se şi străinul, dacă e «curat» 

și îndrăzneşte. Poesia lor nu poate vorbi de întil- 

niri, de scrisori, de sărutări, căci ei se căsătoresc 
fără a, se cunoaşte, se ruşinează a vorbi dulce 

unei femei cînd nu sînt—saii nu se fac —beţi, şi 

ei nu ştii din practică ce e sărutatul, cum nu ştim 
noi ce e harakiri. Noi stăm pe scaune, mincăm 
pe masă și călcăm pe rogojini cu tălpile și căl- 
ciile ghetelor; ci n'a scaune, siaii pe masă, își 
încrucisşează picioarele pe rogojină, care e curată 
ca o faţă de masă, căci ci îşi lasă la uşă papucii de 
lemn, ca niste scăunaşe. Noi voim să vedem mobile; 
ci n'au nevoic, nici plăcere de dînsele. Mincarea lor 
ne îmbolnăveste, şi ei cad bolnavi după mincările 
noastre. Ei ati curajul de a minca peşti cruzi, tă- 

iaţi cind se aduc pe masă; noi înghiţim stridii vi. . 

Dacă fardul, cerusa crudă se asterne pe obra- 
zul galben ca și pe cel alb, şi mai mult decit 
pe acesta, femeile de acolo își rad sprincenele 
și își înnegresc dinţii, pe cînd la noi sint femei 
care-și schimbă dinţii sănătoși cu alții mai albi 
și-și fac sprincenele cu cărbune de chibrituri. Noi 
ascundem păcatele ruşinoase ale civilisaţiei noastre, 
ei le scot la iveală, simplu, fără să se laude, dar 

fără să se înroşească : nenumărate trăsurele, la care 
e înhămată o fiinţă omenească răbdătoare şi să- 
racă, duc la Ioşivara, un întreg oraș al desfriului, 
tot felul de lume, femei, copii, înnalţi dregători,
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cari fac această călătorie numai de plăcere, pentru 

a lua aer, pentru a vedea frumoasele fete spoite 

cu alb şi cu roşu, împovărate de grele rochii 

scumpe, care staii nemișcate cu faţa la stradă, 

cercevelele fiind ca de obiceiii date în jos. Cele 

mai multe sînt aduse acolo cu de-a sila de pă- 
rinți săraci, cari le-ai vindut, le-ati închiriat sati 
le-ati zălogit: aceiași părinţi vin de le văd pe 
urmă, şi ele zimbesc la dinşii. Unele sau jertfit 

pentru ca să asigure bătrinilor o pine, și aceasta 

„sc mărturiseşte slobhod înnaintea lumei. Abia de 

ieră-de alaltăieri sa simţit că aceasta e o ticălozie, 
și nimeni nu cutează, încă, s'o împiedece! Deosebiri 

- mici, care strinse la un loc fac o prăpastie, căci 
fiecare din aceste daiini are un răsunet în Su- 

fict, care e plin mai mult de dinsele! 

De aceia mai tărziii, profesorii străini de la 

Universitatea din Tokio ati fost ţinuţi cit mai pu- 

țin şi lăsaţi să plece fără părere de răi. De aceia, 
în școli se propagă ura pentru orice străin, de 
aceia nu se ţin în samă decretele înipărăteşti de 
a se observa o purtare bună cu dinșii, de aceia 
studenții și. alţi oameni tineri cinstesc, ca în China, 

pe trecătorii europeni cu anumite cuvinte de bat- 
jocură. Frăția omenească, pe care-o doresc inimile 
bune şi capetele uşoare, va pluti totdeauna ca un 

neatins ideal de-asupra deosebirilor de rasă. 

Însă laponia Sa europenisat, cu toate piede- 
cile colosale ce trebuia să întimpine această pre- 
facere. Îndată după meîji, după evoluţia ce
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Mare, studenţi ati plecat în toate ţerile de frunte 

ale Europei ca să înveţe şi să insemne. «Tinerii»,. 

spunea unul dintre iniţiatorii acestei mari pres- 

chimbări de moravuri şi organisaţie, «aduc totdea-. 

una câteva idei nouă şi le răspindese în ţară. În 

această privinţă, călătoriile lor vor putea să facă 

bine.» 
Studenţii; întorși în ţară — ca și studenţii nosş- 

tri de la 1818 —,ati fost în „adevăr fermentul de 

transformare. 
Sa început, ca de obiceiii în asemenea, opere, 

cu haina şi cu legile. 

laponesii poartă frumoase haine de mătasă 
cu color vii, pe care se desfac flori, frunze, do- 
bitoace ale lumii şi ale închipuirii: e o deprindere 
de îmbrăcăminte luată, cum stim acum, din China. 

Ca si în China, bărbaţii își .piaptănă părul lung 
întrun chip care ni se pare femeiesc, nouă cari am 
uitat zulufii lui Ludovic al XIV-lea şi coada pu- 

drată, împletită cu panglicuță a lui Ludovic al. 
NYV-lea, ori valurile de păr linse ale Imperiului: 
numai cît, in loc de coadă ca la Chinesi, aici se 

face cite un moţoc de păr strins la un loc și uns 
cu pomadă strălucitoare. Pe strade, în gări, sună 

asurzitor saboţii de lemn, pe cari se razimă pi- 

ciorul ca pe catalige, şi nu lipsesc pentru oamenii 
mici, cari vocsc să meargă răpede şi să nu se 

întineze de murdăria stradelor, cataligele înseşi. 
Pălăvia nu e numai decit de nevoie la dinșii; o 
înlocuieşte umbrela de hirtie ceruită. Samuraii
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purtati două săbii, dar în locul beţisoarelor noas- 

tre ei întrebuinţează vestitele cvantalii de mătasă 
împodobită, care pot fi opere de aută și odinioară 
crai şi unelte de luptă, avind scheletul lor din 
ţepi de fier. Femcile, ca niște păpuştle, supuse, 
blinde, sfioasc, jucării înnaintea soţilor lor, poartă 

ace cu gămălie în părul bogat, ace mari de toate 
colorile, şi unele din ele goale innăuntru si cuprin- 

zind o picătură de apă, care dă viaţă gămălici co- 
lorate. O largă panolică de mătasă încinge bogat 
soldurile ascunse, şi minecile ca niște mari aripi: 

de fluturi — singurele buzunare — plutesc străluci- 
toare. Pentru rasa și țara lor, e foarte frumoasă 
această îmbrăcăminte ! 

În scurt timp, «studenţii», veniţi cu hainele în 
care se deprinseseră întru cîtva, propoveduiră prin 

exemplu moda cea nouă. Apărură ici si colo în 

mulţimea, albastră, roşie, galbenă, pete negre de 
pălării înnalte, de pălării rotunde tari, de săpci en- 
glezeşti și de săpci rusești, de redingote și sacouri, 

de pardesiuri ; pe cînd, în mijlocul clempăniturii 
saboţilor, se strecura fără zgomot, elastic, cite. o 
păreche de ghete curopene. Eraii printre aceşti 

prevestitori ai nouei cre şi gentlemani corecţi cari 

se îmbrăcaii ca la Londra, 'la Berlin, la Paris, 

unde fuseseră. Cei mai mulţi însă făcuseră cumpă- 
răturile lor în laponia, şi negustorii străini adusc- 

seră aici ce se găsia mai vechii în fundul depo- 
sitelor lor: pentru . ochiul iapones și pentru :cu- 
noaşterea, iaponesă .nu era mare deosebire “între, 
un cilindru de la 1880 și un vechiii joben din 1850. 

12183 | 6
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Apoi costumul păstra legăluri vădite cu acela pe 

care cra chemat să-l înlocuiască, şi cutare elegant 

din Tokio socotia că fracul are coadă lungă pen- 

tru a scuti pe purtătorul lui de a îmbrăca panta- 

loni, si aripile negre cădeaii pe sfrijitele, strim- 

bele și spinele gionate galbene. Ghetele, scoţindu-se 

prea des, la fiecare visită, se lărgăiai si călciiele 

ieşiati necontenit din ele. 
Nedibăcia cra firească, şi care dintre criticii 

zi batjocoritorii acestei privelişti— pe care totuși 

trebuie so recunoastem foarte ciudată — ar fi fost 

sigur că se va îmbrăca perfect întrun complect 

chinezesc, pe care l-ar fi luat la Paris si l-ar fi 

potrivit pe trupul săi după amintirea ce-i lăsase 

trecerea membrilor ambasadei Chinei din aceste 

oraşe 2 Stingaci erati apoi numai acci ce nu fusese 

“în Europa și imitatii în grudul al doilea, pe cînd 
toți fruntașii vieţii politice, toţi înnalții dregători, 

cărturarii, maveaii alt cusur decit acela că haina 

nu se potrivia pe trupul ce fusese deprins a se lăfăia 
în falduri și mineci profunde. În curînd se putu 
avea o Cameră și un Senat în care toţi cei de 
față aveati fracuri cuviincioase la primirea Suve- 
ranului, strins înt”o uniformă europeană. şi a mi- 
cuţii Suverane, închircilă şi de cei cincizeci de ani; 

care 'se shingea friguroasă înur”o rochie de Curte. 
Dacă la balurile de la Palat se mai vedeati oameni 
desculți şi clacuri pline de prăjituri şi fructe culese 
la bufet, -aceasta "venia de la caracterul foarte 
amestecat — și în Iaponia — al celor pe cari un Suve- 
ran constituțional, cum &:-astă/i Mikado, îi ospă- 
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tează la" asemenea împrejurări. laponesii din era 
meiji ajunseră, de alminterea, răpede la o cuminte 
împărțire în pr ivința costumului: haina din două 
bucăţi cu miînici strimte şi pantaloni pe picior, Se 

păstrează pentru întreaga oştire, care samănă cu 
cea francesă mai mult decît cu altele, pentru so- 

lemnităţi, pentru funcţionarii în exerciţiu şi pentru 
întilnirea în petreceri speciale, cu scaune și mese, 

în prinzuri deosebite, cu furculițe și cuțite, în lo- 
cul beţișoarelor de fildeş chinese, cu Europenii. 

Incolo, pe strade, în prăvălii, în viaţa intimă a fie- 
căruia : a miniștrilor și a Împăratului chiar, rochia 1 

largă de mătasă şi-a, căpătat iarăși drepturile! - 
vechi. lar femeile, după ce şi-aii destăinuit o clipă 

trupușorul şubred în rochii europene de croială 
veche şi proastă, le-ati părăsit cu totul, afară de 
serbările Curţii şi de societatea mixtă cu Luro- 

penii, în țară sati dincolo de țermurile ei. 

Odată cu haina, se procedă la europenisarea 
formelor vieţii de Stat. Aici Iaponesii merseră cu 

“o uimitoare răpegiune, cînd se gindeşte cineva că 

ei nu crai, ca noi, lomiînii,. un popor totdeauna 
în legătură cu vastele curente ale Apusului şi ră- 

mas numai întru cîtva în urmă, ci o rasă deose- 

bită, în locurile cele mai depărtate, şi care nu era 

întru nimic. pregătită pentru a se preface. Dar 
pentru a înţelege această răpegiune, trebuie să se 
ție în seamă că formele nouă nu înlocuiati forme 
vechi, cu care poporul să se fi deprins, ci că ele
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se ridicati pe un pămînt de-asupra căruia, anar- 
chia feudală făcuse golul aproape desăvirșit. 

La 1813, în locul vechiului an lunar chincs, 

care intra apoi în socoteala erelor, a dinastiilor, 

se introduse calendarul gregorian. În 1876, sa- 
muraii, despoiaţi de însemnătatea lor militară, 

fură opriţi de a mai purta săbii, care atit de 
adesea ori turburaii pacea: în orașe păziră de 
acum sergenţi de oraşe, în uniformă albastră cu 

. nasturi auriţi, şi, dacă obiceiul de a merge cu fe- 
linarul, prin îngustele strădițe, se mai păstră, ni- 
meni, nici chiar străinii, nu mai avură nevoe de 

însoțitori înnarmaţi cu pari ca să-i apere de vi- 
lejia cavalerilor Iaponici. Cu un an înnainte, s'a în- 
temeiat Senatul, ai cărui membri sint culeși astăzi, 
cu o foarte înţeleaptă socoteală, din principii de 
singe, din oamenii politici cu merite, din cei mai 
însemnați represintanţi ai literaturii și ştiinţii, și 
chiar din oameni foarte bogaţi pe cari-i trimet 
colegii electorale: e astfel, cum spune Constituţia 

de mai tirziiă, «o representare a prudenţii, încer- 

cării şi statorniciei neamului». În 1880 începu pu- 

blicarea, codurilor compilate. după cele mai bune 
ale Europei, cu ajutorul specialiștilor din străină- 

tate. În stirşit, în 1889, coboritorul zeiţii Soarelui 

se hotări, pentru binele poporului săi, pentru 
cinstea, lui și pentru suferinţile-i viitoare, a părăsi. 
puterea nemărgenită pe care o avuse pînă atunci, 
dind o Constituţie. 

Prin ea se definese drepturile împăratului, 
care rămin, ce e dreptul, foarte mari si pe care
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“le şi exercită în toată întinderea lor. Pe lingă 
Senat şi Consiliul Privat, compus din 27 de per- 
soane, va fi însă și o Cameră de vre-o 300 de 
„membri, care va putea întreba pe miniştri (cari 

sîni, ca număr și atribuţii, cci din Italia, deci cei 
de la noi, plus un Ministru de Marină, unul al 

Comunicaţiilor şi unul al Casei Imperiale, statornic 
si cu un caracter nepolitic), se va putea plinge 
„de dinşii la Suveran, fără, să-i poată goni însă de 
pe băncile lor printrun vot de blam; aceiaşi Ca- 
meră va trebui să hotărască asupra proiectelor 
de legi şi va discuta budgetele. Deputaţii se vor 

alege într'un: anumit număr pentru fiecare dis- 
trict, apoi pentru fiecare prefectură, (chen) saii 

oraş de reşedinţă (fi), de alegători avind 25 de 
ani, o sarcină fiscală de măcar 2 lei, 55 de bani 

pe an şi o locuinţă de un an de zile acolo unde 
votează; de la, aleşi se cere mai mult numai în 

ceia ce priveşte vrista: 30 de ani. O nouă lege 
(1900) scăzu peste cîţiva ani censul alegătorilor 
cu o treime, îl desființă pentru aleși și întroduse 

votul nominal şi secret. Comunele se împart în 
urbane și rurale: Consiliile comunale se aleg, şi la 

alegeri ieau parte şi femeile bogate şi companiile 
comerciale cu un anumit capital; primarul şi aju- 

toarele lui sînt numiţi. 
Veniturile sînt acele pe care le- cunoaştem 

sati le dorim şi noi, și nemulţămirile provocate de 
dinsele ai mai căpătat glas şi aiurea: impositul 
funciar, pe care proprietarii nu vrea să-l mai 
mărească, precum cer nevoile şi dreptatea, impo-
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situl asupra venitului, care se declară de fiecare 
contribuabil, rămînînd ca Prefectul: să hotărască 

în cas de contestaţii, impositul pe rachiul de orez, 
băut în cilimi foarte mari, sache; impositul pe soy, 
un sos foarte căutat şi care se vinde deosebit, im- 

positul timbrului si al patentelor. Se adauge ve- 
nitul vămilor, al tipografiei Statului, al căilor fe- 

rate, dintre care cea Mintăii, de la Ilocohama la 

"Tokio (cale de trei şferturi de ceas), a fost con- 
struită foarte scump, de Stat, la 1872, ceva mai 

tirziti decit drumurile noastre de fier; venitul mo- 

nopolului tutunului. Se mai adaug taxe judeţene 
şi comunale. | 

Aceasta c noua Japonie. 

Reforma a fost primită cu bucurie de oameni 
cari aşteptati orice bine de la formele de Stat eu- 
ropene. La început abstenţiile alegătorilor fură nc- 
auzit de mici :- abia 7,22%. De mult încă, existat 

ziare, cu toate greutăţile tiparului, ce întrebuinţează 
5.000 de caractere curente, pe care copii le caută, 
cîntîndu-li numele, în toate colţurile tipografici, 
pehtru a le aduce culegătorului:-De la Avutăţile 

din -Bataria, care vegetară scurt timp in 1863, 

avind numai doi abonaţi; se ajunse la Alainici 
Simbun din A874, la Niși-Niși Simbun din 4812, la 
-marile ziare care numără pănă la 700. 000 de ce- 
titori și-și plătese une ori directorul cu peste 1000 
de lci pe lună, la cele 400 de publicaţii zilnice și 
1.500 de “periodice care există astăzi, puternice 
unelte de propagandă şi prin preţul lor foarte: mic
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și prin caracterul lor popular pănă lo, scandal — 
spuindu-se fără îndoială lucrurile pe şleaii, ca în 

Iaponia —, precum ce cea mai răspîndită din gaze- 
tele iaponese, Ioroza-Cioho, tipărit pe hirtie tran- 

dafirie și plin de lucruri care sar chema în Europa 
infamii și ar aduce scriitorului lor palme. Credinţa 

de clan, care sa păstrat cu o mare putere, făcea 

ușoară ivirea partidelor politice: liberalii, foarte 
patrioţi, sprijinitori ai cheltuielilor pentru armată 
şi căi ferate; progresiștii, mai radicali, constitu- 

ționalii, partid format de Ito în 1900 şi cu care 
el veni la guvern (făcind loc în Maiii 1901 cabi- 
netului IKatsura). Partidele însă sint oamenii: Ito, 
Ocuma, lamagata, care a presidat o clipă un gu- 
vern de militari; oamenii, cari, ca acei daimii 

de odinioară, represintă clanurile atot-puternice 
încă. Coaliţiile, ca vestitul Iensei-to, format contra 
întăiului cabinet Ito, nu ţin multă vreme, din 

causa exclusivismului dominator al şefilor. Nu 
lipsesc în sfirşit nici banii, cari se răspindesc fără 
rușine, într'o ţară care n'are în sufletul ei ipocrisia 

europeană şi n'a putut-o imita încă; nu lipsese 
nici bătăușii, sosi, înlocuitori ai scmerailor de odi- 

nioară pe lingă şefii-daimio, soșii, cari încunjură 
pe poliliciani, li stilcesc adversarii și merg chiar 

pănă la încercări de asasinat, ca aceia care înlă- 
tură pe Ocubo saii cea care lăsă schiop pentru 
toată viaţa pe Ocuma. În asemenea împrejurări, 
cu tot necontenitul amestec al unui suveran privit, 
de cei mai mulţi ca sfint, cu toate cererile de vo- 
turi făţişe şi mustrările acestuia— un om cumpinit.
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alttel,—ministeriile cad unul după altul, pe nemul- 
țămiri personale. Dacă nu sînt încă adevărate par- 
tide, o sumă de oameni sati rupt de la ocupațiile 

agricole (eraii la inceput 145 de agricultori în Ca- 

meră şi numai 24 de avocaţi), de la profesiile Ii- 

bere, de la vagabondaj și dc la trindăvia feudalilor 
căzuţi, pentru a sc preface în profesioniștii politici. 

li încep să [ie uriţi de popor, care vrea liniste, 
şi un număr de negustori din Tokio se invoiseră 

dăunăzi a nu vinde nimic politicianilor şi gazeta- 
rilor. Abstenţiile se apropie în ultimele timpuri 

de o pătrime. Ele se vor mai inmulţi încă, pănă 

ce se va întimpla una din două: politica —adecă, 
mai la urmă, grija de binele tuturora,— va cădea 

“în mîna interesaţilor, saii ea va reveni celor ce 

sînt în stare so înțeleagă și so conducă. 

Formele politice le poate lua oricine dinti”o zi 
în alta, şi le şi poate păstra, cu toate că se simte 

prea lavg sati prea strîmt, în fracul constituţional 

al Europei, care îmbracă, dar nu schimbă. lapo- 

nesii ati imprumutat însă şi ceva mai greii de imi- 

tat: viața orășenească, munca de ateliere și fabrici, 

încovdarea industrială uriaşă, technica triumfătoare, 

spiritul de speculație cutezătoare al Europei de 

astăzi. 

Pănă la deschiderea erci meiji, ei fusese pescari 
și agricultori, trăind în sate curăţele, cu căsuțe de 

lemn scump, lustruit bine, cu grădinițe și temple 

cochete în dumbrăvi înflorite. Mesteşugurile, nego- 
țul craii lăsate pe sama celor din urmă dintre
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oameni, sati și a străinilor chinesi. Oraşe adevă- 

rate, în sensul european, nu se întilniaii. Era mai 
mult sate mari, cu o stradă de tirg, pietruită cu 
prund din riuri şi mărgenită de prăvălii mărunţelce, 
tot de lemn și tot cuun singur rind, căci vulcanul, 
focul din munte, care cutremură, și focul celalt, 

care înghite clădirile în gitleju-i roşu, nu îngăduiaii 
ca oamenii să îndrăznească a clădi sus și trainic. 

Afară de materialul mai subred, de şi foarte bine 

lucrat, frumos deci pănă nu prinde a se înnegri 
şi a mucezi, orașele iaponese sămănaii foarte bine 

cu oraşele noastre de acum cincizeci de ani. Por- 

turile erati puţin folosite, fiindcă tot negoţul se 
făcea numai între locuitorii Împărăției, şi nevoile 

acestora erai cele mai mici pe care le poate 
avea, o fiinţă omenească. Case mari de negoţ zi 

meşteşuguri erati puţine şi se răzimati pe acelasi 

principiu de asociaţie patriarcală, de familie mare 

alcătuită prin adopţie, care .se observă și la ţară, 

unde plugari săraci se ajută şi se împrumută 

între dinşii, încă de la sfirşitul veacului al SVIII-lea, 

după n sistem care samănă, poate în mai bine. 

cu al băncilor populare din Europa de astăzi. În 

casa de comerţ şi industrie toţi participanţii stăteau 

supraveghiaţi, zăvoriţi, controlaţi în toate faptele 

lor ca supt ochii unui părinte aspru. Anii treceaii 

fără să aducă, nici-o schimbare în această: veche 

mecanică. şi cîstigurile erati mici într'o ţară unde 

banul era puţin, şi, la tirguieli, se cintăria cu cum- 

păna, fiind de metal preţios curat. Mărfurile mer- 

geati pe uscat numai pe umerii cărăuşilor, căci
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caii se întrebuințaii la paradele milităreşti, la pro- 
cesii, înfăşuraţi în paie, încălţaţi cuun fel de galoși 
si păziţi de amiîndouă părţile — ca să se arăte ce 
plini de foc sint! — de un fel de jocley iaponesi. 
Alt mijloc de călătorie pe mare nu se cunoștea 
decit jonca cu visle şi pinze a Chinesilor. Abia dacă 

se ajungea pănă la coasta Chinei, la Formosa, la 
insulele Filipine, de unde sa luat ghitara, iaponesă, 
care nu e decit mandolina spaniolă, celebra man- 
dolină romantică. 

O furtună de prefacere dărimă în bună parte 
această lume patriareală. Puternica sevă de viață a 
poporului iapones se sui în trunchiul de curind sădit 
al industriei străine. Oraşele avură trotoare, stilpi de 
telcgrat de o formă, puţin deosebită de a noastră, alei 
de arbori, parcuri — ca vestitul Uyeno-Park din 
Tokio —, înlocuind vechile grădini de arbori mărunți 
şi cocheţi. Răsăriră prăvălii cu vitrine ca, ale noastre, 
in care vinzătorii știti să, zimbească şi mai dulce decit 
cei din Europa şi cumpărătorii, şi mai bine primiţi, 
staii la pămînt înnaintea mărturilor și primesc 
ceaşca de ceaiii fără zahăr care se dă şi se iea 
ori-unde. Lumina electrică, răspindi asupra stradei 
largi și clădirilor nouă vaze albe ca ale lunii, aşa, 
de mult cintată, în comparații gingaşe şi neobiş- 
nuite pentru noi, de poeţii iaponesi, ucenici fini, 
prelioși ai Chinesilor. 'Tramvaiele electrice străbă- 
tură, arterele de căpetenie ale așezărilor orăşeneşti 
veînnoite. Ministerele, multe edificii publice se în- 
nălţară, pănă la un cutremur mai minios, din că- 
rămidă şi piatră. În cetatea impărătească, Jiro,
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cuprinsă, după obiceiul chines, al oraşelor făcute 
din cercuri concentrice, fiecare cu altă populaţie şi 

pentru. alte scopuri, în mijlocul capitalei Tokio. 
vechile ziduri so lăsară în părăsire, rațe se scăldară 
în mlăştini pe locul unde păziseră ostaşii în rochii 

de mătasă ai Şogunuiui, dar din mijlocul grădinilor 
bogate se ridică un noi palat ca la Paris, la, Londra, 
la Berlin, pentru Suveranul constituțional. 

Mijloacele de transport se schimbară; Pe unde 
înnaintaseră în sudoarea feţei, călcind pe ingusta 
cărare pietroasă, hamalii încărcaţi cu mărfuri, trece 
astăzi locomoliva tirind vagoane mici pentru oa- 
menii mici și cantităţi enorme de produse și fab- 

ricate. Sint: acum în laponia 803 mile de căi fe- 
vate ale Statului zi 2.800 ale celor 38, cincizeri și opt, 

de companii; în 1901—2 sai numărat 1192.000.000 

de bilete vindute si 14 milioane de tonc de măr- 

furi transportate. În -porturile care adăpostiseră 
turme de jonce sfioase, cu înnalte catarguri, aşteaptă 
ceasul plecării sati se odihnesc de călătorie puter- 
nicele vapoare ale «Societăţii de "Navigaţie Iapo- 
nest» (Nippon Yusen IKaisha), care face o mare 
concurenţă companiilor englese: ca întrebuințează 

nu mai puţin de 80 de steameri și ţine pentru 

război la disposiţia ; Statului un mare număr de 
vase. Negustorul, corăbierul iapones sint cunoscuţi 

acum. în toate colțurile Asici răsăritene: de la 
Vladivostoc pănă la Hongeong. 

Vechile industrii naţionale: mălasa, ţesetoria, 

căpătară o nouă viaţă. Se găsiră cărbuni, si lu- 
crul minelor de metale se începu cu alte mijloace
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și cu altă putere: astfel se căpătară braţele me- 
canice şi hrana de foc a usinelor. Ispitiţi cu făgă- 

duieli de teatre populare, de ceainării, de petreceri, 
lucrătorii alergară din toate satele archipelagului, 
închiriindu-se pe o leafă, de nimic, numai să trăiască 

in oraşele de minuni. Egoismul fabricanţilor, în 
cari trăia gustul de întrecere, de luptă, de pradă, 

al samurailor de odinioară, nu cruţă nici pe fe- 
mei, nici: pe copiii nevristnici, dintre cari copii, mai 

mici de paisprezece ani, 13.000 lucrează în fabri- 
cile din Osaka. Pănă astăzi mulțimile se îngrămă- 
desc la lucrul de zi şi de noapte, cu atitea ceasuri 
de sforțare, cite nu le impune nici cel mai crud 
capitalist european, ca să primească batjocura de 
50 de bani pe zi, din cari cea mai mare parte 
se opreşte încă pentru mîncare. Cu toată lipsa de 

bani — căci se împrumută și cu 189% —, furia fa- 

bricării maşiniste nu se opreşte: industria repre- 

sintă astăzi o cincime din venitul naţional. Pro- 
dusele ieftene se răspindesc pe toate pieţele asia- 
tice vecine. Comerţul exterior cra la 1865 de 

25.000.000 de ien, astăzi el atinge suma de 508.000.000. 
Banca Naţională şi Banca Numerariului ajută schim- 
bul.. Coboritorii. samarailor și-ati uitat cu totul stră- 
“moşii, si ei lucrează alături, cu fiii de ţerani și cu 

aventurierii norocoşi la învirtirea roților specula- 

ției neinfrinate, care și aici face pe incetul mindria 
țerii și ruina rasei şi a pămintului. Astăzi marea 

industrie iaponesă ce în mina capitaliștilor, ingine- 

rilor şi lucrătorilor iaponesi.
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Mai greii se primește o cultură intelectuală, o 
educaţie. Iaponesii aveati vechia lor imitație chi- 

“nesă, care li se păruse veacuri întregi că răs- 
punde la orice nevoie. Și aici insă ci ținură să 
ajungă Europa. 

Învăţămintul lo» primar, cu toată, nespusa 
greutate a cctitului şi scrisului, e foarte bun. Ia- 
ponia are astăzi vre-o 28.500 de scoli elementare, 
cu peste 4.000.000 de elevi; faţă de cifra populaţiei 
copilărești, învaţă carte — şcoala primară fiind obli- 

gatorie, afară de casul unci sărăcii prea mari sati 
al forţii majore — 64,22%, sati, dacă se consideră nu- 
mai băieţii, populaţia școlară e de 799. Toate țerile 
balcanice și Rusia, ca şi multe părţi din Austro- 
Ungaria — şi ca și Romănia —, sint lăsate departe 
în urmă. Oarele de studiu sînt numai 24—28 pe 
săptămină. E un curs inferior și un curs superior, de 
cite patru ani: școala, începută la sese ani, se min- 

tuie abia, la 14. Cheltuielile Statului sînt de 75.000.000. 
Școala secundară ce slabă. Sint colegii, în care 

elevii, cari plătes+, stati interni timp de cinci ani 
(cari se pot incepe la virsta de 12) şi un an com- 
plementar. Vin apoi ca un. curs superior alţi trei- 
patru ani la cele opt şcoli superioare. Instalaţia e 
păcătoasă, lipsesc licrurile cele mai elementare; 
profesorii, foarte răii plătiți pentru cele 283—31 de 
oare ce daii pe săptămînă, sînt dezgustaţi si des- 
prețuiţi; școlarii învaţă pe de rost, sînt nesănă- 

toși şi destrăbălați. Un observator pune aceste 
colegii miserabile mai pe jos decit cele din. Bra- 
şilia și Paraguay, ceia ce nu înseamnă puţin lucru.
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Particulari ca Ocuma şi “Tocusava ai înte- 
meiat scoli model, europenisind asttel fi-umosul obi- 
cei naţional de a ţinea în casă fără plată cît se 
poate mai mulţi studenţi săraci. Scolile militare 
pot [i puse alături cu cele mai bune, și ele dati un : 
admirabil corp de ofiţeri, învăţaţi, activi, bine cres- 
cuţi și însutieţiţi de un puternic simț de onoare: 
după trei ani de școală militară inferioară (sînt 
şease instituții) se trece la școala centrală prepa- 

ratoare, care mai ţine doi ani, apoi, pentru un 

an, la regiment, apoi iară în scoală; după citeva 

luni de stagiu, tinărul ajunge în sfirșit sublocote- 
nent. Școala de limbi, scoala Qe nobili sint însă 
foarte insuficiente. 

Există și două Universităţi: cea din Tolio, fun- 
dată în 1877, și una, de tot nouă, în Kioto, vechia 

capitală sfintă. Ele ati . rectori si un consiliu de 
profesori, asemenea, cu Senatul nostru universitar. 
Facultăţile sînt mai multe decit în Europa; lip- 

sește 'acultatea, de teologie, căci laponesii stati nc- 
lămuriţi între șintoism și budism, despreţuiesc «re- 
ligia inferioară» a creştinismului, își bat capul te- 
oretic să întemeieze un raţionalism noi, care nu 
poate avea valoare religioasă, şi, de drept, nu cred 
în nimic decit în zeul Ambiţici; în schimb, ei ai 
o Facultate de: agricultură, şi una de Inginerie. 
Acestea din urmă sînt bune, ca și Făcultatea de 
medicină şi cea de științe; celelalte două stai de 
tot jos. Cultura, chinesă nu e bună de nimic, în ceia 
ce priveşte abstracţiile ; cultura europeană nu poate 
(i încă înţeleasă cum trebuie. Profesorii străini —
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cari ati dispărut pănă astăzi aproape cu totul — 
ati întimpinat şi piedeca neînvinsă a slabei cunos- 
tinți de limbi europene a studenţilor, a oboselei 
lor, după întăiele studii de scriere, cetire, grama- 
tică, a deprinderii cu învăţarea pe de rost a ori- 
cărui lucru. Profesorii indigeni sai pregătit mai 
toţi în străinătate, dar, la Drept şi Litere, ei nu-și 
găsesc drumul, repetă răi cursuri auzite de dinşii 
în tinereţă (ca, pănă alaltăieri, la noi), icati lecţii 
particulare (aceiași observaţie) şi fac politică (pre- 
cum se face la noi şi.pănă astăzi), —în parte şi 
pentru că altfel, plătiţi cu cel mult 3.000 de lei pe 
an, ei n'ar avea cu co trăi. Școala de Înnalte Studii 
(University Ilall) şi noua Universitate de fete n'a 
o mai strălucită situaţie. 

În acest domeniu, cel mai grei de prefăcut, 
era nouă a izbutit mai puţin, nepulind schimba 
rasa, nici desfiinţa trecutul, neputind importa sen- 
timentele sincere şi ideile reale ca piesele unci rma- 
şini, croiala unei haine ori articolele unei Consti- 
tuţii, unui Cod. 

În politică e astăzi zăpăceală, conrupţie, lipsă 
de respect și de credinţă; după zeuduitura din 
1889, apa e încă tulbure; dar ca se va limpezi, 
căci, dacă nu noțiunea de patrie, laponesii ati în- 
tr'un grad înnalt sentimentul de solidaritate a rasei. 

În industrie şi comerţ, sînt mari lipsuri încă, cum 
nici nu se putea, altfel: lucrătorul- nare perseve- 

„_ranţa, interesul pentru meşteșug ale celui european ; 
„instalaţiile, pripite, nu se înfăţişează frumos ; o tra-
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diţie de cinste nu călăuzeşte pe negustor, căruia 
pentru aceia, îi şi lipseşte creditul în străinătate. 
Capitalul n'ajunge, şi Iaponesul nu poate da, cum: 
nu poate da Romiînul, ceia ce reclamă străinul 
innainte de a-şi aduce aurul: dreptul de a stăpini 
pămîntul (în laponia i sa dat numai suprafaţa: 

dreptul adecă de a clădi şi a planta). Ori-cum vor 
„fi roadele politicii exterioare, ea nu poate ruina pe 
un popor de 45.000.000, stăpin pe 380.000 de km. 
pătraţi și încunjurat de o Mare fecundă, pe un 
popor care numai de la 1889 sa înmulţit cu colo- 
sala sumă de 5.000.000 şi mai bine, — oricum vor 

fi, zic, aceste roade, Iaponia va avea în cincizeci 
de ani o puternică viaţă economică normală şi un 
regim politie mai potrivit cu dinsa. Pentru cultura 
inimii și a gindului în direcţia nouă — căci la cea 
veche, hotărit că nu se mai poate întoarce —, va 

trebui însă un timp cc nu se poate prevedea. - 
Arta de odinioară, de imutabilitate chinesă, 

inşirind imitatorii de-a lungul veacurilor — Holkusai, 
„«mai vestit în străinătate decit în laponia» (Bel- 

Jlessart), e şi el un imitator — nu dă nimic noi 

şi pierde pe încetul şi cinstea reproducerii; noua, 
lume democratică se desinteresează de ea: nu mai 
admiră și aproape nu mai cumpără. Legendele 
trăiesc încă în popor, dar teatrul popular, realist, 
bogat, variat, zgomotos, decade; și Sada-laco, — 

artista care a călătorit și pe la noi—împreună 
cu soţul ei, scriitor dramatic, actor, aii încercat 
să dea noilor Iaponesi o traducere din Pailleron, 
care a fost primită, fireşte, cu căscături și risete.:
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Vechile romane de aventuri ati încetat. Poesia nu 
poate ieşi din comparaţiile tradiţionale, plăcute 
pentru cine nu-și dă samă cit sint de usate; ca şi 
un roman de moravuri, o poesie personală, su- 
biectivă, o poesie de iubire nu se poate închipui 
încă pe multă vreme. Filologie i iaponesă nu există; 

Englesii, F'rancesii sint singurii cari au studiat 
ştiinţific interesanta limbă, care oglindește cu totul 
„alt suflet. Lucrări de etnografie fac numai sh'ăinii. 

„Cronicile au încetat, fără să facă loc istorici, care 
nici mar îi îngăduită. Filosofie nu se poate scrie 
întwo limbă care e aşa de neputincioasă să ex- 

prime abstracții. Literatura nouă, sînt pănă acum 
numâi ziarele, care studiază viaţa zi de zi în cro- 

nicile scandaloase saii denunţă fără sfială, cu amă- 
răciunea, miînariei jignite, păcatele, viciile și nea- 

junsurile obișnuite în epoce de crisă. 

5. Expansiunea iaponesă, 

Viața laponesului din clasele stăpinitoare a, 
tost totdeauna o luptă; simţirea lui de căpetenie 

a fost mindria, trufia de a stăpini, de a robi și 
umili.. Vechiul samurai a fost desființat prin Cons- 

tituție, dar nici-o Constituţie n'are puterea de a: 
desființa suflete. Și sufletul feudal trăieşte în Ia- 

ponia ; ele chiar su/letul Iaponiei. De la el pornesc 

innarmările uriaşe, jertfele mai presus de orice 

laudă, -tratatele de egalitate cu Europa, legăturile 
pentru războaie, luptele. Iaponia nu.sa împăcat, 

nu sa înfrățit cu «dobitocul» (baha) de străin, pe“ 

care ţine aşa de mult să-l imite complet: tocmai 

12183 7
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ca să scape de el, ca să-l invingă și să-l înlăture 
i-a luat el— ca Făt Frumos cel tinăr, buzduganul 
bătrinului zmei — toate uneltele de stăpinire, pe 
care e încredințat că le poate miînui mai bine, căci 
el ca om e superior, ţara lui e mai bună decit 
oamenii și locurile de aiurea. Prefacorea e o vi- 
clenie, pentru a face cîndva din laponia centrul 
lumii, ultima și cea mai strălucitoare vatră a fo- 
cului -culturii omeneşti. Prea mult l-a apăsat, l-a 
exploatat şi l-a jignit. toată lumea: el vrea pentu 
sine patria sa de insule, ţermurile vecine pe care 
au călcat strămoşii cuceritori, rasa galbenă din 
care face parte, oceanul în mijlocul căruia l-ai 
așezat zeii. Olandesul, lnglesul ati voit să-l ro- 
bească economiceşte, călugării creştini ai vrut să-i 
calce în picioare legea, cum fac și astăzi misionarii 
francesi, pastorii, popii ortodocsi ai Țarului, salu- 
tiștii cari se amestecă în instituţia naţională care 
e. Ioșivara ; Puterile i-a impus tribunale consulare 
ca în Turcia; Ruşii i-ati smuls partea de sud a 
insulei Sacalien, de-a lungul Siberiei, ei ati arătat 
polita, de a se cuibări în eso ; biserica lor din Tokio 
e cea mai mare clădire din tot oraşul, şi ea e supt 
ochii lui Muţu-Hito, de cite ori el priveşte asupra 
Capitalei sale,— o biserică de paradă, de ameninţare, 
care pare a făgădui anexarea în viitor; atita vreme 
toată lumea Apusului a calificat de «Darbari» pe 
aceia cari se simţiat destul de harnici și de ageri 
ca să poată ajunge din. citeva sărituri elastice pu- . 
ferea orişicui. 

Deci ci sat pus pe lucru, -nepierzind din ve-
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dere, în mijlocul. frămintărilor politicii interne, 
marele lor scop. Oastea a ieşit ca din pămînt: 
sute de mii de oameni perfect înnarmați şi avînd 
credinţa că poarta morţii e un arc de triumf 
pentru acela ce se îndreaptă de bună voie spre 
dinsa. Meşteri în technică, ei ati făcut-o în același 
timp şi o maşină de precisie desăvirșită,: serviciile 

lor de. transport, geniul lor, intendenţa lor sînt 

neîntrecute ; ci ştiii de la început tot ce vor face, 
cînd îl vor face şi ati mijloacele întregi la înde- 
mînă. Ascultarea de superior e aceiaşi ca în vre- 
-mea cînd samurai trăiaii din sufletul, din vorba, 

din gestul, din căutătura lui dainio. Flota lor do- 
mină de mult Mările Răsăritului: modernă, bogată 
şi minunat servită. Mai mult pentru mindria stea- 

gului alb cu globul roşu al soarelui aii făcut ei 
datoria, care e destul de grea pentru un popor 

simplu şi sărac, de 1 miliard, 250 de milioane de 
lei; pentru aceia .aii votat ei în trei ani, cu toată 
împotrivirea unor elemente din Cameră, 2350.000.000 
de lei de imposite nouă: de la 1893 la 1901 chel- 
tuielile s'a făcut de două ori și jumătate mai mari 
si budgetul s'a ridicat la peste 2530.000.000 de ieni; în 
același timp, cheltuielile pentru armată sati înzecit. 

Iaponia. voia să scape întăiii de umilinţa ca- 
pitulaţiilor, a jurisdicției străine pe pămîntul cei, 
pentru străini. După reformarea europeană a jus- 
tiţiei, această ţintă sa atins, în 1899. Tribunalele 
japonese nu sint un model: se zice că ele părte- 
nesc, vădit, pe localnici şi nu recunosc oarecare 

necesități morale, care, ce e dreptul, n'a valoare
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pentru orice popor. Şi aici 'se poate aştepta mai 

mult de la viitor. 
„AL doilea, scop era recunoaşterea ca, Putere 

mare, de o potrivă îndreptăţită cu Statele condu- 

cătoare ale lumii, recunoașterea ca Putere militară - 

şi colonială, cum sînt acele State. Războiul cu China, 

în 1894, era minunat potrivit pentru aceasta. E! a 
fost calificat, ţinîndu-se samă de pierderile nein- 

semnate, de o primblare militară. A fost o prim- 

blare militară, fiindcă a izbutit: dacă însă străba- 

terea acelor ținuturi dușmane nar fi izbutit, ar fi 

fost, în loc de aceasta, un mare. desastru militar. 

De sigur că laponia visa ca răsplată Corcia, 

țintă în toate timpurile a nevoii de extensiune ia- 

ponesă. Coreia şi Iaponia par în adevăr tot așa 
de strins legate ca şi Siria şi Egiptul, Italia, și 

coasta balcanică a Adriaticei, stăpinirea pe coasta 
de Nord a Mediteranei și pe marginea nordică a 
continentului african. O companie iaponesă a voit. 
să facă în Coreea linia ferată de la Seul la Fusan; 

laponesii sati înfățișat totdeauna. în regatul penin- 
sular ca învăţători în opera de.civilisaţie ; în co- 
'merţul foarte slab al Coreii, Laponia, are partea 

preponderantă ; emigrația de elemente rele și bune 

din laponia se face in porturile coreiene; armata 
iaponesă, care a străbătut în 1894 Coreia şi Man- 

ciuria, cunoaşte regatul vecin ca ţara ei proprie. 
E, vădit că peste citeva zeci de ani nu va mai 
exista Coreia, cu toată încercarea ei de a se în- 

narma, cu tot titlul de Împărat, de Mare-Împărat, 
ce şi-a luat suveranul ci, cu toată pompa și min-
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dria de care se încunjură Curtea, cu toată Cons- 
tituţia, măsurile privitoare la, felul pipci şi hainei 

_si apoi întoarcerea la vechiul regim absolutist. 

Însă, dacă peninsula, va, cădea, Ruşii sint acei ce 
ati, lin imensa Siberie, — straşnie punct de razim,— 

mina, întinsă asupra ei. Iaponia se poate apăra de 
această naştere a unei primejdii care-i ameninţă 

viaţa chiar, numai cucerind ea Corcia. Ceia ce e 
pentru Rusia un lux de glorie, e pentru Iaponia 
o nevoie, plăcută saii neplăcută. Pentru dinsa cu- 

cerirea e o asigurare. 
Însă Franţa, Rusia şi Germania, care aveati 

scopurile lor particulare in Extremul-Orient, ai 
împiedecat anexarea. laponesii ai căpătat I'ormosa: 
o insulă mare cu greutăţi mari și foloase puţine. 
Cuceritorii găsiră aici revolta, lenea, sărăcia, și 

pănă astăzi această posesiune cu 2.500.000 de lo- 
cuitori pe 25.000 de km. pătraţi, e o incercare 
a răbdării funcţionarilor iaponesi şi o grea povară 
pentru budgetul Iaponiei: cheltuielile sint de patru 
ori mai mari decit veniturile. 

| Locuitorii din l'ormosa nu sînt mulţămiţi cu 
stăpinirea fraţilor mai mici de aceiaşi rasă gal- 
benă. Chinesii na căpătat în nemăsurata lor tru- 

_fic, prin înfringerea din 1894, pe care no simt, 
mai mult decit altele, credinţa că «fiii de maimuţă» 

de odinioară sînt un popor serios, avind un viitor. 
Coreienii se daii pe rind Hușilor şi laponesilor, şi 
măsuri sălbatece, ca uciderea reginci Coreii de un 
ofițer iapones, întîmplată mai dăunăzi, nu sînt. 
făcute ca să ciştige tocmai mult pe acești demni
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Chinesi ai Nordului. “Totuşi laponia are nevoie de 
întreaga iasă galbenă, dacă ţine să îndeplinească 
visurile ei măreţe. Dar ea nu se poate răzima pe 
simpatii, ci trebuie să se impuie — ca Prusia, Ger- 
maniei şi ca Sardinia, Italiei — prin forţă. 

După războiul din 1894, care a dovedit lumii 
şi atitor laponesi, cari poate că se mai îndoiaii, 
ce preț are forța armată a Împărăției, urmară | 
închivierile din 1898. Cu o adincă durere și îngrijo- 
rare trebuiră să vadă Iaponesii aşezarea Hușilor 
în Port-Arthur, strajă a Coreii, din care zeci de 
milioane făcură, încă mai mult decit era, o cetate 

de o putere extraordinară, în Dalny, alt port noii. 
Totuşi ei incercaseră încă o politică pașnică, 

hotăriud, prin tratativele din 1897, sferele de in- 

fiuenţă ale lor si ale Rușilor în Corea, rivnită de 
unii ca si de ceilalţi. Din campania de la 1900 
contra Chinei, în care toate armatele mari ale 
“lumii putură să-și dea samă, prin observaţie di- - 
rectă, că laponesii sint egalii lor, laponia nu se 

alese cu nimic, pe cînd Husia ocupa provisoriu 
Manciuria. Provisorat rusesc de o potrivă cu pro- 
visoratul austro-ungar în Bosnia si Herţegovina. 

Dacă laponia nu voia să ajungă ea însăşi 
cindva o Coreie, care să-şi simtă însă ruşinea şi să se: 
chinuiască de dinsa, dacă nu voia să-și jertfească 
toate progresele și tot viitorul, ea trebuia să cerce 

măsurile cu putinţă şi cele cu neputinţă pentru a 

scoate pe duşmanul cel mai învierșunat şi mai bat- 
„jocoritor din noua sa stăpinire, smulsă Chinei oarbe 

şi nevolnice, uriaşului senil, înfumurat şi leneș.
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Anglia, veşnica rivală a Rusiei în Asia, sc oferi 

ca aliată. Ea a fost totdeauna mai bucuroasă a se 
bate. prin alţii: ştiind puterea navală a Iapone- 
silor, văzind mobilitatea, devotamentul și savanta 
echipare şi conducere a lor, Anglia socoti că 
primejdia, economică din partea laponici e mai 
mică, decît primejdia polilică din partea Nusici şi 
că aceasta se poate slăbi printun conflict ruso- 
iapones. De altmintrelea, ca îşi reservă să intervie 
în clipa aceia cînd va crede de cuviinţă. 

Tratatul cu Anglia, pe care nimic nu-l preves- 
lise, fu iscălit la 30 lanuar 1902, cind abia se în- - 

eheiase lupta Englesilor în Africa de sud cu Burii. 
EI se înfățișa ca o măsură conservatoare în Asia 
Răsăriteană, ca o ocrotire a neatirnării Chinci şi 
Coreii, ca o asigurare a cgalei îndreptăţiri comer- 
ciale în aceste locuri de vînzare. Contractanţii de- 
claraii că ci nai asupra acelor două ţeri nici-o 
«tendinţă agresivă». lie-care din ci răminea liber 
să iea măsurile ce vrea faţă de altă Putere sati 
faţă de mişcări revoluţionare în China și Coreia; 
în cas de războiii, deci, cealaltă parte va fi neutră 

şi va împiedeca pe alt cineva să se amestece sai, 
dacă nu va izbuti întru aceasta, va ajuta aliata 

„în toate pănă la pace. Învoiala avea o durată de 
cinci ani. 

- Rusia și Franţa declarară îndată că vor 
face zi ele tocmai aşa, bucurindu-se însă foarte 
mult de inţelegerea din lanuar, care garantă o 
stare de lucruri în China şi Corea, ce formă și 
«hasa politicii» acestorlalte două Puteri.



— 10% — 

Apoi, pentru a-si legitima situaţia în Manciu- 
via — care era, pănă atunci curată usurpaţie, supt 
cuvint că este de apărat partea din calca ferată a 
trans-siberianului, care trece prin această provincie 
— Husia se inţelese cu China, la 12 April 1902, 
pentru cvacuarea treptată a Manciuriei. 

La 1903 se termina sorocul. laponia aminti 

aceasta Rusiei şi primi în schimb propuneri de îm- 
părţeală, în care Rusia-și reservă, fireşte, partea 
leului. După multe luni pierdute, laponia, care 
se vede bine că era singura pregătită de un răz- 
boiti, deschise lupta, rechemîndu-si ambasadorul de 
la Petersburg şi torpilind flota rusească din Port- 
Arthur (lebruar 1904).



CARTEA III 

RUSIA ASIATICA



1. Alcătuirea coloniei ruseşti Siberia 

Există astăzi o Pusie asiatică, aşa, de întinsă, 
incit cuprinde aproape jumătate - din acest conti- 
nent, care el însuși e aproape de cinci ori atit de 
mare cit Europa. Odată exista o Mongolie curo- 
ropeană, care era husia de astăzi și tor ma una 
din sfărimăturile marii Împărăţii a lui Gingishan. 
În veacul al SIV- lea, Slavii din Rusia scuturară 
jugul mongolie, pe care-l purtaii de peste o sută 
de ani. Tatarii fură strînși iîn citeva Hanate, ră- 
măşiţe dint”un fragment. Cei de peste Volga, cu 
cari avu să se lupte Polonia din veacul al XV-lea, 
şi Moldova lui Ștefan-cel-Mare, se împărţiră între 
Hanul Cazanului şi acela din Astrahan, cari stă- 
pîniai pînă la Ural, graniţă artificială dintre Eu- 
ropa şi Asia. Ivan cel Groaznic puse capăt vieţii 
acestor două stăpîniri păgine şi ajunse astfel spre 
Răsărit paznicul Europei, precum ati vrut să fie 
de acolo înnainte toţi urmaşii săi: arii împărăteşti 
din: Moscova. El se opri acolo, și Nusia fu prea 
slabă după dinsul ca să înnainteze în Asia. 

Mongolii numesc cazac pe acela care se chema 
la noi în alte timpuri pribeag, pe cel ce a plecat şi
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_nu se poate întoarce, pe exilatul politic. Ca multe 
alte nume și datini, ei aduseră în Nusia şi pe aceia: 
a Cizăciei. Riuri mari, late, curg aici, prin ținu- 
turi pustii, în stepa, goală, infăşurîndu-se ici şi colo 
în taina desişurilor de trestii și rogoz, rupindu-se - 
în eracuri rătăcitoare, care închid mari ostroave 
nelocuite, a căror buruiană creşte înnaltă şi deasă 
ca o pădure. Ele nu ating Marea-Neagră sati pre- 
lungirea ei, Marea de Azov, decit după această 
șagă leneșă a apelor miloase. Nicăiri Cazacul nu 
poate fi mai bine decit în: aceste ascunzători și 
locuri de pîndă, de unde-şi poate chema tovarășii 
printre toţi obijduiţii, flăminzii, lacomii și împovă- 
rații- de păcate. Stepa duce către Apus şi RNăsă-: 
rit spre. pradă îimbielşugată; iar în jos scînteie lu- 
ciul Mării, căreia i se încredințează seica aspră, 
scobită înt”un vechii trunchiii de copac, pentru 
ca vintul și valurile so ducă spre porturile pline 
de. bogății. 

Cazacii trăiră tără stăpini vreme de un veac 
apro ape. Ei erati la Nipru, la Don şi în Volga: 
cei dintăiii aveati a face cu Turcii si cu Tatarii 
Crimeii și ai «locurilor pustii» dintre Nipru și Nistru 
ceilalţi furau, răzbunători, prada Tatarilor din Ha- 
natele răsăritene. Cam pe aceiași vreme cind Ca- 
zacii Apusului se plecară înnaintea căpeteniilor Po- 
lonici vecine: un Rege Ştefan Băthory, un Hatman 
loan Zamoyski, Cazacii Niprului și Volgei ajunseră 
supt ascultarea, Țarului ce-şi pusese dregătorii în . 
locurile de unde stăpiniseră, cei doi Hani din mar- 
gine. Statul moscovit, -paascălese, putu să întrebuin-
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țeze de acuin înnainte pentru faptele cele mai în- 
drăzneţe şi mai primejdioase pe aceşti copii săl- 
bateci ai stepei. Cind Țarul navea nimic de cerut 
de la dinşii, voinicii, a căror viaţă se încheia în- 
treagă în vitejie și jaf, işi părăsiati staniţile şi ple- 
caii în goana cailor, lucrînd pe socoteala şi pe 
văspunderea lor. 

Ei nu ştia de hotarele dintre ţeri și, încă mai 

puţin, de graniţele pe care învățații le trag între 

continente. Innălțimile Uralului şi apa ce se desface 
din ele ca să ajungă în lacul închis, în «Marea 

- Moartă» a Caspicei, erai pentru dinşii niște dealuri 
„Şi un rii oarecare. Se găsi cine să întrebuințeze 
rătăcirile lor ăzhoinice, adesea învingătoare. 

„De Hanatul de Cazan, se ţinuseră citeva din 
"triburile finese şi turceşti, ce rătăciati de la Volga 

la Irtiş, de la riul Cama pănă la, cele două mari 
lacuri: Caspica, şi Aralul, iar, la Răsărit de dinsele, | 
_Balcaşul. Aceste triburi se asămănaii prin ochii 
“mici ai” Finului saă faţa neagră a rasei uralo-al- 

taice, prin lungul păr nepieptănat, hainele de blă- 
nuri murdare, hrana cu lapte bătut. şi carne de 

cal, plăcerea de a vărsa singe, obiceiul de a-și 
cumpăra femeile : pe cele grase mult mai scump 
decit. pe celelalte. Aceşti vasali ai Hanului, cari-și 
recunoşteati. legătura numai prin plata soroacelo» 
(tinabres, Zimmer) de soboli şi samuri, se chema 

Mordvi, Ciuvaşi, Ceremişi, Votiaci, în ţara cărora 

se ridica oraşul Perm, şi Bașchiri. Aceştia din.urmă 
-eraii priviţi,ca cei: mai straşnici luptători, între
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aceste mulţimi, care amintiaiă pe rudele lor de odi- 
nioară : Hunii. De dinşii se temea şi Calmucii, 
Chirghisii, de același neam, mari ucigași, cari, în 

seminţii fără odihnă, roiaii dincolo de Astrahan, 
unde, mai tirzii, unii dintre dinșii veniati la bil- 

ciurile cele mari cu produsele vinatului lor, sin- 
gura bogăţie și singura marfă. Samoiezii din Nord, 
bicţi Fini mărunţei, ca ăceia de lingă coasta hu-. 

siei de la Oceanul Îngheţat, sai ca Laponii din 
Suedia, pescari cu mintea îngheţată de straşnicul 

frig veşnic, tovarăși blajini ai renului prioten, tre- 
muraii înnaintea acestei Turcimi sălbatece. Unii 
dintre hoţii stepei ascultaii încă de Ilaiiul din Sibir, 
a cărui putere, puţin însemnată și slăbită încă 
prin lupte pentru stăpinire, se întemeiase odată 
cu aceia a Hanilor din Cazan si Astrahan si nu 

era să ţie mult mai îndelung decit acdasta. 

Luptătorii pentru tron în Sibir recunoscură pe: 
rind suzeranitatea marelui domn creştin ce venia 
de la Apus, cucerind: Ivan Gvroaznicul. Acesta se 
folosise de închinarea lor pentru a da întinse drep- 
turi, în toate ţerile asiatice vecine, unor negustori 

bogaţi şi inimoși, Strogonovii: ei puteati să înte- 
meieze oraşe, să ţie ostaşi, să încheie tratate, să 
exploateze minele ce erai ascunse, ca şi în Urali, 

supt pămîntul sterp al «Siberiei», al Sibirului. Cind 
Hanul Cucium lovi așezările familiei şi o împiedecâ” 

de a-şi căuta de negoţul cu blăni şi metale, se ceru 
ajutorul Cazacilor, şi lermac Timofeevici, a cărui 
statuie împodobeşte astăzi unul din orasele pro- 
vinciei, care prin el sa deschis pentru civilisaţie,
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strînse vre-o opt sute de oameni și plecă, în nu-. 
mele lui Dumnezeu, al Sfintului Nicolac, căruia 

Cazacii i-ai închinat apoi mai toate bisericile din 
colonie, al tătucăi Țarul, din care voia să facă 

un Han al Sibirului păgin, şi în numele negusto- 
rilor cari dădea plata, — asupra Tatarilor şi Tur- 
cilor, în anul 1579. El nu văzu sfirşitul veacului, 

pierind în cursul silinţelor sale, dar pănă atunci, 

după moartea lui, Tobolsk, Tomsk chiar, orașele 
de pe mănunchiul de rîuri Obi-lIrtiş, fusese înnăl- 

țate. Ele erai la început numai staniţe căzăcești, 

în care Țarul își trimese Voevozii; strade drepte 

de sat rusesc, cu căsuțe de lemn; imprejur se 
făcea puţină srădinărie, fin pentru cai. Țeranii 

eraii şi ostasi. O stare de lucruri ca aceia a colo- 
nilor americani din întăiele timpuri în "Ținuturile 

Vestului locuite de Pieile Roșii, care stăteati ne- 

contenit la pindă ca să atace fortul și gospodăriile 
strînse supt aripile lui. Cucium peri în 1600. 
„Se strecurară apoi citeva zeci de ani, în care 
Rusia, prinsă ea, însăși de războaie interioare, pen- 
tru „stabilirea dinastiei Romanovilor, nu putu să se 
îngrijească prea, mult de pămînturile ei din Asia. 
Ele n'aveai, la dreptul socotind, nici-o graniţă. De 

la Obi înnainte, locuiati tot “triburi turco-finese, 
Ostiăci, Tunguzi, lacuţi, Ciuci, căroră le lipsia însă 

orice organisare, şi cari eraii gâta a se înfățișa 

oricind înnaintea Ruşilor, impunători prin înfăţi- 
şarea, lor, prin armele lor de foc, pentru ă li aduce 
daruri de miei, birul de blăni; numai” să fie încre- 

_dinţaţi că nu li sc va face nici-un răi:
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Mai primejdioşi puteaii fi Mongolii, de la Sud- 
Est, pe malurile riului Amur, care ducea din munţii 

" Altai, vestiți pentru aur, la Oceanul Răsăritului 
Pacificul. Putea să fie iarăși teamă de-o împotri- 
vire a Chinesilor, uniţi cu Mongolii prin cucerirea 
lui Gingishan, cu toate că deosebitele căpetenii 
mongolice nu mai întrebaii acum pe «liul Cerului». 
Dar în 1644 se stinse în. frămintări îndelungate şi 
sălbatece dinastia «curat chinesă» a familiei Ming, 

care dură de la 1368 în Scaunul împărătesc al 
Chinei, şi dinastia manciură Țing, care stăpinește 

și astăzi, luă puterea, asupra, Împărăției din Mijloc. 
Al doilea - dintre Romanovi, Alexe, putu să 

aibă iarăşi grija marilor ţinuturi neapărate, care 
duceatii la China. şi la o Mare mai blindă. 

__ “Teodor Baicov călători în China încă de la 
1653, şi alți doi îl urmară prin anii 70. Apoi, un 

anume Simion Protopopov venit din Saxonia, arătă, 
cel dintăii, ce mare folos sar putea trage din des- 
chiderea de drumuri prin Sibir şi părţile legate 

de dinsul, pănă în marea Împărăţie a Chitaiei 
(numele rusesc pentru China). EI împărtăși vede- 
vile sale agerului şi învățatului. boer Artimon Mat- 
vecv. Şi ducele Ernest de Saxonia seria Țarului, 
la 15 Decembre 7183 (1685), pentru a-i învedera 
nevoia noii căi de negoţ: «Cu un chip mai lesni- 
cios av merge aceste articole de comerţ, dacă sar 
găsi un drum care să ducă din Împărăţia Si- 
bivului, de.la Oceanul Nordic spre Răsărit... Ast- 
fel, Rusia se va îmbogăţi cu aur și argint, cu 

pietre scumpe, plante mirositoare şi medicale, şi
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cu ori-ce lucru de preţ, căpătind apoi şi Țarul 
iniţiator o glorie şi o cinste nemuritoare». 

Matveei recomandă Țarului pentru această mi- 

siune pe un fugar moldozean, boierinaș din Vas- 
luiii, pe Spătarul Nicolae Cirnul -Milescul, un om 

foarte luminat, foarte pătrunzător, cunoscător de 
multe limbi, de la cea latină pănă la cea chinesă, 
neastîmpărat şi ncobosit, care nu-şi găsise proluive 
în ţara sa, unde pierduse nasul pentru trădare 

acum învăţa carte pe copiii lui Matveev în Mos. 
cova, El plecă de aici cu instrucţii, porunci şi o 

- suită la 2 Maiii 1675 şi stătu ani de zile pe cale, 
dar pătrunse pănă la Peching şi-şi îndeplini mi- 

siunea. 
EI a lăsat trei cărţi asupra călătoriei sale, şi 

c interesant a scoate din scrisele acestui Romin 
ştiri asupra unor locuri şi popoare despre care e 
vorba zilnic astăzi în noutăţile despre războiti. 

Iată lacul Baical, la obirşia riului Lena, acel 
lac peste care saii întins şine de fier, pentru tre- 
cerea oștilor ce merg în Manciuria asupra Iapo- 
nesilor: «Iarna, lacul începe a îngheţa, de la Stin- 

“tul: Nicolac sati de la Bobotează. Ghiaţa, care ţine 
“pănă prin luna lui Maiti, ajunge la o grosime de 

un stînjen şi mai bine: de aceia se umblă pe ca 
cu săniile, dar nu fără primejdie, căci adesea masa 
apei, vrind să răsutie, crapă coaja; ci curind ea 

se lipește la loc cu un vuiet mare şi cu trosnituri. 
Totdeauna iarna în Baical se aude supt ghiaţă un 
vuiet. puternic, ca de tunet.» 

lată, caracteristica pe care o dă el despre Co- 

72183 3
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reieni: «Coreienii aceia sînt foarte potriviţi pentru 
trehbile războiului și viteji şi de o potrivă cu os- 
taşii din insula Iaponia, ca unii ce sînt mat la 
Miază-Noapte». 

lar despre laponia însăși Spătarul moldovean, 
în slujba Țarului, socoate că nimeni n'a fost acolo, 
nici Bus, nici un alt ncam. «Nimeni nu poate sti 
dacă, [Siberia] se uneşte cu partea de sus a noului 
pămînt american sati nu, cu toate că mulţi pre- 
tind că există între acest cap şi America un golf, 

însă geografii trebuie să se întemeieze, nu pe cu- 
getări logice, ci pe fapte şi călătorii». 

Urmarea călătorici lui Nicolae fu deschiderea 
drumului pină la Tobolsk, cu case de lemn din 
zece în zece leghi, în care stăteaii ţerani ce-si 
aveati pămint şi ţincati cite trei cai pe cari-t în- 
chiriaii drumeţilor. Pari arătati drumul de-asupra 
nămeţilor de zăpadă, cu cari o lungă iarnă aco-: 
pere pănă în Maiii toată ţara. Osîndiţii, prinșii de 

războiii, începură a se trimete aici, şi ci, fiind ier- 

taţi de altă pedeapsă, erati indatoriţi a fi hangiii 
drumului mare; eraii datori să ţină cini deprins 

a căuta pe călătorul înnomolit. 
Așa se făcu pănă la începutul veacului al 

XIX-lea, şi mai mult în epoca Ecaterinei, înnain- 
tarea graniţii siberiene pănă la Ocean, întemein- 
du-se orașe la fiocare 1îti mare, curgind spre Marea 

gheţurilor: Ieniseisc la Ienisei, lacuţe la Lena, 

iar pe malul Pacificului Petropavlovsc, în Camciatca, 
Şi Ochotsk, pe Marea' cu acelaşi nume, amindouă 

cercetate numai de cîţiva rari negustori englesi și
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întrebuințate ca punct de plecare pentru vinătorii 

de foce. 
Insulele Curile, care fură date apoi Iapouiei in 

schimb pentru Sacalien, începură a fi cunoscute 
de la 1713, cind fură descoperite de corăbieri ce 

plecaseră din Camciatea vecină ; la 1779 ele erai 
toate supuse Țarului, fără ca acesta să se fi ames- 
tecat de-a dreptul. Din Insulele Alcuticc, întinse ca 
o coardă peste Marea de Bering, ci ajunseră chiar 
pe coasta Americei, în Alasca, pe care aii părăsit-o 

mai dăunăzi. 
La Sud se iviră aşezările: Ircuţe pe Baical, 

Chiahta unde se face atingerea cu Mongolii, Ner- 
cinse și Blagovieşcense. . Melaţiile cu China ajun- 
seră zilnice, şi cu mult timp înnaintea negocierilor 

cu ceilalţi Europeni China dezbătea în «biuroul 
afacerilor Mongoliei» cererile şi plingerile Musca- 
lilor, pe cari-i privia ca vasali, neîngăduind po- 

menirea "Țarului în rindul întăi. Un plenipoten- 
țiar rus, mai puţin pregălit şi ager. decit Spătaru! 
Nicolac, făcuse însă -greșala de a încheia cu Îm- 
părăţia galbenă tre talul păgubitor de la Nercinsc, 

în 1689, prin care părăsia în mina Chinesilor pe 
Manciurii supuşi ; cel din 1727 nu fu mai priincios. 

Străbătută de drumuri nouă, care continuati 

pe acela al Moldoveanului, pe deplin supusă în. 
sfirşit marelui Împărat creştin, stăpînul Cazacilor, 
colonisată cu funcționari, cu ostași, cu osindiţi, cu 

Cazaci și cu negustori îndrăzneţi, «Sibirul» începea, 
să fie o ţară producătoare. Văile roditoare de la 
Apus, mulţimea de lacuri sărate risipite pretutin-
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deni, ca cioburile unei oglinzi sfărimate, minele, 
ca acelea de argint de la Nercinse saii de la 
Argun, pescăriile, stepele deschise vinătorului, pu- 
teaii îmbogăţi pe particulari şi Statul. Siberia, îm- 

părţită în atitea gubernii cîte oraşe mai mari, 
văminea însă un pămînt de clasică, exploatare, ai 
cărui locuitori nu sînt ţinuţi în samă decit pentru 
birurile ce daii, — de -pe la 1770 în bani pănă şi 
de Tungusi, pentru munca pe care o pot aduce, pen- 

tru cumpărăturile ce fac, fără a-și părăsi străvechea 
îmbrăcăminte și felul de traiti moştenit dintun lung 
trecut, și pentru serviciile auxiliare pe care le pot 

aduce în războiii. Și astăzi naţiile trăiese deosebite 
una de alta și silinţile de deznaţionalisare din Po- 

lonia și linlanda nu sînt socotite vrednice de aceşti 
bicţi oameni ai întinderilor ninse; preotul ortodox 

- predică mai mult în laponia decit în unele părţi 
ale Siberiei, si vrăjitorul sai vrăjitoarea Samanis- 
mului se mai miscă urlind după rituri satanice, 
pentru a afla viitorul sati a smulge lecuirea bol- 
navilor. Totuși, încă supt Ecaterina a Il-a, ţara se 

prefăcuse intratita, încît numărul Ruşilor sati ru- 
sificaţilor întrecea pe al localnicilor, și vestitul Pal- 
las putea să serie: «Dacă ţinem samă de faptul 
că Siberia, era cu mai puţin de două sute de ani 
în urmă un pustiii cu totul necunoscut și mult. 
mai puţin locuit decit chiar regiunile aproape 

„goale din Nordul Americei, nu ne putem împie- 
deca. de a fi miraţi de starea de astăzi a acestei 
părţi a pămîntului și de numărul Ruşilor ce-l l0- 
cuiesc, și care întrece cu mult pe al indigenilor:
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De sigur, descoperirea şi cucerirea răpede a unci 
țevi așa de întinse, care ocupă vastele. ținuturi 

așezate între Ural şi Marea Răsăriteană, cu totul 
necunoscute și desăvirşit de sălbatece, sint un 
vesnic monument al geniului, al spiritului străbă- 
tător» şi îndărătnic al neamului rusesc ; trebuie să 

admirăm ca o capodoperă a înţelepciunii politice, 
felul cum a fost împoporată. Țeranii ruși erati 
ceruţi pretutindeni, unde se putea face agricultură, 
și oamenii din partea locului nu erati în stare să 

o facă: astfel, supt Domnia Ecaterine! se reco: 
manda de un cunoscător aducerea în provincia 

Nercinscului ca inițiatori a o mie dintre dinşii. 
Poloni fuseseră așezați în cercul Selenghinsc al 
guberniei Ivcuţe, și prosperară. 

Pe la 1750 generalul Manstein, care a fost cu 
oștile rusești si în Moldova, socoate la 1.800.000 

numărul «Cazacilor Ucrainei, Donului, Iaicului, 

si feluritelor naţii păgine ce locuiesc Siberia, ho- 

tarele Chinei şi Iaponici».. Astăzi Siberia singură 
are vre-o 8.000.000 de locuitori: populaţia oraşelor 

mai însemnate se apropie de 40— 50.000 de locui- 
tori şi o întrece chiar. Potrivit cu clima și cu îm- 

prejurările, c totuşi, întrun veac și jumătate, o 

creştere foarte însemnată, 

2, Lupta pentru întinderea Siberiei. 

'Stăpinirea, rusească în Siberia, ori cit sar” 
dezvolta, trebuie să caute Sudul. O bucată de vreme 
China și laponia fură însă țeri închise, a căror pu-
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tere de impotrivire nu putea fi preţuită. Cind po- 

poarele din Apusul Europei făcură să sară, pentru 
„interese de negoj, zăvoarele ruginite ale Impărăţiei 

* cereşti, Ruşii întrebuinţară împrejurările pentru a 
încheia și ci tratate de comerţ, din care nu-i in- 

teresa decit dreptul de a-si avea ambasadori în 
Peching şi de a întinde de acolo mreji de con- 
rupţie şi spionare. .Cu laponia se făcu tot asa: 
Rusia, cu scopurile ei deosebite, mergea umăr în 

umăr cu Anglia, Franţa şi America. Contele Pu- 

tiatin întovărăşi astfel pe Elgin și Gros. Dar uşii 
avură grija în China să se înfăţişeze ca buni prie- 
teni cari cer politicos, asiatic, fără «barbaria» de 

care craii întovărăşite reclamaţiile şi dorinţile . 
«dracilor de pe corăbii. Fa izbuti mai lesne, mai 
iute şi fără nici-o cheltuială. Gresala de la Nor- 
cinsc fu dreasă, si China se lăsă adusă la o cesiune 

de teritoriu, cea dintăiti pe care o făcea cuiva 
aiurea decit în porturi. 

În 1847 se făcuse din partea guvernului sibe- 
rian o cercetare amănunţită a cursului marelui 

riti Amur; în 1850-14 se înnălţară la aceiași graniţă 
cetăţi. Prin tratatul din Novembre 1860, încheiat 
de Ignatiev, se căpătă, după înţelegerea din Aigun 
(1S58), «teritoriul dintre Usuri, afluentul Amurului, 

care era trecut astfel, Ocean şi Coreia: Manciuria 
intra supt laba încovoiată a nouăi stăpiniri, unde 

se ridică îndată un port, Vladivostoc, care înlocui 

cu totul bietele așezări îngheţate din Nord. 
Insula Sacalien fusese împărţită pănă atunci 

intre Rusia şi Iaponia, care avea ţermurile de Sud:
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în faţa pămintului căpătat din noă — mai mult de- 
cît de două ori aşa de mare ca Romănia — marea. 
insulă nu mai putea să aibă o garnisoană străină, 
ca în timpurile cînd luarea aminte a Rusici nu era 
îndreptată. in deosebi asupra rostului ci asiatic. Ia- 
-ponesii, cari ieşiati abia din revoluţia lo» de la 1868, 
navură ce face: ei trebuiră să plece în 1875, mul- 
țămiţi că ai căpătat în schimb partea din Curile 
care nu le aparținuse. 
„Încă din 1871, supt cuvintul că trebuie să se 
asigure faţă de musulmanii chinosi răsculați, Nusia 

„ocupă Culgia, în Turehestanul Chinei, şi nu dădu 
îndărăt decit, după multă vreme (în 1879), o parte 
numai din ceia ce hrăpise fără drept. 

Ruşii luară de acum înnainte, măsurile de ne- 
voie pentru a-și prelungi coasta pănă la Peching, 
anexînd Coreia, unde își trimeseră odată instructori 
militari şi sfătuitori administrativi. Aceasta intră 

în curind la mijloc între adausul teritorial al Nusiei 
din 1860 și un altul, fiind astfel între labele fiarei. 

La 1891, se dădu ucazul pentru continuarea marelui 

drum de ficr de-a lungul Siberiei şi, in călătoria 
sa orientală, care era să-l coste viața în Iaponia, 
unde fu atacat de un gardist, Țareviciul, actualul 
Nicolae al Il-lea, deschise. lucrările la Vladivostoc,: 
unul din capeie,—cellalt fiind la, Moscova. Șerpuind 
prin ţinuturile roditoare de la sudul Siberiei, calea 
ferată nu poate ajunge la Vladivostoc decit făcînd un 
colosal! înconjur spre Nord saii străbătind Manciuria, 
chinesă: prin convenţia Cassini, din 1896, Rusia,
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care făcuse un împrumut Chinei, căpătă de la dinsa 
voia de a bate acest cuiii al Pepelei care era trans- 

siberianul și de a exploata minele din Manciuria. 
În Iunie 1899 se hotăriră cheltuieli de 13.000.000, pen= 

tru a face din Vladivostoc un port de mina întăiă. 

La 1898 se căpătase prin inchiriare Port-Arthur, 
in faţă cu Coreia, întrun golf care ascunde ca- 
pitala acestei țeri şi, odată cu acest port, locul pe: 

care începuse să se înnalțe Dalny, alt punct de ieşire 

la Marea caldă. 'Transsiberianul fu pus în legătură 
printr'o nouă linie a Manciuriei cu Port-Arthur. 

În 1900 Manciuria, un Minterland, un fond con- 

tinental pentru Coreia, Manciuria, unde pătrunseră 
huşii cu vre-o două veacuri în urmă, fu ocupată, 

reţinută, şi, la reclamaţiile Iaponici că sa împlinit 
terminul, păstrată si mai departe (să ne amintim! 
zăbava pe care o tăcură Ruşii la 1878, după pacea 
cu Turcii, în ţara noastră, de a cărei ocupaţie ini- 
litară «cu termin» vorbiati). 

La 1599 Siberia avea numai 0 sută treizeci și 
cinci de kilometri de cale ferată: o ruşine! Tot 

transportul se făcea de cărăuşi. Cu scopurile mi- 
litare șliute, pentru a fi în stare să-şi strămute 

oastea în Orient, se construi, destul de răti, se zice, 

și, grozav de scump, Transsiberianul, calea, ferată, 

colosală, pe care mergi săptămini de zile; și linia 
- secundară ce se desface spre Port-Arthur, închiriat 

de la China în 189, fu gata în curind. O flotă a, 
Mărilor Asiatice se formă, din puternice corăbii mo- 
derne. După modelul viceregelui engles din Indii, 
se dădu unui om, care trecea ca specialist în lu-.
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cerurile Orientului-Extrem, amiralului Alexciev, o 

situaţie viceregală în această margine răs: ăriteană 

a Imperiului Tarilor. 

Dusmanii prevăzuţi erai Anglia, care are ne- 

voie pentru comerţul săii ca aceste Mări să ră- 

mîie deschise, si laponia, care sc desfășura ca o 

piedecă, în fața Siberici nouă. Cele două Puteri se 

uniră printrun tratat. Rusia preţui prea puţin 

valoarea vecinilor din insule. Aceştia-si dădeaii 

însă foarte bine samă de slăbiciunea, flotei rusești 

ostasiatice faţă, de a lor, de greutatea transportului . 

de oameni și provisii în acest capăt de lume, de 

lipsa hranci la faţa locului, de duşmănia popula- 

țiilor mărginaşe, de putinţa unor înţelegeri cu Chi- 

nesii. fă începură astfel, în mijlocul iernii care pa- 

ralisează pe hui, un războiii care li-a adus nu- 

mai onoare pănă acum şi care e privit cu ade- 
vărată recunoștință de toţi aceia, de la Maârea Bal- 

tică, la Oceanul Pacific şi de la Oceanul Îngheţat 

la Indii, asupra cărora apasă ameninţarea cuceririi 
şi desnaţionalisării, pentru carei mină popoarele 
în luptă nemărgenita Rusie. 
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