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ROMÎNI BUNI ȘI ROMÎNI RĂI 
PĂRERI IMPARȚIALE ASUPRA ACTIVITĂȚEI PATRIOTICE 

A 

„LIGEI CULTURALE“ 

Cine nu cunoaște povestea crăesei care născînd 
doi copii cu părul de aur Şi cu luceafărul pe 
frunte este înşelată de o ţigancă de la curte ce 
pune în locul lor doi căţei? Povestea aceasta 
îmi vine în minte oră de cîte ori mă gindesc 
la unele lucruri de la noi. Dacă înta'o zi o ideie 

__frumoasă își ia naștere, o acţiune bună este in-! 
teprinsă de cîți-va oameni de inimă, imediat se 
i iVâşte. cinc-va să-i substituească ceva respin- 
et hidos, şi să schimbe ast-fel totul în răi. 
Acăstei substituiri, din care unii Şi-aii făcut o 
meserie, îi datorim compromiterea atîtor însti-
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tuțiuni, sfîrşitul trist al atitor lucruri începute 
bine. 

Dar povestea ne mai spune că fapta tisancer RI 
eşi la lumină într'o zi— după judecata sănătoasă 

“a poporului nici o răutate nu poate rămînea 
ascunsă: cei doi copii, după multe peripeții; s6> 
întilniră la o şezătoare cu oameni de la curtea 
împărătesei şi le destăinuiră întrun înşiră-le 
măârgărite nenorocire a lor şi înşelăciunea, țigancei, ” 
care-și găsi pedeapsa cuvenită, 

Voiii începe şi ei aici un înşiră-te mărgărite, 
0 povestire a cîtor-va lucruri, din multe altele, 
cară se petrec la noi Și pe cari unii caută să 
le tăinuiască -saii să le denaturoze. Imi pare bine 
că am fost provocat la această povestire, şi 
trebue să mulţămesc celor e cari, mi-ati oferit oca- 
siunea s'0 încep aşa de curînd — mai curînd de 
cît mă aşteptam ; le sînt dator recunoștință, un 
sentiment pe care n'am avut încă prilej să i-l 
exprim, 

De mai bine de zece ani S'aii întrodus în lumea 
noastră, şi mai ales în cercurile politice, cîte-va : 
cuvinte cari ne lăsaii reci saii pe cari nu le cu-, 
noșteam mai înainte. Cît nu s'a vorbit în timpul; PT 
din urmă despre chestiunea națională şi despre, 
Liga culturală şi ce lupte nu S'aii dat în numele, 
lor de atiţia campioni ce voiati să-şi însușească” 
titlul de „cel mai mare şi cel mai bun Romin“
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Era pe la sfirşitul anului 1890 cînd a început 
să se vorbească despre o mișcare națională în 
Romînia. Procesele de presă din Transilvania, a- 
mestecul Ungurilor în Școalele romîne, propa- 
ganda lor fanatică de maghiarisare avură eco 
dincoace de munţi. La cite-va zile după ţinerea 
conferinței din Sibiii (15, 16 Octomvre), ziarele 
anunţat că cîţă-va tineri de la Universitatea din 
Bucureşti, conduşi de un sentiment frumos, aii 
hotărit să se mişte şi să dea un sprijin fraţilor 
asupriţi din Transilvania. Sai ținut mai multe 
întruniri, s'a ales un comitet de acţiune şi sta 
luat decisiunea să se publice în mai multe limbi 
un Memorii în care să se expună starea Ro- 
mânilor de peste munţi, situaţiunea care li se 
creează prin nenumăratele măsuri de represiune 
cari se iai contra lor, persecuţiunile la cară 
sînt expuşi şi refusul categoric din partea stă- 
pînitorilor de a le acorda drepturile cuvenite. 
Cunoaştem acest Memorii care face cinste ti- 
nerimei noastre prin tonul moderat în care e 
redactat și expunerea dreaptă a faptelor. Odată 
cu tipărirea Memoriului vedem înfiinţîndu-se şi 
Liga cullurală care se inaugurează la Universi- 
tate în 24 Ianuar 1891. Ştim ce sgomot a produs 
în străinătate această, mișcare, cu cîtă furie a 
fost atacată de jurnalele maghiare cari voiati 
so înfăţișeze ca o agitaţiune iridentă neserioasă. 
Pe lingă atacurile ziarelor de la Budapesta, am



avut însă aprobarea cîtor-va foi germane impor- 

tante cari priviaii cu simpatie activitatea noastră 
şi denunțaii lumei din apus regimul nedrept al 
Ungurilor asupra naționalităților din regatul lor. 
In cîte-va luni chestiunea romînă ajunse ast-fel 
să preocupe pe oamenii politici din alte ţări şi 
să se impună atențiunei unor cercuri cari nu 
se interesase pînă atunci mai de aproape de ce 
se petrece în Transilvania. Era un cîştig nepre- 
țuit pentru causa noastră, un pas înainte în 
lupta pentru justificarea revendicărilor ce le 
ceream. | 

Dar, din nenorocire, şi de astă dată trebuia 
"să ne dăm în vileag uritele noastre deprinderi, 
Nu se putea să ne desfacem de ele pentru că 
aii intrat în sîngele nostru şi fac parte din edu- 
cațiunea care ni se dă. Trebuo să cetim jurna- 
lele de atuncă pentru ca să vedem în ce mod 
meschin a fost întîmpinată de cătră unii activi- 
tatea tineretului universitar. Și putem presupune 
cine eraii aceia. Sînt 'o cunoştinţă veche: îi în- 
tilnim ori-unde este vorba de a se infiltra venin 
Şi de a se turbura seninătatta unei înterprinderi. 
Am uitat de sigur cum era anunţată inaugu- 
gurarea Zigei de jurnalul unui partid ce se pre- 
tinde că merge în fruntea tuturor acțiunilor ro- 
miînești; este bine să ne reamintim. Să des- 
chidem colecţia Voinței naționale şi vom citi în 
n-rul din 26 anuar 1891 informaţiunea: „A-
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seară sa inaugurat printr”o conferință Liga. 
pentru unitatea culturală « Românilor. Confe- 
vința S'a ţinut în o sală a Universităţei, iar nu 
în palatul noii al Ateneului, de oare-ce guvernul 
a oprit. să se mal dea sala care fusese cedată 
deja de d-l C. Esareu....,. Toţi aii protestat 
şi ait blamat procedarea guvernului față cu a- 
ceastă serbare.“ Ast-fel era salutată Liga de 
aceia cari se mindresc cu titlul de „naţionali“ 
şi cărora le-a plăcut să exploateze atit de mult 
mai tîrziit chestiunea transilvăneană; ceea-ce-i 
impresiona era un incident ce trebuia relevat 
pentru că le dedea încă odată ocasiune să lo- 
vească în guvern. 

Şi nu trebue să uităm nică atitudinea pe care 
aii luat-o, la început, majoritatea studenţilor ie- 
şeni față de colegii lor din Bucureşti. Se ştie 
că cei din Iaşi se mişcă mai greti și excelează 

“în punerea a fel de fel de alternative cînd este 
vorba de a lua o hotărîre; sînt însă ambiţioşi 
şi caută cu ori-ce preţ să apere prestigiul vechii 
al Iașului că din el ar fi plecat toate iniţiativele 
mari. Studenţilor ieşeni nu le-a convenit cînd 
aii văzut că cei din Bucureşti i-ai luat înainte. 
Nu puteaii însă rămînea de o parte ; s'aii pus 
Şi că în mişcare, dar cu gîndul să lucreze inde- 
pendent de cei din Bucureşti. De aică ideia de a 
se înfiinţa în Iaşi o lisă a parte, Şi pentru a- 

y ceastă ideie erai şi mulți profesori universitari



  

pe: lîngă alţii cari se ţineaii mai de o parte, ne- 
privind cu bunăvoință simpatiile pe cari le ară- 
tam celor din Transilvania şi pe cari ei le cali- 
ficaii de „transilvanomanie“. In cele din urmă; 
cu toate sforțările opuse, cer din Iași ati trebuit 
să cedeze şi să recunoască că Liga nu se putea 
împărţi în două Și că era mai natural ca centrul 
ei să fie în Bucureşti, Dar să nu ne închipuim 
că o asemenea învoire putea să mulţumească pe 
uniă din leșeni, şi mai ales pe cei mai fanatici apă- 
rători ai ambiţiunilor provinciale, Incercările de 
a se face disidență n'aii încetat și la anumite 
ocasiuni se găsia iarăşi cine-va să vorbească de 
dreptul leşenilor de a conduce singuri și așa 
cum înţeleg ei afacerile Ligei. Chiar după doi ani 
de la înfiinţarea, secțiunei din Iaşi, în 1893, ve- 
dem manifestîndu-se. din noii aceste tendinţe de 
obstrucţionism. In congresul Ligei din Maiii, de- 
legaţii secţiunei din Iaşi propun, după ce li se dă- 
duse mandat pe ascuns în acest sens, să se creeze 
„în afară de secţiunea centrală a Bucureştiului 
care este şi va rămînea capul Ligeă Și reședința. 
comitetului ei executiv, pentru Romînii de din- 
colo de Milcov și de Olt, încă două subcentruri 
la Iași și Craiova, simțindu-se nevoia de a se a- 
corda Iașului și un oare-care drept de inițiativă 
proprie“. Citez textual după moţiunea, delegaţior; 
este bine să se cunoască Şi această frasă din li- 
teratura noastră patriotică, cu atît mai mult cu
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cit gazetele n'ait reprodus moţiunea şi aii tăcut 
asupra incidentului. Propunerea a fost, bine în- 
țeles, respinsă şi delegaţii din laşi, văzînd că nici 
sub această formă nu pot cîştiga, oraşului lor 
un drept ce li se părea natural, s'aţi retras din 
congres, 

Sînt semnificative aceste isbueniri momentane 
de separatism şi nu este răii să se ştie de cei 
cari vor veni după noi cîtă abnegaţiune şi cu 
ce suilet sa lucrat de cătră unii tocmai cînd 
se vorbia de „unitate culturală“. Să te mai poţi 
gîndi la ceea ce se petrece dincolo de Carpaţi 
și să vorbeşti de iubire pentru fraţii do acolo 
cînd dinaintea ochilor mai vezi încă linia Milco- 
vului și a Oltului şi priveşti cu neîncredere la 
cei cu cară trăeşti la un loc? 

Intemeiată, Liga își păstră cât-va timp carac- 
terul studenţesc; de aceea ca preşedinte fu ales 

de la început rectorul Universităţei, răposatul 
Alexandru Orescu. Era însă o naivitate cînd se 
credea că va continua, multă vreme ast-fel. Cînd, 
propaganda ci s'a întins, mişcarea a cuprins toată. 
ţara prin înfiinţarea de secţiuni în mai multe 
oraşe, cercurile noastre politice nu puteai sta 
impasibile; un noii cîmp de acţiune li se deschidea 
şi mulți se bucuraii că li se ofere un debuşeii neaş- 
teptat de a-şi exercita influența. Coi din Tran- 
silvania păreaii îngrijiţi încă de la început de 
acest amestec al politicei în chestiunea naţională,
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şi cei de la Tribuna (13 Decemvre 1891) decla- 
raii că dacă ar şti că se va face politică ar fi 

siliţi „să respingă un asemenea ajutor“. Era 

însă de prevăzut acest lucru și, drept vorbind, 

cum ne puteam închipui că politica nu va în- 

terveni într'o asemenea chestiune ? Aceasta s'a 

întîmplat şi se întîmplă în toate părţile unde se 

porneşte o asemenea acţiune, pentru că ce este 

în fond o mişcare naţională în felul celci inau- 
gurate de Ligă decît o chestiune politică? Nu 
trebuia, deci să. ne temem că politica se va fu- 

rişa în afacerile Ligei, ci că se va introduce în 
ea politica noastră, ast-fel cum este înţeleasă de 
cei mai mulți. Ştim care este această politică, mo- 
dul în care este practicată şi resultatele nenuro- 
cite la care ne duce. Ne vom convinge încă odată 
de influenţa ci nefastă din mersul de maj tîrziu 
al Ligei. 

Deja după cele dintii întruniri ale studenţilor, 
oamenii noștri politici începură să se ocupe de 
chestiunea naţională. În şedinţa Camerei din 7 
Decemvre 1890 (vezi Monitorul oficial din 14 
Decemvre), d. |. Grădişteanu ia cuvîntul şi a- 
rată însemnătatea ei pentru vieața noastră poli- 
tică, voind indirect să afle ce atitudine va lua gu- 
vernul față de ea. D. Grădişteanu făcea aceasta 
ca om independent şi ca un soldat devotat al 
luptei noastre împotriva asupritorilor. In curînd 
lucrurile se schimbă şi persoane mai puţin des-
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interesate intervin. Liberalii caută să creeze 

dificultăți guvernului şi pentru aceasta se în- 

cearcă să profite de tot ce le oferia momentul; 

chestiunea transilvăneană îi ispitia, era cova mai 

- puţin banal, un motiv noii de a pune în încur- 

cătură pe adversari. „Pe ca, băcţi!“ se dete co- 

manda în partid, şi care de care se grăbi să-și 

arate mai mult devotamentul în această nouă 

campanie. Nu ştii cîtă vreme s'aii pregătit ata- 

curile ; destul că în discuţiunile la mesagiii din 

1892, liberalii apar de odată impetuaşi, ferm ho- 

tăriți de a face oposiţie guvernului pe această 

temă. D. C. Stoicescu atinge în Cameră punctul 

care le era atît de drag acum liberalilor şi în- 

treabă ce a făcut saii ce are do gind să facă 

guvernul pentru cei din Transilvania, a căror 

soartă trebue s'o plingă ori-co bun Romîn. Era 

atunci ministru de externe Alexandru Lahovari 

care ştia cum să răspundă celor ce umblaii cu 
intenţiuni viclene. Voiii reproduce un pasaj din 

memorabilul discurs pe care l'a rostit atunci 

Lahovari; era o înfierare energică a tendințelor 

de a amesteca în toate politica de partid: „Toate 

aceste - chestiuni (întreita alianţă şi chestiunea 

Transilvaniei] sînt“, zicea Lahovari, „de foarte 
mare importanţă şi trebue să ne apropiem de din- 

sele cu multă grije şi sfială, cu multă desinteresare 

şi patriotism; din aceste chestiuni (afară de ca- 

sul dacă voim să fim criminali sait să trecem



  

de neconștienți) nu trebue să facem o armă po- 
litică unii contra altora.... Aţi debutat în mod 
greşit. AţĂ spus că noi—şi v'a'scăpat cuvîntul 
nenorocit. pe care l-am însemnat ca să nu-l con- 
testați—aţi zis că chestiunea Transilvaniei era un 
cîmp pe care noi n'am Știut să-l exploatăm. Cri- 
minal şi inept ar.fi guvernul care ar exploata 
o primejdioasă popularitate pe acest teren ar- 
zător. Criminal şi. înept ar fi guvernul care, prin- 
tr'o intervenire neputincioasă, indiscretă şi im- 
prudentă, ar mări încă nevoile saii greutățile Ro- 
minilor din Transilvania. Și asemenea chestiuni 
nu le exploatăm într'un interes de popularitate 
meschină şi prin mărginite vederi, căci alții plă- 
tesc scump pentru gloria care am cîştisa-o pe 
acest cîmp. fără pericol“. (J/onitorul oficial din 
1 Decemvre 1892). 

Era un trist debut al liberalilor în chestiunea 
națională. “Socoteala n'a ceşit însă pentru mo- 
ment așa cum se făcuse la club. Liga era încă 
la. adăpostul unei influențe distrugătoare ; cei 
cari o conduceaii eraii departe de gîndul de a 
face causă comună cu cei ce vînaii ocasii pri- 
elnice să lovească în adversarii politici; ea se 
găsia încă într'o atmosferă de sentimente curate 
şi nici o mină sacrilege nu se amestecase în a- 
facerile ei. 

Liga avea atunci în fruntea ei pe un om care 
nu și-a găsit un urmaş demn. E:a Grigore Bră-
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mame i 

“inna, Ce limpede şi cu cîtă seninătate se de- 
gajgază din trecutul Ligei figura acestui neîn- 

"trecut luptător pentru triumful unei cause drepte! 
Modest, disprețuitor de onorurui însoțite cu.sgo- 
mot de fanfare, cult întw'un înţeles puţin cunos- 
cut la noi, cinstit şi mai -ales “stăruitor, de o 
stăruinţă ncînfrîntă, pornită dintrun entusiasm 
luminat şi cumpătat do apostol, el era fericit 

"că-i poate închina -tot sufletul unei acţiuni ge- 
neroase. A fost o fericire pentru Ligă că a pu- 
tut avea măcar cît-va timp un: asemenea on, 
căruia nimeni nu-i putea găsi vre-o pată. 

Nu l-am cunoscut personal pe Grigore Bră- 
tianu. Il cunosc numai din corespondenţa lui 
privitoare la Ligă, o corespondenţă care ar fi 
de regretat să nu se publice odată; l-am urmă- 
rit în dările de seamă asupra activităței Ligei 
pe cari le făcea mai întiîiii în calitate de casier 
şi mai tîrziii, din Maiii 1892, ca preşedinte al co- 
mitetului central, din articolele pe cară le publica 
şi din răspunsurile pe cari le da unora din rău- 
voitorii noştri de la gazetele streine; am auzit 
de la persoane cară l-aii cunoscut, do aproape 
cu cîtă bună-voinţă sprijinea pe tinerii transil- 
văneni cari aveaii nevoie de ajutor, cît ținea 
să facă bine celor cari-l meritati, şi aceasta nu 

„ca sacrificii, un cuvînt atît de obicinuit la noi, 
fi ca o datorie, . 

„ȘI pe lingă aceste calităţi Brătianu mai avea 
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una indispensabilă și cea mai importantă iii 
tru activitatea căreia se devotase. Cunoște -fite 
lucrurile din Transilvania, ceea-ce se vede rar 
chiar la conducătorii noștri politici. Din călătorii, 
lectură, ajunsese să-şi facă o ideio clară de starea 
de peste munţii şi de mijloacele prin cari Sar 
putea aduce o îndreptare. 

Aceste calităţi ale fostului preşedinte al Ligei 
i-ait. fost recunoscute chiar de un dușman al 
nostru. In ziarul Egyeleries din 15 Mart 1893 
«Jancs6 Benedek publica un articol, reprodus do: 
Tribuna (18 Mart), în care arăta cum a făcut; 
cunoștința lui Brătianu şi co convorbire a avut 
cu el asupra Ligei. Ar fi păcat să nu împrospă-- 
tăm în memorie acest articol în care se pune: 
în lumină tactul cu care Brătianu discuta cho- 
stiunea naţională şi modul cum înţelegea el re- 
solvirea ci. Voiii cita cîte-va pasagii din el pentru 
ca să nu rămînă uitate în coloanele unui jurnal. 
„A ajunge cu ajutorul armelor“, spunea Brătianu 
în această convorbire, „la idealul nostru, nici 
un om cu mintea sănătoasă nu se poate gîndi; 
d-stră sînteți mai tari de cît noi. Nici la aceea 
nu negîndim ca să revendicăm drepturile noastre 
cu ajutorul Rușilor saii mai bine al panslaviștilor, 
pentru că aceasta ar însemna şi moartea noastră. 
De aceea, între noi fie zis, acusaţiunea că Ligur- 
lucrează cu bani ruseşti şi în interesul Ruşilor", 
este o prostie..... Scopul: nostru nu e altul de î
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câtă cerem şi să grăbim schimbarea organi- 
-sărei „actuale a monarhiei întrun stat federativ.“. 

„--Moato acestea le spunea Brătianu liniştit, şi cu 

un ton care desarmează pe adversarul cel mai 

aprig. Benedek făcea la sfirşitul articolului re- 

flexiunea : „Avem și noi oameni bogaţi, culți şi 

talentaţi. De ce n'avem oare un Grigore Bră- 

tianu“, 

Și nu trebuo să pierdem din vedere că Bră- 

. tianu cra şi el înrolat într'un partid, era liberal, 

! şi încă unul dintre cei mai fideli membri al 

« partidului. Aceasta nu l-a împiedicat să lu- 

'- roze în chestiunea naţională fără preocupaţiuni 

| dictate de consideraţiuni politice obicinuite Ia. 
„cei cari-și oferă serviciile unui partid. Trebue 

| s să admirăm o asemenea independenţă, rară şi 
! puţin apreciată la noi. 

Grigore Brătianu moare la 27 Febriiar 1893, 

lăsînd Liga aşa cum voia s'o îndrumeze, și încă. 

nu-şi îndeplinise de cît o parte din visul: lui. 

Este uimitoare activitatea pe care a desfăşurat-o. 
în timpul foarte scuit cît a stat în fruntea ci: 

mavem do cît să cetim .raportul făcut în con- 

gresul din Maiii 1893 pentru ca se vedem cît de: 

mult se făcuse pentru causa noastră, cîte jur- 

nale streine fusese cîştigate în favorul nostru 
şi cît de departe se întinsese propaganda. 

Vestea despre moartea neobositului preşedinte: 

a produs regrete unanime. Toţi vedeait în ea o.
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pierdere nemăsurată pentru Lip Jă : şi se întrebat 
cine-l va putea înlocui. : Tora 

Dar, cum impresiunile sînt slabe la noi pentnii 
că ating numai pe deasupra sufletul sai se pierd 

“în vălmăşagul altor impresiuni, cele mai multe 
pervertitoare, şi Brătianu a fost curînd uitat. | 
Sa mai făcut un parastas în Februar 1894, i s'a 
maj consacrat un articol în revista Lic ga din 1898 
(n-rul 10), dar pentru co mai mulţi a rămas ca 
Şi cînd n'ar fi existat. A fost uitat pentru că ait 
voit unii să-l facă uitat. La un om vrednice se 
găsesc la noi o mie cari să-i smulgă o parte 
din stima care i se cuvine. O fi igură măreaţă 
turbură pacea nevrednicilor vinătoră de o glorie 
efiină. . - : 

La Ligă nici pînă astăză Brătianu mare un bust, 
Şi pare că se hotărise să i se ridice, curînd după 
moarte, şi nu numai în Bucureşti, ci la toate 
secţiunile, 
„Ar fi banal să te mai revolţi în contra tăce- 

rei care se face de la o vreme în jurul celor 
cari aii lucrat cinstit; o constaţi, o: înţelegi şi 
treci mai departe, mulţumit că ţi-ai făcut o da- 
torie sfîntă reamintind nişte.merite date uitărei 
de alții. 

"Cu moartea lui Grigore Brătianu se încheie 
și pagina cea mai frumoasă din trecutul Zi, ei. 1 

La cîte-va luni după moartea lui Brătianu: se . 
alege ca preşedinte al Ligeă V. A. Urechiă. 

Came o aaa 

2
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; Să salutăm' intrarea, în scenă a „marelui na- 

ţionalist, a omului providenţial trimis să ne tre- 
zească din amorţeală, să ne înveţe cum se iu- 

beşte ţara şi cum se face dreptate celor asu- 
priţi. Cu glasul lui blind, de o blindeţă pe care 

nu ne-ar putea-o descrie de citun noii La Fon- 

taine care ar da graiii unor anumite animale, cu 

o bunătate de suflet şi un entusiasm pentru care 

“de multe ori nu găsia cuvinte destule în limba 
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noastră, neîntrecutul apărător al causei naţio- 
nale nu pierdea o singură ocasiune să nu ia cu- 

vîntul și să vorbească în numele Ligei. La pie- 

destalul unei statui, la colţul unei strade, pe 
peronul unei gări, la uşa unui vagon, în fruntea 

unei mese, în toate părţile „iubitul preşedinte“ 
"amintea, cu lacrămile în ochi, suferințele fraţilor 

noştri, și valuri de eloquenţă curgeaii din gura 

lui, o eloquenţă uşoară ca frunzele duse de vînt 

să se îngroape întrun şanţ; şi emoţiunea lui 

creștea, faţa i-se ilumina, accentele patriotice 
deveneaii mai puternice cînd aplausele începeaii; 

se simţia fericit că găseşte împrejur o asemenea 

comunitate de sentimente şi că toţi compătimese 

cu aceiaşi sinceritate victimele nedreptăţei un- 

-gureşti. Şi cind, obosit de peregrinările prin ţară, 

de la Severin la Dorohoi şi de la Călăraşi la 

Azuga, peregrinări în cari era întîmpinat, cu 

“steaguri şi tabulhanale, de profesori, elevi, func- 

      

ționari comunali ş. a, sait cînd tribuna—Atez . = 

»LIPT 

Zu 
No Pas 

O CENTRALĂ 

$ 

Ă Q 

UNIVEASITARĂ



18 ” pi 

neului şi balconul Ligei nu-l mai mulțumiai, că. i 

o recreare trecea graniţa şi cu chestiunea na- 

țională în bagaj întreprindea o excursiune pa- 

triotică în străinătate. Il vedem atunci la Haga, 

la Bruxelles, la Christiania, Roma, presentîndu-se 

cînd ca impresar, cînd ca actor al naţionalis- 

mului romîn şi cu aceiaşi invariabilă garderobă. 

patriotică. Peste tot cerea „deschiderea băierilor 

minţei vecinilor noştri“ cum spunea la Atenei 

în 24 Ianuar 1892 în stilu-ă fisurat de predi- 

lecţiune. Jurnalele îi cîntaii osanale, telegrame 

nenumărate anunţaii succesele pe cari le obținea 

şi înfrângerile ruşinoase ale Ungurilor. Era su- 

blim Dătpînul; nimeni nu-l putea întrece, era 

neobosit, veşnic tînăr, de o tinereţă ce se apropia. 

de copilărie. TB 
- Cet cari cunose acest entusiasm pe care foc" ir 

preşedinte al Ligei L-a arătat cît-va timp pamurtlt - = - 

chestiunea transilvăneană îşi vor închipui că 

încă de la început numele lui figura printre fon- 

datorii Ligei, pentru că nu se putea caun Ro- 

mîn atît de dovotat să stea deo parte şi să nu 

sprijinească mişcarea studenţilor. Dar bătrînul: 

naţionalist era un suilet plin de mistere, schim- 

bător, prea schimbător une-ori, cum se plingea. : 

singur că a fost calomniat de cci cari nu l-aii 

înţeles şi nu i-ai apreciat bunele intenţiuni; 
de aceia n'am putea spune precis pentru ce nu 

s'a interesat; de la început de Ligă. Unii aii în- 
ee e ma
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sinuat că Urechiă n'a simpatisat totdeauna cu 

tinerimea, şi în special cu studenţimea, că na 

aprobat totdeauna mişcările că. In contra unei 

asemenea calomnii îi voiii lua cel dintâiii apărarea. 

Probe de dragostea pe care a avut-o pentru 

stndenţi sînt destule : sfaturile pe cari le da 

lor cum să so conducă în Universitate şi, mai 

tîvzii, cum să lupte în chestiunea naţională; 

scrisoarea de adio pe care le-a adresat-o anul 

trecut şi apelul pe care-l făcea iubiţilor săi ascul- 

tători cînd le cerea sprijinul lor pentru tipărirea 

Istoriei Romînilor. Cum n'ar fi putut iubi această 

tinerime care şi ca la rindul ci căuta prilejuri 

nenumărate să-i manifeste simpatiile ? Şi sa mai 

„zis că Urechiă nu privea tocmai bine po Tran- 

siiăneni, că nu-i plăcea întu”o vreme caracterul 

10: e o calomnie şi aceasta, pentru că n'aveni 

= dătcit să ne gîndim cîte cuvinte calde a spus 

despre ci oră de cîte ori a venit cine-va să-l 

roage, pe el binefăcătorul tuturor Romînilor, să 

loapere causa. Tot așa de răuvoitoare e insinuarea 

că înflăcăratul naţionalist star fi simţit puţin 

jignit cînd întemeietorii Ligei nu S'aii adresat 

lui să-i ceară concursul şi să-l întrebe cum ar 

crede mai bine să fie organisată acţiunea. Avea, 

fără îndoială, unele slăbiciuni ilustrul patriot, 

pentru că om era, dar avea şi o calitate pe care 

trebue so recunoaștem, era lipsit de vanitate. 

Alţii mai cunoscători ne vor putea lămuri de
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ce Liga a avut să sufere de la început de ab- 
sența.lui Urechiă ; eii mă mulțumesc cu ceea 
ce am găsit prin jurnale asupra primei lui par- 
ticipări la lucrările Ligei. Intîia oară cînd îl ve- 
dem amestecîndu-se în mișcarea Ligei e pe la 
sfîrşitul anului 1891 şi mat ales în 1892: simția 
poate că ţinerea lui de o parte poate fi preju- 
diţiabilă causei romîne ; în 1893 se apropie tot 
mai mult de Ligă, apare ca preşedinte al sec- 
țiunei din Bucureşti şi curînd după 'aceea în 
fruntea comitetului central. 

Din figura aceasta de proteit sait — compara- 
țiunea e aceiași — de cameleon ce era Urechiă, 
trebue să desfacem—e momentul— înfăţişarea 
luă ca preşedinte al Ligei. Ca istoric, ca literat, 
om politic, om privat ne este maibine cunoscut, 
să-l cunoaştem mai de aproape şi ca naționalist, | 
pentru ca să înlesnim sarcina unui viitor DIGI 
graf al „celui mai mare Romîn de la sfi 'Ş ital 
secolului al XIX-lea“. | 

Cînd era vorba de serbări populare, baluri, „şe- 
zătoră“ sai de pregătiri pentru importarea vre- 
unui filoromîn Urechiă n'avea rival; era în ro- 
lul lui, rol de decorator ex chef, de aranjator 
de ghirlănzi, steaguri şi cocarde. După el ches- 
tiunea transilvăneană se putea resolvi pe o cale 
veselă, dinaintea unui foc de artificii saii între 
cîte-va pahare de şampanie. Nu era banchet de 
la care să lipsească — şi ce banchete patriotice !



De la menuii pînă la toasturi numai cuvinte do 
cel mai înalt naționalism. Am dinaintea, ochilor 
menuul a două din aceste banchete prin care a 
excelat activitatea celor dela Ligă—ce aberaţiune 
Şi ce parodie a sentimentului patriotic se ascund 
în aceste petice de carton pe cari le-aşi fi tre- 
cut cu vederea, dacă n'ar fi semnificative pentru 
modul cum ne batem joc de toate şi amestecăm 
bufoneria, tocmai acolo unde ne luăm acre rave! 
Eraii radioşi ligiștii noştri cînd se regalaii cu 
„tuică carpatică, peştişori din apele gintei latine, 
ridichi din grădinile Sarmizegetusei, vin de Dră- 
găşani fără distincţiune de coloare politică ca la 
Ligă.“ Ce gust, ce stomacuri patriotice! Nar 
fi păcat să se uite asemenea curiosități din li- 
teratura, noastră decrepito-națională Și la care 

"colabora probabil şi preşedintele perpetuii al 
„banchetelor? Trebue ca posteritatea să ne cu- 
noască sub toate feţele, şi e de ajuns de multe 
ori un detalii cît de neînsemnat pentru ca să 
se reveleze deprinderile unei întregi clase de 
oameni — şi de astă-dată a unor oameni cari 
voiaii să ne facă pe toţi.după chipul Și asemă- 
narea lor, 

Cît de mare patriot era încă Urechiă în dis- 
cursurile lui, în nenumăratele lui discursuri! 
Glasu-i vibra de cea mai candidă emoţiune, fra- 
sele isbucniaii ca rachetele şi fie-care cuvînt pă- 
rea o flacără tricoloră. Şi cîtă înțelepciune, ce
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tact politic nu se ascundeaii în aceste discursuri ! 

Cele ce le spunea în şedinţa Senatului din 9 
|Decemvre 1894 (Monitorul ofic. din 16 Dec.) pot 
servi de eşantilion al oratoriei lui patriotice. Cînd 
Alexandru Lahovari, răspunzînd celor cari-l a- 
tacaii, spunea că dacă guvernul ar interveni 
pentru 'Transilvăneni şi Ungurii nu ne-ar da sa- 
lisfacţiune, nu ne-ar răminea de cit să le de- 
clarăm războiii saii să cerem scuse, bătrînul pre- 
şedinte al Zigei perora cu o donquijotească desin- 
voltură : „Presupun, în definitiv, per absurda 
că sa tras sabia. Domnilor, Lăsaţi-mă să spun 
fundul inimei. Nu sînt om politie, nu sînt di- 
plomat, cuget precum cred că e a cugeta ro- 

mîneşte. Presupun că Ungurii vin cu războiii 
în contra noastră, pentru că sai măniat pe noi 
şi că li s'a spus că e iridenta de aci care face 

dincolo toate agitaţiunile. Ei! nu mai ştim şi noi 

mînui o sabie, măcar atîta cum o mînuiaii cei 

din Moldova și Valahia atunci cînd băteaii pe 

domnii unguri? Şi dacă nu vom şti... şi dacă 
n'am şti... adică ce ni star putea întîmpla? Să 
ne incorporeze! Să poftească ! facă ei acest daco- 
romiînism.“ Ce delicioasă soluţiune a chestiunei 
naţionale! Ne puteam bucura și noi şi fraţii 
noştri de peste munţi de o asemenea ingenioasă 

salvare a romînismului. 
Dar acestea sînt numai cîte-va puncte şi întru 

cit-va mai puţin ofensive din lunga activitate
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a lui Urechiă ca preşedinte al Ligei. Trebue să-l 

«<unoaştem şi în alte împrejurări şi mai ales a- 

colo unde a lucrat împreună cu alții, după sis- 
tema în care excela şi pe care voia s'o impună, 

alătură cu tovarăşi săi de muncă distri ugiitoare, 

ca singura tactică dreaptă. 

Intiia oară cînd stati dat mai bine în vileag 

apucăturile şcoalei lui Urechiă & comp. a fost 

în afacerea Ion Lahovari. Să reamintim această 

tristă afacere pentru că ea pune bine în lumină 
cum, se lucra la Ligă sub conducerea lui Urechiă. 

„In Octomvre 1894 Românul publică mai multe 

informaţiuni în cari se spunea că sar fi aflat 

dintr'o sorginte sigură că trimisul nostru la Paris, 

d. Ion Lahovari, ar fi intervenit pe lîngă unele 

jurnale francese să nu mai insereze nimic asupra | 

Ligei şi mai ales ceea-ce ar veni din partea ei. 

Nu trebuia de cît atît pentru ca în tabără libe: 

'rală să se strige: „trădarea e dovedită!“ Bucu- 

ria celor de la Voința naţională era de nedes- 
cris. In n-rul din 22 Octomvre se publica un ar- 

țicol de fond fulgerător în contra celor de la 

putere, reproducîndu-se cu comentarii ştirile date 

de Românul. Se cita chiar numele. jurnalelor 

pe lingă cari s'ar fi făcut intervenţiunea ; se 

vorbea şi de unele persoane marcante din presa 

francesă cari ar putea confirma demersurile ne- . 

calificabile ale guvernului nostru în străinătate. 

Unii afirmaii că cîte-va din actele compromiţă-
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toare Sar afla în mînile celor de la Ligă şi că 
la nevoe se vor da publicităţei. Provocat, pre- 

"şedintele Ligei afirmă însă întw'o scrisoare pu- 
blicată de Voința națională că la Ligă nu sa. 
primit nimic în această privinţă ; indirect lăsa 
însă să se înţeleagă căi probe ar putea exista 
aiurea. De geaba protesta Pindependance rou- 
cine, de geaba desmintea formal singur d. La- 
hovari printi”o telegramă trimisă acestui jurnal 
neadevărurile ce se colportaii pe socoteala d-sale. 
Liberalii continua să exploateze această ca- 

„lomnie și chiar după cîte-va luni d6 la lansarea. 
ei şi după ce nimeni nu putuse aduce vre-o 
probă, singuri cei cari o inventase bătând în urmă 
în retragere, ci nu încetati să vorbească de tră- 
dare. In discursul săi din Senat de la 9 Decemvre 
1894, Urechiă amintea iarăși această miserabilă, 
înscenare şi făcea din noii alusiune la probele de 
trădare ce ar exista în contra celor de la guvern. 

In April 1896 afacerea Lahovari revine iar 
la ordinea zilei şi atunci se face lumină deplină 
asupra modului cum a fost pusă la cale. Sin- 
gur .Urechiă, într'o scrisoare apărută în Dinu- 
dependance roumaine, a recunoscut în urmă că 
totul fusese o simplă invenţiune, la care-și avea, 
şi el o parte de „responsabilitate ; s'a pocăit, 
Sa scusat printr'un iesuitie peccavi, dar a rămas, 
cum trebuia să rămînă, blamat în ochil celor cari 
nai uitat încă acest cuvînt.
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Cei mai vinovaţi, pe lîngă Urechiă, de această 
„calomnie adusă la adresa d-lui Ion Lahovari, sînt 
d-nii Vintilă Rosetti şi P. G. Cantilli, acest din 
urmă, membru pe atunci în comitetul Ligei din 
Paris. D. Cantilli, în zelul săi de neofit liberal, 
nerăbdător să-şi arate credinţa faţă de ceimat 
influenţi membri ai partidului pe care-l servia 
și din care ciţi-va figurati pe atuncă în comitetul 
executiv al Ligci, se grăbeşte într'o zi să scrie 
la Bucureşti că ar fi descoperit un complot mon- 
struos al „boerilor“ contra mişcărei naţionale. 
Interpretind răi nişte lucruri pe cari le auzise 
şi combinîndu-le cu ceea-ce se şoptia de unii 

liberali, d. Cantilli nu ştia cum să denunțe mai 

repede lui Urechiă şi d-lui Rosetti uneltirile pe 

cară şi le închipuia că le desvălise. Comite chiar 

imprudenţa să amestece în scrisori numele unor 

ziare ca Journal des deals, Figaro, ete. afirmînd 

că cel dintâitt sar fi lăsat; să fie cumpărat de gu- 
vern, în urma intervenţiunei d-lui Jules Brun 

pus la cale de d. Take Ionescu. Era de ajuns 

atita pentru ca să se înflorească şi mai departe 

şi să se dea proporții obicinuite la noi ştirilor 
trimise de la Paris de „activul domn Cantilli“ 
care credea că ast-fel serveşte bine 'causa romi- 
nească. Pînă aici lucrurile n'ar fi fost atît de 
grave, pentru că sîntem deprinşi cu asemenea, 
calomnii ce se aduc zilnic adversarilor politici 
la noi. S'a întîmplat însă ca afacerea Lahovari
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să aibă ecoii şi în presa din străinătate. Cei 
de la Paris, şi în special cei de la redacţia lui 
„Journal des debats, ai aflat că şi numele lor 
a fost amestecat în această afacere şi încă în- 
trun mod puţin măgulitor, fiind acusaţi că ar 
fi primit să-şi vîndă serviciile d-lui Lahovari şi 
amicilor d-sale. Indignaţi, naii mai voit să ştie 
nimic despre noi şi despre Ligă, ne-ai închis 
uşa. Cînd, la cît-va timp după incidentul cu d. 
Cantilli, d. George Moroianu, delegatul comite- 
tului secţiunei din Paris, s'a dus la d. Koechlin, 
prim-redactor al acestui jurnal, să-i dea spre 
publicare cîte-va notițe privitoare la Ligă, i Sa, 
răspuns: „regretăm, nu mai putem face nimic 
după conduita necorectă a celor din Bucureşti 
faţă cu noi“. D. Cantilli şi patronii săi puteaii 
fi mulţumiţă de acest succes al diplomaţiei d-lor; 
unul din jurnalele cele mai importante şi care 
ne luase cu atita căldură apărarea era definitiv 
pierdut. Putea serie d. Rosetti în Rominaul din 
25 Octomvre 18914: „Din Paris nise comunică 
că articolul nostru cu privire la afacerea Laho- 
vari a fost răii interpretat de unii ziarişti, cre- 
zînd. că am voit să insinuăm.că aii fost cum- 
păraţi de guvern. Ne grăbim a declara că nu 
aceasta a fost intenţiunea noastră“, Atît numai 
că cei de la Journal des debals nu cetiait Ro- 
minul d-lui Rosetti ca să ia în seamă decla- 
raţiunile d-sale și că demnitatea -presei este
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alt-fel înţeleasă în Paris de cît în Bucureşti. 

Nu voiii mai aminti alte incidente din aface- 

rea aceasta ; istoricul ci mai detaliat se poate 

giisi în Lindependance roumaine din 28 Octom- | 

vre 1894 şi în extrasele po cari le dai, la sfir= 

şit, după cite-va articole din jurnale. Un punct 

asupra căruia voesc să mai insist este că afa- 

cerea Lahovari era numai un episod din o sumă 

de alto intrigi ţesute de liberali; ea cadrează 

bine cu tot sistemul urmat de acești politiciană 

în chestiunea naţională. | 

„Am arătat mai înainte cum liberalii aii voit 

încă de la început să facă din chestiunea naţio- 

nală o armă de oposiţiune contra guvernului. 

De aici interpelările de la Cameră din 1392 şi 

alusiunile continue la nepatriotismul conserva- 

torilor. Liberalii. nu scăpaii o singură ocasiune 

să nu vorbească de lipsa de sentimente naţio- 

nale ale rivalilor lor politici. La aniversarea, Li- 

gei din 24 Ianuar 1893, Urechiă dedea, în con- 

ferinţa ţinută la Atencii, lecţiuni celor de la. 

„guvern cum să-și iubească neamul (vezi darea 

de seamă a acestei serbări în Tribuna din 26 
Ianuar 1893). In discursul de la Senat din 27 

Noemvre 1893 d-l D. Sturdza acusa, pe conserva- 

tori că nu arată nici un interes pentru causa 

naţională şi spunea că bine ar fi fost „să se fi 

făcut, guvernul nostru şi să se facă şi astăzi 

samsarul onorabil în această mult necesară îm-
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păciuire dintre Maghiarii şi Românii din Unga- 
ria ; dar samsarul onorabil al unei împăciuiri 
drepte şi leale“. Cu un an maj târzii, în 10 De- 
cemvre 1894, tot d-l Sturdza învinuia la Senat 
guvernul că „nu dorește alt-ceva mai cu. dor 
decit să se surpe Liga din temelie, decit că se 
sfirșească odată cu întrunirile publice ca să poată 
dormi în liniște şi în pace“, Şi tot pe atunci la 
Cameră liberalii se luptaii din răsputeri să pună, 

“în încurcătură guvernul. Pe cînd Urechiă amin- 
tea la Senat de afacerea Lahovari, d-l Stoicescu 
atingea, aceeaşi chestiune la Cameră. Şi zadar- 
nic le zicea d-l N. Filipescu la Cameră : „aţi a- 
lergat din redacţie în redacţie în Paris doar 
veţi putea avea vre-o probă contra d-lui Laho- 
vari şi gata a da crezămînt Oră-cărui declasat, al presei în contra unui ministru român. Dar 
aţi reușit“ (ședința din 2 Decemvre 1894 ; 1/o- 
hit. ofic. 13 Dec.) și d-l P. Carp la Senat: „lă- 
saţi chestiunea aceasta naţională, lăsaţi-o în sfera. 

„în care singură se poate mişca“ (ședința din 12 
Decemvre 1894; Moniţ, ofic. din 24 Dec.) ; libe- 
ralii nu se astîmpărai, pentru că în ochii lor 
toți eraii trădători, afară de. cei ce figuraii pe 
listele clubului liberal; adevărați Romîni erait 
numai ei. D-] Delavrancea mergea pînă să spună. 
că dacă d-l Filipescu mai avea puţin patriotism îl datoria d-lui Sturdza, ale cărui broșuri patrio- 
tice le-ar fi cetit. :



  

Un incident aţiţă şi mai mult pe liberali în 
1894. După congresul de la Constanţa mai mulți 
studenţi hotărăsc să facă o manifestaţiune pa- 
triotică împreună cu colegii lor din 'Transilva- 
nia și Bucovina pe cari-i învitase. Intorşi la 
București organisează la 14 Septemvre o mani- 
festaţiune la statuia lui Mihai- Viteazul. Studenţii 
se ciocnesc cu poliţia, în învălmășală ciți-va sînt 
loviți și răniţi. De aici mare sgomot, o campa- 
nie înverşunată în contra guvernului de trădă- 
tori, care nu lasă tinerimea, să- ȘI manifeste sen- 
timentele patriotice. Se ţin întruniri, se afişează 
proteste în contra „barbariilor“ patronate de . 
guvern; campania este dusă însă numai de câţi- 
va studenţi ; alţii ati reprobat pe colegii lor (vezi 
Tara din 24 şi 28 Septemvre 1894). Şi fără 
îndoială că liberalii nu eraii străini de acoste 
agitaţiuni. Cum ne-am explica alt-fel faptul că 
Voința națională de la 17 Septemvre anunța că : 
partidul liberal convoacă pe cetăţeni la Orfeii 
în ziua de 18 Sept. pentru a ve şteji „purtarea 
neîncetat antinaţională a guvernului în chestiu- 
nea Romiînilor de peste munți“ şi tot Voința 
făcea cunoscut în n-rul de a doua zi că comi- 
tetul partidului liberal contramandează întru- 
nivea, pentru că studenții aii hotărit să ţină la 
18 Sept. o adunare de protestare în contra ce- 
lor întîmplate la 14 Sept.? Liberalii lucrati în 
comun cu studenţii să discrediteze guvernul,
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Manifestaţiunea de la 14 Sept. a provocat şi 

interpelări în Cameră la care a răspuns cum 

se cuvenea d-l N. Filipescu (şedinţa din 10 Fe- 

bruar 1895; Monit. ofic. din 19 Febr.). Era în 
adevăr o lipsă de tact din partea studenţilor 

cînd: puneaii la cale o asemenea manifestaţiune, 

care crea o situaţiune critică celor veniţi de 

peste munţi şi cari trebuiaii să păstreze cea 

mai deplină reservă. Era oareprudent ca să se 

permită unor supuşi al unui stat străin să ma- 

nifesteze în Bucureşti ? Sînt lucruri elementare 

cari la noi nu se înţeleg, şi ori-cît de binevoi- 

tori am fi pentru expansiunile tinerimei, este o. 

margine peste care nu se poate trece şi mai a- 

les cînd înflăcărarea ei ajunge să fie exploatată 

de ciți-va interesaţi. 

Dar liberalii nu voiaii să ştie de acestea. Pen- 

tru ci guvernul era criminal şi studenţii aveait 

dreptate să se ridice în contra lui. Incidentul 

de la 14 Septemvre le da încă odată prilej să. 

lovească în guvern. Cu această intenţiune a fost 

convocată întrunirea dela Orfeii din 25 Septemvre. 

E memorabilă această întrunire în istoria miș- 

cărei noastre naţionale; pentru că în ea aii re 

sunat cuvintele fulgerătoare ale d-lui Sturdza 

în contra conservatorilor pe tema naţionalismu: 

lui. Am dinaintea ochilor discursul rostit atunci 

de d-l Sturdza, şi nu-mi vine să cred că un băr- 
bat de stat a putut ataca întrun mod atât de:



al 

violent pe adversarii săi politici. Sînt destule 

elemente disolvante în vicaţa noastră politică, 

întîlnim prea adese-ori învrăjibri provocate de 

patimi uricioase şi avem cu belşug oameni cară 

să acuse pe nedrept pealţii, pentru ca să ne a- 

şteptăm măcar de la cei cari conduc în unele 

momente afacerile țărei la mai multă modera- 

țiune şi mai puţină orbire. In acest discurs d-l 

Sturdza repeta la fie-care moment refrenul că. 

„boerii“ sînt trădători de neam: „am căpătat 

toți câți păstrăm numele de Romîn“ zicea d-l 

Sturdza „convicţiunea că boerii noştri cari as- 

tăzi sînt la putere n'ati inimă romînească şi nu 

simţesc romîneşte“. Şi tot aşa mereii: „de un 

_„—<a de zile cine întoarce şi răstoarce chestiunea 

națională? Cine o denunţă ca un pericol geno- 

ral? guvernul romîn în conglăşuire cu guver- 

nul maghiar...» Pentru dinşii e nimic ca să 

sugrume şi să pună în pericol neamul romiî- 

nesc..... Puterea, pentru a trăda interesele na- 

ționale, aceasta e treaba boerilor..... Sint şi 

boeri la Ligă, dar cel de căpetenie priveghează. 

numai ca să ştie ce se petrece“. Şi pe lingă a- 

cestea calificative ca „entusiasm fanariot, com- 

plot miserabil, scribi: năimiţi de guvernul boe- 

resc“. Nu mai vorbesc de desvălirile cu chitan- 

ţele — faimoasele chitanţe cari aii revenit mai 

târziti la ordinea zilei în chestiunea, şcoalelor din 

Braşov. Sînt evident greşeli pentru cari se pot,
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invoca circumstanţe atenuante; nu știii însă ce 
circumstanţe ar putea scusa discursul d-lui 
Sturdza, care a alimentat încă odată mai mult; 
focul nenorocit aprins de liberali să mistue ches1 
tiunea naţională. Şi cel puțin dacă d-l Sturdza 
şi amicii d-sale ar fi păstrat după 1894 entu-: 
siasmul şi interesul pentru această chestiune pe 
care-l arătase pînă atunci. Dar Ştim cum a fost 
întoarsă foaia un an mai târzii şi ce declara- 
țiuni moderate a făcut d-l Sturdza în întru- 
unirea ţinută la Iaşi în 13 Octomvre 1895: „În 
chestiunea naţională situaţiunea noastră este 
clară și netedă. Avem să ne abţinem cu toţii. 
de la ori-ce'act de agitaţiune în afacerile exte- 
rioare ale statelor vecine şi în special ale mo- 
narhiei austro-ungare ,.... Monarhia austro-un- 
gară, ast-fel cum e constituită e o necesitate dei 
prima ordine pentru echilibrul european ca şi:d 
pentru siguranța regatului nostru ..... Sa mai? 
răspîndit încă o vorbă, că ne amestecăm în a- 
facerile interioare ale regatului ungar. Nici a-! 
ceasta nu este exact. O dorință însă ne cuprinde€ 

„ 

pe toţi, ca neînțelegerile şi vrajba dintre Ro-5* 
mîni şi Maghiari să înceteze Şi ca o armonie” 
frăţească să domnească între e... Asupra si- !) 
tuaţiunei de astăzi planează un mare act de 
spontană voinţă a Impăratului-Rege Francise- 
Iosef, un act care este toţ odată un semn bun 
pentru viitor [graţiarea condamnaților în pro- 

b 

st
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cesul Jemorandului]“. Acelaşi lucru spunea d-l 
Sturdza şi în Senat la 5 Decemvre 1897, susţi- 
nînd că „n'a zis nici odată că guvernul romi- 
„desc trebue să intervină dincolo de Carpaţi“. Şi 
aceasta după ce vorbise în 1893 de „samsarul 
onorabil“ şi după ce acusa în 1894 pe conser. 
vatoriă că sînt în înțelegere cu Ungurii, dar nu 
într”o înţelegere favorabilă nouă, ci primejdioasă. 
Ce cerea atunci în 1893 şi 1891 d-l Sturdza de Ia 
conservatori ? Cel mai naiv. ar putea răspunde: 
puterea și atita tot. Aceasta nu-l împiedeca pe 
d-l Sturdza să afirme cu curaj tot în discursul 
de la Iași: „partidul național-liberal totdeauna 
Sa ţinut de promisiunile date. Pot să zic mai 

„mult: promisiunile ait fost totdeauna întrecutet. 
Ast-fol lucraii liberalii în chestiunea naţională 

n 1894: de o- parte afacerea Lahovari, de altă 
„arte protestările de la Orfeii, la cari se asociati . 

:"i-0 parte din studenți, şi interpelările de la 
„ameră, şi Senat. Peste tot, în afară de clubul 
or, Vedeait numai trădători şi spioni. Neamul 

| >mînesc ora îndrumat spre peire şi cei dintii 
ară-l duceaii pe povîeniş eraii cei de la guvern. De 
:cea îngrijiţi, patrioţii de la Voința națională 
16 Decemvre 1894) oftai cu duioşie : „cînd, 
toamne, va veni ziua în care.străinii să nu vadă 
de cît. gatverne „româneşti pe banea ministerială 
n Romiîniei...;. cel puţin în chestiunea naţio- 
nl. A “trebuit să așteptăm pînă la venirea 

3  
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d-lui Sturdza pentru ca să avem, în adevăr, un 
„Suvern romînese“, 

Acestea ar fi de ajuns pentru ca să pună în- 
to tristă lumină uneltirile liberalilor în ches- 
tiunea, națională. Dar lista acestor uneltiri nu 
se încheie aici. | 

In 1894 și 1895 liberalii mai ai la activul lor 
desorganisarea Ligei din Paris. 

Intemeiată în 16 Februar 1891, Liga din Paris 
a avut partea cea mai frumoasă în popularisarea 
chestiunci romîne în apus. Şi aceasta se dato- 
reşte cu deosebire lui Stroe Brătianu care îm- 
preună cu Grigore Brăţianu a adus servicii ne- 
preţuite causci noastre. A fost extraordinară 
activitatea, pe care Stroe Brătianu a desfăşurat-o | 
în timp de mai puţin de doi ani cîta condus 
Liga din Paris. Cele dintii demersuri pe lingă 
redacţiunile cîtor-va ziare și reviste importante 
francese pentru a le cîştiga în favoarea noastră 
aii fost făcute de el. Şi nu era o sarcină Ușoară, . 
Peste tot i se spunea că Romînii sînt atraşi: 
spre tripla alianţă, că înclină spre 0 politică, 
puţin simpatică Francesilor Şi că deci nu se pot 
aştepta la o apărare călduroasă din partea jur 
nalelor francese. Trebuia multă pricepere. şi un 
tact deosebit pentru ca să se atragă măcar cîte-va 
ziare în partea noastră. Şi Stroe Brătianu a reu- 
şit în cele din urmă. In 1891 și 1892, pe lîngă 
articole semnate de mai mulță publiciştă fran-, 

—
_
_
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cesi ce simpatisaii acum cu noi, ziarele şi re- 
vistele Le sicele, Lu republique frangaise, L'eclair, 
Le national, La nouvelle revue, La revue encyclo- 
pedique publicaii nenumărate articole ale lui 
Stroe Brătianu, iscălite cole mai de multe ori 
cu pseudonimul Oreste. Publicarea în acoste jur- 
nale şi în altole, la sfirşitul lui Februar 1892 
(v. Zribuna, 28 febr.), a protestului studenților 
vomini, redactat de Stroe Brătianu, contra ne- 
dreptăţilor Ungurilor a avut un ecoii puternic 
Şi a cîştigat noui simpatii pentru lupta între- 
prinsă de noi. Şi- Stroe Brătianu, deşi foarte 
tînăr —- n'avea încă două-zeci de ani cînd a 
murit —îşi făcuse un plan de luptă, bine chibzuit 
Și chiar bătrîni de dincolo Şi dincoace de munţi, 
cunoscători în chestiunea, naţională, se adresaii 
adese-ori luă şi-l făcea părtaş al hotărîrilor ce 
se luaii în conducerea acțiunei. Moartea lui Stroe 
Brătianu (14 August 1892), ca şi a lui Grigore 
Brătianu, a fost o pierdere însemnată pentru 
mişcarea naţională. 

După încetarea din vieaţă a lui Stroe Brătianu, 
Liga din Paris a mai continuat cît-va timp pe 
calea bună începută în 1891, Cîte-va jurnâle noui 
Şi dintre cele mai importante, ca Journal des 
debais, Le lemps, Lindependance belge, ai fost 
cîştigate pentru noi grație stăruințelor noului 
delegat al comitetului q. G. Moroianu, urmașul 
lui Stroe Brătianu.
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Toate aii mers bine pînă în 1894, cînd ches- 

tiunea romînă ajunsese să intereseze toată presa 

francesă ; n'avem de cit să ne aducem aminte 

de nenumăratele articole şi telegrame publicate 

cu ocasiune: procesului Memorandului. Curind 

însă lucrurile se schimbă: Journal des debats 

e pierdut şi Liga din Paris e nimicită tot din 
causa fanatismului politic şi intrigilor liberale 

ce se ţeseaii în comitetul executiv din Bucureşti. 

Mă aflam numai de cîte-va luni în Paris, cînd 

ai isbucnit certurile din Liga de acolo, cari aii 

avut de urmare paralisarea ci; am urmărit toate 

peripeţiile şi am luat o parte activă la salvarea 

ci, împreună cu cei cari vedeaii primejdia dis- 

creditărei unei societăţi ce făcuse atitea lucruri 

bune şi trebuia să meargă mai departe pe a- 

ceiași cale. 

Să amintim cum s'a descompus Liga din Paris 

pentru ca să se ştie cine sînt vinovaţii şi pen- 

tru că puţini aii cunoştinţă de cum s'aii întîm- 

plat lucrurile. 

Prin Noemvre 1894, doi foşti decemviri, d-niă 

C. Axente şi M. Petrescu, îşi fac apariţiunea în 

Paris. La întrunirile studenţilor şi ale liberalilor 

din Septemvre același an dînşii făcuse pe agenţii 

nemulţumiţilor din oposiţie (vezi Țara. .din 20 

Sept.). Se ştia aceasta în Paris şi se putea pre- 

vedea care era misiunea lor acolo. Abia sosiți, 

amindoi cer cu insistenţă înscrierea lor în Ligă.



37 

Decemvirii fusese însă blamaţi de ligiştii din 

Paris, precum şi de o parte din studenţii bucu- 

reşteni, pentru că-şi permisese si exploateze 

chestiunea naţională adăpostindu-se în dosul ci 

pentru ca să-şi procure, prin liste de suscripţie 

şi milogeală, fonduri suplementare. Scrisoarea 

studenţilor din Paris în contra decemvirilor s'a 

publicat în jurnale (vezi La patrie din 1 De- 

cemvre 1892). De oare-ce în comitetul Ligei din 

1891 se aflaii tocmai cîţi-va din cel cari iscălise 

acea scrisoare, comitetul a respins cererea d-lor 

Axente şi Petrescu de a fi primiţi în Ligă; era 

o atitudine deplin justificată faţă de niște per- 

soane compromise în mișcarea studenţească. S'a 

găsit însă cine-va în comitet, unul singur, să ia 

sub protecţia sa pe cei doi foşti decemviri. Era, 

d. P. Cantilli, pe care-l cunoaştem deja din afa- 

cerea Lahovari. Deşi d. Cantilli iscălise şi dînsul 

scrisoarea împotriva, decemvirilor, totuşi, d-sa 

revenise acum la sentimente mai bune faţă de 

cei pe cari-i desaprobase şi ţinea cu ori-ce preţ 

să introducă în Ligă pe d-nii Axente şi Petrescu. 

Cok-lalţi membri al comitetului s'aii opus însă 

categoric. De aici scandal, calomnii de tot felul 

din partea celor doi nemulțumiți, secunda de d. 

Cantilli. | 

Zelul d-lui Cantilli pentru înscrierea celor doi 

ex-decemviri se explică prin dorinţa d-sale de 

a se arăta cit mai credincios şi binevoitor celor
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de la cară aştepta o protecţiune. Un tînăr pre- 
văzător nu trebuia să-și pregătească terenul încă 
din străinătate pentru ca să nu se simţă prea 
străin şi fără ajutor odată întors în țară? Deja 
în afacere ca Lahovari d. Cantilli voise să se facă 
plăcut celor de la clubul liberal şi în acelaşi 
timp conducătorilor Ligei — să nu se uite că 
Liga era atunci o dependenţi a clubului liberal. 
Şi pentru că decemvirii eraii simpatică liberalilor, 
d. Cantilli nu putea să le arate alte sentimente. 
Deja în Septemvre 18941 Urechiă era acusat că- -Și 
dă mîna cu decemvirii (vezi Țara din 29 Sept.). 
Credeam la început că cra o simplă calomnie; 
dar ne înşelam pentru că înt”o scrisoare diu 
11 lanuar 1895 trimisă la Paris, Urechiă spu- 
nea: „ciţă-va din foştii decomviri, de altmintrelea 
foarte buni tineri, se află la: studii la Paris. EX 
se jeluesc că nu-i primiţi în Ligă. D-nii Mircea 
Petrescu şi Axente aii dat dovezi de frumoase 
sentimente şi activitate şi vi-i recomand. Av cţi 
de zis ceva în contra lor?“ Şi mai bine-voitor 
se arăta Urechiă decemvirilor întro scrisoare 
din 19 anuar 1895, în care se mira că se in- 
voca „un protest semnat contra unor tineri cari 
odinioară şi-aii luat titlul de „decemviri“ şi că 

„Puteaii socoti unii că „acel fantesist „decemvi: 
rat“ a fost de :natură de a pronunţa moartea 
civilă contra unor tineri ce poate aii comis gre- 
şeli de acelea cară fatal sînt legate de tinereţa



39 

* fără experienţă“, Urechiă îşi aducea de sigur 
aminte de cînd fusese şi cl tînăr şi tot aşa de 
puțin experimentat ca şi amicii săi din 1895. 

Cînd cei din Bucureşti ai fost avisaţi că cu 
nică un preţ; cei doi domni nu vor intra în Liga 

“din Paris, presiuni de tot felul sai pus la cale 
pentru ca să li se dea satisfacţiune. Cei din co- 
mitetul executiv spera încă la o înțelegere, 
peniru că totul li se păzea „o mănie tinerească 
şi trecătoare“, Do altă parte însă unii şoptiail . 
că pornirea contra protejaţilor liberalilor era 
datorită unui amestec al conservatorilor în Ligă. 
Această versiune a circulat Şi prin jurnale pentru 
ca să se ascundă adevăratul motiv pentru care 
decemvirii erati ţinuţi la distanţă. Vaţionalul de 
la 12 Ianuar spunea că „guvernul văzînd că a 
scrintit-o cu intervenţia sa pe lîngă presa fran- 
cesă, și știind că mal cu samă secțiunea Ligei 
din Paris e acea care duce propaganda cea mai 
activă... a făcut prin ministrul nostru la Paris 
tot posibilul ca să desbine pe membrii acestei 
secţiuni.“ Unii şi-ar fi putut închipui că în ade- 
ăr lucrurile se petroceaii astiel, pentru că ziare 
conservatoare ca Timpul şi Ţara (10 Ianuar 1895) 
anunţaii neprimirea, d-lor Axente şi Petrescu în 
Ligă pentru motivul că ar voi să facă politică 
colectivistă. În realitate simpatiile politice ale 
d-lor erai mai mult saii mai puțin indiferente, 
pentru că chiar dacă ar fi fost primiți în Ligă 

*
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uşor puteaii fi puşi în imposibilitate de a lucra 
în sensul cum primise mandat de la Bucureşti, 
majoritatea comitetului secţiunei fiind departe 
de ori-ce preocupaţiuni politice. Motivul adevărat, 
era că, nişte tineri descalificați şi cari nu se des- 

- vinovăţise nu mai puteai figura într'o societate 
cinstită şi desinteresată. Şi cum sar fi putut 
ca aceia cari-i înfierase cu doi ani mai înainte 
să le deschidă brațele? Era un lucru pe care 
cei de la Bucureşti nu-l puteati pricepe, pentru 
că altfel judecaii dînşii moralitatea cui-va. 

Pentru că d. Cantilli se lăuda că în cele din urmă 
prietenii d-sale tot vor pătrunde în Ligă, pentru 
că așa se cere de la Bucureşti, comitetul sec- 
țiunei din Paris hotărăște să nu-l cruţe nici pe 
dînsul. Se ştia că d. Cantilli deschisese o listă 
de suscripție pentru o lucrare a colonelului Hen- 
nebert de la Versailles privitoare la Romînii din 
Transilvania, se aflase că d-sa incasase o parte 
din suma ce zicea că trebue să se adune pentru 
tipărirea lucrărei, și aceasta cu toate că Henne- 
bert sai Liga nu-i dăduse autorisare în acest 
sens și cu toate că nici nu se începuse redac- 
tarea publicațiunei. Pentru cercetarea faptului 
so numeşte o comisiune de anchetă pe care, de 
altmintrelea, singur d. Cantilli a cerut-o. Comisiu- 
nea lucrează vre-o trei săptămîni Și-și depune 
raportul în şedinţa Ligei din 27 Ianuar» 1895. 
Conclusiunea raportului era că d. Cantilli nu se
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condusese corect, pentru că nu era împuternicit 
de nimeni şi nică momentul nu venise — colo- 
nelul Hennebert nu scrisese încă nici un rind 
din studiul pe care-l avea în vedere-—să des- 
chidă o listă de suscripţie. D. Cantilli voia să 
se justifice spunînd că intenţiunea d-sale cra să 
asigure din 'vreme cheltuelile de tipar şi că pe 
de altă parte restituise unora din suseriitori 
suma, incasată, după ce văzuse că publicațiunea, 
întîrzie. Ori-cum, faptul era necorect şi de aceea 
în aceiaşi şedinţă în care s'a cetit raportul s'a 
votat şi excluderea d-lui Cantilli din Ligă. 

D. Cantilli ştiindu-se sprijinit: de cei din Bu- 
cureşti începuse încă din timpul cînd se ancheta 
casul d-sale să cîştige aderenţi, să lucreze în 
contra comitetului existent şi să întemeieze, sub 
presidenţia sa, o altă secţiune a Ligei. Reuşeşte 
să capete vre-o cinci-zecă de iscălituri şi astfel 
convoacă la 14 Ianuar (vezi Naţionalul din 22 
lanuar) pe cei cari se lăsase să fie ademeniţi 
de d-sa, pentru ca să se constituiască într'o nouă 
Ligă. E de remarcat că cei cari se alăturase pe 
lîngă d. Cantilli erati recrutaţi în majoritate din 
persoane cari nu dăduse nici odată pe la Ligă, 
o dispreţuiaii chiar dacă nu o batjocuriaii. Ceia 
ce-i atrăgea acum era scandalul şi mai ales o- 
casiunea de a calomnia pe cei cari țineaii să 
lucreze cinstit și să păstreze o atitudine inde- 
pendentă.
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Pentru cci din comitetul executiv de la Bucu- 
vești fapta d lui Cantilli nu era de loc condam- 
nabilă; dînșii nu găsiati nimic de zis cînd d-l 
Cantilli, înainte de a aștepta judecata, agita în 
toate părţile şi se erija în şef al unci nouă Ligi. 
Intru cît ar fi reprobat o asemenea purtare cînd 
răsvrătirea devotatului lor li se părea îndrep- 
tăţită? Şi ştim că ceea ce a făcut d. Cantilli la 
Paris s'a repetat în 1896 în Liga din Bucureşti, 
cum vom vedea, cînd vom ajunge Şi la acest 
trist incident. 

După excluderea d-lui Cantilli, comitetul exe- 
cutiv nu mai voia să ştie nimic de vechea, Ligă 
din Paris. Urechiă şi amicii săi erati convinşi 
că dreptatea era de partea d-lui Cantili pe care-l 
socotiaii drept o victimă a. unei răsbunări co- 
pilăreşti, 

Vechiul comitet din Paris, văzînd că comite- 
tul executiv a rupt ori-ce relaţiuni cu cl, se 
hotărăşte să facă un ultim demers, deşi nu se 
putea spera mult, cunoscută fiind îndirjirea celor 
de la secțiunea centrală, unde numai cei cari 
lucraii după cuvîntul de ordine dat de oi crai 
bine priviţi. Pentru ca să se arăte detaliat cum 
se întîmplase neînțelegerile, se decido să se tri- 
mită doi delegaţi la Bucureşti. Am fost aleseii 
şi d. G. Moroianu. | 

Nu voiii uita nick-odată şedinţa comitetului în 
care am căutat să justificăm atitudinea noastră
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faţă de d. Cantilli şi tovărăşii d-sale. Nu-mi mai 
aduc exact aminte ziua în care sa ţinut şe- 

dinţa (procesul-verbal al ci a dispărut de la Ligă, 

cum aii dispărut şi alte acte). Era, cît ştii, pe 

la sfîrşitul lui Februar 1895. Atunci am putut 
cunoaşte întiia oară cît de mult orbeşte la noi 

pasiunea politică și cît de departe merge fana- 

tismul preconisat în anumite cercuri. 

Eraii de faţă, printre alţii, Urechiă, Gogu Can- 
tacuzino, d-nii Delavrancea şi Pericţeanu-Buzăii. 
Am expus cum S'ati întîmplat lucrurile, de unde 

s'a iscat neînţelegerea şi în ce mod s'a condus 
d. Cantilli. Nimeni nu voia să iea în conside- 
rare ceea-ce spuneam. Şi cel mai pornit era 

Urechiă, care mă întrerupea mereii, cu o violenți 

ce mă mira, de la un om ce se plingea în con- 

tinuit că e bolnav, că trebue să-l cruţ — scene 
cari-i plăcea să le repete. Şi am avut atunci o 

ilusiune. Mi se părea că aud cuvintele gaşperiţei 
din povestea Znșiră-te mărgările: „un tăciune şi- 

un cărbune — taci, băete, nu mai spune,“ Mă 

înşelam? mi se pare că nu; de atunci mam con-' 
vins din ce în ce mai mult că bătrînul preşe- 

dinte a jucat în Ligă rolul ţigancei din poveste. 

Şi alături cu Urechiă, Gogu Cantacuzino şi d. 

Delavrancea mă învinuiaii cei mai mult că apăr 
o causă nejustificată şi că avea dreptate d. Can- 

tilli să nu se supună hotăririlor noastre nechib- 

zuite. Zadarnic mă încercam să-i conving că în
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modul acesta vor nimici Liga din Paris, dîna 
satisfacțiune unor persoane cal lucrati contra 
ci şi numai pentru ambiţiunile lor; nică unul din 
comitet nu voia să ştie de desvinovăţirile pe cati 
le aduceam. Toată discuţiunea n'a avut nici un 
vesultat. Nu mal era nimic de făcut. Am plecat 
desgustat şi cu o cunoștință mai mult de oamenii 
noştri și patriotismul lor, 

Liga din Paris era pierdută. Comitetul execu- 
tiv a recunoscut în cele din urmă Liga impro- 
visată de d-l Cantilli, dosfiinţind de fapt secţi- 
unea veche. La congresul din Maiă 1395 ches- 
tiunea Ligei din Paris a fost pusă din noii în 
discuțiune de doi delegaţi ai ei, dar uici de astă 
dată nu s'a mai putut face nimic. Cit despre 
activitatea nouei Ligă, o ştim; nu s'a mai lucrat 
nimic şi ast-fel și în Paris chestiunea naţională 
a căzut la fund. 

Las la o parte alte amănunte din această afa- 
cere; unele se vor putea vedea din actele po cari 
le reproduc la sfirșit pentru ca să se cunoască, 
din corespondența oficială cum ai procedat cei din Bucureşti. 

E, fără îndoială, neplăcut, să mai reaminteşti 
astăzi asemenea lucruri; dar trebuiaii să fie ştiute odată pentru ca să se poată stabili responsabi- 
lităţile. 

" Cînd'mă gîndesc la cele întîmplate în 1894.— 
1895 nu-mi vine să cred că oameni ce pretin-
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deaii că servesc causa naţională aii putut co- 
mite atitea nemernicii. Cei cari am luptat pen- 

tru salvarea Ligei din Paris putem avea însă 

satisfacţiunea că ne-am dat bine samă de ceea- 

ce se pregătea pentru discreditarea mişcărei na- 

ţionale. Descompunerea Ligei din Paris deschi- 

dea seria scandalurilor ce aveaii să se întîmple 
mai tîrziii şi din aceleași cause în țară. 

Şi mi se va mai putea aduce acum învinuirea 
că sînt nedrept cînd fac cu deosebire pe Urechiă 

vinovat de compromiterea Ligei încă din 1894— 

1895? Sint şi alţii cari ai lucrat în acelaşi sens 

cu el —pe unii îi cunoaştem deja, pe alţii îi vom 

vedea mai departe -- dar în fruntea lor e preşe-: 
dintele de mai mulţi ani al comitetului din Bu- 
cureșşti. 

Nu este de ajuns să iea cine-va parte la toate 
întrunirile Zigei, să ţină discursuri, să publice 

"volume cu autografe, să trimită din cînd în cînd 
vre-o scrisoare la jurnale, să învite şi să pre- 
umble prin țară vre-un filoromîn, pentru ca să 
zică că aduce servicii preţioase causei naţionale. 
Misiunea unui preşedinte al unci instituţiuni ca 
Liga nu se poate opri aică; trebuo.o altă ini- 
țiativă, un alt spirit, o couducere pătrunzătoare; 
neşovăitoare şi cinstită. Dar ce lucruri însem- 
nate a făcut Liga sub Urechiă şi după ce o pri- 
mise atit de bine constituită de Brătianu? A 
protestat și s'a pus în mişcare în timpul pro-
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cesului Replicei și al Iemoranduluă ? Dar ase- 
menea protestare nu venia numai de la Ligă, 
ci de li toţi Romînii, şi nu era un merit al luk 
Urechiă sai al amicilor săi dacă în anul 1893 
şi 1891 cnrentul. naţional s'a manifestat cu pu- 
tere cu 'ocasiunea judecăților de la Cluj. 

Şi chiar dacă fostul președinte al Ligei şi-ar 
fi însemnat activitatea, cu cite-va lucruri mai bune, 
cînd punem în cumpănă acţiunile-i nimicitoare, 
acestea trag prea mult pentru ca să ne închi- 
„Puim că ar fi putut fi compensate de puţinul 
bine pe care l-ar fi făcut. Ati comis Şi alţi oameny 
greşeli, dar acestea s'aii Șters în cele din urmă, 
pentru că aii lăsat şi ceva trainic Şi pentru că 
în bilanţul definitiv al faptelor lor s'a găsit la 
activ un plus de acţiuni binefăcătoare, 

Dacă aşi fi în alte părți nași mira cum s'a “putut lăsa atita timp conducerea Ligei în miî- 
nile lui Urechiă. La noi un asemenea lucru nu 
mă, surprinde, pentru că sîntem cei mai dovo- 
tață închinători aă falsităței și ni se impune ca 
o datorie să ne înșelăm pe noi şi să înșelăm 
pe alții. | | 

Se ştia de mult de ce era capabil Urechiă. În timpul cît a stat la Ligă a fost atacat în ne- 
numărate rînduri, atacuri venite une-ori de la 
persoane interesate, dar în deplină cunoştinţă de 
co se petrecea la Ligă. În n-rul din 21 Mart 1895 al Tărei (veză și n-rul de la 11 Mart) se desvălia



47 

  

printre altele o mică mânoperă a preşedintelui 
Ligei în timpul procesului. Memorandului, cînd 
secțiunile din ţară hotărind săţină meetinguri 
de protestare, dînsul le trimite o circulară în- 
vitîndu-le să, procedeze cu tact pentru ca să nu 
aducă supărare poliţiei şi prefectului, adecă în 
realitate să nu se țină meetinguri, dacă sar simți 
că aceasta e dorința prefectului. Chiar foştii lui 
amici de odinioară nu l-aii cruțat mai tirziă și 
l-aii denunţat ca paralisatorul acţiune Ligei, 
deși acusatorii lui nu eraii nici oi nevinovaţi 
(vezi Gazeta, 13 april 1896). Dar ce să mai zi- 
cem când un membru al comitetului din Bucu- 
reşti scria despre Urechiă la Paris în 12 Ianuar 
1894: „acest om minte de multe ori şi este tare 
înăsprit pe toţi aceia cari se ocupă cu oare care 
interes de Ligă și activitatea ei, fiindu-i frică 
să nu-i întunece cine-va gloria numelui lui. Este 
un adevărat om căzut în copilărie“ şi când ace- 
lași membru al comitetului îi întindea peste cîte- 
va luni mîna să distrugă împreună Liga din 
Paris? Şi cum să mai judecăm faptul că după 
toate acestea, după ce în congresul din Maiii 
1896 a, fost blamat, în acelaşi congres se -pro- 
pune să fio rugat să primească, presidenţia de 
onoare (Epoca din 15 Maiii 1896)? Şi tot aşa, 
cînd mai tîrziii nici nu mal voia să treacă pe 
la Ligă, e din noii ales în comitet şi în cele din 
urmă, deşi se plîngea 'zilnic că sănătatea 'e
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sdruncinată saii ameninţa cu demisiunea, i se 
dă iar presidenţia în comitetul executiv. Sînt 

încă mulţă cari cred că în Urechiă am pierdut 

pe cel mai sincer şi vrednic naţionalist. Tran- 

silvăneniă l-aii socotit și mulţi din oi îl socotesc 

încă drept cel mai mare binefăcător al lor (vezi 

Tribuna din 26 August 1895 şi 21 Maiii 1896). 

Să mi se dea voie să am altă părere şi să mă 

întreb unde este „marele naţionalist“. Numai duş- 
manii noştri ne-ar mai putea trimite un al doi- 

lea ca ol. 

„Pe cînd Urechiă se bucura că Liga ajunsese 

ca 'o familie a lui — ştim că-i plăcea să aibă cît 

mai multe asemenea familii — unii se îngrijiail 

de această degenerare a ci într'o „gaşcă“, cum 

o numiaii cei de la Țara, 26 Noemvre 1894. Nu 

era însă nimeni de vină, se zicea la Ligă, dacă 

în comitetul ci figurait în majoritate sait numai 

liberali. Singuii liberalii puteaii conduce o insti- 

tuțiune naţională, pentru că numai ci aveai a- 

devărate sentimente patriotice. Saii cum spunea 

corespondentul din Bucureşti al Tribunei (14 

Maiii 1895): „era lucru firesc ca în partidul na- 

ţional-liberal să se afle mai mulţi bărbaţi înflă- 

cărați pentru ideia naţională şi prin urmare ma- 

joritatea membrilor Ligei să fie compusă din 

acest partid.“ Aii fost cît-va timp în comitet şi 

vre-0 doi, trei membri de altă nuanţă politică, 

în afară de liberali. Dar aceştia, din causa fa-
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* natismului politie al celorlalți, se găsiaii într situaţiune puţin tolerabilă, şi cum ar f putut fi altfel cînd eraii. calificaţi de spioni? În cele din urmă, desgeustați, ai fost siliţi să-şi dea demisia, cum a făcut d.N. Filipescu în 1894. (v: Țara din 6 Octomvre) şi mal tirziă d-nii IL. Grădişteanu Şi AL. Balş,: Cît timp figurau în Ligă şi alte ele-! mente, liberalii se plîngeaă că lipseşte omoge- nitatea, motiv pe care la „invocat. cîţi-va din 
membrii comitetului care în congresul din Mai 1894 şi-aă dat pe neaşteptate demisiunea. ȘI cînd - în 1895 comitetul executiv era com pus în întregime din liberali şijurnalele conservatoare se plingeaii că la: Ligă se face numaj politică de partid, li se părea natural celor de la Gazeta. poporâlui (28 Mart, 1895) să răspundă la aceste plingeri că „Conservatorii sînt. furioși că: nu maj pot avea spion în sînul Zigej.« a i "Cei din comitet căutaii, bine înţeles, să înlă- ture acusaţiunea că la Ligă S'av face politică libe- rală. La ori-ce ocasiune desmințeaii un asemenea Svon, punind înainte desinteresarea lor şi senti- -mentele de buni. Romîni cari-ă . călăuzeaii. În răspunsul la declaraţiunile conteluj Kalnoky în delegaţiunile ungurești (v. Zribamna din 20. 0c- tomvre 1894) membrii. comitetului protestaii că „Mişcarea națională Şi Liga ar: fi în serviciul 

Vre-unui partid politic.“ Atât numai că cine-va 
r
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le-ar fi putut aduce aminte de proverbul frances : - 
crozez cela et buvez de Peau. 

Pacea, senina pace a'fariseului, se turbură după 
cît-va timp în: familia de la Ligă, Numărul ne- 

| mulțumiţilor cu direcţia falsă ce se dedea „casei 
sufleteşti a tuturor Romiînilor“, cum era numită 

“Liga de un adorator Şi imitator în. stil al lui 
Urechiă, creştea, şi la congresul din Maiit 1895 
un curent energic se pornește contra celor cari 
lucraă sistematic la: disereditarea ei.. In loc 

“de aplausele de altă dată — scumpelo aplause 
la cară-şi încălzea entusiasmul patriotic nu mai 
puţin scumpul preşedinte — comitetul primeşte 
de astă dată-un vot de blam. Ce se va fi. pe- 
trecut în sufletul celor din. comitetul executiv — 
de astă dată executat... numai un actor fluerat - 
de publicul care-l răsfăţase mai înainte ne-ar 
putea spune. Supăraţi, Urechiă” şi tovarășii săi 
răspund cu un melancolic adio la acest vot ne- 
așteptat și părăsesc sala Ateneului unde se ţi- 
-nea congresul, 

„Ingratitudine omenească“ şi-aii zis coă surghiu- 
niți din lăcașul unde: gustase .deliciiie unei. po- 
pularităţă ispititoare: „dar nici noi nu ne vom 
lăsa.“ Ciţi-va, din ci mai adăogaii: „Ziga nu poate 
fi de cît:a noastră; nu ne vrea ea, 0 vrem noi.“ 
ŞI și-aii adus atunci aminte de exemplul dat cu 
un an: mal înainte de amicul lor din Paris. Peste 
cite-va zile Liga avea două firme Şi pe amîndouă, 

r
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sta scris „unitatea culturală a tuturor Romînilor.& 
Prevăzător, casierul avusese ideia mîntuitoare 
să ia şi casa de bani ca să nu intre în mîna 
noilor veniţi, deşi aceştia n'ar fi găsit poate toc- 
mai mult în ea. Şi ce decepţiune pentru cei din 
comitetul noii cînd se vor fi văzut numai cu 
„casa suiletească.“ 

Nemulţumiţii cari formase o nouă. Lig gă cul- 
turalei — să-ă zicem mal bine Liga răserăliților — 
nu voiaii cu nică un preţ să se supună votului 
congresului pe care-l considerati ca nelegal. Prin 
articole de jurnale (v. Gazeta din 15 Maiii 1896) 
şi manifeste se ridica contra, celor. cari-i tra- 
tase cu atita asprime, pe ci făcătorii de atitea 
minuni patriotice. Şi cel mai revoltat era ca- 
sierul, d. Perieţeanu-Buzăii, care a mers pînă să 
trimită prin portărei o somaţiune preşedintelui 
noului comitet-prin care-l avertisa să. “părăsească 
în 24 de ceasuri localul Ligei din Strada :Nouă 
pe care-l închiriase, cum spunea, „personal“ (. 
Liga română, n-rul 1). D..Perieţeanu-Buzăii se 
identificase atît de mult cu Liga în cît confunda 
localul ci cu propria sa locuinţă, după cum. fă- 
cuse şi cu casa de fier. Şi nu numai atît. Cînd 
noul președinte n'a 'luat în seamă somaţiunea 
casierului, acesta a început cu plingeri pe la 
tribunal, darea, în judecată a comitetului noii 
(v. Liga, n- -rul 2). De altă parte noii aleşi aveait 

-Să lupte şi cu comitetul secţiunci București, nu
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mai puţin . recalcitrant de cît cei din vechiul 
comitet central. Nu. rămînea de cît să se aleagă 
un alt comitet al secțiunei în armonie cu cel 
executiv. . Ast-fel în Junie 1896 Liga ajunsese 
să aibă în Bucureşti patru comitete. Nu ne puteam 
plînge de lipsă de patrioţi. 

Această luptă între Liga veche şi Zîga nouă 
a ţinut mai multe luni. Iubitorii de scandal a- 
veail cu ce se desfăta, Și se pare că de cât- -va 
timp am prins o slăbiciune pentru asemenea, 
scandaluri. O altă societâte n'a voit să se lase 
mai pe jos de Ligă şi ne-a dat în timpul din 
urmă un spectacol analog. Şi lucru curios, ai 
crede că sînt nume predestinate să producă e- 
fecte inepuisabile de ironie. Acum ciți-va ani 
Liga pentru - unitatea culturală Şi anul trecut 
societatea Unirea. Ce coincidenţe... nici un vo- 
devilist nu le-ar putea nimeri mai bine. 

In Decemvre 1896 cortina cade în sfîrşit peste 
acest desgustător spectacol. In n-rul din 15 Dec. 
Liga română anunţa : „amîndouă comitetele exe- 
cutive ale Ligei, cel vechiii Şi cel noii, şi-aii dat 
frăţeşte mînile şi s'a învoit a fusiona definitiv 
ca ast-fel să nu mai fie de aici înainte de cît o 
singură Ligă pentru unitatea culturală a luturor 
Românilor“. In acelaşi număr se făcea cunoscut 
că un noit congres -avea să. se ţină la 12 anuar 
1897. Congresul se întruneşte şi se alege un 
Singur noii comitet, 'Taberele erati împăcate —
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comedia se încheia bine. Ligiştii dintro parte şi 
din alta so îmbrăţişaii veseli. Un asemenea mare 
act patriotic trebuia sărbătorit. In sara congre- 
sului o masă se întindea la Zlolel Union — numele 
otelului era “semnificativ; totul se aranjase ca 
efectul împăcărei să [io de cea mai reușită artă 
teatrală. Şi ce toastură înălțătoare sait ținut la 
acest banchet! Seria lor era deschisă de d. Pe- 
rieţeanu-Buzăti care-şi exprima tocmai: “dorinţa 
sinceră „ca fraţii de peste munți să stabilească 
în sînul lor o armonie reală“ (. Liga romînă, 
1897, n-rul 3). 

Sint un om care nu mă impresionez de ase- 
menea, încheieri de pace. Cred mai mult în efi- 
cacitatea unor mijloace mai drastice Şi mai ales 
la noi, unde vinovatul sai umilitul'do eri poate 
ajunge impertinentul sati dictatorul de mîne. De 
îndată ce cine-va, s'a arătat de ce este în stare 
să facă, ar fi o slăbiciune să-i mai acorzi favorul 
unci iertări; ar fi să reînoeşti o experienţă fă- 
cută şi să plăteşti scump o pornire generoasă 
de un moment. Ceoa-ce făcuse comitetul vechiii 
al Ligei în 1896 nu era o greşală asupra căreia 
se putea trece. Cind cine-va provoacă asemenea 
scandaluri, cînd pentru motive de ambiţiună per- 
sonale nu-și recunoaşte vinovăția şi caută -să 
întroducă fermentul discordiei, ar fi un exces 
de indulgență să-i mai întinzi mîna, Şi să-l aduci 
iarăşi “acolo de unde trebuia eliminat pentru
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totdeauna. Era o greşală de neiertat, o lovitură 
mai mult” Zigei, cînd în congresul din Ianuar 
1897 se alegea din noii în comitet cite-va din 
persoanele cari se răsvrătise în Maiii 1896. Si 
nu pot'pricepe mai ales cum administraţia Ligei 
a fost iarăşi dată în: mînile casierului de may 
înainte care fugise cu casa de bani. Nu era ceva 
Suspect în această fugă şi nu trebuia să se taie 
scurt cu asemenea detestabile apucături? 

Este surprinzător cît de uşor cădem dintw'un 
extrem în altul. De o parte ne arătăm nici -că 
se poate mai fanatici, de altă parte ne place să 
ne punem la adăpostul unei toleranţe creștineşti. 
Şi plasăm răi şi fanatismul Şi toleranța, negîn- 
dindu-ne la: urmări, pentru că lucrăm numai sub. 
impresiunile' momentului Și aşa cum ne închi- 
puim că e mai bine sait cum ni se dictează de. 
alţii. : : ia 
“In 1896 era momentul de a Salva Ziga de la, 

0 discreditare ce era vădită. Cit timp nu s'a în- 
țeles gravitatea situațiunei şi cît timp nu saii 
înlăturat, din -vrome elementele cară erai vino- 
vate de compromiterea unei acţiuni îndrumate 
atit de bine, nu no rămînea de cît să suportăm 
consecințele. 

e 
Şi: consecințele stati arătat curind. Liga şi-a. 

pierdut după :1896 puținul . prestigiii . ce-i mar 
rămăsese, cu -toate încercările celor din comiteţ 
de-a i-l reface Și de a o impune iarăşi atenţi-



55 

  

unei publicului cu manifestațiuni Şi sărbătorirea 
unui eveniment, însemnat din istoria noastră ca 
revoluţiunea din 1848 sati tricentenarul morţei 
lui Mihaiii-Viteazul. In cei din urmă ani toată 
îngrijirea comitetului executiv s'a concentrat în 
reabilitarea insituţiunei compromise, o reabilitare 
tirzie și greii de ajuns cu mijloacele ce se pro- 
puneaii. Numărul membrilor scăzuse, cei mai 
mulţi ne mai voind să figureze într'o societate 
compromisă. In. 1898 se trimit în toate părţile 
blanchete de înscriere cu un 'apel la cei cari 
mail aveaii inimă romînească (pentru cei de la 
Ligă numai nişte Romîni răi puteaii să refuse 
sprijinul unei firme aproape de faliment). De 
geaba, membri noi-nu se-mai arătaii ca mai. 
înainte. Fondurile eraii pe sfîrşit şi casierul era 
cel mai interesat ca Liga să nu fie prea săracă; 
de aici iniţiativa unei suscripţiuni ' naţionale 
care rămîne şi ea o simplă dorinţă neîndeplinită 
(i. Liga română, 1897, n-rul 39). Şi cînd toate 
apelurile, toate insistenţele n'aii avut efectul 
aşteptat, o ideie ingenioasă i-a venit casierului, 
una din acele idei la care recurge negustorul 

-Ssaii jurnalistul desperat, cînd anunţă că ori-ce 
cumpărător. sait abonat va primi un mic cadoii, 
Nam crede că într'o şedinţă a Zigei din Noemvre 
1898 casierul, pentru a atrage membri proaspeţi, 
a propus ca :0ori-ce noii înscris să aibă-o re- 
ducere la un croitor — lipsia. cine-va să strige .
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la uşa: Ligei: „poftiță, domnilor, aici se îm- 
bracă eftin ori-ce bun patriot“, Şi iarăși n'am 
crede că lucrul acesta s'a. publicat, împreună cu 
oferta croitorului, încîntat de noii clienţi pe cari-i 
aducea -casierul,: în însuși jurnalul: patronat de 
Ligă. Să deschidem - n-rul 48 al Ligei  romîne 
din 1898 şi ne vom convinge. Dar. nici. acest 
expedient 'n'a reuşit — ar fi avut poate efect 
dacă ar fi fost în timpul perisei“,. cum a avut 
efect: mai în urmă o reclamă de același fel la, 
un Oare-care club politie: | 
"Degenerarea  Ligei se putea vedea şi din în- 

trunirile ei anuale. Am avut curiositatea să mă 
duc, după 'ce mam întors din streinătate şi cre- 
deam că poate Liga tot nu era așa de decăzută, 
cum auzisem, la-una din 'aceste întruniri. Vre-o 
două-zeci,: trei-zeci de membri cari veniaii să 
voteze':0 listă: de: delegaţi, întocmită de acasă 
şi aşa cum îi convenia, d-lui: Perieţeanu-Buzăii, 
conducătorul alegerilor și cel. mai interesat să nu 
se strecoare vre-o persoană care i-ar putea tur-: 
bura liniştea, de care avea nevoie în srelele-i 
operațiuni financiare. Şi congresele ? o parodie 
a întrunirilor de altă dată; o comedie jucată în 
fie-care :an la o anumită dată. De altmintrelea 
ligiştii-şi găsise în urmă localul potrivit pentru 
congres saii meetinguri, Era sala “Hugo, unde 
Liga venia să completeze programul teatrului, 
de varietăţă şi să-și dea matineurile obicinuite
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puțin frecuentate de altmintrelea, deşi erati gra- 
tuite şi cu un program pe care figurati cei mai 
neîntrecuţi saltimbancă -indigent.: In trecerea, a- 
ceasta a Ligei de la o: sală modestă a Univer- 
sităţei, cum era în 1891, la sala cu.scenă dola 
Jlugo nu vedem întreaga ei istorie? : 
Numai congresul din Maiii anul trecut: a mai 

pasionat puțin publicul nostru. Sînt încă pPoas- 
pete în memorie lucrurile - scandaloase cari Sail 
dat atuncă pe față. Mai mult de 50.000 lei lipsiaii 
din casa Ligei; casierul trecuse această frumoasă 
sumă în fondurile sale particulare. Auzisem de 
aceasta încă din 1900 — nu. mai era un mister 
pentru ciţi-va cunoscători ai culiselor Ligei — şi 
nu mă surprinsese ; m'aşi fi mirat chiar ca lu- 
crurile să nu fie așa, după cele întîmplate în 1896. 

De alt-fel nu era întîiul cas cînd Liga era 
“exploatată de un asiduii.. echilibrator al buge- 
tului săii cu. bani publică. Casierul din 1894 n'a 
plecat nici el curat do la Ligă. (v. Voința * na- 
țională,.3 Iunie 1894). Şi cîţi nai apreţiat bine- 
facerile unei liste de suscripţio saii a vre-unei 
tombole — şi mai ales cînd nimeni nu cerea s0- 
cotelile? Guri rele aii vorbit şi de o misterioasă 
cutie în care cîte-va mîni darnice lăsaii să so 
strecoare vre-o piesă de argint, care la rîndul 
ci se strecura, cu alte tovarăşe, în anumite bu-: 
zunare. Şi cine ne-ar putea spune ce s'a. mai: 
făcut în numele Ligei şi al naţionalismului ro-
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min ? Poate cîţi-va funcţionari 'de la unele mi- 
nistere, şi mai ales de la cel de externe, din 
fondul cărora se zice că sar fi împărtășit cîți-va 
din cel. mai desinteresaţi patrioţi ax noştri. 

Să ne mai pară ceva neobicinuit ceea-ce a fă- 
cut casierul Ligei ? Ar protesta urechile noastre 
cari Sati deprins să audă aproape zilnic de aseme- 
nea scăderi şi adunări în bugetul nostru public şi 
privat. De aceea mulţi nică nu s'ait scandalisat 
cînd ait deschis vre-un jurnal unde sta scris cu 
litere mari: hoțiile de la Ligă. Sutlete blînde, şi-aii 
zis: „va trece şi asta, cum aii trecut altelet, 

Este un principiii, devenit la noi şcoală și cul. 
tivat cu o deosebită îngrijire în anumite cercuri, 
că un exemplu scusează altul. Pilda de eri iartă 
zece pilde de astăzi sati de mîne. A fost . prins 
odată unul cu mîna în sac şi lăsat mai departe 

“să se preumble neturburat sati să-şi continue 
aiurea operaţiunile, bucuraţi-vă, voi succesori ar 
acestuia, că nică vouă nu vi se va întîmpla. ni- 
mic saii poate, compătimiţi ca victime, vi se va, 
da în altă parte o satisfacţiune pentru pierde-. 
rile pe cari le-aţi suferit cînd vi sa închis ușa, 
comoarei pe care o supraveghiaţi cu atita scru- 
pulositate. , Sa - 

Aşa şi la Ligă. Se află că banii lipsesc, se ştie 
cine: era vinovatul, o parte din public se alar- 
mează, cere lămuriri şi totuși comitetul, în frunte 
cu. preşedintele, se mulţumeşte să răspundă ce-
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„lor cari-l întreba dacă e adevărat: „da, așa 
este, dar astîmpăraţi-vă, pentru că Liga nu pierde 
nimic; banii dispăruți vor fi puşi la loc.“ A tre- 
cut de atuncea. aproape un an şi totuşi Liga 
ma reintrat în fondurile ci, şi va mai trece pro- 
babil şi anul acesta, şi vor mal trece Şi alţii pînă 
cînd se va mai uita și această ispravă de la 
Ligă, pentru că avem memoria scurtă pentru 
asemenea lucruri. - 

Unii aii căutat chiar să dea vina nu atit pe 
casier cît pe alţii, în special pe cel caut aveaii 
să controleze mînuirea banilor. Dar ce control 
cînd hîrtiile Ligei erai lăsate la voia întîmplă- 
rel şi cînd era uşor celui interesat, să le încurce 
Saii să nimicească o parte din ele pentru ca să 

„înlăture ori-ce mijloc de .control? Şi am avut o- 
casiune să cunose recalcitranţa fostului casier 
cînd era vorba de a da lămuriri Şi de a-şi jas- 
tifica unele acte ;.era neînduplecat Şi lua uneori 
drept o violare de domiciliii pătrunderea în 
Ligă a unor persoane cari se interesaii poate şi 
ele de ce se făcea acolo, dar aveati darul de a nu-i 
fi simpatice. Nu e greii de spus ce trebuia să 
se facă pentru ca să se evite un scandal cum 
a fost cel din anul trecut, înlăturarea netă a 
unui casier care se eschiva de la darea tuturor. 
socotelilor. Dar ce ar fi zis familia dela Ligă ? 

S'a mai spus că cele întîmplate cu banii Ligei 
naii putut întru nimic discredita instituţiunea
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aceasta,. pentru că şi în alte părţi S'aii descope- 
rit incoroctitudini de cari singură, o persoană, 

„era vinovată şi totuşi lucrurile aă continuat să 
meargă bine mai departe (iarăşi mania justifi- 
cărilor prin comparaţiuni şi exemple). Las de 
o parte responsabilitatea, care, ori-ce sar zice, 
cade şi pe diferitele comitete cari stati perindat 

„de atiţia ani cu același perpetuii casier, și supun 
la apreţiarea, ori-cărui om cu „judecată să răs- 
pundă dacă o instituţiune care aro cova mai 
mult la pasivul ei de cît isprăvile casierului — 
am văzut că de cîţi-va ani scandalurile nu se 

"mai sfirşesc — nu poate fi încă considerată ca 
deplin compromisă. Mă . întreb ce ar trebui să 
maj facă la noi cine-va pentru ca să-și merite 
un asemenea calificativ. Poate să se mai pună | 
în fruntea unor bande” devastatoare Și să cu- 
treiere ţara dînd năvală la casierii. 

Să nu ne ascundem după paliative copilărești, 
cu atît mai mult cu cît compromiterea Ligei nu 
0 recunoscută numai de unul sati doi — mi sa 
spus chiar că aşi fi singurul care aşi ataca Liga 
pe această temă — ci de multe, foarte multe per- 
soane — probă chiar faptul că mulți S'aii retras 
din ea. e , 

Că mişcarea națională a Ligei a făcut un Tu- 
şinos fiasco n'o mai poate contesta nimeni, cino 
vede lucrurile aşa cum sînt. Că vinovați de a- 
coasta sînt cu deosebire liberalii, iarăși nu se
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mai. poate ascunde. A spus-o încă din 1899 a-l 
Delavrancea în şedinţa Camerei din 18 Mart 
(Monitorul ofic., 28 April) cînd, despărţindu-se de 
amicii săi de mai înainte, declara : „revăd mai 
viii ca ori cînd istoria a 10 ani din chestiunea 
naţională. Și cum, Domnilor, sînt convins, ab: 
solut convins, că actuala direcţiune a partidului, 
fără ştirea partidului, a stărîmat comitetul naţional 
de peste Carpaţi şi a redus la agonie Liga pentru 
unitatea culturală din ţară, simt căn' aşi mai avea 
destulă putere de a intra în fapte pe cară cred că nu 
trebue să le divulge încă“. D-l Delavrancea făcea 
acesto „declaraţiuni în timpul agitaţiunilor în 
chestiunea şcoalelor din Braşov, care a adus în 
1899 căderea partidului liberal de la putere. 

Cîţ foc nu s'a vărsat şi în această chestiune 
şi cîte epitete grațioase nu s'aii schimbat între 
liberali şi conservatori! Am văzut cum de astă 
dată i se întoarse d-lui Sturdza, pe. nedrept, e- 
pitetul de trădător, pe care d-sa, tot pe nedrept, 
îl dăduse cu cinci ani mai înainte guvernului 
conservator. Cu ce uşurinţă ne aruncăm în față, 
asemenea calificative cari dacă sar potrivi, ar 
fi să desperăm de viitorul ţărei . noastre Şi să 
ne pregătim la soarta: care am merita-0. . 

Nu, nu voiii zice şi eii că unul sait altul a 
trădat chestiunea naţională. Nu-i vorba de tră- 
dare, ci de o procedare nenorocită, de o lipsă 
de tact şi de o orbire de sigur condamnabile,
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pe care însă le am fi putut evita dacă am fi în- 
ţeles mai bine situaţiunea şi dacă am fi lucrat 
cu mai puţină uşurinţă Și pornire, neamestocînd 
patimile noastre acolo unde n'ar fi trebuit să ve- 
dem de cît înfrățire şi desinteresare comună. 
" Sint triste constatările pe care le-am făcut. 
Cu atît mai triste cu cît miseriile de la noi ait 
trecut peste graniță Şi ai înveninat viaţa politică, 
a fraţilor noştri din Transilvania. Răul nu sa lo- 
calisat, s'a întins mai departe. i 

Se ştie că oamenii noştri politică şi-ati avut, 
ȘI ai încă, peste munți agenţii lor de propa- 
gandă, Ceea-ce s'a scris în anii din urmă în unele 
ziare transilvănene asupra chestiunei naţionale 
Și hotărîrile cari stai luat în anumite cercuri 
nu eraii de cît un:ecoii al politicei din 'Bucu- 
reşti. Şi mai ales liberalii s'aii arătat neîntrecuţă 
în această goană după aderenţi la politica lor, 
care — își ziceai ci— era păcat să nu fie ex- 
portată și peste munți. Pină mai deunăzi Tri- 
buna cînta pe aceeaşi gamă cu Voinfa naţională, 
binefacerile patriotice ale politicei liberale. Dis- 
cursul d-lui Sturdza de la Orfeii era salutat la 
Sibiii ca un eveniment fără seamăn Şi ca o în- 
tărire mai: mult în convingerea că numai libe- 
ralii:poartă cheia marei probleme: a naţionali- 
tăţilor din Austria; în n-rii din 5 şi 7 Octomvre 
1894 Tribuna scria : „în acest discurs noi vedem 
începutul unei nouă acţiuni, de la care sperăm
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bine.. . sub impresiunea cuvintelor șefului ' lor, 
partisanii partidului naţional-liberal se înalţă.“ 
Saii înălțat, în adevăr, pînă ce într'o zi ati dis- 
părut în alte sfere, aruncînd balastul prea greii 
al chestiunei naţionale. m 

Dar lăudînd pe liberali, cei de la Tribuna nu 
puteaii să nu lovească une-ori în conservatori — 
era şi aceasta o -condiţiune care li se impunea. 
In afacerea Lahovari Tribuna găsia şi ea de 
cuviinţă să-și spună cuvintul, parafrasînd. arti- 
colele Voinţei naţionale: „reprobăm cu toată pu- 
terea convingerei noastre atitudinea ce guvernul 
romin, saii fie şi numai unii din membrii şi oa- 
menii săi, tot mai mult. trădează în chestiunea 
naţională. Nu de acuma, ci de cînd ai venit la 
putere actualii guvernamentali: din: Romînia, o- 
noare și recunoştinţă valoroaselor excepţiuni, 
aii dovedit prin spusele și faptele:lor că nu se 
pot însufleţi pentru causa noastră. ..:Am tăcut... 
ne-am impus. toate. reservele posibile pînă la 
marginea extremă a răbdărei. Astăzi însă nu mai 
putem -tăcea“ (25 Octomvre 1894). - .. | 

Era cuminte o asemenea atitudine din partea 
Tribunei ? Singuri cei cari seriati aceste rînduri 
vor fi recunoscut, cred, mai tirziii că greşiaii. 
Era o lipsă de tact cînd presa transilvăneană 
se amesteca în intrigile de la noi și lua apă- 
rarea unora, blamînd pe alţii. Şi nu numai în 
afacerea Lahovari tribuniștii ai procedat cum
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nu trebuia, ci în. toate articolele pe cari le pu- 

blicaii în jurnalul lor. se vedea bine că şi ei, ca 

şi liberalii, nutriaii aceleaşi sentimente faţă. de 

conservatori, socotindu-i drept duşmani: ai causei 

naţionale. 

„Urmările amestecului politicei noastre în Tran- 

silvania- Saii. arătat -curînd. Romînii de. peste 

munţă s'aii desbinat împărțindu-se în tabere, după 

simpatiile. şi antipatiile pe. cari le aveaii pentru 

cutare saii cutare om politic de la. noi. Scan- 

dalurile întîmplate la Tribuna în Decomvre 1395 

sînt episodul cel mai trist din această luptă pro- 

vocată de cei cari făceaii suveica între Sibiii 

şi Bucureşti. S'aii dat atunci pe: faţă . uneltirile 

liberalilor în “Transilvania, şi destăinuirile d-lui 

Aurel Popovici din Tribuna 28, 29 Februar, 1, 

9 şi:10 Mart 1696 n'aii. făcut de cit să con- 

firme încă : odată efectele deplorabile ale in- 

troducerei politicei do. dincoace în afacerile de 

„peste munţi. D. Slavici a căutat să justifice. într'o 

broşură apărută în 1896, Zribuna şi tribuniştiă, 

atitudinea jurnalului pe care l-a condus cît-va 

timp ; dar-şi d-sa ne-a convins “încă odată. că 

numai bine nu s'a lucrat într'o vreme la Sibiii. 

Nu-mă pot împedica să nu reproduc aici o 

însemnare pe care o făcea în 1896 tatăl. mei, 

desgustat şi dinsul de ceea ce se întimplase în 

Transilvania şi de ce devenise mişcarea noastră 

naţională, la care a luat o parte „activă de la
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întemeierea Lige): „în timpul vacanței m'am 
întîlnit cu unii din Transilvania, și cu alţii de 
pe aici 'cari ai fost prin: Transilvania, şi toţi 
mi-aii confirmat. că partidul liberal: e urgisit, 

* şi blestemat, .... Şi aceasta nu. numai în pătu- 
rile inteligenţei, dar pînă în 'colibă Şi în sate.. 
O muncă de zeci do ani s'a distrus, încrederea 
pe zeci de ani s'a sfărimat,& . 

Cei din Transilvania pot avea o scusă dacă 
Sai lăsat să fie atrași în mrejele întinse de po- 
liticianil noștri. Ei ati trăit într'o atmosferă | 
mai curată, neatinsă: de curentele corupătoare 
de Ja noi; viaţa lor politică n'a fost frământată 
de atitea interese cari so ciocnesc la noi şi n'a, 
fost condusă da setea după putere şi de prin- 
cipiul care ridică ma presus de toate minciuna 
şi calomnia prin ori-ce mijloace şi oră unde poate 

- prinde, Necunoscători,: aii căzut în cursă, luînd 
drept bune intenţiunil celor cari aveati. aerul . : 
că se interesează de soarta lor, Mai tîrziii “ai 
văzut singuri cine erait cei cari- i înconjuraii de 
atita dragoste ; era însă o convingere venită prea 
târzii ; m' aȘĂ fi bucurat dacă sar fi. trezit mar 
din vreme — şi poate nu era aşa'de grei. 

Acestea sînt resultatele: politicei role de la nok 
în chestiunea, naţională. -De'o parte compromi- 
terea Ligei, de altă parto desbinarea Romînilor 
din Transilvania. Trebue mai mult pentru ca să 

5
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înțelegem că nu se. mai poate merge pe: calea 
pe care aii voit să ne ducă ciîţi-va rătăciţă, din 
nenorocire tocmai cei cară aii condus. timp de 
mai” mulţă ani mișcarea naţională ? 
-- Na fi aceasta-o învăţătură pentru noi şi pen- 
tru cei din Transilvania? Aşi dori-o, pentru ca 
să se ştie şi la noi odată că timpul nu ne este dat 
ca să reînoim mereii experienţe şi să prelungim, 
cu schimbări de decor, situaţiuni întristătoare. 

Şi cînd tragem acum o linie sub toate cîte 
le-am înşirat, mai poate fi îndoială că numai Ro- 
mîni buni n'ait fost cei cari ne-ai ameţit ani 
întregi cu cîntecele lor patriotice? Unde le este 
desinteresarea cu care se lăudaii,: sentimentul 
curat, de apostoli cu care se mîndriaii în seris 
şi în- vorbe, priceperea din care-şi făceaii o fală, 

lor,: refusînd so recunoască altora ? 
“ȘI ai fost: Romîni răi cei cari nu s'aii închinat 

“acestor: traficanţă ai naţionalismului nostru, ido- 
lilor mincinoși turnaţă dintr'un aliagiiă suspect 

„de monede învechite plus ceva - argint : luat pe - 
furiş din comoara Lige:? Romîni răi cei cari 
S'aii ridicat în contra vînzătorilor de lucruri sfinte 
ale unui neam întreg, înșelătorilor îmbătrîniţă 
în rele, sprijinitorilor tuturor faptelor însemnate 
cu pecetea, nemerniciei? 

Ori cît de mare ar fi legiunea celor cară lucrează 
“la pervertirea spiritului nostru public, la cîştigarea 
în partea lor a sufletelor slabe, Și ori cît de despe-
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rate ar fi sforţările celor cară caută să înnegrească 
pe cei cari nu se înhamă la caravanele în cari-şi 
transportă marfa bazarului lor de negustori, mai 
sînt și la noi oameni cari să judece alt-fel, cu min- . 
tea limpede şi conştiinţa dreaptă, să facă alegerea 
între buni şi răi. Pentru aceştia am scris aceste 
rînduri, şi numai lor le cer să-mi dea dreptate. 
Am atacat Liga ? Am atacat-o în persoanele 

cari aii condus-o în timpul din urmă, nu în 
ideia din care a pornit şi care a fost uitat-o de 
exploatatorii ci. E tîrziii, dar şi. această însti- 
tuţiune cred că mai poate fi salvată. Salv ată, 
în sensul că, trecînd în alte mîni, să fie trans- 
tormată într'o societate cinstită şi serioasă care. 
să ajute pe tinerii din Transilvania, să publice 
lucruri din. cari să se cunoască mai bine starea 

„de peste munţi, pentru că nu ştim încă astă-zi 
de multe oră ce se petrece acolo, -şi mai ales să 

rupă cu obiceiul vechii al manifestaţiunilor sgo- 

motoase şi inoportune, al arlechinadelor şi praz- 

"nicelor naționale. Nu maj mergo cu indulgenţa 
şi nepăsarea care ne caracterisează şi dă răgaz 

unora să-şi facă. afacerile aşa cum.le convine; 
trebue luat biciul şi înlăturați cei cari aii pro- 

fanat un altar pe care nu trebuia să-l atingă de 

cît mînă cucernice. E timpul să se închidă şi aică 

ușa întunecoasă a înşelăciunei și să se deschidă 

poarta mare a luminci şi patriotismului sănătos.



EXTRASE DIN JURNALE ŞI CORESPONDENȚĂ 

Daii aici, după jurnale și corespondenţa Zigei 
cite-va extrase-pentru ca să se cunoască mai bine 
unele fapte şi să justifice cele ce le-am spus. Sînt 
documente preţioase pentru judecarea moravu- 
rilor din presa noastră şi a modului cum s'a lu- 
crat la Ligă. 

AFACEREA "ION LAHOVÂRI 

„Sub titlul Intrigi la Paris se publica în Ro- 
mânul din 12 Octomvre 1891: DI 

Am putea chiăr astăzi da pe faţă unele demersuri 
din partea acestui guvern pe lîngă ziarele importante 
din Paris, ca Dâbats, Figaro, Le temps, Estafelte, ete. | 
demersuri pe care la poate binecuvînta Wekerle, dar 
nu cei care luptă în direcţiunea naţională romînă. 

Peire din tine, Israile! Ceea-ce 'Tărr şi Pazmandi 
cu pungi de bani n'aii putut face 'în Paris, cum vreal 
să n'o facă lesne un guvern zis romînesc ? ' 

" Intr”'un alt articol, de fond, din 18 Octomvre: 

Servilismul arătat de d. Alexandru Lahovari: către 
d. Kalnoky pare a trece nebăgat în seamă pe lingă 
purtarea d-lui Ion Lahovari din Paris.
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Acest agent al ţărei nu numai că a dat sprijinul săi 
agenţilor unguri, dar a devenit instrumentul lor....- 
Agentul nostru nu s'a sfiit de a merge în persoană, 

" după cît mi se comunică din Paris, şi a cere în nu- 
mele țărei în redacţiunile unor ziare importante să nu 
se mai publice nici o comunicare a Ligei sai de ori 
unde ar veni în favaarea Romînilor din Transilvania. 

In numărul din 21 Octomvre: 
a - : 

O persoană demnă de crezămînt ne serie din Paris: 
«În momentul de a ne bucura de vietoria repurtată în 
presa francesă contra lui Pazmandy et comp, iată că 
avem de a lupta cu dificultăţi de aude nu le aştep- 
tan... Journal des debats a primit instrucţiuni de 
la Take Ionescu, prin care este rugat să fie mai cir- 
cumspect, căci informatorii din Paris (va să zică Liga) 
nu. pot inspira încredere. Aceasta ni s'a data se în- 
țelege de la Deba!s..... D. Take Ionescu a lucrat 
prin Jules Brun din București. | 

Un fapt positiv şi concret este că legaţiunea romînă 
a făcut presiuni, mi se pare,: și materiale asupra lui 
Figaro. O persoană intimă din redacţia ziarului mi-a 
spus că ministrul Jean Lahovari i-a vorbit şi i-a zis că 
dacă ziarul..... ar face reclamă guvernului conser- 
vator şi ar fi în sensul săi în chestiunea naţională ar 
putea ajunge la o înţelegere.» - 

Aceste ştiri n'ar fi fost suficiente dacă nu ne-ar fi 
fost confirmate prin un amic, ziarist şi marcant mem- 
bru al parlamentului frances, a cărui scrisoare se în- 
țelege că n'o putem publica fără autorisarea sa. Afirm 
însă că acea scrisoare există. 

Drept lămurire, Urechiă trimetea Voinfei na- 
ionale (23 Octomvre) următoarea scrisoare:
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Unele ziare din Bucureşti arată că preşedintele Ligei “ar fi primit de Ja Paris «de la trei directori de ziare îrancese»> ba şi dela nu Ştii care domn — acesta nu mai puţin decît impiegatla ministerul de externe frances — intormaţiunile de care se ocupă acele ziare româîne, cu referinţă la nu ştii ce înţelegere ar căuta să ia legaţi- unea romină din Paris cu unele jurnale parisiene. Un jurnal de eri seară mă şi provoacă direct să spun ce este adevărat din aceste afirmări ale ziarelor romîne. Vă rog dar, domnule. director, să bine-voiţi a lua cunoştinţă de declararea mea, că la presidenţia Ligei nai venit scrisori de la nici un domn Delaunay ori Delaunag şi nici de la <trei redactori francesi:» 

In 1896, cînd afacerea Lahovary s'a limpezit, . Pindependance roumaine (12 april) publica : 
Des actes que nous avons sous les yeux, il râsulte que cest M. Cantilli, alors Gtudiant ă Paris et president de la Ligue de cette ville, qui a le premier lancâ cette accusation sur la foi des renseignements qui lui au- raient 6t6 tournis par un journaliste francais. Il en a informâ M. V. A. Urechiă qui se sentant humili€ de voir que.lui, prâsident du comită ex6cutit de la Ligue, ig- nore une chose aussi importante que AM. Cantili con- naît, a fait croire â celui-ci, dans les lettres qw'il lui adresse, qu'il Gtait depuis longtemps au courant des agissements de M. Jean Lahovary'ct qwil en poss&- dait des preuves. 

. Voici un extrait d'une lettre de M. Urechiă datâe du 181,5 octobre 1894: ă 
«Ce que vous me dites de la conduite de notre 1&- gation de lă-bas, je le savais deja. C'est infâme.» Dans une autre lettre du 21 octobre 1891, nous trou- vons les passages suivants :



„. La cause que nous servons tous deux est trop 
grande pour que nous sojons empâchâs, par des con- 

sidârations personnelles, de faire notre devoir... D'au- 
tres personnes m'ont encore 6crit de Paris dans le 

sens de votre lettre antârieure. Vous ne m'avez done 
pas apport6 des soupeons non fondâs». 

(Vezi şi Epoca din 9, 11, 14 şi 18 april). 

Din sorisoarea lui Urechiă cătră //independance 

roumaine, 18 april: 

C'est M. Cantilli qui le premier ma 6crit ce qui suit 
sur ce point ă la date du &,, octobre 1894: 

«Au moment de chanter victoire, nous avons ă lutter: 

ici aussi contre le preflendu gouvernemeni roumain. 
Voici ce qui s'est pass. 

Le Journal des debats a recu des instructiuns de M. 

Take Ionescu le priant d'âtre plus circonspect, attendu 

que les informations de Paris ne peuvent pas inspirer 

confiance. On ne na pas dit cela directement aux De- 
„bals, mais on me l'a donnâ ă entendre et je constate 

Wailleurs que les Dăbats gardent une râserve inqui6- 
tante. Mais je ne bronche pas, je continue ă y aller. 
Voilă oă en sont les choses avec les Debais; Pinfluence" 

ma pu venir que de Take Ionescu par Jules Brun-> 

. .. . |... .. . . . . - . .. . ... . . . . . . . . 

Les mots «c'est infâme» vous dâplaisent..Je les ai 
6crits sous Vimpression de la dânonciation. . . ... 

Il ne reste une seule explicațion ă vous donner sur 

les m.ots «je le savais G6jă». 

Je ne puis me souvenir bien exactement si c vest bien 

ainsi que j'ai dit... Si j'ai bien dit ces mots... c'est 

lă une râflexion malheureuse qui a dă me passer par 

lg tâte—je Vavoue en toute humilit& ... Malheu-
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reusement pour moi — peceavi ... .. J'en demande au- 
jourd'hui bien pardon ă M. Lahovary et suis prâetâ 
expier comme il voudra ma participation ă la vilaine 
aftaire qui lui a 616 faite par AM. Cantilli.. 

DESORGANISAREA «LIGEI» DIN PARIS 

Adresa comitetului central al «Ligei> cătră delegaţii secțiunei a 0 din Paris ” 

Comitetul central al Ligei culturale a urmărit de la 
început toate discuţiunile iscate în sînul secţiunei din 
Paris cu o deosebită inchietudine. Cind aceste discu- 
țiuni aă luat proporţiile unor grave neînţelegeri, pen- 
tru ca in sfirșit să degeniereze în sfășieri personale 
Şi în acusaţiuni veștejitoare pe care le-aţi expus fără 
sfială chiar prin telegrame, înţelegeţi prea bine că noi 
am resimţit o durere profundă văzînd că marea causă 
a Romiînilor nu are darul dea “potoli nişte :rancune 
neexplicabile. CE ! 
Am cercetat acest regretabil proces dintre d-stră, 

am deliberat pătrunși de grija covîrşitoare că nu pu- 
tem îngădui ca în capitala Franţei, ca în capitala lu- 
mii, Romînii să apară divisaţi în suprema chestiune 
a existenţei noastre naţionale. Şi animați de un spirit 
de dreptate şi de înţelepciune, ne-am refusat a judeca 
actele d-voastră altfel de cit ca nişte acte de mănie ti- 
nerească şi trecătoare. In consecință hotărîrea comi- 
tetului: central a-fost dea văinvitași pe unii şi pealţii 
ca săreintraţi în statute, casă vă întindeţi mînilefrăţeşte 
şi să vă contopiţi întruna și nedespărţită secţiune... 
Comitetul central face din noi apel la simţimintele 
d-stră de Romîn și de luptător al causei romîneşti. 

București, 19 lanuar 1895,
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Răspunsul comitelului sccțiunei din Paris. 

„.. +. Cum este de datoria noastră' a răspunde la 
adresa d-stră ..... este bine avă schiţa incidentul ab 
origine. N " 

In ședința generală de la 5 Tanuar 1895 un membru 
al Ligei — străin de comitet — aduce o gravă acusare 
d-lui Cantilli denunţindu-l căar fi adunat bani pentru o 
broşură scrisă de d-l Hennebert, broşură care n'a 
existat de cît în imaginaţiunea d-lui Cantilli. Inţelegeţi 
cu toţii consternarea generală pe care a produs-o asu- 

„pra Ligei această acusare. Imediat, după propunerea 
chiar a d-lui Cantilli, se numește o comisiune de an- 
chetă compusă din cinei membri... “ 
După o activitate de trei săptămîni comisiunea de 

anchetă şi-a depus raportul conchizind în unanimi- 
tate la incorectitudinea conduitei d-lui Cantilli și con- 
statînd că acusaţiunile aduse în contra d-sale erau 
juste. In urma acestui raport Liga a votat cu unani- 
mitate şi două abţineri excluderea 4-lui Cantilli: Dar 
în intervalul acesta ce credeţi că a făcut d. Cantilli ? 
a stat dinsul liniștit? a așteptat cu acea seninătate ca- 
racteristică omului inocent resultatul anchetei ? Nu, d 
Cantilli era hotărît să vede mai dinainte a desbina. 
Liga spre a-și satisface interesele personale de present 
saii viitor. Dînsul uitînd că însuși ceruse comisiunea 
de anchetă..... chiar din seara de 5 Ianuar a decretat - 
în marea sa putere de seignor o a doua: Zic, intrind 
prin cafenele spre a-și face adepţi persoane cari nici 
nu visaii de Ligă saii chiar cari calificaă încă de multă 
vreme Liga culturală în general ca un fleac. In stir- 
șit a văutat să formeze o Ligă de ocasie cu senti- 
mente naţionale tot de ocasie și conformă cu interesele 
sale personale... 

Cind d-stră în loc să cîntăriţi demnitatea Ligei din



Paris ca onoare şi sentiment naţional mai presus de 
ori-ce bănuială meschină, transformați Liga din Paris 

în vasalul d-lui Moroianu (1) imputindu-i: «D-ta re- 

îusi contopirea, d-ta refusi a te supune statutelor 

noastre, d-ta invoci un protest semnat contra unor 

tineri care odinioară şi-au luat titlul de decemvirat, 

d-ta socoteşti că acel fantesist decemvirat a fost de 

natură a pronunţa 7oartea civilă contra unor tineri 

ce poate ai comis greşeli de acelea cari fatal sînt le- 

gate de tinereţa fără experienţă» —nu ne mai este 

permis a privi cu compătimire aceste agitaţiuni sterile 

cari nu pot să aibă ca efect de cit condamnarea ace- 
lora ce le-ai! întreprins şi încă în mod așa de desgus- 
tător..... 

Liga din Paris protestează şi respinge cu energie 

toate aceste insinuări odresate atit: Ligei cit și d-lui 

Moroianu. D Moroianu wa fost şi nu este de cit scla- 
vul Ligei. Toate hotăririle şi telegramele trimise n'ai 
fost personale ale dinsului, ele aii fost ale comitetului 

și ale Ligei...., - 

„Nam cochetat și nu cochetăm cu nimeni care cu 

sinduri ascunse caută să se introducă în sînul nostru 

numai și numai spre a profita personal, fără măcar. 

să aibă o scînteie de adevărat simţ patriotic..... 
Cit pentru d. Cantilli pe care cu cea mai mare pă- 

rere de rău mai mult îl plingem şi-l compătimim de 

cît să-l acusăm spre a-l strivi, dînsula jucat în această 
afacere tristul rol al unei persoane care intrînd întw'o 

casă streină spre a ciupi ce-va şi știind că are să fie 
prins, căci poliţia este la ușe, dă fuc casei ca în învăl- 
mășala ce se va isca, doar va găsi un loc pe unde să 

(1) Comitetul central voia să presinte desbinarea ca o simplă neiîn- 

ţelegere între d-nii Moroianu şi Cantilli.
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scape. Așa a lucrat d-sa. In loc să aştepte resultatul 
anchetei caută a forma oa doua Ligă şi... a distruge 
vechea Ligă, ca ast-fel să dispară ori-ce urmă de con- 
duita d-sale..... 

Judecaţi, vă rugăm, cu sînge rece, și veţi vedea că 
d-l Cantilli prin insinuările d-sale abile a căutat să 
vă facă complicii dinsului în distrugerea causei na- 
ionale. Sintem convinşi însă că veţi ști dejuca ițele 
țesute de cătră d-sa, căci noi sîntem ferm hotărîţi a 
nu ceda decît în faţa opiniunei întregului neam romi- 
nesc, dacă d-voastră nu veţi tăia scurt cu agitările ste- 
rile ale unor tineri pe care cu regret îi vedem că aii 
apucat calea ambiţiunilor personale. E 

Protestâăm de asemenea cu cea mai mare energie 
că am fi refusat admiterea de membri noi fără nici 
un motiv. Cu ocasiunea aceasta ținem a vă menţiona 
că actualmente Zîga : din Paris numără peste 50 de 
membri... D-voastră ne vorbiţi de contopire; aceasta 
ar însemna 0 insultă la adresa noastră, căci noi nu 
sintem puși aici spre a prinde oamenii cu arcanul și 
a-i aduce în Zigă... 
Facem dar un ultim şi suprem apel la inalta d-stră 

înţelepciune şi rugîndu-vă să deliberaţi în cea mai a- 
propiată a d-stră ședință asupra pliugerilor şi protes- 
tărilor noastre, aşteptăm cu nerăbăare soluţia acestei 
stări anormale de lucruri, care durează deja de prea 
mult timp. „ 

Paris, 1/4 Februar 1895. 

Comitetul Ligei din Paris, întrunit în seara de 3 Fe-, 
bruar 1895, ca să discute asupra circulărei domniei- 
voastre din 1/7, Innuar, a hotărit următoarele. 
Avind in vedere că d-l Cantilli, fost membru al Li- 

gei, căruia se datorește deja perderea jurnalului «Les



Debats» pentru causa noastră, a fost exclus din Ligă 
în ultima şedinţă generală, pentru a fi strîns bani pen- 
tru o broșură imaginară, iar d-l Axente şi colegii dum- 

nealui de decemvirat ai fost eliminaţi încă de acum 

doi ani nu de d-l Moroianu, cum pretindeţi, dar 

de unanimitatea membrilor de atunci, pentru mo- 

tive pe care le cunoaşteţi, secţiunea este decisă ca în 

nici un cas și sub nici o formă să nu primească în 

sînul ei pe sus numiții domni. Cei-l-alţi Români despre 
care se zice că ar vrea să înființeze altă Ligă, n'a 
de cît să facă cereri conform statutelor şi vor îi pri- 
miţi. Prin urmare, este inexaet că refusâm contopirea. 
Din contra vom fi fericiţi a primi în sinul nostru a- 
ceastă fracțiune care tocmai după patru ani s'a decis 
să ia parte la marea mişcare naţională. 

Acesta este ultimul nostru cuvint. 

Dacă d-voastră, Domnule preşedinte, credeţi de cuvi- 
inţăsă ne impuneţi niște persoane careaii fost excluse ca 
nedemne din Ligă, după mature chibzuinţe, şi în urma 
raportului destui de concluant al unei comisiuni de 
anchetă, cu părere de răă sîntem nevoiţi a vă mărtu- 
risi că refusăm să urmăm această cale, care nu este 
a cinstei, şi în acest cas vom veni cu probele noastre 
în publicitate. Iar dacă, Domnule preşedinte, doriţi cu tot 
dinadinsul ca pace să se facă în corpul studenţilor na- 
ționaliștă romîni din Paris, încetaţi de a da sprijinul 
moral unor oameni compromiși pină în git, şi sfătuiţi 
pe cei cari vor să facă disidenţă, pe adevărații râtăciţi, 
să se înscrie în Liya care de patru ani lucrează desin- 
teresat pentru cansă și pe care nimic nu o va împedeca 
de a continua 'să lucreze ca în trecuţ,. pînă la împli- 
hirea scopului. 

Paris, 8 Februar 1895. .
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Scrisoarea comitetului central cătră membrii „Ligei“* din Paris. 

Starea în care, cu “marea noastră neplăcere, vedem 
că a ajuns neînţelegerea iscată în sînul secţiune Ligei 
din Paris, ne impune datoria de a ne adresa individu- 
almente către fie-care din bunii Romini care compun 
ambele grupuri în care regretabil s'a secţionat fru- 
moasa şi tînăra noastră Ligă parisiană, 

Cunoașteţi fie-care diversele fase prin care a trecut 
alacerea. Comitetul central al Ligei încă din prima zi 
s'a adresat atît la d. Moroianu cît și la d. Cantilli şi 
a apelat cu toată căldura la patriotismul lor, rugîn- 
du-i să nu pună resimţimintele personale mai pe d'a- 
supra marelui interes naţional şi uitind neînțelegerile, 
să-și dea mîna și, ca in trecut, alăturea cu d-voastră 
membrii Ligei, să continue frumoasa și patriotica d-v. 
lucrare de pînă acum. 

Comitetul central al Ligei a cetit cu atenţiune actele 
ineriminătoare şi dintr'o parte și dintr”alta; ba în cele 
din urmă a ascultat espunerea orală ce i-ai făcut asu- 
pra cestiunei d-nii Moroianu şi Densusianu, veniţi 
pentru aceasta din Paris. Cunoştinţa tuturor actelor 
şi a peripeţiilor prin care a trecut cestiunea ne-a con- 
Yins dureros că toată cearta și desbinarea nu are ab- 
solut un temeiă altul de cit regretabile neînţelegeri 
personale, neînţelegeri de natură, precum s'aii desfă- 
șurat lucrurile, a aduce asupra secţiunei din Paris şi, 
cea-ce este 'mai grav, asupra însăși causci naționale, 
desgustul şi disprețul societăţei francese, | 

Comitetul central al Zigei nu poate apruba decisi- 
unea contrară statutelor constitutive a neprimirei în - 
secţiunea din Paris a unor tineri Romini, fie aceia: 
saii nu fie dintre aşa zişii decemviri. 

Dar de asemenea noi nu putem aproba pentru acast 
motiv ruperea în două a Ligei. Şi tot atît de puţin 

 



  

18 

putem da aprobarea: noastră la expulsiuni de membri 
din Ligă şi mai ales sub cuvintele atit de puţin se- 
rioase ca cele invocate de d-nul Moroianu contra d-lui 
Cantilli. Mai mult de cît regretabile sînt acusările ce 
se aduce acestui din urmă în faţa unor bărbaţi streini 
și în faţa comitetului central pentru necorectitudine 
în manipulare de bani şi pentru că, după părerea 
unora, cu prematuritate ar fi deschis o suseripţiune 
în scop de tipărirea opului d-lui Hennebert. Această 
suscripțiune a fost deschisă după chiar autorisarea 
comitetului central al Ligei, şi cînd d- nul Cantilli a 
văzut că nu isbuteşte cu ea a restituit toţi banii (1). 
“Dar mârturisim că ne repugnă de a mai aminti aci 

diversele acusări şi că nici este acesta scopul seriso- 
rei de taţă. Scopul ce urmărim, adiesîndu-ne d-tale 
şi deosebit Ia toţi colegii d-tale, este întemeiat pe în- 
crederea ce avem în patriotismul junimei parisiene. 

Ceea-ce cerem de la d-stră este dar ca să reapro- 
pieţi pe cei doi amiei scumpi ai noştri, să-i oblig gaţi 
a-şi da mina, a uita supărările ce şi-au fâcut unul al- 
tuia şi a face din ambele &rupări o secţiune unică, 

Datori sîntem a vă mai spune şi aceasta: că nici 
int”un chip comitetul central nu poate sta în comu- 
nicaţiune cu o Ligă care n'ar ţine seamă de îndem- 
nurile şi povăţuirile lui. In cas deci cînd d-voastră 
nu veţi găsi mijlocul să restabiliţi frăţia în Liga pa- 
risiavă, cu durere ne vom vedea siliţi a înceta rela- 

'" ţiunile noastre cu dinsa, pînă cind congresul din Maiii 
ii or se | va bronnunţa asupra casului. 
e Bucureşti, 2 Mart 1895, 

   

  

inexact că comitetul executiv ar fi dat această autorisare 
d-lui Cantilli, după cum a resultat din comisiunea de anchetă ; Ure. 

chiă şi cel-lalţi din comitet căutaii să acopere în acest mod in- 

corectitudinea d-lut Cantilli. Este tot aşa de inexact că d. Cantilli 
ar fi restituit toată suma, -
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Din adresa comitetului «Ligei» vcehă din Peris cătră congresul 

general din Mai 1595, 

. „+ Comitetul centralexecutiv intrerupe în urma 
acestor incidente relaţiunile cu vechea Ligă, spre ma- 
rea noastră mirare; din Ianuar 1895 şi pină azi nu ni 
se mai trimite nică un-subsidiă, nici o publicaţiune 
pentru propagandă, paralisîndu-ne ast-fel-cu desăviîr- 
șire ori-ce mijloc de acţiune..... 

Ni se obiectează că eliminarea pronunţată în contra 
unui membru din comitetui nostru este neîntemeiată 
şi prin urmare ilegală; că refusul de transferare al 
decemvirilor este în contra statutelorconstitutive ale 
Ligă. 

In ceea-ce priveşte prima obiecţiune, răspundem 
prin documentele ce se află la disposițiunea congre- 
sului prin intermediarul delegaților secţiunei Paris. 

Relativ la a doua obiecţiune noi credem că actul de 
blam de acum trei ani, votat de secţiune, în contra 
decemvirilor justifică în destul atitudinea noastră ac- 
tuală, 

Paris, 17 April 159%, 

 


