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SOCIETATEA VECHE 

1. REGELE. 

Pe la 1904 o mare Domiuie de prestigiu se apropia 

«le sfîrşit. 

Fiindcă Domnia lui, Carol I-iu avuse în vedere îna- 

iinte de toate autoritatea, marea autoritate a Suveranului 

rare ori văzut şi prin urmare neîncunjurat de iubirea 

care consolidează o dinastie. Sistemul nu-l crease înte- 

meietorul ei, ci-l imitase de la Napoleon al III-lea, care 

ştiuse a înlocui astfel însuşirile geniale ale celui al că- 

rui mume îl purta şi în puterea amintirii glorioase 

a căruia căpătase autocraţia. Clădiri pompoase, dru- 

“muri nouă, porturi, creaţiuni bătătoare la ochi în do- 

meniul vieţii economice şi, la ocasiile solemne, cu ineş- 

teşug pregătite, discursuri, făcute cu sau fără ajutor, 

care impuneau prin forma lor. literară, severă, plină 

de reminiscenţe istorice prin care se căuta a se pune în 

legătură cu noua stăpînire întreg trecutul ţerii, în ce 

avea mai nobil şi mai glorios. 

_ Lipsia doar viaţa mondenă prin care Impăratul tran- 

ces izbutise a câştiga, a reținea lîngă dînsul şi a îer- 

meca pe atîția din camenii de samă cari _serviseră 

“cîndva causa liberală, Regina Elisabeta, romantică iu- - 

“Bitoare de singurătate, stăpînită de visurile ei neîniri- 

natie, :de o sensibilitate exagerată, şi de o puternică ima-
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ginație poetică, nu era soția cu care un rege poate 
să inaugureze acea viaţă de recepții strălucitoare, de ba- 
luri, de vînători care rămîne legată de numele îru- 
moasei Impărătese Eugenia şi care i-a pus la pi- 
cioare societatea cea mai strălucitoare a Franciei şi a 
Europei întregi. Talentul ei literâr firesc, real, de şi 
de « putere mijlocie, cerea singurătatea „Poveştilor Pe- 
leşului”, în care a încercat adaptarea la sufletul ei a 
naturii de munte, a basmelor şi a legendelor noastre; 
valurile musicei îi legănau melancolia şi un penel 
stingaciu de miniaturistă încerca să delimiteze o migă- 
loasă artă, cu totul străină de tradiţiile noastre. Ă 

În schimb, personalitatea morală a lui Carol L-iu me- 
rila, din partea cui putea să o înţeleagă şi s'o pre- 
țuiască înti”o societate de sus, compusă din boieri, cam 
indiferenți la principii etice, şi de parveniţi | pentru, 
cari nu era nimic sfînt pe lume, toată recunoaşterea şi 
respectul cel mai adînc. Nu i s'a cunoscut public nicio 
legătură, ceia ce, după Domnia lui Cuza-Vodă, trebuia 
să fixeze un puternic contrast, şi nimic wa desemna 
la o carieră deosebită sau la favoruri speciale bastar- 
zii cari i se atribuiau. Era în privinţa aceasta în ju- 
rul lui o reputaţie de asprime, pe care ştia șo 'cul- 
tive, oferind aceiaşi perfectă decenţă, cu toate momen- 
tele dureroase într?o căsdicie care reunia două tempera- 
mente cu totul deosebite: am rămaș uimit când nii-a spus 
cîndva înainte de un un bal să vin și eu peniru că „Sînt 
multe cocoane frumoase”, Lunile în care regina n'a fost 
în ţară, ducînd supt ceruri albastre şi pe apele mîn- 
giietoare ale Veneţiei aspirații neîngăduite şi speranţe 
înfrînte, au rămas acoperite de o taină pe care nimeni 
mar îi îndrăznit so împrăștie: întîimplarea' face că 
posed telegramele care se raportă la acest incident de 
care el a suferit aşa de mult fără a mărturisi nimă- 
nui; și, în timpul cînd se găsia însuşi la Veneţia, luip= 
tînd cu ultimele resistenţe ale unui suflet zdrobit, a-
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titudinea a rămas aceiaşi, de o rece hotărîre tăioasă, de 
reius al oricărui sentiment de milă faţă de el însuși. 

In ultimii ani, cînd suferinți fisice grozave îl torturau, 
nimic nu apărea în afară la acela care ținea să păs- 
treze, în orice împrejurare, regalității atitudinea ei de o 
intangibilă maiestate. In zilele de Zece Maiu, în care-i 
plăcea să admire precisiunea mișcărilor oştirii de la 
care nu-şi deslipia privirea ascuţită, nimeni nu-şi dă- 
dea samă în de ajuns, nici medicul devotat Care-i în- 
grijia pătimirea, ce crispaţie a ultimelor resurse tru- 
peşti îi trebuie. acelui care, nemişcat pe calul de răz- 
boiu, asista, năpădit de amintiri glorioase, la detila- 
rea armatelor sale, veşnic întinerite. La botezul ulţi- 
mului copil al prinților moştenitori, în faţa vulgarului 
îiu, de uriaşe proporţii şi de rubicundă întăţișare, al lui 
Wilhelm al II-lea, el mergea în fruntea tuturora, slăbit 
pănă la suprimarea cărnii pe faţa întipărită de o stfor- 
țare eroică, tîrînd greu piciorul, ca unul care voia să 
moară ostaş. 

De statură mijlocie, de o ţinută magistral stăpînită, 
sobru în gesturi, măsurat în cuvinte, capabil de a da 
o demnitate şi felului insuficient în care poseda limba 
romînă şi care la un altul ar fi părut ridicul, pă- _ 
irunzînd, scormonind, pănă în sutlet cu ochii mici al- 
baştri foarte mobili lîngă linia de imperială decisiune 
a nasului de vultur, omul care unia în el vechi datini de 
ev mediu renan, mîndria unei uşoare descendențe a- 
propiate de Napoleon, prin bunica sa Ştefania Beau- 
harnais," înfiată de genialul Impărat, şi un fel de ru 
ralism romantic venit -de la Muraţii al căror sînge îl 
avea tatăl său, era una dig acele personalități, mai 
mult din voința lor decât prin largul dar al lui Dum- 
nezeu, care poi să domine şi o lume aşa de deosebită 
de a sa cum era aceia a vechii Romănii, căreia nu-i 
dădea decît ce voia, cînd voia şi cît voia. Ajunsese a 
se cîntări spițerește o  inflexiune de voace, un gest al
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lui, care ştia cîte degete să dea la o audiență, cîte să: 
le ridice la chipiu în răspunsul la un salut, cui şi în 
ce împrejurare .să-i facă neasămănata cinste de a-l 
potti să şadă, atunci, cînd, de obiceiu, el sta însuşi în 
Picioare, sprijinind doar, în anii de. bătrîneţă, pe-un 
scaun genunchiul său obosit. 

In astfel de condiţii se întăreşte credința cuiva în- 
_tr'o misiune. Şi Suveranii acelui timp, venind -în fara 

lor de care iuseseră despărțiți, sau căutîndu-și aiu- 
"rea un cîmp de activitate, la popoare 'care îi chema- 
seră, erau obişnuiţi a .crede în astfel de misiuni, care 
"une ori se isprăviau tragic tocmai din credința abso- 
lută pe care o aveau că ei, şi numai ci, sînt datori 
față de. ei înşişi a îndeplini o datorie. Așa Maximi- 
lian de Austria în Mexic. Niciodată cugetarea lui Carol 
Liu wma ieşit din cercul strict al acestor convingeri. 
Pentru dînsul Romănia fusese o. țară înapoiată care 
avusese nevoie de un salvator. In notele sale, redactate: 
pe urmă de intima reginei, Mite Kremnitz, şi de un pro- 
fesor german, îi plăcuse să noteze că la sosirea sa a 
fost uimit de aspectul extrem de simplu. al frumoasei 
curți poiereşti a lui Dinicu Golescu, adăugind şi mlaş- 
tina din faţă, în care, între locuinţi bine îngrijite ale u- 
nei mîndre boierimi, crescute în Franţa — lucru pe 
care mită a-l spune —, se bălăciau. porcii. Suzeranitatea. . 
turcească se presinta în mintea cuceritorului Indepen- 
denţei, a șefului de oaste ca deosebit de umilitoare. Ur-. 
mind cu degetul pasagiile din cartea lui Pierre de. 
la Gorce, autorul Istoriei celui de al doilea Imperiu, 
în care era vorba de dînsul — şi, greşind numele au- 
torului, nu se învoia, el, un rege, so recunoască—, el 
îmi spunea ce deosebire mare e între zilele lui şi a- 
celea, „pline de umilință”, ale lui Știrbei-Vodă, căruia îi 
recunoștea numai o loaialitate față de dînsul, pe care 
cu mînie:0 însemna absentă la Vodă-Bibescu şi, altă 
dată, îi plăcea să puie în contrast miseriile perso-
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“male ale unui Alexandru Obrenovici cu ceia ce pen- 
tru Români a însemnat el însuşi. Orice răspuns franc, 

" curagios, ca acela cu care, în ambele casuri, m'am cre- 
zut dator, îl supăra fără so spuie. Nu iubia, din a- 
cest motiv, pe P. P. Carp, care mergea pănă la cru- 
zime.. pentru a schiţa o atitudine de independenţă sfi- 
'dătoare, şi o provocare de iuncăr, gata de bătaie, de la 
care, cînd îi spusese; „Cre bine e cînd o ţară are un 
Suveran inteligent”, îşi auzise: „Nu, Maiestate, 'ci o di- 
nastie e în adevăr întemeiată numai cînd poate respâcta 
pe un rege prost”. Intre înțepeneala pe care o dă a- 

“ceastă credință misionară şi o vulgară vanitate sînt a- 

sămănări care singure se observă de aceia cari to- 
tuşi nu ştiau că, la regimentul din Berlin, căruia-i a- 
parținuse Karl Eitel Zephyrin, i se zicea Karl der Fitle, 
„Vanitosul”. 

Stăpînirile de prestigiu însă, totdeauna prea mult 

ocupate cu artistica potrivire şi. presintare a amă- 
„Buntului, cu măiastra regisare a spectacolului, cu do- 
ritul răsunet în opinia publică a ţerii şi cu o bună 
reputaţie în străinătate — Carol I-iu îndemna şi în- 

curaja la străini tot ce putea să puie în mai priel- 
nică lumină resultatul harnicelor sale silinţi oneste şi nu 
despreţuia nici condeiul unui Lindenberg, căruia-i încre- 
dința şi hârtiile cele mai secrete, pănă la carnetul plin 

de regrete pentru iubirea francesă, pierdută, a Anei Mu- 

ral, carnei în care îşi notase peripeţiile personale în 
timpul campaniei danese —, sînt adesea silite a lăsa la 

o parte, une ori în întregime, alte ori supt paliative, 

marile probleme ale „vremii, care și acelea fac parte, 
ba încă în rîndul întăiu, din datoria unui monarh. Şi 
atunci momentul vine, mai adesea în acei ani de la 
sfîrşit în cari o viaţă activă şi devotată îşi face bilanțul - 

şi lipsurile, inexorabil constatate, dor mai adînc, cînd 

în zidirea minunat alcătuită se produc crăpături care 
ameninţă ruina și cineva se întreabă dacă, la capătul 

. 
.
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unei astfel de munci şi unei încrederi aşa de depline în sine însuși, nu amenință, neînlăturabilă, catastrofa finală. . - 
| 

Astfel de gînduri, mărturisite numai lui însuşi, care 
va fi căutat să le dea înlături, cu gesturi de supremă desperare, vor fi trecut şi prin mintea sepituagenaru- lui prim rege al Romăniei, Căci în toate domeniile ochii lui ageri puteau să deosebească semnele acelor clintiri de planuri care îngrijorează pănă la înspăi- mâîntare pe clăditorul pentru eteinitate.



2. CRISA FINANCIARĂ. 

Venit după o mare stăpînire desordonată, a unui om 
de neobişnuită mărime, atita timp nebănuită de el sin- Sur ca și de alţii, dar deprins, ca tot mediul boierese de atunci, după marile mişcări de curată ideologie, să afişeze un cinism care se părea cea mai sigură marcă a superiorității umane, Domnia lui Carol L-iu trebuia să fie cumpănită—și sa silit continuu a fi, cu un Pe- tru Mavrogheni, cu un D.A. Sturdza, în ajutor: unul un spirit organisator de aripi largi, celalt un migălos con- tabil al disponibilităţilor — şi să ţie o socoteală cinstită şi minuțioasă a banului public. - 
Dar această cîntărire de aproape a budgetului, că- 

ruia Sturdza îi sacrifica şi oara de masă, mulțămindu-se | cu provisiile sumare din buzunarul său ministerial, se poate potrivi greu cu dorinţa” necontenită a unei crea- 
țiuni, fie ea şi numai aparentă, uşoară, inutilă, ba chiar stricătoare. i | 

Și această necesitate de neîntreruptă ctitorie domi- 
nase spiritul regelui şi ea era împărtăşită, cu entu- 
siasm, cu o mulțămire desăvîrşită, la orice zid nou se ridica, de întreaga clasă dominantă, al cării scop suprem era totala dărîmare a vechii şândramale despreţuite din 
vremea „ţerișoarelor vasale”, de caracter „oriental” şi 
de reminiscență „tanariotă”, îngust drămăluite în che- 
marea şi în toate rosturile lor de niște domnişori indi-
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geni, ale căror. sforțări roditoare nu meritau nicio con- 
sideraţie, nu numai fiindcă erau fără reclamă naţională 

şi tără răsunet mondial, dar şi pentru că aceştia erau 

„doar niște bieţi localnici pe cari toţi” îi văzuseră cres- 
„cînd în mijlocul societăţii romăneşti, de la sine infe- 

“ rioară. | cc 
Nu se putea să fie primit cineva în audiență de re- 

gele Carol fără să audă bucuria că o asemenea moş: 
tenire din cale afară de modestă a fost înlăturată, pen- 
tru ceva mai mare, mai impunător, mai european şi 
occidental. In locul plăcutelor orăşele de pe vremuri, 
cu căsuţele pierdute în grădini, cu falnicele curţi boie- 
'reşti cuprinzînd o gospodărie  complectă, perfect su- 
praveghiată, s'au format, spre mulțămirea tuturora, fără 
un cuvînt de protestare în numele simpaticei civilisaţii 
indigene, năvălită cu tîrnăcoapele nerăbdătoare, imitații 
nesăbuite a grupărilor urbane din Ardealul săsesc şi 
unguresc, cu casele-,„vagon”, avînd la praful străzii sa- 
lonul nelocuit şi la capăt, alături de bucătărie şi de ate- 
nanțele rău mirositoare, camerele .de dorniit şi clocitoa- 
rele copiilor; florile aclimatate de generaţii, cu muşca- 
tele, nemţişorii, bujorii și conduraşii: lor, nu mai fură 
înoite în pretenţioase primăveri sterpe de gust, pomii 
roditori, din produsul cărora fiert în zahăr se hrăniau 
cămările totdeauna pline, nu mai fură nici curăţiţi, nici 
sădiţi de iznoavă; în pustiul unei curţi pietruite, zidi- 
rea fără til își expunea îngerii de teracotă și geamli- 

„curile de sticlă colorată. Şcoli fără încunjurime “de na- 
tură, fără cerdace de zbeguire în zilele ploioase şi reci, 

„fără altă mobilare decit a greoaielor bănci scrijelate şi 
a tablourilor de -strigătoare cromolitografie care desv- 
norau, în grupări ţapene, cu figuri fără expresie, sce- 
nele mari ale istoriei naționale, răsăriau, pentru pro- 

fesori de şablon mai mult decît pentru copilaşi vioi 

şi plini de iniţiativă, pentru a învedera progresul cul-
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tural al noii epoce. Adminiştraţii publice, „Palate de 
justiție” fudule erau modelul însuşi al lipsei de bun 
gust,. dar regele li ierta acest păcat, el însuși fiind ne- 
simţitor -la- multe sensuri ale frumuseţii, de şi, iîm- 
plar artist, îngrămădia lemnul scobit în castelul pur re- 
nan, plin de vitralii germanice şi de oţelul armătu- 
rilor unor cavaleri din alte locuri, li-l ierta numai pen- 
iru că erau, în șubrezenia lor, vădită de a doua zi, 
înalte, largi şi „aveau faţadă”. Rare ori numai omul care 
ascundea cu îngrijire un humor ce i se părea nepotrivit ' 
cu situaţia regală observa în două cuvinte tăioase că rîn- 
durile grămădite unul peste altul nu. represintau de- 
cît o îngreuiare a serviciului şi încă o zădărnicie a. va- 
nității copleșitoare. 

Inaugurările întovărăşite de baterea unor medalii 
care repetau figura, numele și laudele Suveranului e- 
rau totdeauna pentru Carol l-iu momente de mare bu- 
curie, după fiecare din ele patria părîndu-i esențial 
sporită. li plăcea adesea să sublinieze că în astfel de 
fundaţiuni lui îi revine întăia inițiativă. Era. încîntat 
cînd putea vorbi străinului, nu numai de bogăţia, de 
frumoasa înzestrare tehnică a ocnelor noastre, dar de 
măreţia podului peste Dunăre legînd ţara pe care o 
primise şi provincia pe care o considera ca 9 cucerire 
a sa cu armele, Dobrogea, şi această frumoasă: ispra- 
vă a asigurat totdeauna lui Anghel Saligny, om de ta- 
lent fără îndoială şi de bună gospodărie, un_ înalt 
loc în stima regală. Nu se sătura detailînd visitatorilor 
demni de p astfel de cinste acel palat de la Sinaia în 
care lucrase şi ca arhitect şi ca meşter şi la care, do- 
minat de o superstiție ascunsă, înţelegea să tot lucreze 
pănă. în ultima clipă a vieţii sale. | 

În același timp, Carol I-iu credea că el e cel dintăiu 
care, după un Matei Basarab şi un Constantin Brînco- 
veanu,. se gîndeşte la dărăpănarea acelor mîndre lă-
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cașuri. ale cultului ortodox a căror valoare o arătase 
mai de- curînd gustul unui: Alexandru Odobescu, boie- 
rul diletant de arheologie, ca ştiinţa cea mai „luxoasă”, 
care chemase pentru a le schița pe pictorul -elveţian 
Trenk.. Nu-i spusese nimeni că Domnii Regulamentului 
Organic, intluenţaţi de sacrele amintiri pe care le răs- 
colia,  aducîndu-le la suprafaţă, zeloasa istoriografie a 
timpului, se gîndiseră cu dragoste şi cu un ales simţ 
de gospodari la aceste venerabile mănăstiri şi biserici, 
şi, dacă Bibescu şi Ştirbei, în Muntenia -— Moldova 
practicului Mihai Sturdza fiind mai puţin. sensibilă la a- 
semenea lucruri—, au dat clădirile neegalabile în timpu- 
rile noastre pe sama neştiutorilor şi neinteligenţilor meş- 
teri din Viena, un Alexandru Ghica nu. ştia cum să reco- 
mande mai mult restauratorilor păstrarea a tot'ce nu 
corespunde cu gustul timpului, Şi. astfel, în ciuda ob- 
servaţiilor pe care le va fi făcut Odobescu, totuşi foarte 
„soccidental” în materie de gust, cu toată arheologia lui, 
şi contra oposiţiei învierşunate şi curagioase față de 

- Guvern şi, Domn a pictorului Teodor Aman, biserica 
lui Neagoe-Vodă, golită de toată împrejurimea ei sim- 
patică şi necesară şi flancată de un greoiu palat în stil 
moldovenesc de cărămidă aparentă, a fost dărîmată 
şi refăcută copilăreşte de un Lecomte du Noiiy, elev 
al greşitelor concepţii ale lui Viollet-le-Duc, inaugurarea 
zidirii moi, a „Zăharniţei parisiene”, după expresia 
lui Aman, făcîndu-se cu cea mai mare pompă în faţa 
familiei regale, încîntată, şi cu o poesie proastă a îmbătrinitului poet naţional, devenit cîntăreţ de curte, 
cu apartament în palatul de la Sinaia, Vasile Alecsan- 
dri. Răzăluită cu îngrijire, aurită cu risipă, biserica lui 
Vasile Lupu, Trei Ierarhii, din Iaşi, rămasă şi ea stin- 
gheră de clopotniţă și de chilii, dar alături cu o ana- 
cronică „sală, gotică”, avu aceiaşi soartă, şi cu aceiași 
„solemnitate regală â fost şi ea deschisă, nu credincioşi- 
lor, ci unui public special, la zile anumite. Numai
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Sf. Dumitru din Craiova, făcut nou-nouţ, cu pictura îra- 
telui aceluiaşi arhitect îrances, devenit Şi comensal al 
regelui, nu ajunse la această zi de bucurie pentru is- 
prava vandalică, iar aceia a celor mai îrumoase fresce 
din veacul al XIV-lea neo-bizantin, Biserica Domn e *s-. 
că din Argeş, osîndită şi ea la distrugere şi refacere, scă- 
pă numai din causa intervenţiei la vreme a unui suflet 
delicat şi a unui oa de gust, arhitectul Grigore Cer- 
kez, membru al acelei Comisiuni a Monumentelor Is- 
torice care pănă atunci se făcuse complice a unor ast- 
fel de isprăvi. 

, 
Toate acestea, pănă la Palatul Casei de Depuneri şi 

Consemnaţii din Bucureşti, cu greoaia lui cupolă, pănă 
la al Băncii Naţionale, cu totul fără stil, la Palatul Poş- 
telor, supt care geme pămîntul — şi D. A. Sturdza, 
îngrozit de atita cheltuială pentru o zidire totuşi nu 
destul de practică, impunea birjarului, cu un cal sau 
cu doi, căruia îi plătia anticipat, ca să nu fie discuţie 
la urmă, să încunjure cu îngrijire acest monument de 
risipă babilonică—, la Palatul Camerei Deputaţilor, care 
în locul simpaticului vechiu local mănăstiresc, plin de 
amintiri scumpe, sa ridicat, suindu-se elefantul cu la- 
pele dinainte pe dealul Mitropoliei, ocupat de smerite 
întiinţări domnești * şi episcopale — şi la un Senat de 
aceiași calitate, lîngă Palatul .de Justiţie, masiv cu toate 
planurile unui Mincu, ridicîndu-şi piatra de piramidă 
egipteană „în fața strădiţei care .se povîrneşte umil 
spre malul plin de buruiene al Dâmboviţei, sărăcăcios. 
canalisată şi întrebuințată ca un canal de scurgere a tu- 
turor impurităților, toate acestea cereau bani, mulţi 
bani, şi ţara nu-i avea. 

Atunci, pentru opere de truție, a căror necesitate nu 
era imediată şi care, oricum, nu reclamau astfel de | 
prepoxții şi atîtea împodobiri nepotrivite, după judecata 
cricărui străin, entru mijloacele, restrînse încă, ale u- 
nei societăţi patriarhale, pe care nimeni n'0 organisase
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pentru a susținea printr'o producţie foarte mult spo- 

rită astfel de sarcini, s a recurs. la împrumuturi în străi- 

nătate, 

Germania lui Bleichrâder a societăţii Diskonto-Ge- 

sellschaft era acolo pentru a ne servi, nu atita ca o- 

1 

magiu faţă de marele realisator german în Romănia - 
care era regele, cît pentru a ne lega astfel şi mai strîns 

de alianța Centralilor de care ajunseserăm a atîrna în 

totul. „Robinetul” curgea astiel la orice atingere, şi nici- 
un ministru de Finanţe, de la priceputul bancher Me- 
nelas Ghermani, introducătorul etalonului unic de aur, 

încoace, nu pregeta să se adreseze la dînsul. Unul din 
ei, tinăr pe la 1890, spunea chiar, într'o societate par- 

ticulară, cu un aier de desinvoltură, că, „dacă-ţi tre- 

buie bani, iei: de unde poţi, în ce condiţii poți, iar ur- 
mașşii vor căuța ei să se descurce”. 

In acest -fel, încă din 1899, cînd, din causa chestiei 

Burilor care punea Germania în faţa Angliei, pe pri- 

porul unui războiu sentimental de opinie publică, se- 

caseră. capitalurile, se ajunse la cea dintăiu din ma- 
rile crise care au semnalat ultima parte a Domniei de 

prestigiu. Una din recoltele rele, care veniau periodic, 

pusese Romănia în situaţia de a nu-şi ţinea angajamen- 

tele, de a nu-şi plăti chiar funcționarii, şi capitalul 

străin, adecă numai „cel german, căci. cu” altul ne de- 

prinsesem a nu avea legături, şi nu puteam aştepta 

nimic de la adversarii politicei noastre externe, refusă 

să susţie finanţe dejicitare, care amenințau cu o catas- 

"trofă. 

Conservatorii, în frunte cu bunul bătrîn pacific 

„ Gheorghe Cantacuzino, plin de mândrie familială, su- 

rizător din ochii blânzi albaștri, ca şi din coafura îngri- 

“jită a părului sur și din favoritele lui imperiale, 
cu care paradă îutro- carătă cu livrea roşie şi argint 

_ asemenea cu acea albastră și aur a Curţii regale, cre- 

zură că prin artificii în legătură cu disposiţiile ace-
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leiaşi finanţe străine se -va putea ieşi din greutate, aş- 
teptînd bielșugul, posibil, al unei noi recolte. La ideia 
lor se opuse D. A. Sturdza, întrupînd bunul simţ al 
înaintaşilor săi, boieri de baştină ai vechii Moldove. 

„Cuconul -Mitiţă”, cum îi ziceau unii cu adîne respect, - 
legat cu o salvatoare frică, iar alţii cu o ironie uşoară, 
care ţinea samă numai de anumite defecte uşoare de 
caricaturat, era să fie teolog şi făcuse studii de această - 
specialitate, pe lîngă cele de drept, la Lena; Intors din- 
into Germanie absolutistă, cu direcţie severă, care uitase 
şi de idealismul revoluţionar al lui von Stein şi de ro- 
mantismul creator al epocei lui Ranke, în care se for- 
mase un Mihail Kogălniceanu, el se legase pentru toată 
viaţa de concepţia rigidă a „omului de Stat”, capabil 
de a face orice, după anumite norme abstracte, într'o 
societate a cării cultură avea datoria so sprijine, dar 
fără a căuta să străbată pănă în sufletul 'ei şi fără a se 
lăsa condus, ceia ce ar fi o neiertată slăbiciune, o abdi- 
care şi o umilinţă, de sutletul acesteia. Anchilosat în a- 
ceastă concepţie,— pe care, de altfel, o împărtăşia, des- 
prețuindu-l profund, şi P. P. Carp, alt imitator al „o-: 
mului de Stat” german, al Bismarckului provocator, 
rău de gură şi gata de lovituri,—măruntul birocrat, care 
invoca, şi nu fără drept, partea sa de secretar, îngrijit 
de formele diplomatice, al acelora cari, mult mai mari 
ca dinsul, uniseră cele două Printipate—pentru el mai 
mult decît pentru oricine altul „ţerişoarele vasale”—, 
se conducea în viața politică, în care prin rigiditatea sa 
îndărătnică ajunsese a căpăta unul din cele mai înalte 
locuri, numai de două principii. Intăiu devotamentul, 
pănă la sărutarea mânii, față de Suverânul absolut, pro- 
videnţial pe care-l atacase cîndva violent şi căruia, acu- 
ma, îi închina, în romăneşte şi în franțuzeşte, cu ajuto- 
rul Academiei Romiîne, unde era al doilea ctitor, masive 
publicaţii documentare, menite să arăte că totul vine 
de -la Carol I-iu, numai de la el. Şi, al doilea, verifi-
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carea mărunţită a tot ceia ce este formă în viață pu- 
blică. Un călduros patriotism, fără atingere cu na- 
ționalismul pe care neorganicitatea sa de spirit nu-l 
putea înţelege decît ca pe un element de Stat pe lîngă 
atitea altele, patriotism unit cu admiraţia nelimitată 
față de Germania studiilor, devenită şi a politicei sale, 
şi cu groază faţă de Rusia, ale cării căngi zgripţoreşti 
le vedea veşnic întinse ca să ne prindă. şi să ne sfişie— 
îmi dădea sfatul să termin mai iute pretaţa, şi. des- 
pre epoca Regulamenţului Organic, la volumul X din 
colecţia „Hurmuzaki” pănă ce Țarul nu pune capăt 
Romăniei politice —, constituia fondul sentimental. al 
politicei sale, determinată supi raportul ideilor de con- 
cepţii fără îndoială total absoluţe. - 

Dar în crisa financiară de la 1899 el a fost ţerii. de 
cel mai mare folos prin calităţile ca și prin detectele 
sale şi, întrun moment de francheță, observatorul fi- 
losofic, de forme, în fapt, tot aşa de rigide, al vieţii 

„Politice romănești, Maiorescu, o recunoștea, cu obiş- 
nuitul gest de despreţ -al tuturor junimiştilor săi față 
de bătrînul „om de Stat”, de o altă factură germanăl. 

1 Cît de mult acest despreţ, pe care oricine sa apropiat de 
Sturdza l-a auzit rostindu-se nu odată, se pretăcea în contact cu. 
acele realităţi sociale pe care criticul de odinioară al „Convorbi- 
rilor“ ştia mai bine decit oricine Să le ţie în samă, o dovedesc 
findurile următoare ale lui din „Memorii“ (în aceleaşi „Convorbiri“ 
pe 1930, p. 110), pe care le adresa, ca președinte-de Consiliu, 
aceluia care de mai multe ori înainte de dinșul îmbrăcase această demnitate : Dn ă ” 

„Bucureşti, '/,, August 1913. 
„Mult stimate domnule Sturdza, 

„Vă mulțumesc pentru trimiterea prea-insemnatei lucrări asupra 
Comisiunii Europene a Dunării şi pentru cuvintele care- 9 îriso- 
țesc. Aceste “cuvinte scrise de bărbatul de Stat al Țerii a cărui 
viaţă întreagă a fost şi este împreunată cu desvoltarea: politică 
şi culturală a României renăscute sînt pentru mine o răsplată 
din cele mai mari ce mi le-ar fi putut hărăzi soarta. 

„Vă sînt adinc recunoscător şi vă rog să primiţi tot odată în- 
credinţarea înaltului mieu respect. T. Maiorescu.“
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Dimitrie Sturdza ar fi putut să invoce, de altfel, pen- 
tru înlăturarea magnificenței cheltuitoare părerea în- 
săşi a străinătăţii. | 

Iată” cum opinia publică englesă socotia atunci, la 
1899, situația financiară a Romăniei 'şi motivele pen- 
tru care ajunsese la o astfel de deplorabilă ananghie 
una din țerile cele mai bogate, prin ea însăşi, din lu- 
mea. întreagă, şi locuită, aproape unitar, în marge-, 

„Bile înguste de atuncea, de o rasă cu care puţină bună- 
voință inteligentă poate face orice, chiar şi—dacă nu 
mai ales — în ciuda unei clase dominante, cu desă- 
vîrşire rău crescute, rău educate şi întărite în defectele 
sale printr'o viaţă politică a cării caracterisare se va im- | 
pune mai departe. | 

„Datoria publică, plasată mai ales în Germania, se 
ridica la aproape cinzeci şi unul de milioane de lire 
sterlinge. Dobiuzile fuseseră plătite regulat. Dar uşu- 

Krința cu care banii se împrumutaseră totdeauna dă- 
duse naştere la mari extravăganțe.: Cheltuielile care 
trebuiau să fie suportate din budgetul obişnuit, pre- 
cum și ridicarea unor măreţe oficii publice la Bucu- 
reşti, erau sprijinite adesea din împrumuturi; şi se 
luase obiceiul ca, atunci cînd. erau bani puţini, să se e- 
mită bonuri de tesaur!”, a căror cifră ajungea acuma 
la nu mai puțin de două. milioane şi jumătate. In 
1899, adauge criticul engles, care nu făcea: decit să ros- 
tească o părere ce era în sufletul tuturor acelor pe 
cari nu-i orbia interesul de partid şi cari nu credeau 

1 The public debt, mostly, - placed în Germany, amounted to 
about L. 51- ml. The interest had been iegulariy paid. But the 
facility with which many had always been borrowed gave .riseţ 
to great extravagance. , Expenses which ought to have been 
deirayed' out oi the ordinary budget, such .as the erection ot 
magnificent public oiiices at Bucharest, were îreguentiy defrayed 
coat oi the loans; and the custom had arisen, when money was. 
scarce, of issuing treasury bonds; Encyclopaedia Britamenită, art. 
-Rumania. mure , 
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în formulele cu care se acoperiau neajunsuri din ce în - 
„ce mai evidente, recolta dăduse o posibilitate de export . 
în -valoare de numai trei milioane și jumătate faţă de 
aproape de trei ori aceiaşi citră în anul următor, 

Inainte de a trece puterea lui D. A. Sturdza, zu mij- 
loacele lui patriarhale, guvernul conservator încercă, 
desperat, același: mijloc al împrumutului, oricare i-ar 
Îi 'oondiţiile şi consecinţile. Acest împrumut încheiat 
în toamna hui 1899, în sumă de şapte milioane de livre 
sterlinge, îndată înghiţile, ca obişnuit, de nevoile cu- - 
rente, cuprindea condiţii cum nu le mai cunoscuse pănă 
atunci Statul ramîn: „Pe lîngă că se plătia o rată de 
interes mult mai înaltă decît înainte, Romănia se în- 
datora să nu contracteze alte împrumuturi inutile pănă 
ce nu se va plăti acesta”l. o 

La 26. Februar st. n. 1901 Sturdza lua puterea, pe 
care o păstră pănă în ultima zi a analui 1904. Aş zice: 
Sturdza personal, pentru că vederile şi metodele lui, 
de foarte vechiu, de cel mai. vechiu conservator în po- 
'litica romănească, nu erau acelea ale partidului liberal 
pe care-l presida și care, din nepotrivire cu dînsul-—, 
se. mai trezise odată o revoltă de intelectuali, fără prin- | 
cipiile sale morale, revoltă condusă de oameni de in- 
teligența, dar şi de lipsa de convingeri şi de viaţa 
desordonată, a lui C. Dimitrescu-Iaşi, surîzător profe- 
sor de Universitate, retoric, fără lucrări şi fără elevi 
formaţi de -dinsul, care se pusese supt blajina ocrotire 
a bătrinului economist naţional P. $. Aurelian—, era 
să-l răstoarne de la guvern prin sistematica abţinere - 
de la lucrările Parlamentului. 

Străin de orice preocupaţii electorale, indiferent faţă 
de orice mișcare a opiniei publice, -kantian închis în 
  

' Besides paying a much higher rate ot interest than heretotore 
it bound itself not,to contract any further loans until this one 
was paid; ibid, -
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«doctrina datoriei care, cu orice preţ, fără interes" şi fără 
plăcere se pretinde înfăptuită, tiran cu gesturi imperioa- 
se, căruia, pentru a se trage tot folosul absolutismului 
său, i Sar fi cerut numai o consecvență nepotrivită cu, 
câpriciile sale de bolnav şi o putință de a osebi între 
neimportant şi Hotărîtar pe eare, din nenorocire, i-o re- fusase natura, moşneagul moldovean făcu atunci ceia ce adese ori în asemenea împrejurări a făcut rasa, cu - 
totul particulară, şi cu desăvîrşire superioară, din care 
făcea parte. | E “ 
Romănia avea fără îndoială prea mulţi funcţionari, 

jumătate dintre dînșii cu desăvîrşire inutili. De la ci- 
movnicii introduşi de Regulamentul Organic, contra- 
facerea Statului napoleonian nu. făcuse decit să adauge numărul inutilităţilor. Aceasta era doar oastea mai si- gură a partidelor în luptă: pretorienii birourilor de 
pur formalism, de hîrtilărit netrebnic prin care se în- greuia administraţia publică. La jiece schimbare de re- 
gim, nefiind un statut de stabilitate—care și acesta oferă 
primejdii într'o societate avînd âşa de Puțin. simțul. datoriilor sale —, contingentul unora era înlocuit cu al 
celorlalți, şi cei dintăiu formau armătura  întruni- 
“rilor publice de agitaţie, care, de la o vreme, nu mai conteniau, a demonstrațiilor de stradă, alături de oame- 
nii câştigaţi cu o piesă de cinei Tei, de haimanale, de 
curioşi şi de plebea Capitalei. Un salariu ridicat fă- | 
cea ca tuncţionârul să nu recurgă la alte izvoare de. 
Venit, dar” el nu făcea economii, de asigurare pentru 
zile grele, sau de fructificare. — - N | . 

De acești stăpâni ai. vieţii publice Sturdza îndrăzni să se atingă. 
EL încredință misiunea de a pregăti reducerea tem- - 

porară a salariilor, care de fapt se întinse asupra imul- 
tor ani, profesorul Spiru C. Haret de- la Universitatea 
din: București, matematician de valoare, format la Pa- 
Tis, spirit. elar şi sobru, capabil de o continuă muncă
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de birocrat, care-i mai lăsa şi timpul necesar pentru. a întreținea în lumea învăţătorilor şi a preoților o co- respondență de coleg, de prieten care era să-i cîştige lui şi partidului din care făcea parte o largă şi meri- tată popularitate. Omului care trebuia să întreprindă ca ' mihistru o întreagă operă de „Teorganisare, după principiile „omului de Stat”, care erau ale şeiului său - Și ale epooei sale, dar şi cu o grijă de „Stiinţitie” care se ţine la abstracții, la .cadre strici fixate şi crede în metode infailibile, îi. revenise deocamdată sarcina de a uşura budgetul. Soluţiile pe care le presintă fură acceptate fără discuţie, şi „curba lui Haret”, „demo- „cratică” prin aceia că ținea samă de nevoile de viață "ale celor : mici, reduse, aproape fără protestări din pariea unei lumi neașteptat de .cuminţi şi gata la sa- criticii—instinctul rasei biruind astfel reaua educație—, greutățile financiare actuale. | 
Sturdza, scos de ai săi, cărora li trebuia o politică de alte orizonturi, şi mai bună, dar și mai rea decît a lui, “putu să plece astfel fără să se găsească în situația de a trimete la Berlin, pentru un nou împrumut, emisari de aceia, autorisaţi şi de rege, cari, prin atitudinea lor „tinguitoare unită cu lipsa unor facultăţi spirituale deo- sebite, şi-au meritat în cercurile lui Bleichrâder califi- caţia de weinende Esel, „măgari cari se pling”. Conservatorii, întorşi la putere prin voia tinerilor li- berali revoltați, veniră cu idei care întreceau fericitul cerc strimt în care, timp de trei ani, aproape o legis- laţie întreagă, reuşise a se închide, fără auz, şi în acest domeniu, pentru glasul sirenelor, bătrânul Moldovean. Ei aduseră înainte, prin avocatul 'Take Ionescu, devenit, - prin talent, factor important întrun partid de boierii, „mai ales munteni, ideia unei conversiuni a datoriei pu- blice: prin acel nou împrumut, înaintea căruia se. dă- duse înapoi, făcîndu-şi. cruce şi blăstămînd pe Satana, Sturdza.
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Susținută de o presă pricepută, conversiunea din Maiu 1905 -a fost socotită ca un mare act de Stat, me- mit să aibă repercusiuni. asupra întregului viitor al fi- 
manţelor noastre. De fapt acest împrumut creştea sar- 
cinile care apăsâu destul de greu asupra unei socie- 
tăţi nu deștul de evoluată în sens european. De la cin- 
zeci şi patru de milioane (cu dobîndă de 4%), se ajun- 
gea prin această operaţie, pe care liberalii au şi cri- 
ticai-o vehement, amestecînd şi atacuri la onestitatea personală a adversarilor, la suma de 53.367.000. 

Peste cîteva luni, supt acelaşi guvern al lui Gheorghe 
“Cantacuzino — ceia ce era oarecum nedrept, cea mai 
însemnată muncă, îndemnul cel mai stăruitor, resulta- 

tele cele mai preţioase în această aşa de lungă Dom- 
nie aparţinînd fără îndoială liberalilor—, se serbau, cu 
cheltuieli foarte însemnate, cei patruzeci de ani de Dom=- 
nie ai lui Carol I-iu. Anul următor piise. pe Suveranul 
care se simţia, în trista stare de sănătate, mîndru de 
isprava îndeplinită, în fața unei zguduiri sociale neasă- 
mănat mai grozave. decât greutatea. financiară de care 
cu opi ani înainte se lovise Domnia socotelilor oneste 
şi întrebuinţării controlate a banului public. .
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In cursul acestor patruzeci de ani situaţia ţeranului nu 
€evoluase aproape de loc prin vre-o acțiune a Statului, care ar fi: purtat de grijă categoriei celei mai nume- 
Xoase, mai interesante şi mai nenorocite din populaţia 

. romănească. : aa | | - 
Răscoala , din 1888 arătase în de: ajuns că nu mai 

poate merge aşa. Recurgîndu-se la paliativul unei noi 
şi neînsemnate: împărțiri de pămtnturi din largul dis- 
ponibil al moșiilor Statului, se aruncase asupra motive- 
lor unei mişcări locale, care nu se semnalase prin 
acte violente şi nu vărşase sîngele, bănuiala că nu. 
adevăratele suferinți ale poporului provocaseră tulbu- 
rările, ci mîna străină, uneltirile Rusiei, care, cu gîndul, 
nepărăsit, de a ne anexa totuşi, şi-ar fi trimes prin 
sate specialiştii în două domenii atit de deosebite ca 

_al iconarilor şi jugănarilor. Apoi, a doua zi după 
ce glasul de suferință şi de ameninţare tăcuse, lumea: 
politică se întoarse la vechile preocupări meschine, de 
lupte pentru putere. | 
Problema țerănească era fără îndoială, înainte de 

toate, una de cultură, căci pregătirea micului agricultor, 
cu tot instinctul și experiența lui, era a iobagului din e- 
vul mediu — un: publicist socialist venit din Rusia, So- 
lomon Katz, devenit în literatura romănească Ioan Ghe- 
rea, iar în cetățenie Constantin Dobrogeanu, a scris 
mai tîrziu o carte de metafisică socială: Neoiobăgia, mult
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„cetită şi primită cu căldură, în cercurile tineretului fără 
deosebire —, una de credit şi una de asociaţie. 

Şcoala rurală: moştenită de la Cuza-Vodă, care şi el 
o avea de la Domnia Regulamentului Organic, n'a fost 
nici după reformele de program ale lui Haret, pe care-l 
interesa mai mult învățătorul ca hotărîtor, factor po- 
litic în sate decit şcoala lui, de care nu sa apropiat e- 
senţial acest spirit puternic, dar îngust, un mijloc de a 
îndlța pe ţeran la locul lui, ci ea a continuat să creeze 
„savanţi”, a căror rîvnire era să se destacă, „înălțindu- 
se”; de brazda pe care înaintaşii lor cheltuiseră o mun- 
că istovitoare şi presupusă de valoare inferioară. Desew- 
țiunea de la ţară a continuat fără ca ca să trezească a-- 
cele îngrijorări care ar fi scutit de multe greşeli și pri- 
mejdii în viitor. | - 
Intemeierea şcolilor. de agricultură, mari şi MICI, a- 

cestea din urmă fiind aşezate la țară, dar, din causa 
intereselor profesorilor, pe cît se poate în margenea 
centrelor: orăşeneşti, ma contribuit la. crearea acelei 
„burghesii” a satelor. de care, şi ca exemplu pen-: 
tru ceilalţi, se simţia — şi se simte pănă astăzi — 
aşa de mare nevoie. Vechile exposiţii regionale de 
agricultură, care erau, prin răsplătirile, şi diplomele 
lor, un adevărat. îndemn la emulaţie,. se „părăsiseră 
după 1880. Inspectorii agricoli, adesea total ignoranţi, 
făceau parte din tagma partisanilor politici plasați un- 
de 'se poate. Niciodată, în țara miilor de bursieri peste” 
graniță, un ţeran w'a fost trimes, ca să vadă alte sis- 
teme de cultură, în Lombardia, în Danemarca, fie şi 
măcar între Saşii și Romînii din Ardeal. Producţia 
noastră la hectar continua să fie una din cele mai scă- 
zute din lume, şi, chiar la marii proprietari, inova- - 
ţia în ce priveşte natura culturilor, poirivită cu cere- 
rea fîrgului. mondial, lipsia aproape cu desăvîrşire, 
Romănia fiind o țară de porumb şi de grîu, cu ceva 
orz. şi ovăs. Culturi care odinioară fuseseră bogăţia şi
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mindria noastră: a inului;, a cînepei, inutile în satele care-şi: luau acum îmbrăcămintea de la micul comerţ al tîrgurilor, fuseseră părăsite în acelaşi timp cînd nu mai exportam mierea Şi ceara din care se hrăniau pri- săcarii moldoveni. lar, cu tot serviciul zootehnic şi cu toaiă şcoala de veterinărie, care aduna un număr de profesori pricepuţi şi activi, vitele degenerate ale Ro- măniei, rău hrănite, ţinute în ploaie și îriş, neîngri- jite la boli şi neţesălate o viaţă întreagă, -nu sămănau cu splendidele exemplare bovine pe care un  Ale- xandru Lăpuşneanu pe la 1560 le exporta prin Dan- zig pănă în Anglia. In ce priveşte caii, pe cînd Banatul de supt dominaţia ungurească şi chiar Basarabia -Ru- şilor scotea strălucite exemplare ale rasei arabe aclima- tisate la noi, Statul romîn se aprovisiona, ca şi parti- cularii, cu rase din străinătate, arătoase la tăptură, dar incapabile de a se păstra bine în condiţiile de la noi. Expediția din Bulgaria la 1913'a umplut văile cu fru- moşii sirepi ai birjarilor bucureşteni, pe cînd biata gloabă, capabilă de desvoltare, a ţeranului şi-a 'tîrât miseria fisiologică în tot cursul campaniei. Încercări de a ridica rasa oilor, făcute de cîțiva proprietari doritori de a avea merinoşi mau fost „decît “un obiect de curiosi- tate, mai curînd ironică. O jară care ar fi putut să ig- noreze orice împrumut şi. să înfrunte orice lipsuri ale naturii în cîte una din ramurile producţiei sale 'rămi- nea staţionară în uriaşa concurenţă a lumii care nu în- ceta în iscodirea unor noi metode şi în asociarea tuturor forţelor naţionale pentru a face din agricultură, chiar în țerile cu un sol mai curînd impropriu, una din prin- cipalele base ale prosperității economice. 
In ce priveşte creditul, ţeranul din Romănia, inca- . pabil să alcătuiască din propria sa inițiativă organisa- ţii financiare care să-l susţie în anii răi şi să-i permită desvoltarea exploataţiei, aştepta, din nenorocire, ceia ce n'a fost casul pentru conaţionalii de aceiaşi ocupa-
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ție din Ardeal şi Banat, totul de la Statul în -conduce- rea căruia după legea electorală avea o așa de mică parte, iar în realitatea lucrurilor chiar niciuna. Deci, cînd, la 1873, s'a alcătuit Creditul Funciar Ru- “ral, ţeranul n'a fost întrebat, ma avut niciun rol în or- ganisare şi wa tras niciun folos dintr?o creațiune care i-a rămas străină. Cele 64 de milioane de bonuri de Ja început, mai mult decît înzecite pe urmă, au irecut că- tre marii proprietari, cari ei înşii prea adese ori au primit împrumutul în condiţii care, departe de. a-i.. “susţinea, li-au grăbit, mai ales în Moldova, ruina în folo- “sul capitalului cămătăresc, aflător acolo în mânile E- vreilor. Băncile de credit pentru agricultură pe care le-a întemeiat o lege din 1881, cu sprijinul Statului şi -al judeţelor, cu un capital de zece milioane şi jumătate lei aur, au întâlnit neînțelegere din partea publicului orăşenesc, şi ani trebuit să se contopească în Creditul Agricol de la 1892, care el însuşi va trebui să se piardă într'o organisaţie, plecată aceasta de la țerănimea ea însăși sau mai ales de la învățătorii şi preoții stirniţi de "inițiativele lui Haret, cari: au izbutit a trezi în ma- sele rurale un spirit de întreprindere şi de afaceril, ! 
Ar părea curios că mișcarea n'a pornit din marile judeţe bogate, unde sătenii. ar fi putut fi cîştigaţi mai uşor. Ea are un câracter mai ales oltean, în legătură Cu viața satelor din această regiune, care nu şi-a pier- -dut niciodată originalitatea locală. Un Dimitrescu, din Bumbeştii Gorjului, Ţinut deosebit de sărac, dar Îmmpo- vărat, tocmai “de aceia, și atunci, de datorii şi avînd dintr”o generaţie în alta spiritul luptător care a dat istoriei țeranului romîn pagina lui Tudor Vladimirescu, şi alţii în aeiaşi situaţie prin Ținuturi asămănătoare au dat semnalul la 1891, şi o dovadă de vitalitate a fost 

  

1 Pe scurt. şi în Forter şi Rostovsky, The Roumanian Handbook, “Londra 193], p. 122 și urm, 
pf
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răpedea imitare a acestui exemplu, — numărul aces= tor tovărăşii băneşti, de altfel rău organisate: şi gata să . cadă în mîna aceloraşi cămătari şi a altora asemenea cu dînșii, sau să ajungă la disposiția Statului, dătă- târ interesat de fonduri pentru ca să aibă; împreună cu comitetul, un nou instrument. politic, ridicîndu-se în Vre-o zece ani pănă la şapte sute. | | „Această creaţiune spontanee a satelor este dovada şi "a: lipsei de credit în care se sbătea țerănimea pără- sită, şi a nedestoiniciei Statului, care, de alifel, îndată ce şi-a dat samă de valoarea acelor bănci, s'a grăbit să li impuie o lege, în 1903, pentru ca, în curînd, să caute şi să izbutească a li influența congresele; pănă ce, în- credințîndu-se că o vobire complectă a acestor adunări se. Joveşte de un “aşteptat spirit de autonomie şi in- dependenţă, să facă aşa încât congresele nu sau mai puiut aduna. 
n - Şi acele Şapte sute de bănci populare din 1921, ba chiar cele trei mii din 1914, reunind 600.000 de--sub- scriitori, cea mai mare parte numai cu numele, fără nicio putință de înrîurire, şi puind laolaltă peste ' un milion, represintau fără îndoială cu mult prea puţin pentru nevoile unei țerănimi care, ruptă de filantro- pii de după 1848 din legăturile, socotite umilitoare, cu proprietatea mare, rămăsese se poate zice: în pielea goală, i N In stîrşit, individualist, țeranul din satele de obiceiu mărunte, şi, afară de regiunea dealurilor, sămănate la distanțe “mari, fără legătură mai striusă între ele, cu Spiritul separatist de celulă organică, genealogică, pe care l-au avut din capul locului, nu s'a gîndit să caute - mîna altui țeran, pentru scopuri care să li fie comune. * Erau în Romănia țerani, dar nu Şi o țerănime, în cali- tate de clasă: socială, şi. numai ea, alegîndu:și oamenii ei, oamenii adevăraţi, şi 'nu prin păstrarea singură a unui costum rentabil supt raportul electoral, ar fi pu-
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tut să provoace, nu câteva măsuri răzlețe, rău aplicate prin oameni cari n'aveau un interes special, ci o în- treagă legișlaţie, cu elementele. strîns legate organic, prin care, şi din partea Statului, sar fi putut ajunge la resolvirea acelei „Chestii ţerăneşti” care, de mult, ser- via numai pentru broşuri reformiste, pentru eventuale discursuri, mai ales de candidaturi, şi pentru agitația ce- lor cari nu putuseră şi ei să parvie,. 
Astfel țeranul, fără pămînt prea adese ori, fără cre- dit — ceia ce-l făcea să vadă în orice cămătar, îi ori- 

"ce proprietar sau arendaş care mînuia banul un duş- 
man care trebuie neapărat distrus —, fără lumină şi fără conducători vrednici de acest nume — căci încer- 
carea unui învățător” chipos şi plin de temperament, cu 
darul elocvenţei, Dobrescu-Argeş, căzuse prin compro- 
miterea dibace a acestuia într'o meschină afacere de bani — dădu foc ţerii printr”o revoluţie agrară. . 

Ea ar fi izbucnit de mult încă, dacă ar fi fost şi ele- 
mentul acela mistice tără care ţeranul nostru nu por- neşte la luptă. Dar în 1906 studenţimea din Bucureşti - 
manifestă contra represintării la Teatrul Naţional a u- 
nei piese francese de bulevard, de către un comitet de doamne cu scop tilanțropic; s'a dat o luptă cu po- liţia, şi armata, intervenind, n'a tras. a 

„_ Era-cel dintăiu cas, de la 1848 pănă atunci, în care să îi triumfat o răscoală. După biruinţă, o propagandă începuse, naţională: şi democratică, despre care va fi 
vorba cînd se vor cereeta elementele de cultură. Studen- 
ţii, încălziţi de un crez, ale cărui origine şi desvoltare 
se vor presinta în partea a doua a acestei lucrări, înce- 
pură o operă de deşteptare la sate. Aici, într'o menta- litate stăpțnită de superstiții, studentul” începu să a- pară ca mîntuitorul revoluționar, şi de pe urma unor scrieri sentimentale -ale reginei “Elisabeta, răspîndite 
cine ştie cum la sate, se formă o legătură, între soţia 
Suveranului, devenită apărătoare a săracilor, şi între



28 . FACTORII 

propagandiştii, reali sau închipuiţi, pe cari o imagi- 
nație înflăcărată şi-i represinta ca străbătînd țara că- lări în toiul nopţii ca să aducă noul crez de mîn- 
duire. | | | | 

- Această stare de spirit s'a răspîndit mai mult în Mun- 
lenia -şi anume în şes, prin apropierea Capitalei, în județele Ilfov şi Vlaşea. In Oltenia însă ardea supt 
Spuză vechea aplecare spre jacqueriile țerăneşti. Iar 
în Moldova se simţia tot mai nesuferită apăsarea trus- 
turilor evreieşti imînuind capitaluri împrumutate la 
bănci din Galiţia, care erau represintate mai ales prin 
dibacea activitate cuceritoare a fraţilor Fişer, Moise. sau 
Mochi, şi Calman, personalități puţin interesante în ele 
înseşi. Evrei comuni, fără ştiinţă de carte, lucrînd pri- 
mitiv cu o populaţie primiitvă, pe alături de Stat, care, 
servit de organe subalterne total neinteligente şi fără 
simţ, lăsa ca lucrurile să se petreacă în voia lor. Cuge- 
tători, scriitori, de aceiaşi origine naţională, dar ames- 
tecaţi în viaţa culturală a țerii, ca foarte finul spirit care 
a fost Ronetti Roman, autorul cîndva a] unui poem by- 
ronian şi mai pe urmă al puternicei draine Manase, el 
însuși un arendaș și un om de afaceri, rostiseră sentinţa 
de condamnare la istovirea totală a pămîntului ca şi 
a omului care se confunda cu. dînsul. 'Țeranii erau să 
arăte, în porniri răzlețe, de o furie oarbă, cărora li-au 
lipsit, total, şefii, că rasa în aparenţă stoarsă are încă 
puterea de a-şi răsbuna, cerînd fără logică, cu atît mai 
puţin în formule clare, desrobirea. 

La Flămînzi, supt influenţa, dar fără vinovăția pe- 
nală a învățătorului Maxim, se produse cea d'intăiu din 
aceste explosii ale mulțimilor fără luminători şi fără 
prieteni, trăind în ţara lor ca într'o miserabilă colo- 
nie supusă unei ţeri străine. Acolo, în judeţul Botoşani, 
trupa a tras, şi cel d'intăiu sînge țerănesc curse, pro- 
vocînd indignareă generală a cărturarilor, de la socia-
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“liştii Cantacuzino şi Voinov pănă. la naţionalistul N. 
Iorga; d. Simion Mehedinţi, fiu de ţeran sovejan şi au- 
tor al frumoaselor schițe din viaţa alor săi, se retrase: 
înaintea interdicției şefului său conservator doctrinar, 

"Maiorescu. In cîteva zile chestia, deschisă astfel cu vio- 
lență, era în discuţia Camerei Deputaţilor. | 
Acuma însă flacările, țişnind ici şi colo, cuprinseseră 

toată ţara,- fără să existe vre-o legătură între multele 
focare, Moldovenii scoteau din sate pe Evrei fără a se 
atinge de dînşii, căutau condicile unor socoteli meşteşu- 
gite din care ieşiau totdeauna datori, şi le rupeau în : 
bucăţi; furia lor fără conștiință şi fără alegere tăia: co: 

- Şul trăsurilor, rupea cărţile şi tablourile, şi murdăriă 
“statuile care nu se puteau distruge. Nu totdeauna se fă- 
cea deosebire între proprietarul bun şi cel rău. Oa- 
menii se credeau oarecum datori să facă, şi dacă se 
pcaie mai cu virf, ce aflau că. făcuseră vecinii lor. Dar 
întregi districte au rămas total neatinse, işi nicăiri vio- 

lenţa n'a fost prea singeroasă. Unde era “cîte un pre- 
fect legat de popor, iubindu-l şi ştiindu-i vorbi înv 
limba lui, ca d-rul Lupu, nu sa petrecut nimic, lumea 
satelor potolindu-se tot aşa de răpede cum se aprinsese, 

Cu totul altfel în unele părți muntene de către Du- 
năre, prin Vlașca, prin Teleorman, nu şi prin. Ia- 
lomiţa, prin Ilfov, iar dincolo de Olt în Dolj, în Gorj, 
mai ales în Mehedinţi, dar de loc în Romanați şi în 
Vilcea. Insă spaima celor amenințați şi atinși a crezut 
că e vorba de o întreagă mişcare, de mult pregătită şi 
perfect concertată şi, căutînd pe şefii în afară de ţe- 
ranii înşii, socoti că i-a găsit în autorul celui mai bun 
studiu despre chestia- ţerănească, d. Vasile Kogălni- 
ceanui, continuator al tradiţiilor marelui său părinte, 
şi în profesdrul N. Torga, care îndemnase la protesta- 
rea, devenită prin ea însăşi violentă, de la 13 Mart 
1906 şi care publica o foaie de aprinsă apărare a drep- 
turilor ţerăneşti, Neamul. hRomănesc, care va fi tînfă-
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tișată în alt capitol: cel dintăiu a fost închis cîtva timp 
la Giurgiu, celalt, ameninţat cu moartea de unii pro- 
prietari şi arendaşi, indigeni şi străini, fu rugat să-şi 
întrerupă: publicaţia şi ordin se dădușe să fie tratat ca şi Kogălniceanu, la cel dintăiu rînd din mâna lui care Sar găsi la țeranii revoltați. 

Faţă de aceştia un val turbat de mânie răsbunătoare sa deslănțuit și Statul sa pius întreg în” serviciul ce- 
lor jigniţi și amenințați, şi aceasta fără nicio reser- 

"vă, după ce Gheorghe Caniacuziuo demisionase şi un 
guvern liberal supt Sturdza, dar data aceasta cu su- 
premaţia. de fapt a fiului răai mare al lui Ion Bră- 
tianu, se alcătuise la sfîrşitul lui Mart. Dacă -revoltaţii arseseră multe conace ca. să dispară . condicile privite 
şi aici ca niște cărți ale Satanei, dacă ici şi colo se văr- 
sase şi sînge şi se coimiseseră plense de onoare, trupele 
puse supt. comanda generalilor Năstui:e] din Craiova, 
Gigurtu, din acelaşi loc, și Averescu, fură fără de milă, 
avînd une ori ordinul „să nu facă prisonieri”. Orice pîră 
a interesaţilor era crezută şi se scoteau în front cei pî- 
riți, printre cari foşti suboțițeri de reservă, cari priviau 
cu ochii deschişi la puştile întinse ale camarazilor, pen-. 
tru ca-să cadă tulgeraţi de gloanţe. Rare ori ofiţeri ti- 
neri prin mijloace de miloasă dibăcie au putut scăpa 
oameni după toată evidența nevinovaţi, dar de cari 

„Voia să scape, ca de elemente incomode prin înteli- | - 
gența şi energia lor, moșşierul. Sentimentele de care 
era animată o parte din clasa stăpînă pe două treimi 
din pămîntul ţerii se pot înțelege după cererea tăcută 
de cîţiva proprietari olteni căţre guvernul austro-ungar 

„ca trupele străine să vie să-i apere. Această infamie 
făcu pe Maiorul Sturdza, fiul. primului ministru, să 
vie la mine ahume pentru a-mi spune că, în acest cas, 
Sînt ofițeri cari se vor pune în frumtea țeranilor răs- 
culaţi şi vor ieşi să apere graniţa... 

Regele Carol, jignit! în adîncul sufletului său de ca- 
“tastrofa socială produsă a doua zi după anul jubileului 

i
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său, interveni printr'o proclamaţie care, lăsînd să se 
întrevadă o amnistie pentru ţeranii cari zăceau în tem- 

- niță, ori erau aruncaţi cu grămada în: luntri, pe Dună- 
re, făgăduia opera de reforme cu care conştiinţa sa. îi 
spunea, de sigur, că era de mult dator, dar nu: îndrăz- * 
nise s'o atace pentru a nu găsi înainte coaliția tuturor 
elementelor unei clase dominante sprijinite cu toată 
strălucirea ei pe robia țeranului. 

Camerele cele nouă aveau deci misiunea de a cola- 
bora: cu guvernul Ia alcătuirea unei noi legislații agrare, 
supt numele lui D. A. Sturdza, care, în Cameră, la în 

: potrivirea, în numele proprietarilor, „a tînărului Mihail 
Cantacuzino, fiul fostului prim- sinistru, se ridică în- 
dignat, puind, cu tremur în glasul bătrin, Zguduitoarea 
întrebare: „pentru ce am împuşcat oare miile de ţe- 
rani”, dar întrun spirit care era altul: acela al unui 
tinere! a cărui formaţiune şi ideologie, de multe di- 
recții, unii fiind mai bătrîni sau mai îmbătrîniţi, mai 
adapiați, decit ceilalți, rămîne să fie arătată deosebit 
aiurea. 
In acel moment chiar, crisa socială, stropită cu sînge 

în mare parte nevinovat, se complica în aceşti ani de 
» dureroasă reculegere, de supremă tristeţă, ai regelui 
Carol Liu cuo hotăritoare crisă “politică, prin care s'a 
arătat. că și în domeniul partidelor ceia ce e] izbutise 
a. crea, pentru liniştea ţerii, de sigur, pentru normali- 
sarea vieţii constituţionale, dar cu aceiaşi îndepărtare 
timidă -a regelui de prestigiu îaţă de tot ce înseamnă 
risc şi primejdie, era nesigur, şi aceasta privia nu nu- 
mai persoana lui, ci “şi soarta dinastiei pe care - voia 
so întemeieze... 

N



4. CRISA POLITICA INTERNĂ, 
Carol I-iu găsise o boierime mîndră, deprinsă a da din sînul ei pe Domni şi a-i răsturna după plac. Ani întregi de zile îi „şuferise atacurile, -îi descoperise con- spiraţiile, învățase a-i cunoaşte intrigile. In tot acest timp, acela: care, Ta 1871, după cele mai grele otense, se hotărîse a abdica, se Convinsese că o asitel de clasă, sclid sprijinită pe pământul ereditar, îmbărbătată de nu- mele mari pe care le purta, nume împletite cu însăși istoria țerii, luminată de cultura, primită une ori mai mult decît superficial, a Parisului şi a Univer'sităţilor germane, deprinsă  printr”o lungă experiență de muire şi servită de talentele neboierilor pe cari se pri- cepuse a-i anexa fără aj admite în viaţa lor de fa- „ilie şi a-şi amesteca sîngele cu a]: lor, nu poate fi distrusă. EL căută atunci s'o întrebuinţeze pe rînd prin sistemul, împrumutat din Prusia. guvernată o- dinioară de: tatăl său Carol Anton, al celor două par= tide succedîndu-se la putere fără prea multă luptă şi iără zgomot. prea mult. El însuşi, gata a iscăli ori- ce i se presinta de miniştri responsabili, în intere- | sul clientelei de care nu se puteau desface — cel mult dacă, din cînd în cînd, cerea lămuriri, peste a căror minciună patentă trecea imediat pentru a-şi face „da- toria constituţională—, doria să-şi reserve numai acel domeniu al politicei. externe în care-și atribiia o com- petență care întrece cu mult pe aceia a tuturor miniş- trilor săi reuniți.
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In această rotativă, regele, îngrijit ca nu cumva par- 
tidul conservator, aliat de la un timp cu junimiştii, 
leşeni de caracter doctrinar german, să se destrame cu 
totul, şi chemîndu-l la guvern cînd numărul membrilor 
săi ajungea abia ca să. încun jure masa discuţiilor, a 
căutat să se sprijine întăiu pe incontestabila populari- 
tate a partidului liberal-naţional, pe care prin această 
deosebită atenție, prin această reţinere cît mai îndel in- 
gată în jurul său căuta să-l. desarmeze în ce priveşte 
vechile amintiri re voluționare, aplecările  „roşii” de 
la început, tendinţile către, o republică, de fapt impo- 
sibilă la noi, dar de care spiritul, totdeauna îngrijorat, 
al Suveranului fără prieteni şi intimi, sa temut de 
fapt totdeauna. | 

Vicariatul lui Sturdza între: doi membri ai familiei 
Brătianu, care aducea cu dînsa dîrzenia răzeşilor vieri 
din Argeş, cu neînduratul lor simţ de  preprietate 
față de tot ce au şi nu înțeleg să cedeze nimănui, 

„a fost oarecum aparte de fireasca. desvoltare a par- 
tidului liberal. Firea şefului prin teroare se deosebia 
de psihologia liberală obişnuită prin lipsa spiritului 
de clientelă, moştenit de 'la vechile asociații de sonspi- 
ratori, în care pe nesupus îl aștepta p mnnalul, ca! 
şi prin totala lipsă de înțelegere pentru acele  con- 
cesii față de spiritul timpului. pe care oamenii de la 
1848. le făceau din generositate, iar urmaşii lor, cari 
n'o mai aveau; n'o mai puteau găsi decit prin calcul. 

Stăpînirea _tinui om, greu accesibil, care nu ştia de- 
cît să - poruncească, şi nu se bănuia niciodată care va fi 
porunca ieşită din prestupaţii personale, din simpatii 
adesea inexplicabile, insondabile în originea lor, era 
cu atît mai de nesuferit, cu cît. partidul se inoise 
prin elemente noi, care aduceau: cu totul alte prin- 
cipi, şi se îndreptau după o mentalitate cu totul uita, 

hegele Carol făcuse tot.ce-i stase prin putinţă pen- 

2 
I
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tra a împiedeea înrădăcinarea şi progresul  oricării 
fornaţiuni care ar fi deranjat alternanţa celor vouă 
partide. Afară de : Singurii na'iona'iști- democrați, de o- 
hîrşie culturală, a căror alcătuire o vom arăta în aită 
parte, toți aceşti rebeli cu pretenţii de înoire şi trans- 
forn.are fuseseră îndreptaţi, şi de neînţelegerea unui 
mediu fără preocupaţii politice mai înalte. şi de li»sa 
unor clase sprijinitoare, către partidul liberal. care 
izbutise a înfățișa pe protivnicii săi câ pe nişte re- 
trograzi învechiii şi ca pe nişte iuncări de fabrică ger- 
mană, cari începuseră prin a cere pedeapsa cu moarte 
şi opuneau alegătorilor aspra formulă, atribuită, în 
acest sens, fără dreptate lui Carp: „Regele şi doro- 
banţul”. 

Inceputul acestor adesiuni, care âu. adus înceata con- - 
fundare fără urmă a înoitorilor, veniţi, de la studiile lor, 
cu idei apusene, o făcuse Gheorghe Panu, întemeieto- 
rui radicalilor. 

Fost profesor de liceu în Iași, acest om de aparenţă 
aspră şi cruntă, care se îmblinzia numai “pentru în! 
timi, fusese trimes la Paris pentru studii istorice, pe 
care nu le-a cultivat multă vreme, de și, în polemica 
sa cu Hasdeu, dovedise, cu puţină: ştiinţă, mari mij- 
loace de dialectică, mai potrivită pentru cariera de 
„avocat, pe care a -îmbrăţișat-o fără să i se consacre 
însă cu plăcere şi credinţă. Meşter în a căracterisa oa- 
menii, cum o arată schițele sale parlamentâre, pline 
de adevăr şi de humor, în a găsi resortul psihologic al 
acțiunilor — şi în domeniul necuvîntătoarelor, pe care, 
ca bătrin, le-a urmărit cu o atenţie” simpatică—, argu- 
meniator care ştia să împlinească prin atitudine şi 
gest ceia ce nu-i dădea îrasa — şi o Cameră întreagă 
se aduna pentru ca să combine un discurs, pe care-l 
redactau stenografii, din cuvinte aruncate, pe care le 
lega o expresivă mimică de mut —, el a exercitat 
în laşi o mare influență asupra profesorilor tineri şi
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altor elemente din generaţia sa şi chiar din ea ur- 
anătoare. Sprijinit pentru tot ce priveşte organisarea 
pe subalternul său, profesorul de francesă Alexandru 

- Bădărău, căruia străinătatea nu-i dăduse mai multă 
specialitate decit şefului şi care, mai clar, dâr nu mai 
elocvent decît acesta, arătase mari aptitudini de a 
face din alegătorii capricioşi ai unui oraş sărăcit, dar 

mindru, legiuni electorale, sigure de biruinţă, Panu, 
mutai la Bucureşti, făcuse din ziarul său „Lupia” un 

organ -de combatere -şi agitaţie care se îndrepta, făţiş, 

împotriva regelui, presintat ca un zgîreit sordid, care-și 

vinde brînza şi-şi întoarce chipiul pe dos, ca un agent 

al germanismului la Dunăre, un adevărat spion al Ber- 

linului. Pe lîngă aceste furioase invective ale unui maes- 

tru al: insultei apăreau palide atacurile într'o formă 

inferioară şi - stereotipă ale ziarului republican sau 

părtaş al unei dinastii indigene, „Adevărul”, creat de 
iostul prefect de poliţie, absent în ziua detronării, al 

lui Cuza-Vodă, Alexandru Beldiman, iar trecut apoi 

supt oblăduirea fostului socialist. de la „Caietul Roşu”, 
autor de schiţe literare realiste, Constantin Mille 

Dat în judecată pentru jignirea Coroanei, Panu a fost 

"condamnat la închisoare, dar, a doua zi după expi- 

rarea termenului de osîndă, el începea un drum 

care trebuia să facă din directorul Săptăminii, organ 

al unui spectator obosit, unul din acei sprijinitori ai 

liberalilor cărora nu li:se dă, cu toate însuşirile lor şi 

serviciile aduse, nici un loc de Ministeriu, nici pensiunea 
unui Consiliu de administraţie. Poate că şi trecutul 
procurorului popular contra regalității nu permitea, 
chiar supt un Suveran care numise pe președintele 
republicei de la Ploeşii, pocăit, generalul Candiano- Po- 

„pescu, adiutant regal, să se facă din el un sfătuitor al 
Coroanei pe care, cu: sinceră pasiune, fără ambiţie şi 

îără avantagii, o înjosise. - 

Prada următoare 'a spiritului de partid, organisat şi 

-
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disciplinat, au fost socialiștii, de toate speţele, — căci niciunul, Spre marea salisfacţie a regelui rotativei, ma; scăpat . de absorbirea la liberali. , | . Intre studenţii romîni de la Bruxelles socialiștii au recrutat aderenţi, cărora această iniţiare li-a ținut une- ori multă vreme. Acolo apăruse foaia oi Prin care înțelegeau să deschidă căi noi poporului romănese, Aşa sau format şi Mille şi ar. Radovici şi dA Cuza, ale. cărui scrieri: poeiice aveau la început un sens de negare absolută, cerînd neapărata răsturnare. Ziarul lor, Drepturile Omului, care a cîştigat şi co- laborări literare preţioase, dădea expresie acestei ideo- logii luptătoare, care plutia prea sus: de-asupra coli- - tingențelor romănești de atunci ca să aibă un efect, _Un George Diamandy, înrudit cu Catargiii, care a isprăvit eu scenarii de codru. romantice şi tradiționa- liste, era legat pe alunci, la Paris, cu şefii mişcării - sociale, cărora li-a pus la disposiţie” în chipul “cel mai larg resturile unei însemmate averi. Şi acesta era un Moldovean, uu leşean, ca şi alt format însstrăinătate, alt pasionat de literatură francesă, V, G. Morţun, odrasla unei familii de moșieri romașeani, care, prin -frasa lui bogată, aducea un prețios element de întruniri pu- blice. _ “ _ îi Morţum. Sa găsit, după încercări literâre cu totul me- diocre, inferioare unei. frumoase şi distinse inteligenţe, alăturea cu irații Nădejde, Botoşăneiii, din judeţ, mu- „taţi ca profesori la Iaşi, în redaciarea revistei Contem- porahul, care 'unia un realisny “mărgenit, de caracter " local moldovenesc, . cu sarcina principală, care era cri- “ tica ştiinţifică, după - ultimele scrieri din străinătate, contra tuturor acelor cari -se păreau redactorilor că, rămaşi în urmă, exercită prin cărţile lor, mai. ales. - de şeoală, o influență nenorocită - asupra tineretului, | „Ion şi Gheorghe Nădejde, - dintr'o familie de săteni şi preoți, oameni de țară cari mau făcut niciodată un pas peste graniţă, cunoscînd străinătatea numai
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după acele ultime apariţii ştiinţifice, primiseră bo- 
tezul socialist de la un Engles sau American venit din 
Rusia şi eşuat o clipă la Iaşi, d-rul Russell. Causei po- 
pulare, unite cu o profesiune de ateism care li-a adus 
înlăturarea din învățămînt, Ion, fratele mai mare, îi - 
aducea și avantagiile aspectului său: mare, gras, în- 
tunccat, la piele şi la priviri, pletos şi bărbos, cu haine 
nepctrivite şi neîngrijite, sfidînd „cantul” burghes prin 
dumicarea unui strugure în plină stradă. Inaintea u-. 
nui, astfel de zeu mohorit multă lume fînără sa sim- 
țit aplecată să între în bisericuța lui fără Dumnezeu. 

Partidul socialist ieşean, pregătit, după a sa pă- 
xere, pentru luptă, şi-a încercat norocul în alegeri, şi, 
după un scurt succes, a căzut înaintea metodelor? în- 
dătinate ale . cîte unui prefect de poliţie de felul lui 
Sandu Răşcanu. N'a trecut multă vreme. şi Nădejde 

- cel grozav era redactor de a doua mînă la largul ziar al 
liberalilor, Voința Naţională, ia care colaborase, cu ar- 
ticole răsunătoare, în care era vorba de „Cleonte cel 
fără ruşine” (Fleva; liberal disident, tribun :de Bu- 
cureşti cu elanuri retorice, şi admirabili dinţi albi) 
şi de „umbra rătăcitoare, -cu mustăți albe” (Dimitrie 
Brătianu), marele talent tînăr, absolut nou, cu colora- 
turi de pictură şi capricii de „irubadur”, al lui Bar- 
bu Ştefănescu Delavrancea, a cărui adincă literatură de 
început fusese prea răpede zugrumată de "pasiunea 
pelitică, ducînd pe acest spirit de o rară originalitate 
veşnic tînără de la un partid la altul. 

La rîndul său, Morţun şi-a luat locul la ceia ce ami- 
cul şi codirectorul său din vremile de la Iaşi numia 
„aripa stingă a partidului”, Dar simpalicul boier ro- 
mașcan avea, prin numele, averea. şi periecia sa bună 
creștere, altceva de aşteptat la portul debarcării sale 

„definitive decît greviul teoretician de idei noi de la 
„„Centemporanul” sau acusatorul convertit al gospodăriei 
și sentimentelor naţionale din fund ale lui Carol Liu.
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puţin pe acela care-şi simţia pe cap coroana nevăzută 
a autocrației de partid. Și regele Carol a simţit de la 
început că şi supt acest raport -ceva alunecă din e- diticiul creaţiunii sale răbdătoare. 

Conservatismul de ambele feluri, boieresc: din Moi- deva lui - Lascăr Caiargiu, patriarhul, şi -lui Mano- lachi Kostaki, evoluatul în sens german, din Muntenia deosebitelor clanuri personale, şi junimisi, adăugit cu te felul de elemente intelectuale care nu erau din laşi şi nu colaboraseră la revista grupului de acolo, criti- cele „Convorbiri literare”, suferia şi el, în acelaşi 1mo- menit al revenirilor, îndoielilor şi pipăirilor  viitoru- lui, de aceiaşi crisă, de caracter general. 
La aceia cari erau numiţi vechii conservatori nu exis- tase, de fapt, niciodată o adevărată și efectivă condu- cere, ceia ce făcea grele relaţiile Suveranului cu această grupare politică. Boierul de la Goloşei, „cuconul Ias- căr”, care se impusese ca 'şef, nu datoria această si- tuaţie culturii, talentului sau muncii sale, nici chiar u- nui nume pe care-l purtau şi alţii şi alăturea de care altele puteau pretinde şi o mai mare vechime şi mai multă glorie istorică. Bătrînul greoiu şi gîrbov, cu faţa rotundă roşie şi părul rar pe care-l] tăia circontlexul unor musiăţi paşnice de blînd Bismarck Tromîn, a- vea, după spusa cuiva care l-a cunoscut bine, marea însușire decisivă de a asculta liniştit, pe rînd, tără o întrerupere, o tresărire, un gest, şi pe unii şi pe al- ţii dintre aceia cari aveau o pregătire de care el în- suşi rămăsese cu totul străin, pentru ca, la urmă, cînd, din atîta discuţie, nu mai rămăsese nimic şi nu se mai putea înțelege nimic, să indice pe „dumnealui care are dreptate”, şi alegerea era oricînd fără Sreş. | Toate amintirile imperiale, toată imensa avere, toată amabilitatea zimbitoare ale lui Gheorghe Cantacuzino nu puteau înlocui pe această căpetenie iubită Şi ascul- tată, pe care capriciul sorții îl scosese din viaţă toc-
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mai în momeintul cînd i se oferise din nou sarcina pu- 
terii. Supt dînsul conservatorii, puri şi junimişti, in- 
digeni şi de rasă germană, erau obişnuiţi a merge îm- 
preună. Suecesiunea cantacuzinească, jignind marea 
mândrie a omului de sigur neobişnuit, şi nu numai prin 
apucături despreţuitoare, care era P. P. Carp, despărţi 
de acuma înainte mulțămirea clanului pieierat de su- 
părarea celuilalt. 

In concurența continuă cu liberalii, vechii conserva- 
eri tuseseră aduşi, siliţi aproape, cum am arătat şi 
mai sus, să-şi învriîsteze blasonul cu tot telul de in- 
filtraţii, prin care se căpăta: altă noutate decit a o- 
nestului general Manu şi alte talente decât ale unor 
neisprăvite  mlădiţe aristocratice, plus un contact cu 
naţia, prețios chiar supt un regim de sufragiu încă 
restrîns. i 

Astfel tineri ca Take Ionescu, Disescu şi câţiva alţii 
se aşezară, de: la o vristă încă neadmisibil de tînără 
pentru un regim în care la liberali se cerea un luni! 
şi obositor stagiu cu multe examene — întrarea în Mi- 
nisteriu a amicilor personali ai lui loan |. C. Brătianu, 
Al. Djuvara, -Al. Constantinescu. şi d. M. Orleanu, a 
ridical o -adevărată indignare în Cameră — în rîndurile 
miniștrilor. 

Take Ionescu, fiul unui negustor şi om de afaceri 
ploieştean, făcuse şcoala secundară la București, aşa îu- 
cit faţă de boierii din generaţia sa, el poate fi considerat 
ca un produs al organisaţiei noastre școlare, în: ce este 
bun: inițiarea în rosturile ţerii, cunoaşterea oamenilor 

. Si în ce este mai puţin bun: o oarecare lipsă de dis- 
Cintină intelectuală, de formaţiune a unui caracter cu. 
toiul ferm, care se capătă în contact cu civilisaţiile 
bătrîne. - Prin răpedea sa înţelegere, prin fluenţa ros- 
tirii sale, prin amabilitatea de caracter şi dorinţa de a 

“ajuta, prin putinţa sa de a uita şi de a ierta orice
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jigniri, tînărul avocat, care dovedise şi uşoare talente 
literare, a cîştigat de la început simpatii pe eara- 
nici vădirea unei firești ambiţii nu le-a putut distruge 
cînd înainte de treizeci de ani a devenit ministru al 
Instrucţiei Publice, gata să schimbe prin legi dictate 
şi îu mijlocul unei conversații întreaga situaţie a învăţă-- 
torului şi a preotului. | 

Dar, pe lîngă boieri, tineri şi bătrîni, cari vedeau 
în fostul liberal rosettist trecut răpede la dinşii, unde 
erau atitea locuri, numai un auxiliar preţios, de în- 

“trebuintat totdeauna, de lăudat une ori,: de înlăturat 
prini”un gest cînd ar deveni cumva incomod prin lo-- 
cul prea larg pe care l-ar pretinde, erau şi alţii, pen- 
tru cari ideia conservatoare era un. crez şi o tradiţie, - 
un tesaur moral, încredinţat lor şi a cărui pază n'aveau 
dreptul să o împartă cu nimeni. ” 

In fruntea acelor puţini, cari credeau aşa şi cari e- 
rau dispuşi să renunţe la-orice servicii, cît de utile, 
dacă era vorba ca în locul cercului select să fie încă o. 

“adunătură de doritori de situaţie, cum li se părea că a 
devenit partidul liberal, se aşezase, printr'un tempe- 
rament teribil, dar inspirînd o invincibilă simpatie prin. 
“proiunda 'onestitate de unde-i veniau şi cele mai oreşite 
din inspiraţii, Nicola Filipescu. 

Făcuse, nu școala bruxellesă, nici cea parisiană, ci, 
ca şi idinioară, cu aceleaşi durabile resultate de ones- 
titate, Brăiloii şi Goleştii, pe aceia din Geneva lui 
Rodolphe 'Tâpfter, în care ce interesa înainte de toate.- 
era viaţa morală impusă de neiertătorul calvinism. Nu 
se dedase la nicio activitate profesională care să-l fi pu- 
tut robi intereselor ei- materiale.. Venit într”o țară unde. 
regele ajunsese. a fi singura autoritate, singurul izvor 
de putere, critica sa din ziarul fundat de -dînsul, Epoca, . 
se îndrepta şi contra aceluia care i se părea izvorul 
conrupţiei. Contra . liberalilor, cufundați în materialis- 

“mut tuturor: oportunităţilor de profit, aşa cum în-
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găduiseră bătrîneţele, une ori totuşi revoltate, ale pri- 

mului Brătianu şi cum le tolerase lipsa de influeriță 

a lui Sturdza, el se aruncă într'o aşa de puternică por- 

nire de pasiune încît se răpezi în casa adversarului 

de la Voința Naţională, Nicolae Xenopol, autorul unor 

roniane sociale interesante, pentru a-l pălmui cu ris- 
cul de a se cobori între gloanţele trimese de cel lovit. 

Trecuseră acuma destui ani, de cînd tînărul conserv a- 

tor se găsia acasă și el nu-și părăsise intransigența în 
serviciul căreia aducea şi îndemănarea de critic şi, din 

ce în ce mai mult, puterea unei elocvențe gravă de 

convingeri şi încălzită de entusiasmul rasei sale de 

boieri războinici. 
In mijlocul unei lumi politice în care ideia era un: 

mijloc electoral, iar sentimentul o slăbiciune în urmări- 

rea scopurilor, omul rămas încă indemn de tot ce con- 

stituie politicianismul, care, mai tîrziu, va izbuti să-i 

impuie şi lui cîteva din practicele sale, scria, în Au- 

gust 1901, rînduri de toată frumuseţa, destinate să 

fixeze maârgeni unei contaminații în plin progres: „A- 

genţii au inaugurat în cubul conservator o politică 

de traficuri electorale demne de partidul liberal. Dacă 

e adevărat că, de treizeci de ani, conservatismul a în- 
semnat la noi o protestare în contra exploatăţiunii țerii 

de o clientelă puternic organisată supt forma de par- 

tid liberal şi că critica noastră s'a întins une ori la in- 

stituţiuni întru cît îngăduiau această exploataţiune, poli- 

tica actuală de la club nu e decit renegarea ideii con- 

servatoare”.. Arătînd că „rolul nostru, chiar printre ţe- 

rile dunărene şi balcanice, 'scâde”, căci „toate aceste țeri . 

sînt îmbărbătate prin certitudinea unor măriri terito- 

riale ce. vor căpăta prin forţa lucrurilor”, iar noi „nu 

putenr trăi nicio speranţă de felul acesta; cel puţin pen- 

tru un. viitor mai îndepărtat”, ceia ce închidea astiel 

toată activitatea - noastră în politica: internă, el constata:
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în aceasta: o „complectă decădere morală”: „aparenţa prosperității materiale singură ne mai înşeală, dar și această ilusie a perit în ultima crisă”. Bănuind apro- piata „redeschidere a chestiei Orientului”, el credea că € 0. crimă să ne pregătim pentru acel moment prin metoda „exploatării ţerii în folosul clientelei”. Şi această Scriscare profetică urma printr'o. nobilă declaraţie de optimism: „Sînt încredințat că e în ţară încă destuiă puiere de regenerare, pentru ca, atunci cînd îi vom a- răta primejdia, să urineze pe cei ce o pot duce la mântuire”, | ” 
Era crezul însuși al tinerilor cari se formau atunoi, Vom arăta aiurea de ce el ma putut face legătura “cu -dînşii. | 

| 
Cînd vorbia' de ruptura ce sa produs în partidul ccnrervator la 12 Februar 1901, Filipescu se gîndia la “desfacerea din partid, pentru putere, a grupării canta- cuzineşti, la care se alipise Take Ionescu. ” 
La căderea guvernului liberal spre sfîrşitul lui 1903, regele avea să aleagă între vechii conservatori strînşi în jurul lui Gheorghe Cantacuzino, şef imposant ca înfă- țişare, comod în practică, de la care nu putea să plece nicio iniţiativă şi niciun îndemn, şi între noua direcție, al cării sens se poate înţelege din frumoasa “scrisoare pe care am reprodus-o mai sus. Nicolae Filipescu, avind să se decidă el însuși, între: aceia de cari era legat prin naştere şi între junimişti, cari, şi după fusiunea cu aderenții lui. Lascar Catargiu —cu a- ceia mai mult decît cu boierii munteni-—, rămăseseră de fapt la o parte, luase hotărît partea acestor din urmă, de cari-l vor despărți numai concepţiile, cu totul deosebite, în. ceia ce priveşte politica externă. ! Partidul junimist a ieşit dintr'o Teacţiune literară şi culturală contra unei literaturi fără fond, care repro- ducea servil, într'un diminutiv din ce în ce mai pro- nunţat, forme înțelese: superficial. In mediu] ieşean,.
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unde, pe lîngă câţiva. boieri fără importanţă politică, 
se stîngea exageratul naționalism ardelean al lui Simion 
Bărnuţiu, de tradiţii strict romane, cu totul anacronice, 
şi unde o parte din tineret, influențat de aceleaşi idei, 
alcătuise „fracțiunea liberă şi independentă”, ei ajun- 
seră, din mîndrie și despreţ, a forma o alcătuire deo- 
sebită, cu un program din care multe trebuiau să se. 
transforme şi chiar să. cadă în contact cu neîngăduitoa- 
rele realităţi naţionale. De fapt, între aceşti frondeuri, 
dintre cari -cei cu studiile în Germania—şi ei dădeau 
tonul— continuau tradiţiile de zgomot, de glumă, de” de- 
sordine şi caricatură ale societăților studenţeşti de acolo, 
puţini erau . în adevăr chemaţi pentru viaţa politică, 
în care se cer alte însuşiri. Aleşi în. Parlament du pă 
fusiunea cu - conservatorii propriu-zişi, aceşti oameni, 
cari represintau cultură şi probitate şi nu uitaseră în 
mediul de acasă tinereța petrecută. în străinătate,—la 
1875 Carp vorbeşte de „ideile de disciplină supte în 
Germania”! —, au răsbătut greu și tîrziu. Neconte- 
nit ei au avut să întrante duşmănia, fățișă sau ipocrită, 
a unor oameni pe cari-i ofusca şi umilia superiorita- 
tea. intelectuală, une ori şi morală, măcar în ce piri- 
veşte viaţa publică, pe care, să fi vrut, şi nu yoiau, ar 
fi fost în stare” so ascundă. A 
Aşa sa făcut că pănă la crisa din 1903 Carp, şeful 

lor incontestat, wa putut “să ajungă . preşedinte - de 
Consiliu. şi să impuie unui guvern conservator. pro- 

_pria sa conducere. La 1875 el se lovia de clanul boie- 
rese din Iaşi, cu bizarul fiu de Domn, preocupat de 
resolvirea problemelor. iusolubile ale fisicei şi matema- 
ticilor şi “compromis printr'o viață în care se. simţia - 
prea mult fostul general de divisie al armatei otomane, 
Grigore Sturdza, cu un Aslan, de nuanță antisemită, ne- 
admisibilă pentru concepţia junimistă, şi un Balş; de. 

  

1 Conv. lit. 1930, p. 71. Tot acolo sa “publica serisoarea lui 
Filipescu. -. i 

x
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“atunci încă se vede cum considera el dificultăţile de ca- 
racter, aroganţa de atitudine, de care dădea dovadă la 
orice împrejurare mediocrul general Manu, un fost 
camarad al regelui Carol. Cînd aristocrația moldovea- 
nă îşi pierdu cu totul rostul în partid şi un tineret în 

- care scînteiă inteligența critică “şi agresivă a unui a. 
'C. Cuza, răpede îndreptat către naționalism, hu. pu- 
"tuse să cîştige importanţă, lupta - cu protipendada bu- 
cureșteană se făcu .şi mai ascuţită. , - 

La aceasta a coniribuit și temperamentul lui Carp, 
interesant, dar foarte. dificil printr'o francheţă care se 
alişa şi căuta cu orice preţ scandalul, cufundarea. în 
ridicul a adversarului. Fiu de boier vasluian de a treia 
treaptă — ca descendent al răzeşului obscur care se 
chema Carp (Policarp) Lungul —, dar socotindu-se, 
după lectura unui pasagiu de genealogie polonă, cobo-. 
rîtor al: unor principi lituani, a căror închipuită co- 
roană o punea pe felinarele caleştii sale de la. 'Țibă- 
nești, el trăise la Universitatea germană, unde se for- 
mase între oameni cari âveau o cugetare de clasă şi 
cari-i scriau şi mai tîrziu supt adresa: „Bojar. von 
Karp”, ca şi cum boieria noastră ar îi fost un fel de 
baronat teuton. Traducător al lui Shakespeare într”o 
limbi a cării ortografie a învăţat-o, relativ, numai foarte 
tîrziul, el trăia mai mult pentru o moșie în care visa 
să întemeieze o colonie germană de exploatare ra- 
țională.. Pentru ţeranul de pe pământurile sale w'a- 
vea nici iubire, nici stimă şi:l lăsă bucuros în sama 
vechilului, -căruia-i arăta toată încrederea. Şi aceste ae- 
fecie ale omului privat, aceste” piedeci în cariera o- 

| mului. politic nu făceau decit să acopere un suflet sim- 
țitor şi bun, înduioşat la orice amintire şi gatâ să ierte 
la un singur gest. jignirile care i se pricinuiseră; 

„cît priveşte pe acelea cu care el însuşi era" darnic, 

  

_+ V. scrisoarea citată din 1875, - .
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-€l le uita îndată ce se pierdea ecoul glumei sale, fără 

„a se gîndi că- sînt pe lume şi oameni cari, și de la 
un prieten, s'au deprins a ţinea minte. | 

Cuiva făcut .aşa nu i se poate cere nici o viaţă meti- 

culoasă, nici un program în care să se închidă. De aici. 
“antagonismul, îmblînzit prin reținerea celuilalt, prin 
aparenta lui capitulare, faţă de al doilea şef, sau, mai 
bine, faţă de primul secundant al lui, Titu Maiorescu. 

Ardelean: de rasă, şi după tată şi dupa mană, fiica 
protopopului Popazu, fost dascăl la Vălenii-de-Munte, 
el nu moştenise de la părintele său, gata să. sacrifice 
totul. pentru o convingere, crezul naţional nestrămu- 
tat şi dsposiţiile luptătoare. Format în Germania cînd 
murise acolo orice crez metatisic, şi spectacolul ace- 
lor ruine miserabile, rămase de pe urma celor :nai cu- 
tezătoare edificii de cugetare, trebuia să facă din fie- 
caro un scepiic şi un ironist, trecut pe la Parisul ce- 
lui -de-al doilea Imperiu, în care. esența morală cra dis- 
trusă de splendoarea erei napoleoniene ajunss la a- 
pogeu, revenit apoi între oameni eari-l puteau distra, 
dar nici măcar să-i trezească interesul, şi legat de ocu- 
paţii şcolare în eare aducea mai multă conştiinţă şi 
punctualitate decît entusiasm, acest suveran al unui cere” 
literar în care Alecsandri era tolerat. pentru presti- | 
giu şi în care continuitatea istorică era considerată fără 
valoare, aducea în viața publică tendinţa către formarea 
şi cultivarea unui grup personal căruia-i erau reservate 
săptămînalele- recepții din Bucureşti, unde numai, se 
simţia în adevăr el însuşi. Prin elocvenţa lui cu îngrijire 

pregătită şi -debitată cu o artă. infinită, şi de Ja tribună 
ca și. de pe catedră, cu un ascuțiş pe câre numai. Jup- 
tele politice îl provoacă şi-l îndreptățese, el îşi. men- 
ţinea influenţa atîta vreme cît lumea era supt farmecul 
acestei excelente pârade literare cu care, păstrînd tot- 
deauna un punct de vedere personal, înțelegea a-şi. 
servi partidul. ”
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Pentru regele. Carol, trecutul zgomotos al lui Fili- pescu, deprins a provoca şi a sparge, necruţător: nici pentru ceia ce în scrisoarea de la 1901 numeşte „În stituţii”, cînd, credea că. de la dînsele vine răul, întă- țişa o absolută imposibilitate de a-l accepta în calitate. de consilier al tronului. A fi împreună cu dînsul în- semna a se îndepărta cineva de la putere. In ce pri- veşte pe junimişti, el ar fi trebuit să se bucure că e- xistă în ţară oameni cari să fie hotărît, cu orice preţ contra oricui, pentru acea legătură cu Germania sa pe care - Maiorescu o recomandase întrun articol din Deutsche Revue, considerîndu-se pentru aceasta, fără dreptate, - ca iniţiatorul şi factorul de căpetenie al ali- „pirii Romăniei la Centrali; Carp era pe față dușmanul a tot ce însemna apropiere de Rusia; funcțiunile lui diplomatice la Berlin nu făcuseră decît să-l întărească în credinţa sa că numai acolo poate îi pentru Romă- nia un adăpost de furtuni, un sprijin în clipele grele. Şi totuşi regele, căruia-i plăcea iaţă de dînsul o singură atitudine,— de și, la desvelirea statuii lui Cuza-Vodă în laşi, îmi arăta -scârba pentru linguşitori —, nu putea să vadă cu plăcere ălături de tron pe un om care şi faţă de Suveranul. său avea cugetarea liberă şi expresia | „înțepătoare. Poate că bănuia şi la: Maiorescu acea rece neiertătoare judecată care-l va face în 1909, ca pre- şedinte de Consiliu, să se'plingă faţă de ministrul aus-. tro-ungar de defectele regelui şi să-şi exprime părerea că în orice domn de ţară este totuşi un simplu „cabo- tin» | A E inteligibil deci că, avînd. să aleagă între inoten- siva mîndrie "de imperială descendență a. lui Cantacu- zino—, care, odată, cînd îi învederau. descendența din can al VI-lea Bizantinul, zbucnia în strigătul: „Ce tot 
Hohenzoilerni, Hohenzollerni, dar Cântacuzenii ce-s?, 

  

1 Corespondenţa austriacă, VI, p. 738.
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„pentru ca apoi să recadă în fotoliu, îngrozit de răsu- 
netul propriului său glas--, unită cu satisfacţiile de 
pură vanitate. ale unui clan boieresc muntean şi, mai 
ales, cu ișcusinţa lui Take Ionescu în a găsi o soluţie 
la, orice dificultâte, înlăturîndu-se momentan problema 
ea însăşi, şi în a acoperi orice cu foșforescența unei 
elocvenţe care nu metezia toate ascuţișurile, ci irecea mu- 
mai, elegant, asupra ilor, şi, de cealaltă parte, între 
capriciile gata de ofensă ale „baronului” vasluian şi 
profesorala emfasă a principalului său ajutător, cu a- 
gravarea alianţei cu Filipescu, el să se fi hotărît pen- 
tra cei d'intăiu. Cu atîta mai mult, cu cât: în adevăr 
tineretul de cea mai recentă spoială parisiană deschi- 
sese larg porţile partidului şi înţelegea să opuie sis- 
temului liberal, pe care de-acuma înainte vor trebui 
să-l adopte toţi aceia cari vor voi să „facă politică”, ade- 

că. să biruie şi să ajungă, aceiași cultivare a atitudinii 

populare. Acelaşi târg necontenit deschis pentru oricine 

umia “inteligența şi energia cu pasiunea parvenirii ră- 

pezi, pentru participarea la largile distribuții ale Stu- 

tului, pe care cineva l-a asămănat, la aceşti conservatori 
rupți de tradiţie, cu îmbogăţitoarea „revărsare a Ni- 

lului”. Resultatele acestei miserabile demagogii, care 
a ros tot ce mai era solid în. moralitatea publică a ţerii, 

se confunda în judecata unui Suveran, informat doar 

prin genujlexiunile administratorului domeniilor regale, 

Ioan Kalinderu, adevăratul tip, răpede ridiculisat, al lui 
Polonius de curte, cu. sincera şi onesta popularitate 

pe care în adevăr se sprijină tronurile. 

Dar a avea în oposiţie pe Filipescu şi pe Carp, 

spre cari se îndrepta tot mai mult instinctul sănătos 

al părţii celei mai culte şi mai bune din tineret, în- 
semna a pune Coroana în acel conflict cu conştiinţa 
naţională din. care, în tot cursul istoriei, niciodată a- 

ceasia din urmă wa ieșit învinsă. Dacă în jurul lui 

Take Ionescu, de o aşa de amabilă disposiţie în a-şi 

4
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ajuta prietenii, de o calitate sufletească 'atît de senţi- “mentală încît cu Sreu putea să refuse ceva, îngrozindu- se numai la gîndul că prietenul refusat ar putea să-i devie un neiertător adversar, se adunau oameni de toi felul, şi mai buni şi mai răi, cei din urmă impunîn- du-se cu intriga sau cu forța, — aşa încît pentru intelec- tualitatea anilor 1900 „takismul” ajunsese o groază, cu »Nilul” lui cu tot, nedreptăţind astfel, în mişcarea ds revoltă, şi-tot ce era frumos, bun şi nobil în cel ce a- junsese a nu se mai vedea ea persoană în obraznica îmbulzire a cohortei, — dușmănia, pe basă morală, a acestei lumi de profesori, de: scriitori, preocupaţi de viitorul naţiei şi inexorabili faţă de un asemenea sistem mergea pănă la „Carol Ingăduitorul”. 
Radicalii, socialiştii, poporanișiii, garda nouă a ce- lui care în curînd, peste nebunia lui Sturdza, căzut pra- dă obsesiunilor, obscurelor impulsuri de revanșă pănă atunci înghiţite, ajunsese un șef respectati mai mult decit iubit în lumea închinătorilor săi, dădeau partidului libe- ral, cu dreptate zugrăvit de Filipescu, la 1901, ca o simplă adunătură de parveniţi,—din. „colectivitatea”, de care. vorhise unul din şefii lui, creîndu-se porecla inju- rioasă de „colectivişti”—. o aureolă de idealism proaspăt, îndreţiiat Curagios către reforme politice şi sociale, supt conducerea unui şef de frumoasă înfăţişare fisică şi de o nesfîrşită artă în a părea şi a stăpîni, fără stră- lucire, dar cu tot ceia ce poate da autoritatea moştenită şi continuu cultivată ca scop principal al unei vieţi | pline de noroc şi de izbinzi. 

Dar toate acestea: Suprapunerea tinereţei regelui de: partid anilor bătrîni ai regelui de pe tron, ridicarea la conservatori a rebelilor cu orice preţ, cari. nu se iem de nimic, şi pentru că nu trăiesc din putere, dis- creditul revărsat asupra Coroanei de ajutători politici capabili de a o compromite prin desmăţul ohlocraţiei nestăpînite de un şef al celor satisfăcuţi zilnic de dîn-
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sul represintau pentru Carol L-iu suprema crisă po- 
Jitică adausă aproape: catastrofal la celelalte. 
"Ce a resimţit el însă mai dureros a fost crisa de po- 

litică externă, care sa manifestat ceva mai tîrziu, dar 
cu toată puterea, la 1908, cînd acum „Ionel” Brătianu 
era stăpîna desăvîrşit al situaţiei, şetul său trecînd prin 
casele de sănătate din Paris, expus la toate miseriile 
unui mediu străin, pentru a fi readus ca o biată zdrean- 
ţă omenească în ţara peste care tiranic stăpînise. 

4
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De la visita la Berlin a lui loan Brătianu bătrînul, 
de la lungile lui stăruinți pentru ca Romănia să fie 
îngăduită ca element de a doua ordine al unei alianțe 
de pace, care cuprindea acum şi Italia, aşa de adînc 
despreţuită încă în” 1880, cu Crispi „aventurierul”, de 
verva locvace şi injurioasă a lui Bismark triumfătorul, 
de la îucheiarea mult dorită a unui act pe care Berli- 
nul l-a voit întăiu cu Austria, Germania nefăcînd de- 
cît să se adauge la tratatul de alianță, şi anuine fără a 
se aduce nicio ijgnire Rusiei, aceasta fiind statornica 
dorință a Impăratului Wilhelm I-iu, Romănia credea 
că: poate să se razime, asigurată din partea pottelor 
ruseşti, pe această singură basă a politicei sale. . 

Călătorii ale regelui; din ce în ce mai prețuit în ve- 
chea sa patrie, şi aceasta, mai tîrziu, cu toată omnis- 
ciența unui tînăr Impărat deprins a-și subordona 
pe toată lumea şi cu tot refusul lui de a întoarce o 
visită în Balcanii, erau menite să întărească această 
legătură, care se sprijinia acum şi pe „frăţia” afec- 
tată în relaţiile personale ale lui Carol I-iu cu Impă- 
ratul-rege din Viena. Nu se ştia la Bucureşti în ce ter- 
mini vorbia, pe vremea cât puterea: era de fapt în 
minile lui, Bismark despre această țară balcanică, 
pentru care, ca şi pentru orice Bulgarie, el w'avea 

  

1 Rosen, Aus einem diplo inatischen Wanderleben, Bukarest-Lis- 
sabon, Berlin (1932),.p. 14.
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nicio preţuire, ţiind samă de dînsa ca de o creațiune po- 

litică trecătoare, bună numai să stea de strajă, puţin- 

tel ca o sentinelă pierdută a germanismului, în ca- 
lea Rusiei, Iar trimeterea. tot mai deasă, a tinerilor la: 

studii în Germania, fără a uita însă vechea vatră de 
cultură a Parisului, stabilia, este adevărat, unele legă- 

“turi morale, dar necunoştinţa limbii germane, predată 

mai mult de formă în liceele Romăniei, pe cînd cartea 

străină rămînea neclintit cea francesă şi clasa de sus, 

“cu parveniţii împreună, vorbia şi gîndia franțuzeşte, 

punea o piedecă hotărită în calea apropierii sufleteşti, 

Germania, din partea ei, cu toată netăgăduita bună- 

voinţă, navea cum să ajungă la cunoştinţa, sigură de 

valoare, a acelor tradiţionale bunuri de civilisaţie care 

sînt în păstrarea de veacuri a poporului romănesc, 

Un tratat necunoscut chiar de miniştrii cei mai iniţiaţi 

ai regelui și a cărui publicare a fost pănă la capăt o 

imposibilitate politică, însemna încă nesfirşit de puţin, 
la ceasurile decisive, în relaţiile dintre două State, care 

se reduc în ultima instanță la sentimentele dintre două 

vaţiuni. | 
De la un timp însă, cu dorinţa de pace, oricât de greu 

ar fi ea plătită, a Germaniei, Austro-Ungaria, însuflețită 
de speranțele mari, de îndrăznețele concepţii reforma- 
toare ale moștenitorului celor două Coroane, arhiducele 
Francise-Ferdinand, fără a juca în adevăr rolul prim în 
alianţa unde trebuia să fie tot numai un „brillant se- 
cond”, îşi lua libertatea, pe care, de altfel, de mult şi-o 
luase, cu impunitate, Italia, de a face, în unele dome- 

mii, şi de capul ei. Ofiţerilor, tinerilor diplomaţi—peste 
talentatul Aehrenthal pănă la încrezătorul Berchtold, se- 
mi-Maghiar, prin resturile lui de familie şi izvoarele 
lui, de avere—, doamnelor din Viena, care începuseră 

să aibă glas în politică, li se părea că Monarhia piere 
dacă se ţine într'o atitudine de defensivă faţă de pri- 
mejdia slavă, sîrbească, tot mai evidentă pentru acești
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observatori chinuiţi. Spre. a: împiedeca o rupere. în bucăţi a Statului habsburgic, ei vedeau numai o „cale: aceia de a ieşi înaințea primejdiei şi de a o stida, ceia ce ar produce şi puterile morale cu care ea se poate şi birui. Pe cînd cugetători ca Baernreitheri mer- geau în Bosnia-Herzegovina, în Serbia chiar, ca să stu- dieze problema iugoslavă, cu aceiaşi jdeie preconce- pulă că sar putea “ajunge la o triplă Monarhie în care Ungurii ar îi. puşi numai pe acelaşi plan al doilea. cu: Slavii, iar „Romînilor li s'ar face un loc ceva mai liber şi mai larg, cercurile acelea pretindeau să se întrebuinţeze cel d'intăiu prilej pentru o acţiune de forță, i | 
Pretacerea Turciei prin Junii Turci întrun Stat de colaborare între națiuni şi. proclamarea independenţii bulgărești. dădură prilejul mult aşteptat. Dacă e vorba. de a se precisa astfel prin „lovituri”, interne şi ex- terne, ceia ce. era contus Şi proviseriu în Imperiul care se credea menit peirii, atunci Monarhia . trebuia să-şi aibă partea şi ea. In aşteptarea deschiderii drumului. spre Salonic, atît de necesâr pentru interesele econo- mice ale Austriei, -să se "permanentiseze, să “se. im- puie recunoaşterii tuturora stăpînirea, pănă atunci cu siriplul mandat de reforme atribuit în 1878 la Berlin, peste Bosnia și Herţegovina, . E | Cînd hotărirea a fost luată şi tradusă în fapt, Aus- tro-Ungaria părăsind - în schimb, cu toată marea lui valoare militară, sangeacul Novi-Bazar, sentimentul 'na- jional sîrbesc, hrănit de speranțele unităţii naţionale în formă de Stat, izbucni cu o putere elementară, atât de nestăpînită încît trebuiră toate intervenţiile Rusiei pro- tecioare, care nu-şi avea nici armata pregătită, pen-. tru ca să aducă la extrem de durerosul act de accep- 
  

1 V. articolul mieu despre dânsul în Revue historigue du Sud=. Est enropden, an. 1929, p. 309 şi urm.
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tara. Un timp însă fusese pentru Romănia îndoita per- 
spectivă amenințătoare a. războiului austro- sîrb şi. 
Unei resistențe armate a Turcilor la independenţa Bul. 
gariei. . 

Sturdza era la. putere, dar hotărârea era de mult în_ 
mînile tînărului Brătianu. Cel d'intăiu, plin de o grijă - 
pe care o exaspera starea-i de sănătate, se tînguia pe . 
toate cărările asupra dificultăţilor zilei, dar găsia tot- 
deauna “refugiu şi alinare ia Legația austro-ungară, asi-! 
gurind că va merge cu Monarhia în cas de războiu, 
că fără dinsa nu va face nimiel., Brătianu declarase 
limpede să, dacă Sîrbii recurg. la arme, nimic nu-l 

“va putea. împiedeca de a-şi face datoria faţă de Aus-. 
tro-Ungaria. De. alminterea lui i se părea că, din 
causa Strâmtorilor, care nu trebuie să ajungă în imîna 
Huşilor, noi avem mai multe interese comune cu -Bui- 
garia, a cării independenţă regele, care şi felicitase la 
Sofia, - aoria „so poată recunoaşte cu voia „Berlinului, 
decît. cu “Serbia, îaţă de care, ca de obiceiu, şi de „He- - 
izerii” de acolo, el avea numai. vorbe “grele, ca şi față 

de cine la: București? — şi vom vedea cine erau. aceş-. 

tia şi de ce erau aşa — este pentru. susținerea - aces- 

tor tulburători ai ordinii fireşti în Sud- Estul Europei. 
Ministrul austro- -ungar în Homănia se credea, în 

Decembre 1908, complect asigurat şi pentru viitor. „Mai 
iubiţi. n'am ajuns să fim” aici, dar de sigur ne-am şuit 

în consideraţie.” Se bucura că sa zdrobit deplin una 
din cele trei iredente.. Regele rămînea neclintit: în ho- 
tărîrea sa; păcat că Sturdza nu mai cra stăpîn pe min- 

„tea lui şi „mania lui de a începe lă orice discuţie cu 
Adam şi Eva” devine zilnic mai supărătoare! 1 se pă- 
rea că, aducerea la putere a lui Carp mar putea să 
creeze ceva durabil din causa agitaţiilor unui Fl6va și 

1 Gorespondenţa Austriacă, ], pp: 120, 184-5. CE. studiul micu 
- în. Revue historique du Sud-Est enropeen pe 1982, P 233 şi urm. 

2 Corespondenţa austriacă, 1 Pp- 157-8, 4713
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dușmăniei lui Take Ionescu, în care se vedea „omul vii- torului”, de şi nu-şi alege mijloacele şi de un timp are o atitudine “care nelinişteşte. Ingrijorări din partea lui. Brătianu erau excluse. Pe alţii ministrul nu credea că trebuie să-i ţie în samă, iar opinia contrară era ca- *pabilă, cu deplina aprobare a regelui, so zugrume 
țiina înturiată a lui Slurdza, care se şi lăuda cu a- ceastal, “ 

zra totuşi între Monarhie şi mica ţară care se lăsa “răbdător condusă de dinsa o chestie deschisă: a Romi- nilor de peste munţi. Ea nu fusese niciodată indiferentă 
unui suflet regal neconteniţ doritor de mai mare şi de mai mult, care, de alitel, avea din tinereță amintirea felului cum se realisase unitatea naţională germană. La 1903 încă, iarăși supt un regim Sturdza, Carol I-iu se prinsese a spune lui 'Take Ionescu, care, indiseret cum era, alergase so spuie, la rîndul său, ministrului 
Franciei: „de ce crede că Ausiria e eternă și nu „Vom vedea niciodată desmembrarea ei”? Grăbitdu-se a- poi să îndulcească prevestirea ce-i scăpase din gură: „Lucrul nu e iminent; avem vreme înaintea noastră''2. 

Peste. puţin timp regele revenia, într'o nouă conver- sație cu ministrul trances, asupra aceluiaşi subiecţ, “arătînd că Austro-Ungaria tinde, după a sa părere, să se desfacă în două State, pe care le-ar lega numai același Suveran, care, obosit, descurajat, nu mai are nicio acţiune, iar miniştrii nu se decid la nicio concesie, ceia ce va aduce un și mai puternic asalt al Ungu- rilor contra Românilor ardeleni. „Nu ne putem desin- teresa de soarta celor trei milioane de Romîni din Ardeal şi din Banat. Dacă încearcă a-i desnaţionalisa, —————   

* Ibid., pp. 574-5. 
2 „Vous supposez que i'Autriche est cternelle et que nous ne. verrons jamais son demembremenţ... La chose n'est pas immi- nente: nous avons du temps devant nous“; Corespondenţa diplo- matică francesă, seria 2, ll, 1931, p. 338.
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nu vom rămînea indiferenți şi. impasibili” Arătînd 
că-i va îndemna din nou „să resiste, continuînd a-şi 
afirma loaialismul, pe terenul alegerilor şi al acţiunii 

parlamentare”, el se arătă, foarte bucuros de „trezirea 

spiritului naţional” dincolo!. Dar îndată după aceasta 

regele mergea să întîlnească Ja Ischl pe Francisc-losif şi 
ducea cu dînsul pe D. A. Sturdza şi pe secretarul-ge- 
neral la Războiu2. 

Și, data aceasta, în 1908, cum se îritroducea în Unga- 
ria o reformă electorală care nemulțămia pe Romîni,. 

“Carol I-iu, temându-se chiar de o revoltă, interveni, dînd 

„însă asigurarea că, dacă e vorba de iredentism, „Romă- 

„Dia nu ar mai privi pe Romînii de acolo ca pe nişte 

ecnaţionali?”. Contra agitaţiilor din Bucureşti, el ar fi 

vrut, dacă mar fi intervenit o răceală, să fie de faţă la 

biserică, pentru jubileul monarhului, de care se simţia 

atita de legat. Din partea lui, ministrul dădea sfatul 

ca Romînii să nu se amestece în lucruri de peste gra- 

niţăt. 

Fusese un moment temerea, pe care o semnalează 

cancelariul Bilow, ca nu cumvă o primejdie să iasă 

1 Ibid., pp. 4945, no. 378: „Nous ne pouvons pas nous dâsin- 

4cresser du sort des trois millions de Roumains- âtablis en Tran- 

ylvanie et dans. le Banat. Si Pon cherche ă les dânationaliser 

nous ne resterons. pas, inditicrenis et impassibles; je leur con- 

seillerai, comme je Pai Wailleurs toujours fait, de rononcer ă la 

politique d'abstention et de r&sister, tout en affirmant leur loya- 
lisme, sur le terrain des €lections et de action parlamentaire... 

Je constate, avec une grande satisfaction, un r&veil de Lesprit 
national roumain, qui s'est manifest€ dans la population ă Poc- 
-casion des -r6centes €lections et au Parlement par Pintervention 
“du deput€ roumain Vlad“, 

* Ibid., no. 418. 
3 Corespondenţa austriacă, 1, p. 575: „so wiirde man sie nicht, 

“mehr als Stammesbriider betrachten“.. . - 
* „Man im Kânigreich besser daran. tâte sich um die Dinge die 

«ausserhalb der Landesgrănze liegen nicht zu kiimmern“; ibid, 

pp. 480-1:
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din. „grupul şovinist -a] Brătienilor”L, dar, pentru a ace să dispară orice îngrijorare, 'Moştenitorul tronului: austro-ungar fusese trimes la Sinaia. In Ardeal planu- rile lui găsiseră aderenţi, hu numai la impunătorul Bănăţean, în legături strînse cu Viena, îndrăzheţul schi- țător al planului imposibil de „Mare Austrie? federativă, Aurel Popovici, cars căpătase o' deosebită influenţă asu- -pra lui Filipescu, dar şi în cercurile unite de'la Biaj,. de unde şelul intelectua]. al tineretului de această con- fesiune, istoricul August Bunea, îmi cerea prieteneşte- „Să fac tot ce pot pentru ea să nu se producă incidente neplăcute contra aceliiia- în care se vedea un mare Şi sincer prieten, deschizătorul, întwun viitor apropiat,. -al carcerei ungare. Primirea a fost foarte bună şi nouirii sau puțut crede definitiv înlăturați: Brătianu, menit -să devie şef al guvernului, a fost însărcinat de rege să fâcă un drum al Damascului la Viena şi la Berlin, pe unde pănă atunci nu fusese "purtat, şi chiar la Roma. Dar în acest din urmă loc el'se vădi aliceva decît „ce se credea. despre dînsul. Kiderlen-Wâchter, un om. care ştia. să vadă, își arăta, în August, nemulțămirea că. acest om „se crede prea mult omul “mare, singur chemat â conduce Soarta Romăniei pe căi nouă, niult mai strălucite”. E1 e dominat de „ideia fixă” că „Romă-. . nia are de profitat dintrun războiu turco-bulgar”; să i se plătească, . deci, în cas de sporire a Statului vecin în Macedonia; „milă de milă, om de om”.' [i trebuie și un hotar la Sud care să meargă peste Silistra sau şi „Rusciuc la Varna. „Ce nu lasă pe d. Brătianu să doarmă: „e frica de o Bulgarie Mare, care ar pune în umbră Ro-.- mănia. Dacă ar fi fost războiul turco-bulgar, Romănia ar fi intervenit, conservatorii fiind. pentru un marş în. Balcani, Brătianu pentru o simplă luare: de zălog.” 
De și se credea că se poate da Romăniei Silistră, cer- 

+ 

  

" Zdid, pp. 7184.
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curile” din. Berlin, cu Kiderlen-Wâchter în frunte, erau 
contra -noastiră, dacă -se părăseşte politica, pănă atunci 

suferitor: pacifică, a Romăniei. O întindere peste Dună-. 

re ar fi contra adevăratelor interese, ale regatului care 

şi cu Dobr ogea de pănă atunci o, duce destul de greu. 

-„Tăria Romăniei stă în prima linie în unitatea uaţio- 

nală a țeriil.” La întoarcere, ministrul austro-ungar avu. 
i aceiaşi atitudine, Nu se poate: o astfel de expansiune 

nu e cuprinsă în legăturile pe care Romănia le are2. 

O nouă intervenţie pe lîngă acesta, în Septembre, Du a- 

duse un mai bun vesultată, A treia oară i. se spunea că 
wa venit momentul pentru o asemenea discuiet. Viena 

Făminea, cu gîndul la o alianţă bulgărească, hotărît con- 

tra “ ilusiilar”8: i - 

O visită a generalilor ruşi la câmpiile de luptă: din 

secolul al XVIII-lea fu privită cu neplăcere la Vie- 
na. Totuși, rămânea ceva din ce -se credea cu totul. “des- 

- fiinţat. In Cameră Fleva- se ridică împotriva unei . poli- 

tice. tradiționale din care Romănia nu: se “alege “cu 

nimic şi Carp fu adus să declare că nici suferinţile 

Ren:ânilor din Ardeal], — deci- se” gîudia la dînşii și 

cam pe vremea aceia el îmi spunea că, dacă i se 

dă . acolo sînge, Romînii neţiindu-se numai la vorbe, 

vă interveni—, mar. merita: o schimbare de alianţă. Re- 

-gele, care văzuse, în domeniul său, instrucţiile sale mult” 
depăşite de Brătianu, se. declara incapabil de a pu- 

tea să reţie pe Carp. „Pe toţi îi pot influenţa”, mărturi: - 

sia el melancolic ministrului austro-ungar: „pe Sturdza, 

pe Brătianu şi chiar pe Take Tonescu; numai la Carp 

pe -care: de “altfel „îl am foarte. bine, nu reuşesc”6 

1 Ibid., pp. 451-3. o 

2 Ibid., pp. 4538-61. 

„9 Idid. -pp. 4680. 

* Ibid., pp. 687-8, 818, 889. 

5 Ibid., pp. 479-80, 
$ Ibid;, PP. 613-4.
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Problema deschisă continuă însă. In August 1910, cînd acuma "Tisza, preşedintele Consiliului ungar, fusese a- dus a “face unele declaraţii împăciuitoare, regele spu- mea aceluiaşi ministru al dublei Monarhii: „Nu crezi cît am fi de fericiţi dacă Ungurii şi Romînii acolo ar putea trăi în pace”, Și iarăşi a doua problemă, cea bul- gărească,. de” eare va îi urmărit toată viaţa, el, Suvera- nul de prestigiu: „Trebuie să ţinem cu Sîrbii şi să pa- ralisăm tendinţele agresive ale Bulgariei; adesea am pus pe lingă. guvernul mieu un cuvînt. bun pentru Serbia”. Nu-i plăcea” nici oferta Turcilor de a întra şi ei în Tripla Alianţă, -al cării unic -mandatar înțelegea să rămîie în Sud-Estul Europei2. Nimic, spunea. el cu hctărîre, nu trebuie să se schimbe în Balcani fără dîn- “sui”. Stia bine că aceasta nu e şi- politica Austro-Un- gariei şi de aceia, în Mart 1911, el înştiința pe minis- trul Germaniei la Bucureşti, pentru a se raporta gu- vernului lui, că, „dacă Germania părăseşte conducerea Triplei Alianțe în mîna Austro-Ungariei, Romănia nu va îi, cu vremea, în stare să urmeze îndatoririle ei faţă de această legătură”4. In April, el repeta aceiaşi de claraţie: „Indată ce «echilibrul în Balcani, din orice parte, va fi tulburat, voiu arunca sabia mea în cumpă- n, Şi ministrului rus, Giers, i se arăta acelaşi lucru: „Nimic fără compensaţie”6. 

Acuma Italia Spărsese geamurile prin acțiunea ei contra Turciei la Tripoli. Regele o privia ca inopor- lună şi capabilă de a aprinde Balcanii. Desorientat pu- POI N 

' CE. la 7 April: „Sintem toţi foarte interesaţi în această chestie -şi dorim din toată inima ca acțiunea să ducă la un resultat mul- “țămitor“; pp. 220-1, 259-60. 
. 2 Ibid., pp. 9289, 

2 Idid,, pp. 931-2, 
* Rosen, o. c., pp. 50, 61. - - * Corespondenţa austriacă, la această dată. Ci. studiul frances -citat, mai scurt pentru această parte, pp. 237-8, 

* Corespondenţa austriacă, III, pp. 342.3.
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ţin, el cerea „o directivă” de la Austro-Ungaria şi Ger- 
mania (April 1912)1. Dar el ştia bine ce sfaturi îi pot | 

veni de. la cei dintăiu, şi de aceia se mărturisia. ace- 

luiaşi ministru german: „Spuneţi-i lui Bethmann-Hol- 

weg... că Romănia nu va fi în stare să urmeze cu vre- 

mea obligaţiile ei de alianță față “de Triplicea, dacă, 

precum a fost casul în vremea din urmă, Germania 

lasă în miînile Austro-Ungariei direcția”. Şi adăugia: 

„Politica austriacă urmăreşte în Balcani scopurile ei 

proprii, care adesea nu coincid cu scopurile Romăniei”2. 

Din. partea ei, cum avansurile ruseşti se întețiau,— şi 

“regele declara la Berlin că e „neobişnuit de serioasă 

“primejdia unei întoarceri a opiniei publice a ţerii către 

Rusia”3—, diplomaţia vienesă era solicitată de minis- 
trul din Bucureşti so previe oferind doritele - compen- 

sații, Romănia rămiind „cel mai mare factor politic şi 
" economic în Sud-Estul european”: se recomanda o nouă 

visită arhiducală în Romănia; a arhiducelui Albrecht€. 

Berchtold veni în Romănia pentru o informaţie direc- 
tă Şi din nou, faţă de dificultăţile ridicate de această a- | 
titudine 'agresivă neobişnuită la Bucureşti, Kiderlen- 

Wâchter e -supărat de „marea vanitate a poporului 

ronsănesc”'5. 
  

: „Um sich dieselbe als Direktive zu nehmen“ ; ibid, IV, p. 115, 

no. 3459. | 

> Rosen, o. c., II, p. 61. Extrase din Die Grosse Politik, în Rosen, 

0. €., pp. 66-8. , 

3 Rosen, o. c., II, p. 62. Kiderlen-Wăchter răspunse calificind: 

„pe rege de „alter Trottel“. De altiel orientarea către Rusia nu 

displace Germaniei înseși. S'ar îi refusat de dînsul căsătoria, pro- 

pusă de Isvolschi, între princesa Elisabeta şi Marele Duce Chiril 

Petrovici (p. 55). Ministrul. rus ar îi dorit să atragă la Paris, ca 

un centru potrivit pentru calităţile ei, pe soţia Moştenitorului 

(îdid., pp. 55-6). Pi - 

* Ibid., la 20 Maiu 1912. 

3 „Die grosse Eitelkeit des rumănischen Volkes“; Corespondenţa: 

austriacă la 21 Maiu, Cf. ibid, p. 365, no. 3713.



Acum ministru al Afacerilor Străine. era Maiorescu, La sfirşitul lui 1911 liberalii se retrăseseră, şi se putea crede că retragerea lor însemna părăsirea acelei direc- ţii noi care Supărase aşa de mult cercurile. berlinese chiar Carp, dar numai din causa morţii lui Cantacu- Zino, fiind chemat în sfîrşit la guvern; prea tîrziu,” în- cercă politica de curățire la care visase o viață întrea- gă, osebind, cum o ceruse și “Filipeseu, politica şi aface- rile. In chestia iramvaielor comunale din Bucureşti, în- treprindere liberală, el se opuse, cutezînd a vorbi de „lierul roşu” pe care vrea să] apese pe îruntea profi- torilor. 'Take Ionescu alergă în sprijinul liberalilor jig- iți, şi lumea, pusă în mişcare pentru interese de or- dine particulară, îl văzu alături de Ion. Brătianu, în balconul de unde se vorbia mulţimii. - | De sigur că, în faţa căilor neumblate care se daschi- deau Romăniei şi pe care ea Păşia cu mai: multă dîrzenie aparentă decît hotărire reală, aceste acțiuni Du erau la timpul lor. Regele opri elervescenţa in- ternă şi înlocui pe Carp, care se coborî de la lo- cul său cu eleganța obișnuită, în faţa intrigilor pe care i le făcea clanul boieresc, cu un general Manu, în frunte, provocînd şi un vot defavorabil al Camerei. pe o chestie cu totul neimportantță, Maiorescu luă pri- 
x. 

mul loc, la care, de fapt, cu toată - prietenia personală 

în toate domeniile, 
Politicei de intervenţie a „clanului Brătienilor”, de care se temea Berlinul, noul președinte de Consiliu îi opuse pe aceia de pace, de statu quo, cu o atitudine - de prietenie: îaţă de Turcia, mai ales dacă dă reforme la timp populațiilor nemulțămite. Niciun iel de ex-
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pansiune nu e avută în vedere, grija principală fiind 
-de desvoltarea economică şi culturală a ţerii. Foarte 
încîntat, ministrul austro-ungar raporta, la începutul E 
lui Septembre, în aceşti termini: „Romănia e un-ele- 
meni .de linişte şi ordine în politica orientală şi supt 
„Suvernarea regelui present se poate conta neapărat pe 
amiciţia lui”. Restul e numai gîlceavă de partid, Partei- 
hader. De altfel Maiorescu declarase că el mare nici- 
un drepi de a interveni în această politică. „Maiestatea 
Sa €, cum se ştie, conducătorul personal al politicei 

externe a ţerii sale!”. 

Cit „de sigură era această discuţie putea să se vadă 
din. asigurarea dată de regele la 24 Septembre, aproape | 
în clipa cînd Bulgaria, Serbia, Muntenegrul, Grecia, 
reunite supi egida rusească, mobilisau contra Turciei, că 
nu va fi războiu, că regele bulgar e pentru pace, cum 
i-a dat curînd asigurarea că el nu e pregătit şi că un 
tratat bulgaro:sîrb nici nu există?. 

De altfel, cînd firele conducerii în Sud-Estul Europei 
scăpaseră astfel cu desăvîrşire acelui care credea că 
o să le aibă totdeauna în mînă, alţii din afară îşi dădeau 
samă încă de un lucru: că el nu mai are în mînă Ro- 
mănia însăşi, pentru a o conduce pe drumurile de po- 
lilică externă pe care le prefera. La 7 Septembre 1911, 
un om politic austriac foarte “aproape de arhiducele 
Francisc-Ferdinand, contele Ottokar de Czernin, trimes 
anume ca să se informeze, scria că nici ministrul ger- 
man la Bucureşti, von Rosen, fiul scriitorului istoriei 
turceşti contemporane, nu crede că fidelitatea Romăniei 
e garantată în casul unui conflict european, pe care 
l-ar putea produce chestia, atunci arzătoare, a Maro- 

cului. Oricum, „în casul unui războiu germano-tran- 
ces, simpatiile poporului romîn toate ar fi de găsit în 

1 Ibid,, la 17/30 August, 
2 Ibid., pp. 418 20. Cf. şi pp. 466-7, no. 3839.
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tabăra francesă!”,. Jar Kiderlen-Wâăchter vorbia la 14 Iunie de siguranţa pe care Fiirstenberg, ministrul -aus- tro-ungar la Bucureşii, o .are că Românii rîvnese Pro- vincii austro-ungare şi contează pe desfacerea Monar- hiei, la care. se gîndise regele însuși, şi nu la data în- 
depărtată2, 

Şi aici opera de o viață întreagă a regelui „om. de Stat”, lucrând cu națiunea fără a se preocupa de sen- timentele ei, luneca răpede spre totala ruină, căreia, pănă la un punct, soarta crudă-l-a lăsat ca imartur 
chinuit. 

1 Idid,, 1, pp. 328-9. 
2 Ibid., IV, la această dată, 
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Carol I-iu venise în Romănia fără cea mai slabă in- 
formaţie. în ce priveşte presentul . şi mai ales tre- 
cutul, cu toate realităţile de ordin material, şi mai cu 
samă atmosfera morală, ale acestei țeri spre care îl 
ducea acel „misionarism” care era în aier în lumea 
Brinţilor fără State "de cîrmuit. Deci, din parieâ lui, ar 
fi fost imposibil: să se .schiţeze în acest domeniu orice 
indicație pentru viitor. ari 
:. Clasa dominantă, cu. care, şi une ori supt care, era 
să lucreze, se compunea din „âmeni cari umblaseră fr: 
deosebitele - străinătăți la şcoli deosebite şi aveau prin 
urmare îndreptări care nu- sămănau de loc între dîn- 
sele. Mai rău decit atita chiar: cum -cunoștințile do- 

- bindite n'aveau totdeauna, şi în întregimea “lor, apli- 
cajie lacondiţiile de viaţă ale ţerii, ele se uitau răpede 
şi, în vîrtejul grijilor de gospodărie, proceselor de ba- 
rou şi al unei activități sociale de cluburi și de joc de. 
cărţi, cum aceşti oameni n'avâau vreme pentru lec- 
tură şi pentru studii, fiind şi prea mîndri ca să-şi dea 
samă de lipsurile-lor, nimic nu venia să înlocuiască 
acele cunoștinţi- străine care se dovediau inoperante. €. 

De aici, din lipsa de orieritare sus de tot, din con- 
îusia şi ignoranţa celor cari încunjurau tronul Sa pro- 
dus, în ceia ce priveşte cultura şi “viaţa morală, școala 
de toate gradele, literatura, ştiinţa şi artele, o stare de 
lucruri în care tot ce priveşte acest domeniu,- care e 
cel mai de căpetenie, izvorul adevărat al tuturor ce- 
îi _ . DR
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Jorlalte activităţi; nu era altceva 'decit rutină moartă, 
formă vană şi imitaţia; înșelătoare, dar. stearpă, a 
unei lumi ayînd cu totul alt trecut, şi altă moştenire ue 
la dinsul, pentru un “present care era întreținut de torţe 
cu totul altele. 

| Organisaţia şcolară, pentru aecia cari nu aveau gu- 
vernanta sau preceptorul acasă şi nu puteau fi tri- 
meşi _]ă- studii peste graniță, era acciă a Imperiului al 
doilea frances, el însuși continuatorul fără nicio schim- 
bare de” fond al vechilor tradiţii napoleoniene. Am spus 

"mai Sus că şcoala rurală nu întra în socoteală, nici -du- 
pă măsurile lui Haret, fiindcă ea nu era. pentru sat şi 
pentru munca, fundamentală, care se face acolo, ci 
pentru selecţionarea de noi elemente. orăşeneşti, în- 
dreptate către Stat ca „mijloc de- hrană, şi selecţia se 
făcea pe singura basă a cunoştinţilor mai mult inu- 
tile, înmagazinate prin învățătura pe de rost supi ochii 
unui învățător format pe aceiaşi măsură şi încredinţat 
"că acesta'e “Tuerul care trebuie să se înveţe în şcoală, 
La oraşe şcoala primară, oricît i sar fi schimbat 
programele, era adeseori locul unde se pierdea, supt 
brutalitatea. de pe catedră şi în mijlocul trivialităţii, 
a stricăciunii precoce, din bănci, și buna creştere întâm- 
plător adusă “de acasă. 

Mai sus de oficina cunoştinţilor elementare, din care 
rămînea numâi cetitul, scrisul şi socotelile, fără altă 
merală decît aceia din rugăciunile memorisate, liceul 
de şapte, opt clase silia la o nouă şi lungă serie: de 
însușire exterioare şi trecătoare a: unor cunoştinți pe 
ftei şferturi absolut» fără folos, care aduceau însă îm- 
preună cu truda adăugirii lor o oboseală strivitoare, 
o sfărmare a iniţiativei, o slăbire a voinţii de a trăi 
care ținea tine ori toată viaţa. Oricine a trecut prin a- 
cest instrument de supliciu, supi “a cărui strîngere as- 
fixiantă _bup şi suflet se istoviau, nu-şi poate, aduce 

„aminte, cu toată mîndria de un ceas a zilei de pre- 

Rd 
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amiu, un cuvînt căzut în inimă ca un îndemn şi o 
“mîngiiere, un -zimbet care să fi luminat faţa inexora- 
“bilului sau indiferentului de pe catedră, un semn de a- 
devărată prietenie din partea toxarăşilor” de martira- 
giu, omorțiți de suferința lecţiilor îngrămădite sau 
înăcriţi de. concurența învierşunată "pentru o notă mai 

- bună. Ce valoare puteau să aibă întrun asemenea me- | 
diu, în care profesorul se gîndia adesea mai mult la 
politica lui” şi se interesa de aproape şi de politica pă- 
rinţilor învățăceilor săi, orice schimbare în natura și 
dosagiul materiilor, orice intusiune de pedagogie ger- 
mană, culeasă de cîte-un: nou venit de pe plaiuri cu 
alte posibilităţi şi alte nâvoi? - 

Un bacalaureat de expunere la minut a resultatelor 
“ultime ale. dîrdiirilor -de şapte, opt ani încununa cu 
"periectul său risc opera de strivire a sufletelor tinere. 
Ele întrau apoi în aparatele. de specialisare, fără cu- 
moştinți generale şi fără putință de armonisare, pe 

care le dădeau cele două Universităţi făcute pentru ca- 

zarea profesorilor şi. fabricarea funcţionarilor, şcoli 

înalte întemeiate, peste vechile desvoltări organice e 

anilor 1840, după şabloane de împrumut, care per- 

F miteau ca un,profesor să trebuiască a-și căuta” şi între- 
ţinea studenţii, fie şi. unul :singur, care era necesar 

pentru legitimarea salariului. 

Cei “eşiţi din această succesiune mecanică de trepie 

ale învățămîntului, care primiau, lustruiau şi trans- 

- miteau materia primă copilărească pănă la ultimul 

stadiu al prelucrării, întrau într'o'viaţă pur pasivă, fără 

niciun aport individual al lor. o 

celaşi formalism netrebnic, stăpînia cu același Te- 

'sultat, înmulțirea postulanţilor de slujbe, aşa-zisele şcoli 

de comerţ. şi de meserii, de ai căror absolvenţi n'avea 

grijă nicio instituţie de “credit special. | 

Alături, seminariile, smulse de la €piscopi, deci des- 
gărdinate din organismul căruia-i aparţineau, n'aveau
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în ele pimie clerieal, duhovnicesc, potrivit cu menirea 
unui preot. Cu profesori mireni, unii dintre dînşii socia- 
liști, făcînd profesiune de ateism, ce atmosferă bise- 
ricească se putea crea şi cultiva în şcoala de preoţi? 
Produsul lor de seceriş preoţesc corespundea, de alt- 
fel, perieci cu spiritul fals al unuj episcopat clădit pe 
temeliile anticlgricalismului de pe vremea lui Mihai 
Sturdza, prigonitorul Mitropolitului Veniamin, şi a 'lui 
Cuza-Vodă. Preoţi cari fuseseră însuraţi şi, văduvi sau 
divorțaţi, ajunseseră astiel a- satisface” canoanele, agexiți 
electorali şi oameni de partid; răsplătiți cînd nu erau 
peniru o astfel de activitate, măcar pentru sărvicii cas- 

. Nice aduse celor puternici, ierarhii Bisericii romăneşti 
nu știau să. ţie un discurs de notă în adevăr. bisericeas- 
că, aşa cum se-mai pricepea cîte un arhi-bătrîn Mi- 
tropolit Naniescu -în Scaunul din Iaşi, şi participarea 
sar la lucrările Senatului nu adăugia nimic la seriosi- 
tatea, la caracterul moral al discuţiilor acestui Corp. le- 
giuitor. -, N - = 

Nu e de mirare că şi în această privinţă “a ajuns. 
spre siîrşitul „Dommiei glorioase” la = crisă, și la 
una care, provocată de motive așa de adînci, dăinuine 
de. atit” vreniă, nu putea să fie înlătuvată. decît cu 
multă greutate şi întro lungă diastimă de vreme. 

Şcoala fără îndreptare “către viață a crescui pănă 
la. ceu mai amenințătoare pletoră rîndurile clienleiei 
de partid, care se perinda în funcțiunile publice, nue- 
sonteni” - înimulţite “pentru a-i satisface pe .oți, varele 
de lucru - fiind foarte -reduse şi une ori „În pizgaul? 
avînd doar cîteva hîrţii de resolvit be zi, toată ingenio- 
sitatea Ii cheltuindu-se pentru ca, la aceiaşi biată in- 

„Pravă, numărul hîrtiilor de scris şi de trecut în re- 
gistre să fie cît mai mare. De la o vreme două par- 
tide nu mai ajunseră peniru a cuprinde tot acest pro- 
letariat intelectual, de fapt neutilisabil. Barourile cu 

, - 
* 
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sute de advocaţi nu puteau să li asigure decît un număr 
de procese neindestulătoare pentru a duce o viaţă 
cinenească, pentru a crea şi a întreținea o familie. De 
aceia la 1908 asaltul turbat al neutikisaţilor şi al a- 
celora cari credeau că nu li s'a dat tot ceia că se dato-- 
ria talentelor, abilităţilor şi serviciilor lor a impins 
pe Take  Lonescu, devenit, cu. „sau fără voie, şetul lor, 
să răspundă la măsurile luate contra lui, din mulive 
care nu erau cele ale” invidiei, de către Nicolae Filipes- 
cu, pentru ca, despărțindu-se, cu. electorul ieşean Ră- 
dărău ca adiutant principal, să întemeieze un partid . 
„democratic”, în care „democraţie” însemna: orice loc 
pentru oricine dacă se ştie numai îmbulzi. Prin ma- 
nifestările ei, de care de sigur că sufletul delicat al 
lui Take Ionescu a suferit mai mult decît odată, această 

"grupaie a inteligențelor fără scrupule, după ce ire- 
cuse “printr'o” fasă . caricaturală, sămănînd cu „libera-. 
lismul decăzut de provincie din-comediile lui Caragiale, 
ajunse a fi o ameninţare pentru viitorul politic al ţerii. 

In. Biserică, singurul 'care, cu toate defectele unei e- 
„ucaţii primare, avea simţ de mândrie „pentru dînsul şi 
Biserica sa, bogatul episcop Ghenadie, fost la Argeş, şi 
ajuns apoi în fruntea ierarhiei romănești, a fost depus 
de Sturdza pentru necuviință față de rege, apoi smuls 
de forţa publică de la Mitropolie, și expediat supt pază 
la Căldăruşani, unde politica îi trimesese în procesiune 
mii de falsi credincioşi şi de babe în' papuci, pănă ce 
guvernul trebui să deie înapoi şi un alt ministru se u- 
mili tratînd cu „martirul”, iar Haret fu silit a-i crea 
un domeniu princiar autonom în aceiași mănăstire, 
a cării biserică, de la Matei Basarab, a fost prefăcută 
vulgar de ignoranţa şi -lipsa lui de gust. Peste puţin 
episcopii de partid, deosebindu-se neted de smerenia 
mănăstirească a înaintaşilor: lor, dădură societăţii, prin 
Mitropolitul Partenie din Iaşi, şi, din nenorocire, nu
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numai prin el, spectacole capabile de a .indigna şi o: 
„societate aşa de puţin bisericoasă ca aceia din oraşele: 
Romăniei. Încercarea lui Haret de a îndrepta lucrurile 
printrun nou : regim, de imitație protestantă, cu a- 
dunări de laici supraveghetori, —Consistoriul Biseritese: 
—nu reuşi şi printr'aceiă că atingea înseşi basele ca- 
nonice - ale” sacrului „aşezământ, care se reforma din 

„birourile. ministeriale fără ca un cler superiar cu to- 
tul compromis să îndrăznească „a schiţă măcar -o în- 
potrivire. | i | 

Peste această legislaţie născută moartă s'a trecut deci 
în, voie la nouă, și încă mai grele, scandaluri. Uri săi! 
batece izbucniră în Sinodul care nu era în stare să 
dea Bisericii nicio adevărată : îndreptare. După ultimii 
ierarhi “aleși din “nobilime, sau: din jurul ei, dar a că- 
ror atitudine era foarte puţin ortodoxă — Primatil Ca- 
linic Miclescu fiind considerat că a isprăvit. trecîmt pe 
patul de mparte la catolicisin, iar succesorul său Iosif 
Gheorghian. fiind presintat ca avînd în Germania o 
căsnicie secretă —, fii de -țerani cari-și puseseră pe 
cap mitra arhiereaseă se sfăşiau cu toți dinţii in- 
trigii şi ai calomniei. Un prelat învăţat, inteligent şi e- 
“nergic, de cele mai bune disposiţii, fost profesor de 
Universfiate şi iubitor de știință, Atanasie Mironescu, 
a fost silit să plece din Scaunul primaţial de pe urma 
pîrilor, privitoare la Viaţa sa privată, ale unui „prie- 
ten”, profesorul de la Facultatea de Teologie Chirices- 
cu. O mişcare de revoltă se. produse între_ universitari 

"contra sicofantului, care, înlăturat de ministru pentru 
actul său infam, fu restabilit de ministrul de parti 
Disescu, același tare apus în Scaunul de Rimnic pe! 
un. preot beţiv,. Sofronie Vulpescu, pe care toată lu- 
mea-l ştia supt riumele de „Popa Iapă”. Apoi contra a- 
muia din “adversarii hii Atanasie, Gherasiin Satirin de lă 

„Roman, dovedit pe urmă el însuşi cu“ moravuri sus- 
pecte, se începu altă campanie, care aduse 'altă pără- . 
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sire de Scaun. Agenţi ai catolicismului, plătind pamfle- 
tari ignobili, se amestecară, și participarea la aesastă [i- 
teratură de injurii a unor clerici bucovineni, Gherman, 

Ieşean, conduşi de mai bune seritimente decit preoţii 

de sate cari, suflaseră în focul dușmăniilor, contribui la 

- hausul acestei deplorabile desordini morale. 

| Pentru o lume'de jos care nu ceteşie nimic şi pen- 

tru ura de sus careşi satistace toate neyoile suiletești 

printr'o literatură străină — cea franceșă, căreia-i erau. . 

reservate măi toate vitrinele librăriilor bucureştene—, - 
serisul “în limba” țerii nu poaie să fie decit ceva de. 

lux, de împrumut sau de imitație, ori, pentru. teoreti- 

cieni strînşi. în cenacle, mijlocul. de verificare a unor 

principii abstracte, de estetică generală. “ | 
In Domnia. lui Carol Liu activitatea literară a avut 

pe rînd acest îndoit caracter. _ i - 
- Uşorul găngurit al, lui Alecsandri se redusese la 

alcătuirea pentru ocasii de poesii solemne, comemora: 

tive, pe care o cuprindea programul. Ministrul Romă- 

niei la Paris se supunea bucuros acestor . invitaţii ve- 
mite une ori din gură regală. Poesia lui şi literatura 

română „Vau câştigat nimic din aceste produse ineiden- 

tale -şi comândate:- Alături, Curtea avea poesia, poves- 

firea germană, ieşite din harnicele şilinți ale reginei E- 
lisabeta. „Convorbirile literare”, eare începuseră, a- 

proape odată “eu instalarea dinastiei, lupta pentru allă 
literatură, strămutate la Bucureşti, editate îngrijit, de 
librăria Socec; se deschideau, fără preocupaţiile critice 

de. odinioară, încercărilor venite din acea socjetate a- 

mestecată în care junimiştii erau „bucuroși că şi-au 
căpătat rangul. 

Toate acestea plutiau peste reâlităţile naţionale; fi fi- 
reşti, adînci, care rămineau heexprimate. Totuşi, supt 

” influenţe din afară, ardeleneşti, ea în ceasul lui Slâvici, 
moldovenești de supt munte, ca în acela al lui Ion 
Creangă, şivoaie plecate din izvoare vii. veniseră, a- 

= 

?
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trase sau de la şine, să străbată grădina îngrijită de . 
Maiorescu şi săpată de Iacob Negruzzi, neobositul re- 
redactor al revistei foastei Junimi, ca să aducă aier' 
proaspăt, încărcat de mirezme.: Așa ceva nu era nu- 
mai decît în programul maiorescian, >metatisie, al Fru- 
mosului trecînd cu caracterul lui absolut peste 'imper- 
fectele manifestări ale vieţii. Şi ele nu corespundeau, 
totdeauna gustului falsificat al cetitorilor avizi de ulti- 
mele noutăţi ale editoriler din Franţa. Pentru aceşti 
simpli îndeplinitori ai unei datorii de bună cuviință 
culturală în trunzărirea scrisului indigen -+ ceva asă- 
mănător cu costumele populare amestecate şi fără 
notă locală ca şi fără măsură şi. armonie, pe care 
regina Elisabeta le purta însăși, şi le introdusese în 
juru-i—, năreaţa simfonie în -care se conciliau toate to- 
murile, dominate de instinctul creator, de putinţa de 
sintesă a rasei, a lui Mihail Emineşcu, nu era decit stovă 
moartă sau obiect de curiositate, apel zădarnic la o sen- 
sibilitate” tocită. Omul era interesant prin nebunia lui, 
prin nenorocirea care permitea înscrierea într'o indis- 
cretă listă de subscripţie; din opera largă și profundă 
Maiorescu alesese “pentru o elegantă broşură cu fron- 
tispicii în stilul Renaşi$rii şaizeci de bucăţi socotite 
mai convenabile şi se grăbise a fixa exact locul poetului 
în literatura cotemporană, ca să nu se poată crade 
că e mai mult decît atîta. Un plan. de căsătorie cu 
poeta pe care o iubia a fost împiedecat. Eminescu ne- 
fiind sociabil .și „conjugabil” și apoi, în teorie gene- 
rală, poetul trebuind să fie nenorocit peniru ca scrisul 
lui să fie mişcat şi impresiodant. Snobisrăul continuă 
şi pe socoteala acestei sfișietoare agonii. N 

A se desface de literatură odață cu maturitatea, cu ob- 
ținerea unei bune situaţii sociale .era aproape o datorie 
pentru aceia: cari făstseră cîndva nişte scriitori. De- 
cenţa unor locuri mai înalte impunea chiar une ori re- 
negări totale, pe care le-am văzut petrecîndu-se şi în 

.
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anii din urmă, supt ochii noştri, De fapt toată această” 
ocupaţie a spiritului, această revărsare nestingherită a 
inimii e un lucru de copii; cari trebuie lăudaţi sau pe- 
depsiţi, îndrumați şi ajutaţi, în stîngăcia preocupaţiilor 
lor materiale, prin modeste ajutoare -de Stat. 
Precum, iarăşi, a face ştiinţă însemna prea adese ori 

a petiţiona pentru o catedră, a rîvni spre un loc la 
Academia Romînă. Odată ajuns scopul, cursul se re- 
petă în fiecare an— e greu pănă-l redactezi după vre-o 
inspirație străină!—, iar presenţa la şedinţile Academiei 
ajunge ca legitimare a titlului pe care-l. porţi. 

Adevărata știință e aceia care vine gata făcută din la- 
boratoriile Occidentului, adevărata literatură aceia “în 
limbi străine. Restul sînt încercări pe care le priveşte 
cineva cu indulgență, dacă nu şi cu o ironie nemiloasă. 
Numai cînd un Romin merită pentru opera sa re- 
cunoaşterea judecătorilor imparţiali de acolo, numai a- 
tunci, mai ales în materie de ştiinţă, el ajunge să fie 
luat în consideraţie. Maiorescu despreţuise cu un gest 
suveran tot ce făcusem pănă ce marele istorie german 
Lamprecht _mă însărcină. să compun o Istorie a Ro- 
minilor de o mai mare întindere: 9, atunci îndată s'a 
admis că silințile mele pot să fi produs în adevăr şi 
„Eva bunişor! Oricum însă, Romînul, oricare ar îi, 
rămîne inferior Apuseanului, de orice calitate: opera 
lui în limbi străine, mai stimabilă decît aceia în jar- 
gonul băştinaş, se așează după a oricui din Europa 
autentică s'a putut ocupa şi el de acelaşi subiect. 

- Crisa în acest domeniu a venit din asemenea condiţii, 
pe care le poate înfrunta numai o convingere prea pro-, 
fundă despre o misiune, o energie prea aprigă în ur- 
mărirea scopurilor sale, un despreţ prea absolut faţă - 
de păreri, a căror valoare o ştie prea bine. Oboseala, 
lasitiidinea celor cari se încercaseră şi căpătaseră un 
nume mai curînd decît un credincios cerc de cetitori e- 
ra generală. La tineri, graba unei manifestări, fie şi
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bizare, care să impresioneze, să atragă prin strigăt şi. 

_deşănțare o atenţie atît de supusă distracţiilor. Cu-edi- 

țiile în câteva sute de volume, rău vîndute și acelea de 

librari răzimaţi pe comerțul de creioane şi de caiete 
peniru şcoli, tel acest seris răsbătea prea puţin. 

ii . _ ă | 7 PA 

De aici reacţiunile, atît de slabe, ale opiniei publice 
față de orice evenimente, în pregătire sau săvîrşite. 

Şi cel mai desăvirşit bun simţ şi cele mai cuminţi a- 

plecări spirituale la un popor se cer întreținute, corec- 

tate şi înălțate printr'o lectură continuă, plină de. auto-. 

ritate şi cu sentimentul răspunderii faţă .de conştiinţa 

proprie. Altfel, peste minţi cufundate. în întunerec, o li- 

teratură de diletanţi are numai scurte cariere meteorice, 
irecînd de la vitrina notorietății în păginile istoriei. 

Dar o adevărată societate s. una. de conştiinţă asămă- 

nătoare, de îndreptare sigură venind din influenţa” su- 

fetelor distinse, manifestate în - scris şi oral—şi Uni- 

versitatea mavea a face decit cu candidaţii la funcţii, 

iar conferinţile, asupra unor subiecte întîmplătoare, - 
fiind un mijloc dea se semnala ambiţioşii—, asupra 

râceptivităţii sufletelor. celorlalţi. Şi, mînată înainte -de 

o. politică: interesață şi răpede schimbătoare, societatea 
însăşi mavea nici întrun domeniu un drum al ei. 
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e Noua VIAȚĂ MATERIALĂ. 

Pentru noua generaţie. care. se ridica de pe la 1890; 
înainte şi. care trebuia să se valorifice în preajma u- 
nui nou vea, cu. alte: probleme şi alte nevoi, nici con- 
diţiile materiale de Viaţă i nu erau aceleaşi ca ale îna- 
intaşilor. 

Aceştia erau — vorbim de elementele care hotă- 
răse— boieri cu moşii şi funcţionari cari-şi găsiseră - 
uşor. 0 carieră în care înaintarea pănă la fericita pen- 
sie li era asigurată. Veniţi în cea mai mare parte din 
lumea. oraşelor, din familii culte şi distinse :de acolo, 
ei își petreceau viața necontenit în acelaşi cerc. Şefi de 
clientelă şi aparţinători ai clanurilor dominate .de a- 
ceşiia. Stăpîni de oameni și oameni ai acestora. 
Şi, cum nu era încă o îmbulzeală 1 locuri, ele se 

„căpătau fără sforțări deosebite care deranjează echili- 
brul sutletesc pentru toată viaţa şi nicio amărăciune nu 
despărția pe oamenii de temperament egal, trăind în- 
tr'o societaţe încă prea puţin dif erențiată, în eare, după 
zilele -parlamentare şi de, întruniri - publice, adversarii, 
într'6 lume femeiască inteligentă şi. plăcută, se întîl]-. 

.
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niau ca aceiaşi cunoscuţi şi aceiaşi prieteni. Nimic tra- 
gic în această atmosferă călduţă în care suflete moi se 
găsiau bine pănă la complecta putreziciune. Lipsiau 
doar perucile şi danteluţele Franciei! regale a lui Lu- 
dovie al XIV-lea și a lui Racine. Puţinul praf al luptelor 
politice în regimul de mai multe colegii restrinse se 
scutura ușor de pe haină. Anume nuvele din acest timp 
presintă această societate; dar nu aprigă satiră a re- 
presintantului noilor nemulțămiri, Alexandru Viahuţă, 
cu „Din durerile vieţii”, ori paginile amare, muiate 
în lacrimile neuitatelor jigniri, din Trubadurul lui «De- 
lavrancea, ci seratele de joc de cărţi, fără oroarea e- 
roului eare: moare la priveliştea batjocuririi onoarei 
sale, din Iancu Moroiu a aceluiaşi. 

Acuma. însă casele de la moşie stat prea adese ori 
total părăsite de proprietarii lor, pe cari Capitala, 
răpind intelectualitatea şi talențul de pretutindeni, îi 
atrage, ceia ce, prin ruperea totală a contactului, atît de 
intim odinioară, cu ţeranii, a fost una din causele ne- 
“observate, ca orice element psihologic, ale răscoalelor 
țerăneşti din 1907. Şi dusul în străinătate, atît: de obiş- 
nuit pe vremea cînd cel căzut în oposiţie îşi relua a- 
proape imediat apartamentul de la Paris, se face ceva 
mai rar, odață cu îngustarea crescîndă a mijloacelor de 
traiu, prin concurenţa altor ţeri, extra-europene, care 
produc aceleaşi grîne, şi prin zgîrcenia crescîndă a unui 

"Stat care nu-se mai poate aprovisiona continuu la ro- 
binetul împrumuturilor. Asupra frunţilor odată - aşa 
de senine trec prevestiri de apropiatăsturtună, fără ca, 
păni la 1906-7, fantoma revoluţiei să se întățişeze, în- 
„grozitoare, înaintea ochilor acelora cari fuseseră conti- 
nuu favoriţi ai soartei. Scrisoarea de la 1901 a lui Fi- 
lipescu. e simptomatică prin îngrijorările ce cuprindea 
şi prin tot ce se-gicește supt dinsa. Şi, cum: funcţio- 
nari şi moșieri sînt aşa de strîns legaţi, boierii -a- 

„“vînd, ca» în vechea feudalitate apuseană, un fel de drept
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la funcţii, drept ereditar, din tată în fiu, iar economiile, 
legiuite şi nelegiuite, ale funcţionarilor, ca și câştigul 
avocaţilor, mergînd ca la un deposit la moşii, această 
siare generală, de .nelinişte, de aprehensiune ca îna- 
intea unui cutremur, cînd toată natura se înfioară fără . . 

„să se înțeleagă încă de ce, devenia generală. 
Nu exista o burghesie- naţională, aşa cum 'o cerea în 

remarsabilele sale broşuri de teorie economică d. A. C. 
Cuza, unul din pre evestitorii vremilor xele, acela care 
punea în. perspectivă, “curagios, însăşi desfacerea Șta- 
tului romîn dacă nu-şi schimba basele putrede cu al- 
tele, capabile de a-i sprijini viitorul. In Moldova, Evreii, 
în genere neasimilabili şi adesea, tără nicio dreptate, 
despreţuiţi și înlăturați, nu puteau rîvni la o! asemenea 
situaţie, raporturile sociale chiar cu dinșii fiind evitate 
Şi, oricum, jenante, şi atunci când femei din. fami- 
liile bogătaşe şi culte, cum erau Costinerii de la Boto- 
şani, Bucovineni de origine, Weisengriinii din laşi, vor- 
biau de preferinţă limba țerii, şi cu o distincţie care 
Sar fi- căutat în zădar prin saloanele aristocrației creş- 
tine indigene. In Muntenia burghesia corespunzătoare 
se alcătuia sau din modești, smeriți tejghetari, cari, 
se contundau în insignificanţă cu “clienţii lor săteni şi 
mahalagii, sau, cît e vorba de Romini, din negustori 
şi cîţiva industriaşi mai răsăriţi, cultivați cu  îngri- 
jire de partidul liberal, care începea să se: gîndească 
la o basă de clasă, pe care mai tîrziu „va-părăsi-o fără 

"să-şi fi desăvârşit” creațiunea aşa de utilă; dar. aceştia 
din urmă făceau politică pentru ca ai lor -să ajungă la 
onoarea incţiiloi şi- la aristocratica folosinţă a moșiilor. 

Noii veniți în straturile de sus aparțineau dese ori 
acestei pe urmă clase. Un exemplu tipic, prin tot ce 
a putul“ şi prin tot celi-a interzis nâşterea, educaţia, 

“mediul din care, și ajuns în vîrful piramidei, wu sa 
putut smulge, a fost Take Ionescu, care, Dimitrie în 
registrele stării civile, a afişat originile sale prin Ielul 

. ' 
4 : . — . .
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„Cum şi-a semnat numele de botez, ceia ce. aceste stra- 
turi au recunoscut cu gratitudine, mîndrindu-se cu „Tă-- 
chiță gură-de-aur”, Necurmata luptă pentru - asimi- 
lare cu deţinătorii de pănă atunci ai tuturor dreptu- 
rilor şi onorurilor i-a mâneat multă vreme energia cu 
car6, încrezător şi optimist, pornise la drum. Dar bur= 
ghesia, cîtă era, n'a venit la dînsul; ea era de mult 
înregistrată la liberali, pe cari din prima tinereţă îi 
părăsise. El a trebuit să se mulțămească mumai cu 
o numeroasă aderență anonimă, guri deschise ale unor 
clienți cari” l-ar fi! părăsit cu toţii la un ceas de ca- tastrofă, | - E 

“Țeranii -se întrebuințau numai pentru decorul. pi- 
toresc- al Parlamentelor: veniţi din- Argeş sau din Bo- 
toşani, din Gorjul lui Dincă Schileru şi al Îui Panteli- 
mon Diaconescu, ei vorbiau rar, nu exau consultaţi ni- 
ciodată şi se mulțămiau a trage unele avantagii ma- 
teriale din figuraţia lor parlamentară. Trebuia o com- 
plectă desţerănire pentru a răsbate cineva pănă sus. 
Inalt intelectualisat, de o rafinare sufletească, rară, 
marcînd orice zicea şi făcea cu o pecete de mare ar- 
tist, fiul -ţeranului, grînarului din Delea Veche în mar- 

“genea Bucureștilor, ieşit din Ştefănescu, pentru a fi 
Delavrancea— de şi Vrancea, n'a văzut-o niciodată, dar 
şi regina „Elisabeta în exilul său îşi zisese: contesă de 
Wrancea—, a trebuit să facă multă: vreme funcțiunea, 
poruncită „de redactor la liberali, cari l-ar fi lăsat tot- 
deauna la locul unde a fost pus-Să mucezească învăţa- 
tul Ion Nădejde, dacă= înţelegerea prietenească a. lui 
Filipescu nu l-ar fi ridicat, „prin Primăria de la Bu- 
cureşti, spre locurile cele mai înalte. — . 

Dar şcoala egalisatoare lucra necontenit entru a 
pregăti o altă societate. Fiu desavocat, am învățăt prima | 
clasăsprimară cu odrasla, în vrîstă de douăzeci de ani, 
a vizitiului de la bogaia casă boierească din faţă şi în 
-clasa a patua de liceu un Mavrocordat şe cotia în banca 

. ! 
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lui cu noua generaţie a satelor şi mahalalelor. Boieria 

“na nai impunea, de şi pănă la războiul cel mare m'a 

fost un singur ministru care să nu fi fost născut la 0= 

" raş din „oameni supțiri”, 
„Această intelectualisare _ generală, “ăDoape cu de- -a 

sila, a, ridicat în ranguri tot mai multe contingente ru 

va:e. Bursele-i ajutaa în mai mică măsură de cum se 

„crede, darsșăte enii ţineau cu orice preţ "ca măcar unul: 

din vasta lor familie să fâcă şcoală pănă la sfîrşit, să 

între în boieria muricii mai uşoare cu plată asigurată. 

Prin 1870-80, un Creangă, fost diacon şi preot, dar ră- 
„mas foarte ţeran în toate ale lui, un Ispirescu, lucră- 
tor-tipograf, ajuns a fi oarecum prieten cu Odobescu, 
fiu de general, erau o curiositate şi o, excepţie, cei din 

Ardeal aşezaţi aici nefiind Puşi în > socoteală, ea u- 

nii cărora paşaportul ieșirii din altă țară li dădea toate. 
drepturile. Acuma lumea „mergea de-a valma, şi ui- 

meni nu întreba despre părinţi pe vecinul de bancă, 
pe care-l jua țeran sau une, ori nici nu-l știa aşa de 

bine. - ” 
Aceşti oameni aduceau însă cu dînşii, oricît şi-ar 

îi ascuns originlie şi ar fi esitat să-şi arăte părinții, 

ooricît ar îi -dat, de altfel, ca Maiorescu, nepot de fiu 
de ţeran, mese mari boierimii şi diplomaţiei, cu fe- 
linarele aprinse la poartă, dricât ar fi căutat de pa- 
sionat legăturile de familie cu neamurile istorice, un 
instinct care nu se putea distruge, un sentiment activ 
al tragediei clașei lor, o- putinţă, nouă, de a pune pro- 
blemele şi a se ţinea de capul lor pănă la deplina 
resolvire, oricît de grea. Cu -dînșii, pătrunşi pretuun- 
deni în învățămînt, în barou, în profesiunile libere, 
în politică, nu mai puteau să fie „chestiunile închise” 
înaintea cărora se opria “interesul vechii clase conducă- 
toare aproape neamestecate, şi chiar eventuala bună- 
vcință a „Suverarului. - 

Se mai adăuga categoria, din ce în ce mai numeroasă d ! ,
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şi mai distinctă, a intelectualului care nu parvenise-- 
ori care, înaintea spectacolului, adesea repulsiv, al: vie- 
ţii politice şi sociale, refusa să întrebuințeze singurele 
meiode prin care putea cineva să parvie. Literatura 
lui de revoltă aţâţa, spiritele: întăile articole şi „scrieri 
ale lui Vlahuţă sînt în -această privinţă -absolut carac- 
teristice şi satira lui plesneşte în faţă pe bogătaşul care 
Tăpeşte unei iubiri sănătoase pe temeia “înzestrată cu 
toate “darurile frumuseţei. Dacă Eminescu, prins ca 
redactor la „Timpul”, ziarul bătrinilor conservatori 
munteni, în harța “zilnică împotriva liberalilor, în cari 
detesta frecventa provenienţă balcanică, a avut să se 
lupte numai cu categoria „Bulgăroiler. cu ceata groasă” 
şi „Grecoteilor: cu nas supţire”, falși „urmași ai lui 
Traian”, Vlahuţă din: colţul unde, student neisprăvit, 

„învăţa carte pe niște școlari esti nu-l interesau, ataca 
învierşunat, cu mînia timidului om de valoare pe 
care-l răsping sau îl oprese “convențiile, „saloanele bo- 
gate, uride mintea nu lucrează, unde inima nu bate”. 
Crilica, din politică, devine astfel socială. ! 

Și mulţi sînt ca dinsul, care, pănă la sfîrşit, va păs- 
tra această nobilă imînie, fugind la ţară de o so- 
cietate de mult detestată şi ţintind Săgeata şi pănă la 
minciuna care stă cu Regele la masă”, Mulţi au sta- 
rea de spirit care a. dat originalitate şi popularitate 
operei lui -I. L. Caragiale, fiu şi nepot de actori, creş- 
cut întrun mediu fără drientare și statoriiicie, între 
vechi liberali frasori de speța unui Grigorescu, la Ple- 
eștii copilăriei sale, şi între conspiratorii -de carnaval, 
creatori de, republică pentru douăzeci. şi patru de cea- 
suri, ca un Candiano Popescu, Caragiale, care a sim- 
țit înainta de-a se atinge de ironia, adesea denigrantă, a 
junimiștilor—totuşi Maiorescu îmi răspundea odată, cînd 
îi vorbiam de răul pe care li l-a făcui lor şi ţerii acest 
sentiment de despreț nemeritat: „Crezi că noi mam 
avut o inimă?”—, caracterul comic al acesței elocvenţe
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fără idei, acestor gesturi fără eleganţă”, acestei para- 
de şi mascarade peste ignoranță. şi conrupție, şi a creat. 
nu numai'.pentru a face un serviciu conservatorilor ne- 
muritoarea caricatură a lui Trahanache, Tipătescu şi 
Titircă Inimă Rea, cu consoartele şi cumnatele, cu poli- 
faii şi băieţii de prăvălie, cu garda naţională cu iot. 

Profesori  amăriţi, învăţători dornici de a: se ma- 
nitesta, funcționari. mărunți, veştejiți de monotonia să- 
cătuitoare a birourilor fără ocupaţie adevărată, zia- - 
rişti la foi unde chestia plăţii, integrală, sau în parte, 
se punea la fiecare chenzenă, ei erau, aşa răzleţi. şi 
fără “curajul de a face primul pas către duşmanul so- 

„cial şi politic,. care dăduse ţerii crisa în toate dome- 
niile, folosindu-se de tot ce slăbeşte pe regele de ori- 
gine Străină, o adevărată avangardă mai bătrînă a unei 
oşii a. revoluţiei. 

La un popor cu mintea aşezată, ea se va face de- 
plină fără » vărsare de sînge, supt conducerea intelec- 
tualiătții celei noi. 

“Originea ei morală trebuie căutată înainte de a se 
vorbi de 'opere pe care, cu concepții îndrăzneţe şi o 
admirabilă încredere în viitor, ea, optimistă -după pe- 
simismul răspîndit de reaua înțelegere a lui Eminescu, 
a întăptuit-o măcar în parte, dar totuşi în liniile ei 
de căpetenie.
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Scoala romănească, bună, rea, cum o făcuseră împre- 

jurările, avuşe însă darul de a da, adesea în ciuda pro- 

iesorilor înduşmăniii de moarte între dînşii, de la libe- 

vaii la conservatori, şi crud luaţi în ris, insultaţi, bă- 

luți chiar de elevii lor, ca în Les souffrances du pro- 

fessear Delteil a lui Champtleury, rînduri de intelec- 
tuali formaţi cu acelaşi program, fireşte legat de' ţară 

şi de nevoile ei, şi avînd, prin urmare, ceia ce lip- 

sia societăţii tărcate care avea îndrepiări şi de la Pa- 

ris şi din Germania şi une ori din Italia, perfecta uni- 

iate de vederi în tot ce privia ţara, în care, adăugim, 

nu-şi puteau găsi, cu atitea piedeci înainte, locul cu- 

venit tără lupta de transformare a întregului spirit 

întăiu şi apoi a tuturor aşezămintelor. 

Dar învăţătura romănească în mediu romănesc duce, 

cri de cine, şi cu ce scop, şi cu ce neajunsuri ar fi pre- 

dată, la o ideologie pe care o taie în desvoliarea ei ti- 

nerească strictele metode ale societăţilor practice din 

Apus, creînd, nu gladiatori ai scopurilor înalte, ci di- 
baci descoperitori ai locurilor vacanțe într'o viaţă aşa 

de năvălită de talente şi ambiţii. 
Tinerii ideologi au trebuit deci, cum un ideal naţio- 

na! nu li se predica de pe catedră, cu toată cronologia 

războaielor lui Ştefan-cel-Mare şi Mihai Viteazul, cu 

toată frasa umțlată și falsă din manualele lui Grigore 
Tocilescu, un bun „patriot” în felul său, şi uitatele hărţi 

7 
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ale lui August Treboniu Laurian, cu hotarele „de la Nis- tru păn' la Tisa” ale „Daciei traiane”, să-l caute aiu- "rea, şi, la laşi, îi pîndia socialismul, 

Socialismiul iraţilor Nădejde, aliat cu acela, de o şcoală apuseană mult mai distinsă şi mai simpatică, al lui V..G. Morţun, cîştiga şi prin aceia că deschidea ta- lentelor tinere putinţa de a colabora la „Contempora- nul”, în care începea să între şi ceva din sentimentali- tatea, dacă nu şi din ideologia eminesciană. Cel accep- tat la revistă putea trece apoi, ca tînărul D. A. Teodoru, În istoria, aşa de aspru filologică, a literaturii romîne d: Ion Nădejde, ca un scriitor în toată puterea cuvîntu- | lui. Şi .pentru recrutarea de tineri foarte fragezi încă, neadmisibili la supremele onoruri literare, era cercul din strada Păcurari al blondului şi blîndului Carol Ma- Yer, îiul pastorului protestant ieşean. Acolo am (inut, după o dureroasă şi nedeplină iniţiare. în voluminosul,. abstrusul „Capital” al lui Karl Marx, o conierință, cea dintăiu în lungul şir pe care l-am urmat în viața mea, | "despre această Biblie a socialismului căruia se admi- „tea că astfel i-am îăcut act de iormală adesiune,. Şi, de fapt, la cea dintăiu întoarcere în familie la Botoşani, -primiam însărcinarea de a împărți între foștii miei con- școlari de acolo — isprăviam abia clasa a VI-a — şi, dacă se poate, şi în altă lume, un întreg teanc de bro- şuri de învățătură şi agitaţie, între care una, foarte ro- şie, a “prințului comunist Cropotchin. 
De sigur că nu eram să rămînem credincioși aces- tui crez atît de dur în decalogul său, atît de străin” de „tot ce era necesitate adincă şi elementară a sufletului omenesc. Dar şi între acest ideal, din lumi oricît. de  irespirabile, şi între. înregimentarea la un partid, cum se încerca din altă parte, chemîndu-ne la persoane ira- poriante, pentru a căpăta fără muncă un loc mai bun în. societate, nu putea să fie nicio comparație. Şi apoi,
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pe lîngă formula indigestă, dar interesantă pentru şco-— 

„ari ca noi, cari cetiam la cincisprezece-şeisprezece ani 

cărțile lui Darwin şi Lyell, mult mai presus de biata 

învăţătură după manualul urmărit cu degetul primi- 
tivului nostru profesor de ştiinţi naturale, era şi o is- 

pititoare sentimentalitate, o milă de suferința omenească,. 

un simţ. pentru drepturile muncii încă nerăsplătite, 

care ne puteau pregăti pentru o evanghelie mai bună. 

In aceşti ani de după 1880, însă, o partie însemnată 

din poporul nostru răbda apăsare, în Ardeal, în Banat, 

în părţile ungurene, din partea unei clase dominante 

“ungare, care strîngea împreună nobilime maghiară de 

provincie, Evrei. raliaţi la postulatele de desnaţionali- 

sare, renegaţi din toate rasele. Procese se începeau în 

care condamnarea era sigură. Se pregătia acea petiție 
de doleanţe, acel memorandum de vechi şi nouă pa- 

“timi pe care .o delegaţie cuprinzînd floarea Romînilor 

de acolo, în frunte cu avocatul Ioan Raţiu, de creştere 

severă, de cugetare şi de moravuri romane, cu eloc- 

ventul preot Vasile Lucaciu, produs al şcolilor Romei, 

mergea s'o presinte, la Viena împărătească, nu la Bu- 

dapesta regală, Suveranului considerat -nu ca domn 

al Ungurimii, ci: ca urmaş al Cesarilor germanici că- 

rora li se închinase principatul Ardealului. In loc de o 

bună primire, de o ascultare atentă, de o discuţie cu 

miniştrii împărăteşti şi de o „prea-înaltă” şi „graţioa- 

să” resoluţie, petiția, încredințată, fără a o deschide, 
consilierilor unguri, a fost retrimisă autorilor ei, îndată 

daţi în judecată şi condamnaţi după un răsunător pro- 

ces la Turda, locul unde profesa ca avocat Raţiu, de 
un neînduplecat juriu maghiar, orb la consecinţile po- 

litice ale actului său. 

Bucureştii se aprinseră de indignare pentru această 

jignire adusă conştiinţei, care se simţia acum întăiu u- 
nitară, a naţiei. Un grup de studenţi se puse în fruntea 

unei violente mişcări de protestare. Erau totuși elevi ai 

  Na
 

da
 
a



FORMAREA SPIRITUALĂ A INTELECTUALILOR 85 

Aui Maiorescu, a cărui aprobare n'a fost de sigur ce- 
rută. Viitorii profesori ai aceleiaşi Universităţi, dd. 
Simion “Mehedinţi, Emanuel Antonescu şi alți colegi ai 
lor, erau în primele rînduri ale unei îndreptăţite agita- 
ţii. Oameni mai în vristă li dădură bucuros tot con- 
cursul şi „Liga pentru unitatea culturală a tuturor Ro- 
mînilor” se alcătui astfel supt conducerea unui mem- 
-bru modest al familiei Brătienilor, Grigore, care-i dărui 
tot sufletul, toată activitatea şi toate mijloacele mate- 
riale de care dispunea. Cu sucursale pretutindeni, ea iz- 
buti, şi prin stăruința cîte unui Ardelean de origine, 
ca d. Gheorghe Moroianu, să cîştige pentru causa ro- 
“mănească, pusă acum întreagă înaintea opiniei publice 
mondiale, sprijinul cercurilor celor mai influente şi al 
“unui însemnat număr de oameni distinși. 

Pe atunci legăturile între studenţii din cele două U- 
niversități. romăneşti erau foarte rare; un drum la Iaşi 
pentru Bucureşteni, chiar cînd erau de origine moldove- 
nească, era un eveniment, cum a îost, pentru Ieşeni, că- 
lătoria la Bucureşti şi Ploeşti cu ocasia congresului 
studențesc ținut în acest din urmă oraş. Deci nu atmos- 
terei din Universitatea munteană, de un naționalism 
dramatic şi puţintel prea în afară, ceia ce, printr”o or- 
ganisare de „decemviri”, cărora zeflemeaua de Bucu- 
reşti li-a zis „decempueri”, îi duse la oarecare ridicul, 
nici cetirii ziarelor, căci marea foaie de informații nu 
exista încă, „Universu!” fiind publicaţia de speculă, dis- 
creditată, a pribeagului italian Luigi Cazzavillani, s'a 
putut schimba spiritul de la Iași, o bucată de vreme ne- 
ted socialisi. Nu se poate bănui nici o înrîurire a pro- 
“îesorilor,. cel mai „naționalist”, Aron Densuşianu, fost 
„avocat în Făgăraş, autorul ciudatului poem „Negriada”, 
ferindu-se de a spune un cuvînt dincolo de margenile 

* V studiul d-lui Moroianu în publicația comemorativă Ardealul, 
„Banatul, etc., apărută la 1930, cu prilejul serbărilor comemorative 
“din Ardeal,
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cursului său de istorie a literaturii romîne, iar cuge-— 

tătorul şi istoricul, de o concepţie puternică, A. D. Xe- 
nopol căutînd, ca un bun junimist de pe vremuri, în 

firele multiplu întreţesute ale istoriei Romînilor prile-- 
jul descurcării intrigilor dibace şi al semnalării momen-= 
telor comice: marea sâ operă, plină de un spirit na- 

țional mai pabsract” decit al nostru, dar de o perfectă» 

consecvență, începuse abia a se tipări pe-atunci şi ea 

nu era în mânile elevilor săi. 

Poate că din acest congres de studenţi s'au luat, 
“prin cîntec mai mult decît prin convorbiri între colegi, 

elementele care au schimbat coloarea idealului nostru. 

El a rămas de atunci acelaşi, dar pentru a-l adinci şi 

peniru a-i da contururi ferme a trebuit, măcar pentru» 

unii din această generaţie care se apropie astăzi de sfir- 

şii, contactul, prin studii de specialisare, cu străinăta-- 
tea apuseană. , 

Burse se dădeau numai pentru Franţa, adecă exclu- 
siv pentru Paris, neglijîndu-se provincia, unde sînt pro-- 

fesorii tineri şi cei mai plini de devotament, cei cari. 

au mai multi timp şi pot dovedi mai multă grijă şi iu- 

bire studenţilor lor; pentru Paris, zic, şi pentru Univer-- 
sităţile germane. In ambele țeri procesele naţionale se- 

isprăviseră de mult şi în Paris nu se mai vorbia de 

Alsacia şi Lorena. Dar ideal, în orice direcţie, putea să: 
se ieie din orice ţară a marii civilisaţii occidentale, şi, 

în ce mă priveşte, nu voiu-uita influenţa înviorătoare, 

complect renovatoare, a literaturii englese, mai ales 

a visionarului, a "profetului Carlyle şi a poesiei secolu- 

lui al XIX-lea. - 

Istoria studenţilor români trimeşi peste hotare n'a: 

fost încă scrisă, de şi e aşa de interesantă pentru pro- 

gresele culturale ca şi pentru moravurile noastre. Nu: 

e nimic mai plin de învăţătură decît să se compare 
impresiile pe care Parisul de pe la .1876-7 le-a produs. : 

asupra scepticului Haret, care-şi rîdea de războiul nos
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tra de Independenţă și nu arăta să creadă prea mult în: 
viitorul maţiei sale, atît de bine servită apoi de dînsul 
ca om matur şi asupra studentului maramurăşean Âr- 
iemie Anderco, bursier la Turin al unei societăţi bucu- 
reştene, care, acesta, îşi pune înainte toate problemele, : 
de limbă, de cultură, de politică, ideală şi practică, şi 
“dă soluţii care corespund cerinților cugetării celei may 
serioase, criticei celei mai ascuțite, unită cu cel mai 
frumos entusiasm. Sînt în acele părți străine contraste 
care educă mai mult decît cursurile şi decît cărţile, 

Intoarcerea în ţară la 1890 ma aşezat, dacă mi-e în- 
găduil să mai aduc înainte exemplul mieu, în aceiași 
socieiate devastată de „Zeilemea”, de gluma uşoară a 
cercului de intelectuali ieşean, tîrîtă prin aglomeraţiile 
de mehenghi ale cafenelelor bucureştene. Părea că 
pentru aceşti oameni nu mai e nimic siînt şi orice în- irecea acele preocupaţii de ordin material în care 
cine „trăgea chiulul” mai bine era crezut cel mai inte- 
ligent, se socotia taptă de nebun, sau, cel puţin, de des- 
creierat. 

Lipsia cu totul o presă care să dea expresie unor mai nobile aspirații şi să susție storţările, întăiu răzlețe şi” 
timide, ale celor porniţi pe altă cale decit a parveniților 
vieţii de partid fără orizont, 

Apariţia „Romăniei June” a lui Aurel Popovici a fost 
pentru tineret o adevărată revelaţie mântuitoare, şi toți aceia cari într'o astfel de atmosferă se asfixiau Sau adunat de la sine, fără nicio solicitare şi nicio per- 
spectivă de reclamă, în coloanele marii și frumoasei 
publicaţii care se tipăria la noua tipograție, de stil oe- cidental, „Minerva”, a „Brașoveanului Gheorghe Filip şi la care tîrziu noaptea făcea din greu corecturile un student sărac care se chema Alexandru Lăpedatu, fiul 
protesorului şi poetului din acelaşi Braşov. Acolo a seris 
cu mai mult avînt profetic d. Cuza, desfăcut de supt 
străbătătorul farmec al societății junimiste, şi, cînd Fr6-.
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E 

dric Damă, autorul vastului dicţionar romîno-frances, 
a dal la lumină o Istorie contemporană a Romăniei în 
franţuzeşte, care presinta exact, fără judecăţi, de nici- 

„un fel, spectacolul unei. ţeri veşnic sfişiate de lupte 
fără sens şi fără folos, protestarea mea contra unui a- 
semenea regim a luat forma unei întregi mici cercetări 
(1898). | 

Acestea începuseră a nu mai fi păreri isolate. In rîn- 
durile chiar ale tinerilor liberali, a ceia ce Biilow va 
numi „clanul Brătienilor”, erau, şi, atunci, fără îndo- 
ială, cu sinceritate, aceleaşi sentimente. Astfel, cum ei 
începuseră a 'avea influență, încă de la 1899, la ziarul 
frances al partidului, „L'Indâpendance Roumaine”, o- 
dată organ conservator, unde va avea apoi cuvîntul 
hotăritor al 'doilea frate al lui loan I. C. Bărtianu, Vin- 
tilă, suflet delicat şi simţiton, ascuns supt o înfăţişare 
voit sconțoasă, care-i îndepărtă, mai ales pe urmă, mulţi 
adevăraţi prieteni, am consimţit să public — se vor- 
hia chiar de o conducere literară încredințată mie — 
o serie de necruțătoare arlicole în care era desvăluită 
minciuna unei vieţi culturale în aparenţă strălucitoare, 
zădărnicia învățămîntului superior, neexistența de fapt 
a libertăţilor, forma fără fond a acestor mîndre crea- 
țiuni pripite şi lăsate a vegeta fără suflet. In cercu- 
rile chiar pe care le atingea critica fără reserve şi fără 
teamă ele au avut un puternic răsunet, şi un Linăr 
boier, dispărut apoi răpede din viaţa publică, un Bălă- 

“ceanu, a tipărit atunci în altă foaie francesă un cura- 
gios articol de aprobare, în care, cum va face-o Fili- 
pescu peste doi ani, şi el afirma nevoia schimbărilor 
totale pentru“ punerea problemelor și soluţionarea lur 
îndrăzneață, oricît sar tulbura suprafaţa, redevenită 
lină după fiecare crisă, a Monarhiei de prestigiu. Nu nu- 
mai că sau acceptat de un ziar cu legături de par- 
tid astfel de atacuri, stirnind ameninţări brutale contra 
tînărului. care cuteza să le risce, şi care, în acel Mo-
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ment, pe malurile Balticei, aduna răbdător noi mate 
riale pentru istoria Rominilor, dar i s'a îngăduit să în- 
treprindă, în alt şir de articole, analisa originii, des- 
'veltării pe basa unei ideologii conrupte și pe urmă alu- 
necării spre „colectivism” şi conrupţie a amînduror par- 
tidelor noastret. 

Asemenea campanii vin fără îndoială de la convinge-, 
rile şi aplecările acelui care le porneşte, dar el își dă 
sâma, oricît de vag la început, că prin el vorbesc stări 
de conştiinţă mai întinse care se cer exprimate şi a- 
numite semne, oricît de uşoare întăiu, îl întăresc în ho- 
tărîrea de a nu se lăsa înriîurit, cu atît mai puţin tero- - 
visat, şi de a exprima înaintea adversarilor văzuţi ca şi 
a celor mulţi nevăzuţi adevărurile care, neapărat, se 
cer rostite. Orice acţiune individuală nu e, observată 
mai atent, decit filfiirea de steag înaintea unei ar- 
mate pe care, chiar dacă ești sigur că nimeni nu ţi-a 
dal o sarcină ântr'însa, o simţi venind cu toate pute- 
rile ei. 

| . 

  

* V. Iorga, Vie intellectuelle des Roumqins en 1899 și Opinions 
„Sinceres, apoi Opinions .pernicieuses dun mauvais patrioțe.
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Slarea de spirit a unei părţi însemnate din tineret, 

"din nenorotire prea curînd despărțită printr'o invidie 

care e unul din marile defecte permanente ale intelec-- 
tualităţii noastre, era determinată, nu atît de recunoaș- 
terea primejdiei iminente faţă de chestiunile deschise, 
a căror izbucnire se va uita prea răpede, pănă la cea, mai 
zguduitoare: a răscoalelor ţerăneşti, cît prin înceata 
vădire a ţerii şi naţiei în presentul şi în trecutul lor, 
pănă atunci cunoscute după litera, adesea mincinoasă,. 

a cărţilor comandate. ” 
Pănă atunci, după frumoasele . descripţii ale oame- 

nilor de la 1850 în Moldova, ale străinilor ca Vaillant, 
puţintel înainte, în Muntenia, ţara, descrisă de un Ca- 

ragiale cu toată cruzimea unei analise fără frîu, era 

presintată de „umoriştii” cu trecere ca o sălbătăcie 
ridiculă, ca o stridentă parodie, în care creaţiuni nese- 

rioase își descopăr zădărnicia de la întăia privire şi ca- 

menii cari se mîndresc cu ele nu pot să resiste un mo- 

ment la o privire mai pătrunzătoare. Cît de puţini stră- 

bătuseră această Romănie, socotită ca un domeniu de: 
patentă inferioritate față de Apusul cu care criticii ci 
credeau, în uşurătatea lor, fără criterii istorice, că au 

dreptul a o asămălui! Curiositatea personală nu îndem- 

na încă pe nimeni, un oraş, un inut fiind considerat 

absolut asemenea, în. aceiaşi mediocritate, care, după. 

„om, făcea să zimbească sau strîngea de inimă, cu un al-
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tul; excursii de şcolari, de studenţi erau necunoscute: la 
congresul din: Ploeşti -al studenţimii Ieşenii au ascultat 

„de la colegii lor bucureşteni, între cari Pompiliu Eliad, 
care tocmai isprăvise de aranjai într'o tesă de licenţă 
pe Herbert Spencer, enunțări filosofice care nu-i in- 
leresau, au visitat salinele Slănicului şi au făcut haz, 
ca nişte cetitori fervenţi ai lui Caragiale, de burghesii 
din Tarasconul muntean. | 
A fost pentru toți o adevărată şi fericită revelație 
cînd au început o străbatere a ţerii care li-a impus în- 
dată atitudinea unor pelerini cu admiraţie faţă de cele 
bune, cu înţelegere pentru cele rele, cu pietate faţă de 
neamul lor, chiar cînd e pe drumuri greşite, cu fo- 
los din toate cele astfel adunate pe drum. In şcoli des- 
crieri ca acelea din „Drumuri şi oraşe din Romănia”, 
din „Sate şi mănăstiri” au fost cetite larg, şi forma în- 
grijită a publicaţiilor editurii „Minerva” a contribuit să 
le facă plăcute lumii şi mai tinere care se ridica acolo 
şi care în curînd va forma un excelent public pentru 
o literatură care, de la sine sau şi cu puţină sfătuire, 
se orienta în acelaşi sens. Peste puţin — dar aceasta e 
în legătură cu o mai înaintată desvoltare a schimbări- 
lor fericite — călătoriile se vor întinde şi asupra celor: 
lalte Ținuturi romănești, ieșind astfel convingerea bine 
venită că şi dincolo de realităţile şi ilusiile romantismu- 
lui, în legătură cu temniţile de la Vaţ şi Seghedin, nume 
acum familiare tuturor cetitorilor de gazete, ori de po- 
vestea unui impresionant martiragiu, este acolo o în- 
treagă lume, plină de comori neştiute, a căror cu= 
noştință e capabilă să înalțe şi mai mult încrederea în 
neam, încredințarea că el are o misiune de îndeplinit 
şi că puterile nu-i lipsescpentru aceasta. 

O întreagă artă originală, sintesă reuşită de Răsărit 
bizantin, de Apus gotic și al Renașterii, se descoperia 
pe toi întinsul Romăniei în mănăsțiri şi biserici des- 
tul de solid clădite, de cele mai multe ori, sau destul
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-de bine reparate, la vremea lor, de înaintaşi pentru 

ca să resiste totalei lipse de interes din timpurile noas- 

tre. Se putea urmări fără storțări desvoltarea nor- 

mală, logică, a unui organism, care, primind, lăsînd, 

“transformând, îşi continuă viaţa de-a lungul secolelor, 

formînd mândria generațiilor: și perpetuînd în forma 

cea mai sacră, religios şi artistic, cea mai nobilă aminti- 

ve- a lor, Pentru un Odobescu, ele fuseseră doar pietre 

scumpe răspîndite ici şi colo şi care se cereau curăţite: 

de juvaergii moderni, a căror grijă izbutise să li strice 

caracterul. Pentru un Tocilescu, format totuşi şi la 

Praga şi în legătură, ca arheolog cu săpături une ori 
fericite, şi cu învățații Apusului, ele erau deposite pre- 

țicase de unde se putea culege, pentru Museul pe care 

el îl organisa la Bucureşti, materiale de mare valoare, 

clădirile rămîind, despoiate şi uitate, în sărăcia şi pără- 

sirea Jor. O „comisie arheologică”, menită să li aibă 

„grija, murise de mult şi, supt oblăduirea diletantului 

„pretenţioș şi gol care era [on Kalinderu, noua Comisiune 

a Monumentelor îstorice nu era decît organul cențral al 

uncr reparaţii, a căror direcție putea să se vadă, după 

Lecomte de Noiiy, inovațiile unui Gabrielescu. Glasul 

„arhitectului Petru Antonescu, căruia istoriografia nu-i 

pusese la disposiţie informaţiile absolut neceșare pen- 
tru a înţelege deplin, nu era ascultat eînd el discuta 

posibilităţile de a întrebuința în present învăţăturile g- 

“cestei arte în adevăr a noastră. In curînd cunoştinţa, 

mai mult sau nai puţin solidă, a acestui imens tesaur 
național pătrunsese însă larg în sufletele intelectua- 

lilor de toate treptele și părăsirea ca şi vandalismul 

încețară. Nu se maj putea auzi public păreri ca a lui 

Haret, care, cînd i se semnala -primejdia care ame- 
nință un monument istoric, răspundea brusc: „Nu pot 

“ţinea. un jandafm la uşa oricării biserici !”. 

În cale se întîlnia o ţerănime minunată, neobişnuită 

„pănă atunci cu o atenţie prietenească irăţească. Nu
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mai era vorba, pentru călătorii de acum, cari aduceau . 
alte sentimente şi concepţii cu totul deosebite de ale. 

“stăpînilor de sclavi şi de ale căutătorilor de pitorase 
ieften, de acea atitudine care făcea din „costumul naţio- 
nal” un element, favorisat de regina ţerii, al snobis- 
mului de salon şi de Curte. Scriitorii cari se formează 
atunci şi de. cari va fi vorba îndată, pentru a li explica 
direcţia, atit de prosteşte criticată pe urmă de o nouă 
serie de copişti ai literaturii apusene şi de pseudo- 
intelectuali, nu mai vedea ca Alecsandri, rămas boier 
cu vernis de Paris în toate ideile şi operele sale, în 
„ţeranul romiîn”, obiect al multor conferinți reformiste 
de Ateneu, un indigen totdeauna vesel, cînd nu-l sug 

“»lipitorile satului”, şi gata, cu soție, cu fete cu tot, 
ca, la primul semn de simpatie, sau şi lăsat în voia 
lui, în orice Duminecă şi serbătoare, să înce eapă a | 
sălia bucuros la sunetul scripcelor, sau un cioban ocu- 
pat zi şi noapte cu melodiile pastorale ale unui fluier 
fermecat, „Ciobănelul” cu „oiţele”, „Păstoriţa” cu flo- 
rile în mînă, „Toader şi Maranda” cu iubirea lor rus- 
tică aparţineau, acuma părăsitului magazin de teatru 
al trecutului, devenit, supt acest raport, anost. 

Asupra vieţii de păstorie, un inspirat, un liric de o 
mare înălțime de ideal, biruind realismul, une ori cras, 
al şcolii francese de natură şi „țerănie”, pe care o fă- 
cuse la Barbizon, şi păstrând astfel idealismul sacru al 
tînărului zugrav de icoane, deprins cu aureole, transfi- 
gurări şi ridicări la ceruri, aruncase pura lumină a 
unui suflet evlavios și mare. O întreagă generaţie, des- 
lipită cu totul de Alecsandri, a văzut în eremitul de 
la Cîmpina, închis în căsuţa lui, între pînzele care-i 
pcvestiau o viaţă absolut interioară, pe revelatorul încă 
uneia din frumuseţile care se adăugiau la capitalul ac- 
tiv al unei lumi romănești, despreţuite fiindcă n'o în- 
țeleseseră. Unii Moldoveni opuneau dulcegăriei lui Alec- 
sandri aspra delineare a ţeranului nenorocit din părțile
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“exploatate, stoarse, alcoolisate — cum denunțase d. A. 

*C. Cuza în „Ţeranul şi clasele dirigente” — din această 

Moldovă-de-sus, de către un alt pictor, de un realism 
ciudos şi aspru, influențat prin cumnatul său Ion Nă- 

„dejde de atmosfera „Contemporanului” şi de socia- 
lismul sumbru al şcolii ieşene. Nu se cunoştea încă 

măiastra interpretare a naturii romăneşti, tristă, îm- 

„povărată parcă de suferința oamenilor, pe care.a dat-o 

alt Moldovean, Andreiescu, nici explosiile de lumină și 

bucurie pe care, cu elemente împrumutate de la a- 
ceiaşi ţară, socotită incapabilă de a da materia unor 

mari artiştii, o vrăjia cel de-al treilea fiu al Moldovei, 

-desțerai din Iaşul său, Ştefan Luchian. Dar acestea a- 
veau a face cu scoarța de case albe a satelor, cu îlorile 

şi razele cerului romănesc, şi realitatea rurală nu ca- 

pătă printr'înșii o nouă presintare. 

Cei ce vedeau, dintre tinerii, ieşiţi din şcoli, astfel Ro- 

„mănia ţeranilor, erau şi supt influența lui Delavrancea, 

care a considerat totdeauna ca o mîndrie originea sa 

populară,. idealisînd doar sătește ceia ce era în rea- 

litate_o margene, numai pe jumătate țerănească, a Bu- 

cureştilor, cari, e adevărat, la periferie nu mai erau un 

oraș. După vedenia de basm şi de puritate sentimentală 

din „Călinul” lui Eminescu, Sultănica dramatică a 

marelui prevestitor artist al Munteniei era o iniţiare 

fulgerătoare în psihologia acestei lumi atîta timp vă- 

zute numai, ușurel, din afară. Afară însă de această 

creaţiune uimitoare de adevăr şi de coloare, de nou- 

taie încă neexplorată, vorbitorul elocvent, cu frasele 

de o inspiraţie veşnic fragedă, pănă -la bătrîneţă, şi 

„de un avînt unic nu pierdea niciun prilej pentru 

“a înălța contra banalităţii oraşelor neghiob transfor- 

mate în parodie de Occident pe ţeran, ţeranul fără 
deosebire de inut, de dosare a rasei, de ocupaţie, de a- 

vere, de temperament personal sau moştenit, acela 

„pe care el îl numia cu un devotat respect, ca o o-
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frandă sacră pentru strămoșii săi muncitori cu pal- 
mele şi cărăuşi de grine: „acest aur curat al nea- 
mului: nostru”. 

A fost greu să se scoată la iveală trecutul romănesc, a- 
lit de original şi de variat, manifestare în toate do- 
meniile a aceleiaşi interesante sintese, care trebuia însă: 
descoperită, cu oarecare greutate, de supt o îndoită po- 
vară. Aveia a caracterisărilor banale, arătate mai sus, 
cur: se datoriau autorilor de manuale şcolare comandata 
de un Sturdza ca ministru al Instrucţiei Publice şi re- 
dactate de un Tocilescu cu frase de Zece Maiu şi exela- 

- maţii înaintea luptelor cîştigate ori apăsărilor suferite, 
de şi Xenopol încercase un alt manual, destul de rece - 
primit, şi încă numai în Moldova, care căuta numai, fi- 
losofic, înlănțuirea logică a faptelor. Şi, al doilea, aceia 
a unei erudiții luxuriante fără folos, pentru „vedere”, la 
Hasdeu, în toate scrierile lui, adesea puse şi în serviciul 
unei tese sociale sau politice. Aceiaşi erudiție era pro- 
bantă numai, cu grija cetitorilor 'mai mulţi, cari să poa- 
tă înţelege—, acesta fiind scopul de căpetenie—, la Xe- 
nopol. Ea se înfățișa, în fine, filologie refrigerată, cri- 
tic diplomatică, în legătură continuă cu izvorul, însem- 
nat în bogatele note, la mai tînărul istorie bucovi- 
nean, format la şcoala vienesă şi avînd calităţile ca şi 

" defectele ei: lipsa de orizont, de căldură şi interpre- 
tație personală, D. Onciul, devenit acum profesor de isto- 
ria Romînilor la Universitatea din Bucureşti. A fost de 
“Sigur o scădere a „demnităţii istorice”, de care se îngrijiau 
de altfel şi istoricii secolului al XViillea, cînd proble- 
mele trecutului nostru au fost presintate la Ateneul Ro- 
min de profesorii Onciul, „Bogdan şi Iorga, Ioan Bog- 
dan, Braşovean de naşteree, bursier pentru filologia 
slavă, din voinţa lui D. A? Sturdza, trecuse de la ocupa- 
țiile filologice, pentru care fusese pregătit, la studii îs- 

„busee, în care, cu metoda rămasă de la specialitatea sa, 
el unia un stil de o plăcută simplicitate şi v senină 

2
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comunicativitate, care puiea să-l facă a ieşi din cer- 

«ul de fier al erudiţiei. | | , | 
Peutri a vorbi, cum era datoria, şi folosul cel mâre, 

unui întreg popor încă nelămurit, nu numai asupra ade- 

vărateloy sale origini, dar şi asupra valorii sale reale in 

mijiocui civilisației lumii întregi — şi numai aici era 

mnijtovui de înălțare sufletească, absolut necesară pen- 

iu ca o socielate întreagă să nu capituleze cu mărlu-. 

visivea nevrednicici sale—, trebuia şi allă informație 

decit aceia a Cronicilor lui Kogălniceanu, care totuşi, ps 

vremea lor, treziseră o revoluţie în spirite, şi ale lui 

„ Laurian şi Bălcescu din „Magazinul Istoric”. Chiar decit ' 
aceia, rău presintată şi insuficient explorată, din docu-- 

mentele rămase pe urma Bucovineanului Eudoxiu Hur- 

muzaki, persona grata la Viena, introdus liber în Ar- 

hive. şi care adunase pentru o istorie a Romînilor, larg 

concepută, dar redactată în nemţeşie, documente pe 

care, le dăduse la lumină cu cheltuieli mari, D. A. Stur-: 
dza. Alta şi decit actele interne de mult editate de Has- 

deu în Arhiva istorică, prea răpede întreruptă, ori a- 

xuncate claie peste grămadă, mai mult pentru a da 

ocupaţie unei biete tipografii sărace de provincie, de: 

Codrescu, în Uricariul său. Ani de zile, sa lucrat 
deci, din nou, pentru strîngerea ştirilor contempo- 

rane din care se putea face noua şi marea clădire. 

Sa început cu descoperirea şi exacta publicare, cu 

note bogate, a primelor cronici slavone, dar s'a con- 

tinuat cu “exploatarea, adesea fundamentală, a mai tu- 

turor bibliotecilor şi arhivelor din Europa, pentru 

a da un șir de volume nouă, care, trecînd supt nu- 

mele lui Hurmuzaki, din gratitudine faţă de zăscoli- 

torul de la 1870, dar şi dintr'unul din multele capricii 
care se îngăduiau ctitorului, Sturdza, cuprindeau mii şi 

mii de acte care n'aveau nimic a face cu bogatul seceriş 

al baronului .bucovinean. S'a isprăvit, apoi, cu mănun- 

che proaspete de documente interne din toate regiunile 
: ţerii, în nu mai puţin de treizeci de volume, pănă şi
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la redactarea unei noi, modeste, dar trainice „Reviste 
istorice”, pe cînd Tocilescu oprise luxoasa-i publica- 
ție, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, de 
un cadru de sigur prea vast. Sa îngrămădit astfel a- 
tîta material, de "multe ori extraordinar de viu, din care 
să se poată hrăni.apoi critica a mai mult decît o gene- 
rație. Pe urmă, lucrări de" ansamblu veniră, în care, fără 

“a se atinge întru nimic “adevărul, aşa cum resultă din 
izvoarele omeneşte interpretate, se chema la viaţă o 
întreagă lume de trecut, în care se puteau găsi orientări 
drepte şi aspre mustrări, termin de comparaţie folosi- 
toare, dar, mai presus de orice, un sentiment de încre- 
dere şi de optimism. : 

Se vedea că în aceste două mii de ani, din cari vre-o 
opt sute neted romănești, n'a fost o colonisare romană 
pe pustiu, o năvălire de barbari. distrugători şi o re- 
"tragere în munți a cîtorva mii de colonişti părăsiţi, apoi 
o lingă vegetare patriarhală de păstori în Carpaţii ina- - 
bordabili, pănă la o subită întemeiare de State în gol, 
prin descălecări vînătoreşti sau cuceritoare. Nu se mai 
credea în o clipă de glorie isolată supt Domni eroici 

şi nobili viteji cari au „apărat civilisația de: invasia 
musulmană” pentrw ca: să merite felicitările Papei. Nu 
se mai admiteau apoi, după toate acestea, imjuriile pri- 
mite în faţă de la Fanarioţii desnaţionalisatori, pănă la 
înfruntarea Ardeleanului Lazăr care ne revelează nouă 
înşine, la revolta naţională contra lor a unui Tudor Vla- 
dimirescu, conceput ca țeran, lucrînd numai cu țerani 
peniru scopuri exclusiv țerăneşti. Se trecea peste servi- . 
lismul faţă de consulii ruseşti. al epocei, pe nedrept scă- : 
zuie, a Regulamentului Organic, presupus ca un mijloc 
de cotropire muscălească, ca să se bucure apoi sufletele 
„amărite pentru renașterea: prin singurii studenţi da la 
1848, ignorîndu-se și agitația conștituţională dintre 1800 
şi li22 şi vastele speranțe pan-romăneşti ale nobilimii 
care-i precedase. Se înţelegea deplin Domnia lui Cuza- 

E
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Voaă, lăudată pentru reformele fundamentale, dar cri- 

ticată, cum o voia D. A. Sturdza, ruda nsrecunoscătoa- 

re şi secretarul necredincios, din causa desordinii finan- 

ciara şi lipsei de moralitate a Domnitorului, pentru ca, 

în sfîrşit, cu Carol I-iu să înceapă o epocă de o strălu- 

cire, de o valoare universală, cum Rominii nu le-ar mai 

„fi cunoscut pănă atunci. ” 

Din potrivă, ei, naţia creatoare, nu Statul creat, a că- 

rui formă schimbătoare nu decide niciodată, apar în- 

rădăcinaţi în acea epocă preistorică pe care mai. tîr- 

ziu vor arăta-o larg întemeietoare, producătoare de 

artă, cercetările unui Vasile Pîrvan şi ale numeroşilor 

şi vrednicilor lui elevi, apar legaţi de bătrînul trunchiu 

dacic, el însuşi cufundîndu-se în același pămînt ca toată 

rasa tracică, din care face parle, şi în frunte. Cucerirea 

lui Traian înseamnă o acţiune de Stat venită mai tîr- 

ziu, la ceasul ei, după încete penetraţii latine în Balcani, 

dindu-li o formă teritorială mai largă. Părăsirea co- 

loniştilor îi îndeamnă a se organisa în răzlețe Romănii 

populare, de libertate țerănească. Din acestea răsar, și 

dincolo de Dunăre, mai întăiu: la Silistra şi în Dobro-: 

gea, „Domnii”, în care substratul de ţerani liberi e 

aceperit cu toată pompa Apusului medieval. Apăra- 

rea de spre Turci e numai un capitol al unei resistențe 

în care eroismul nu e o simplă paradă în stilul Renaș- 

terii. Fanariotismul nu înseamnă elenism agresiv, ci, cu 

Domni adesea romîni de origine şi în general bine in- 

tenţionaţi, “reformiști, absorbirea de vitalitatea romă- 

nească a elementelor de infiltraţie. Tudor nu e un Maz- 

zaniello ori un Andreas: Hofer, ci, urmînd printr'un 

canal de revoluţie sîrbească, vechiul fir de iniţiativă al 

„Romamnilor”, el represintă o sintesă între instinctul ru- 

ral oltean și o întreagă educaţie boierească, unită şi 

cu călătorii în Ardeal şi pănă la Viena pe vremea Con- 

gresului anti-napoleonian. Incă de mult în boierime 

fierbe ideia refacerii moderne pe basa naţiei întregi,
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ădeie pe care o adaugă numai şi predicaţia ardeleană 
„a lui Lazăr şi ţeranii „zaverei” de la 1821. Astfel, 
fără. nicio întrerupere, din fundul vremilor pănă acum, 
de la lacuștrii de pe Mostişte pănă la Carol Iliu e un 
singur şir de creaţiuni, de lupte, de sintese în care se 
“cuprinde una din istoriile naţionale cele mai vrednice“ 
de cunoscut şi cele mai capabile de a inspira o mîn- 
„drie şi de a pronunța o ofensivă. 

Curentul către acest trecut în siîrşit recunoscut şi î în- 
viat s'a întins din centrul cercetărilor asupra lui pănă 
în cele mai depărtate puncte ale: Romăniei. Alcătuiri 

„locale au continuat şi complectat opera. La Iaşi d. Gh. 
„Ghibănescu, care începuse de mult cu adăugirea tipă- 
„Titurilor lui Codrescu, a desvoltat decenii întregi 0 acti- 
vitate de editor de documente, care a folosit: simțitor 
pentru cunoaşterea mai ales a vechii Moldove. S'a în- 
cercat formarea unui Museu istoric moldovenesc, care 
ma întîmpinat simpatii. Lecţiile de istoria Românilor 
ale Bănăţeanului Ilie Minea, întăiu funcţionar la Archi- 
vele din Bucureşti, au ajuns a trece peste amănuntele, 
totdeauna cercetate cu un deosebit zel, pentru a fixa li- 
nii mai largi şi a încerca judecăţi cuprinzătoare. La Tir- 
gul-Jiiului, unde se aşezase şi un refugiat polon, Rolla 
Piekarski, priceput în desemnul ornamental, și el în- 
suşi pasionat de cele romăneşti, pănă la căsătoria 
cu o ţerancă din Gorj, institutorul Ştefulescu, întîmpi- - 
„mînd desinteresatul sprijin al inimosului tipograf Mi- 
loşescu, a cheltuit mult timp silinţile cele mai Gevotate 

pentru a pune în lumină tot ce priveşte rosturile de 
odinioară ale văii Jiiului-de-sus. La Riîmnicul Vilcii în- 
"văţatul episcop Atanasie a pus la contribuţie dorinţa 
de lucru a subordonaților săi pentru a da o istorie a 

- eparhiei peste care fusese aşezat. Și aiurea, cu mai pu- 
țină notorietate şi: un folos mai mic, s'au făcut astfel 

„de lăudabile studii, pe care epoca de după războiu 
le va întregi. Polemici contra celor cari-și. apărau lo-
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cul în istoriografia “de ieri, ori şi contra acelor cari din: 

acelaşi rînd al vremii credeau că .o asemenea lucrare, 

întinsă şi grea, poate avea răgazul să îngrijească şi ul- 
timul detaliu nu serviau, în ultima esenţă, oricare ar 

îi fost jignirile personale, decît să crească interesul în 
jurul .unei activități, care, din specială, cum fusese la 

început, ajunsese a fi acuma de interes naţional. 

De interes naţional,— am crezut că pot s'0 afirm. Pen- 

tru că, aşa cum o arată istoria atîtora din vecinii Noş- 

tri, ceia ce a fost continuu, nebiruit impuls către viitor, 

a venit dintr'o anume înţelegere şi presintare a trecu- 
tului. Ce ar fi fost înaintarea modernă a Bulgarilor fără 

aminiirea veșnic vie a lui Crum, Simion şi Samuil, 

luptători pentru Imperiul roman de Răsărit? Din ce. 

oare a venit energia nedomolită â Sîrbilor decît din 

simţirea alături de cei vii a umbrelor epocei lui Şte- 

fau Duşan şi a celei, mai apropiate, a lui Marcu Crăi- 

şorul? La 1912 cuceritorii Macedoniei, atingînd pămîntul 

„sacru prin mucenicia de odinioară, s'au oprii şi au în- 

genunchiat pioşi, mulțămind de ajutor strămoşilor. Peste 

tvaie slăbiciunile şi miseriile, cultul Eladei glorioase 

şi ilusiile bizantine au hrănit pentru „marea ideie” sufle- 

tul poporului grecesc. Din închinarea către eroii lupte- 

lor şi cuceririlor de pe vremuri sa înţărit puterea cu 

care Maghiarii şi-au asigurati un loc în lumea modernă. 
Nuniai birocraţii mărgeniţi, politicianii de club şi unii 

scriitori de articole prime despre faptul” zilei îşi pot 

ascunde infinitele posibilități ale acestui factor -esen- 

țial în desvoltarea popoarelor. 

Şi în studiile gengralice se produsese o schimbare asă- 

mănătoare. În. ciuda metodelor strict ştiinţifice, de o 

matematică precisiune şi de: o tehnică geologică, ames- 
tecîndu-se, după modelul şcolii germane mai recente, 

şi, ici Şi colo, puţină filosofie metafisică, se ajungea prin 

„0: mai. adincă scotocire la căldura care însufleţeşte, 

precum săpăturile duse pănă mai la fund destăinuiese 
.
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caloriile ascunse ale centrului pământesc: Elevii d-lui 
Simion Mehedinţi, care, de orgine din Mehedinţii colo- 
nisați din Soveja de Matei Basarab, descrisese cu mult 
talent literar şi cu o duioasă simpatie viaţa muntenilor 
„Mioriţei”, au primit de la şcoala învățătorului lor, nu 
numai preţioase cunoştinţi, dar. şi o tragere de inimă 
devsebită pentru, am zice, sensul poetic al acestui pă- 
mâînt romănesc. Şi, de altfel, conclusiile profesorului 
însuşi, atingînd nu odată şi istoria, întru cât îi era cu- 
noscută mai ales înainte de schimbările de concepție, 
se resumau într'un singur optimism național, chiar da- 
că-l opunea fără dreptate naționalismului activ, pro- 
pagandist, al colegilor săi, pe care credea că trebuie să-l 
califice de „naticnalismus latranus”. Numai filosofia d-lui 
C. Rădulescu-Motru, fost student la Paris şi în Germa- 
nia, în aceiași ani de frămîntare către noi adevăruri 
şi ideale mai înalte, dacă- admitea la Noua revistă ro- 
mină, destul de bine primită, colaboraţii naţionaliste 
în cel dintiiu sens, luptător, nu consimţia să recu- 
noască măcar existența unui popor definitiv închegat, 
a unei psihologii neted determinate și trimetea în vii- 
torul îndepărtat, cînd ar fi date aceste condiții, o expan- 
siune naţională, care acestui junimist de ultima oară— 

"colegul său de la Universitatea din laşi, d. P. P. Ne- 
gulescu, alt elev al lui Maiorescu, cultiva metafisica pură 
într'o formă lițerară îngrijită şi amabilă — i se părea 
pentru moment o cutezanţă riscată. In bătriînele „Gon- 
vorbiti literare” direcţia lui 1. Bogdan puse la disposi- 
ţia propagandei şi acest mijloc de acţiune pentru ca, 
pe urmă, chiar supt aceia a d-lui Mehedinţi, dar mai a- 
les a celor mai mărunți dintre maiorescieni, revista să 
se îndrepte hotărît în alte direcţii, determinate mai a- 
les de motive personale. 

Eru natural ca legăturile unui Bogdan cu partidul 
conservator de prefacere să îndrepte această acţiune, 
care cuceria aşa de răpede, peste aşteptările cui o
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represinta, către foaia lui Filipescu, scăzută mult din. 

popularitatea şi influenţa ei de odinioară, Epoca. Prin- 

irun şir de articole în coloanele ei am putut face ştiuie 

scopuri care erau ale atitor de vrîsta mea şi acelei lumi 
- politice care nu avea atingeri prea dese cu orice fel de 

literatură şi de cugetare romănească, Apărute supt ti- 
tul Cuvinte adevărate, ele şi-au găsit cetitorii printre 

tinerii din ce în ce mai doritori de o activitate care ar 
rupe vechile cadre, neîndestulătoare pentru avîntul lor. 

Ministru al lustrucţiei Publice era pe atunci, la 

1904, Spiru C. Haret, care, cu toată iubirea sa sinceră 
pentru clasele asuprite- şi acea camaraderie cu Îrun- 

tașii satelor despre care am vorbit mai sus, nu putea, 

cu gîndirea. lui rămasă totdeauna abstractă sau, mai: 
curînd: mecanică, precum” a dovedit-o în cartea sa 

de „Mecanică socială”, puind toate. mişcările sociale în 

formule matematice, să se ralieze la  dsemenea iniţia- 
tivu Ele îl căutau totuşi, pe „cel mai bun ministra. 
al şcolii”, care, cîștigat un moment de entusiasmul re- 

novator în: creştere, se învoi să dea un prestigiu oficial 

con emorării a patru sute de ani de la moartea lui Şte- 

fan-cel-Mare. Cînd, la Şosea, în Bucureşti, apărură, în 

costumele veacului al XV-lea, figuranţii ostaşi ai corte- 

giului marelui Domn, a fost un momenţ de adincă în- 

duioşare şi pentru oameni cu creştetul albit. În fața re-" 

constituirii mormântului de la Putna, la clipa slujbei de 

pomenire, bătrînul Dimitrie Sturdza și însuşi Moşteni- 

torul Tronului, principele Ferdinand, îngenunchiară îna- 
intea vedeniei glorioase. 

Literatura însăşi venia să crească puterile ideologiei 

în mers, După epoca de strălucire a „Convorbirilor: 

Literare”, cu doctrina frumosului absolut, dar și cu 
atitea curente care veniau din izvoarele vii, populare, 

- ale naţiei, rebelii, de la început sau de ultima oară, cari 
erau cei trei fruntaşi ai literelor romăneşti pe la 1900
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lucrează deosebit, fără putinţa de a se înţelege durabil, 

în ciuda unor relații personale o bucată de vreme 

foarte intime. Naturi fundamental deosebite, melanco- 

licul, dar în fond combativ-optimismul. Vlahuţă, fantasti- 
cul Delavrancea şi crudul realist Caragiale nu se pu- 
tură strînge în jurul unui organ de publicitate. Vla- 
huţă ajunse a patrona o foaie mai uşoară, de carac- 

ter nervos bucureştean, la care colaborară glumele d-ru- 

lui Urechiă şi munca din greu a Ardeleanului, fiu de 
luptător la 1848, Alexandru Hodoș, în literatură loan 
Gorun, acesta un om de idei sănătoase şi de crez defi- 

nitiv încheiat. Romanul social al lui Vlahuţă, Dan, fu 

prin caracterul său desilusionat o decepţie; ceilalți doi, 

în plină reputaţie literară, încă larg. cetiţi, nu mai 

adăugiau nimic la frumoasa operă ce li se datoria. 

Prin spaţiul pe care-l deschideau aceste abdicări 
pătrundea socialismul lui Gherea, care, la Ploeşti, unde 
luase în întreprindere restaurantul gării, unia pe pri- 
begii ruşi adăpostiţi de dînsul cu o mare parte din 
literatorii vechi şi noi, pe cari-i măgulia o apreciere 
-pe larg, o fundamentală tălmăcire în criticile lui, de 
netă sociologică, autentic rusească, neted mâterialis; 
marxistă, cu un humor semit de speța lui Heine, pe 
care le corecta, după norme de eleganţă, cu totul per- 
sonală, Ion Nădejde însuși. De o bucată de vreme în- 
tîlnirile literare, la care „participa şi tinereţa mea în- 
cepătoâre, erau presidate de calma barbă bălană a 
proorocului. O revistă de discuții sociale mai ales tu 
încercată de Gherea şi mulţi vedeau într'însa, peste un 
maiorescianism anchilosat şi părăsit, forma literară a 
viitorului. După răscoală, succesul Neoiobăgiel, greoaie 
carte neistorică şi fără înțelegere suiletească” a realită- 
ților romăneşti, arătă că epoca lui nu se isprăvise încă, 

Lărgindu-şi în măsura aprobărilor cercul preocu- 
paliilor de reformă şi diriguire, Haret se gîndi să ane- 

xeze la Ministeriul pe care-l considera acum şi al cul-
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turii în toate domeniile o literatură de consolidare rno- 

rală, plecată, după indicaţii de sus, de la scriitori 

subvenţionaţi, a căror nemulțămire socială să fie ast- 

fel potolită prin traiul asigurat, recunoașterea oficială și 

chiar tilut birocratic de „referenţi culturali”. 

Se afla atunci, de mai multă vreme, la Bucureşti poe- 

tul ardelean, tipic ardelean, Gheorghe Coşbuc, Timid 
şi puţintel speriat la întăţișare, noduros la cuvîntul 

pe care-l complecta prin gesturi stîngace,—cîtă deosebire 

faţă de ochii adînci negri, extraordinăr de vioi, ca ai lui 

Grigorescu, supt aripa părului negru corb, ai lui Vla- 

huţă şi de copilărescul albastru de floare ieşită din 

rouă a lui Delavrancea cu părul uşor blond şi creţ şi 

bărbuţa de Hristos tînăr!—, Năsăudeanul, neam de. 
preoţi stăpîni de sate, care se pătrunsese de spirit goe- 

thean și, străin de orice lirism în scris ca şi de orice pa- 

siune în viaţă, visa poeme de închegare strînsă, de so- 
lid obiectivism, aducea cu dînsul, şi în ritmul sprinten 

şi variat, ca un răsunet de cobze şi un duduit de pi- 

cioare voinice prinse în hora de sat, dar totul cu ne- 

sfârşite «meşteşuguri de cetitor critic al Germanilor şi 

de aplecări migăloase ca ale unui cioban ciopliior de 
toiege. Era la el, nu o simpatie care nu-și poate afla 

astîmpăr, un capriciu care trebuie să joace pe fire de 

” soare: şi de lună, cît o meserie de o onestitate și o răb- 

dare fără păreche, muncind cuvîntul pentru cuvînt şi 
învirtind silabele pentru a:se vedea că le poate la voie 
frînge şi lega la loc. 

Lui, așa de proaspăt la înfățișare, chiar atunci cînd 

îi picura pe frunie sudoarea trudelor de făurire, şi lui 

Vlahuţă, rămas neînduplecat la stările sociale şi poli- 

tice, cu toată resignarea pe care o sfărma numai une 
ori voacea cu adînc răsunet, de veche orgă eare a cîntat 

la multe dureri, Haret li-a încredinţat sarcina să dea o 

literatură-îndreptariu, un adevărat caiet de normalisare, 
pe care nu ştim care din ei l-a intitulat Sămănătorul.
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Dar unor spirite ca ale lor nu li se poate porunci 
prea mult timp. Caietul alb, cu slova îngrijită a „Mi- 
nervei”, fu răpede părăsit. Intre ei doi, de alifel, erau, 
și prin rasă, şi prin viaţă, şi prin lectură — Vla- 
huţă fiind un cetitor de literatură francesă, toţal necu- 

-moscută durului * Transilvan —, prea multe deossbiri. 
Un fost ziarist la Tribuna” din Sibiiu, plecat de acolo 
dupi multe ciocniri personale, pe care le provoca firea. 
sa siidătoare de nemeş huniedorean, Ilarie Chendi, la 
început un fel de secretar de redacţie, îi înlocui cu o 
vervă îndrăcită, trăgînd cu biciul peste mediocritatea 
unei literaturi mai tinere încă în vogă, prea. adesea 
ori numai pentru a năcăji un duşman şi a face plăcere 
unui - prieten. Alt Ardelean, din Braşov, loan Seurtu, 
pios biograf al lui Eminescu, închis aproape în studiul. 
marelui poet, îl ajuta, şi în cercul lor dă băieţi de 
peste munte se adăugia visătorul liric Şt. O. Losif, fiu 
al bătrînului director braşovean. Tustrei, încă străini, 
fără situaţii şi fără nume, nu credeau că pot să ţie pe 
umeri o sarcnă așa de grea. Pi 

Astfel, înaintea avîntului literaturii istorice şi critice, 
dind îndrumări din ce în ce mai aplaudate, şi în Ar- 
dealul unde se „putea pătrunde pe furiș, şi cu atât 
măi gustat era ce putea să străbată, moştenitorii. ce- 
lor doi mari poeţi veniră să-mi închine revista, ce- 
rînd, probabil, în intenţia lor, mai curînd un patrona- 
giu decît o colaborare. In acest cas era 0 greşeală: cine 
ajunge a conduce o direcție nu caută situaţii onorifice, 
ci noi platforme pentru războiul său. 

Astfel, după puţine luni, „Sămănătorul”, fără nicio 
legătură cu Ministeriul de Instrucție şi cu Haret, a- 
junse a fi,— pe lîngă -o' literatură, ale cării izvoare erau 
dintr'o producţie interesantă, dar pănă atunci ascun- 
să prin foițe ca Floarea albastră a lui Constantinescu- 
Stans, literatură cu subiecte din realitatea naţională, 
adesea, dar nu totdeauna ţerănească şi, din cînd în cînd, 

i
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şi istorică, de prin comorile abia deschise,—un îndrepta- 

riu războinic, o publicaţie, într'uh anume sens, revolu- 

ționară. Chendi, care-şi pierduse platforma, a blăstămat 
printr'o nouă publicaţie de caracter tot mai ofensiv. ga- 

zetăresc, pe cînd, :cu Scurtu, cu Iosif, se îndrumau la 

„Sămănătorul” epicul creator de viaţă, Moldoveanul din 
Paşcani, Mihail Sadoveanu, cu înfăţişarea şi puterea 

„de producţie de o potrivă de mari, apoi alt Moldovean, 

fiu de ofiţer şi ofiţer el însuşi, sensibil ca o domnişoară, 

„cum îi era şi palida faţă şi trupul gata să sefrîngă, 
Emil Gîrleanu, furiunosul Brăilean, roşu la faţă şi a- 
prig la ochi, Sandu-Aldea şi atîţia alţii, la cari se raliară 

chiar vechii scriitori ca d. Brătescu-Voinești, o podoabă 

a „Convorbirilor” lui, Maiorescu prin arta de a stră- 
„bate cele mai delicate psihologii, şi ursuzul bătrîn loan 

Slavici, cu scenele-i de viaţă bizantină. 
Aici se elabora un program reformist basat pe ideia, 

simplă, dar grea la cîntar, că noi de noi, cu ale noastre, 

ajutați dacă vrem, și cît vrem, dar nu conduși, de al- 

“ţii, în orice domeniu pulem face ceva. La orice oposi- 

ţie făţişă era clar că vom da bătălia, cea dintăiu bătă- 

lie, pănă în stradă, care să nu vie dintr'un interes de 

partid şi să nu urmărească o venire Ja putere. 

Efectul acestei propagande călduroase şi — ceia ce 

e neobişnuit la noi — continue, stăruitoare, îndărătnice, 

întrebuinţind. orice prilej şi chiar orice pretext, călcînd 

hotarele prin trimeterea cărţilor în Ardeal peste gra- 
niţa, deschisă, a Bucovinei şi sfidînd autorităţile ma- 

ghiare, incapabile de a urmări toate mijloacele dibace 

de pătrundere — altceva decît amenzile plătite de gu- 

vernele din Bucureşti ziariştilor de pește munţi con- 

damnaţi pentru scrisul lor, şi aceasta numai pentru a-i 

reţinea şi pe dînşii într'o anumită clientelă!—, na pu- 

tut să nu se arăte, şi. fără prea multă zăbavă. Odatăi 

la Iaşi, supt cuvînt că este o exposiţie istorică, am 
ads sute de Bucovineni, pe cari i-am hrănit cîteva zile - 
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cu toată iubirea ce era în sufletele noastre pentru dîn- 
şii, și aceasta contra temerilor guvernului 'romănesc, 
catre în ultima clipă li făcuse greutăți la paşapoarte. 

Dar aceasta se văzu mai bine cu ocasia seirbărilor ju- 
bilare pentru Carol Liu. Ă 

Menite să gloritice Domnia prudentă peste orice mă- 
sură, ele s'au prefăcut, prin evocarea întregului nostru 

„trecut, prin firea expansivă, adînc romănească, de şi 
fără cunoştinți şi fără teorii, a zdravănului dr. C. 1. Is- 
trati, chimist, dar la nevoie arheolog, care se ocupa şi 
de Cetatea Hotinului şi sprijinea absurdele teorii roman- 
tice ale unui N. Densuşianu, strămutător al Olimpu- 
lui în Carpaţi, într'o imensă manifestaţie pur romă- 
ncască: Visitele celor de peste hotare au fost salutate cu 
un indescripiibil entusiasm, dînd loc la procesiuni pe 
stradă, cuvîntările au reunit adesea toate aspiraţiile răz- 
leţe şi, cînd coruri germane au cîntat la Arenele Ro- 
mane, clădite atunci în frumosul pare „Carol I-iu”, im- 
provisat de Istrate, s'a produs un conflict de pe ur- 
ma căruia am părăsit „Sămănătorul? usurpat apoi 
de predicatorii „Austriei Mari”. 

in societatea de sus romănească aceste idei începu- 
seră a prinde: adecă la bărbaţi mai puţin, dar la unele 
din femeile, atît de inteligente şi capabile de a se în- 

„călzi pentru o causă nobilă, pentru o luptă curagioasă, 
“ale acestei naţii. Doamna Elisa Marghiloman, născută 
Știrbei, viitoarea soţie a lui loan 1. Brătianu, îşi arătă 
dorința de a răspîndi „Sămănătorul”, și Adina Olă- 
“mescu, născută Ghica, ea însăși autoarea unui frumos 
velum de cugetări, era cu desăvirşire pentru necesara 
operă de înoire. | n 

Majoritatea protipendadei însă, bărbaţi şi femei, ră- 
miîneau pentru vechea şcoală a maimuţăririi, francese, şi 
ea anunța. pentru societatea de binefacere „Obolul”,
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presidată de d-na Pherekyde, sora lui Marghiloman, o 

represintaţie francesă, la Teatrul Naţional, cu piesa Ma- 

dame Flirt, în care persoane aristocratice și mgi ales 

neo- și pseudo-aristocratice îşi reservaseră roluri la 

care, fireşte, ţineau. a 

i. i sa părut că, în starea de spirit care se crease şi 

care înainta, aceasta este-o sfidare, şi nu eram oameni 

cari să  retusăm a o primi. Pănă atunci, studenții, 

“prin preşedinţii societăţilor lor, fuseseră sistematic an- 
gajaţi, nu atit cu bani, cit cu făgăduieli de plasare după 

terminarea . studiilor, pentru a aduce în stradă folosi- 
toare servicii de partid. Lupta cu sergenţii la statuia 

“lui Mihai Viteazul din faţa. Universităţii era punctul 
culminant al programului și ziarele oposiţiei se gră- 

biau să facă statistica, exagerată pănă la: absurd, a ca- 

petelor sparte. Data aceasta, a fost altfel: după o cu- 

vîntare a mea la Universitate, în care nu era niciun în- 

demn la desordine, ci numai sfatul unei paşnice, dar 

semnificative manifestări în faţa Teatrului, aurmatoa 
doua întîlnire într'o sală de întruniri vecină cu zidi- 
rea "Teatrului. Cererea lui Marghiloman către mine de a 

se permite o astfel de represintaţie, care va fi ultima, 

ma mai putut.fi acordată după ce capetele se încălzi- 

:seră. Intrebat, prefectul Poliţiei, jovialul general Moruzi, 

ma refusat. învoirea sa. Regele Carol. era în străină- 

tate şi nu putea îi tulburat deci,aşa de aproape de 

palatul său. 

Cînd tinerii apărură peste cîteva ceasuri, primind cu: 

zgomot trăsurile luxoase care aduceau tot ce Bucureştii 

aveau mai elegant şi mai în vogă, fii blajinulii prim- 

ministru Cantacuzino interveniră ca să se curăţe piaţa. 
Studenţii erau destul de convinși că au dreptate ca să 

răspundă violenţei cu violență. Au fost și răniţi, pe cari 
„directorul Teatrului, Al. Davilla, de sigur un om su- 

perior, dar pe care mediul îl făcuse să găzduiască re- 

presintaţia, îi primi în foaierul eleganţelor, pe care-l
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sîngerară. Armata, adusă pentru a trage, refusă să în- 
deplinească o asemenea sarcină. La unsprezece din a- 
ceastă noapte de 13 Mart, 1906 porțile Teatrului se în- 
chideau fără alt spectacol. La Cotroceni se întorseseră -- 
principele Ferdinand şi principesa Maria. 

De la 1871, era cea dintăiu revoltă în Bucureşti, şi -a- 
tii de călduros primită de opinia publică, încit a doua zi 
cind am fost chemat la parchet, de formă ca martur, 
dar de fapt ca instigator, — şi numai cuminţenia mi- 
nistrului de Justiţie, Bădărău, a împiedecat arestarea, 
pentru care venisem gata pregătit, — şi cînd trăsura 
lui Alexandru Callimachi, boier deosebit de combativ, şi 
de ur perfect: cavalerism, străbătu cu mine Calea Vic- 
toriei, nu puteam înainta decît la pas. Filipescu a re- 
greial totdeauna că, aflîndu-se la Paris, wa putut tra- 
ge consecinţile politice ale mişcării, pe care eu, cu toate 
legăturile dintre noi, am refusat s'o_repet* în bene- 
ficiul său. In anume cercuri bucureştene, adînc jig- 
nite, indignarea nu mai înceta contra obrăzniciei fără 
“păreche: un protesor şi cîțiva copii împiedecau o re- 
presintaţie de gală, cu participare diplomatică, şi a- 
vind ca invitați părechea princiară... Ni se făgăduia 
strivirea supt roțile unui automobil; preşedinte al A- 
cademiei Romîne, Kalinderu mă chemă. la raport, stă- 
tuindu-mă, înaintea fotografiei jandarmilor răniţi, „Să-ini 
menajez. prestigiul”, în L'Independarce Pompiliu Eliad 
găsia că sînt un criminal de Stat, şi, pe de altă parte, 
nu numai Marghiloman îmi implora protecţia pentru so- 
ra sa, care, apostroiîndu-mă la Salonul de pictură ca sun 
certain Iorga”, s6 credea amenințată, dar d-na Eca- 
terina Cantacuzin» însăşi, soția preşedintelui de Con- 
siliu, cerea. închipuitei mele puteri de Danton al stră- 
zii să întind ocrotirea mea salvatoare şi. asupra casei 
și familiei sale. 

Lumea era însă cu desăvîrşire pentru manitestanţi. 
Un festival romănesc la Teatrul N aţional, silit a-şi des- 
chide porţile pentru -aceasta, avea în. fruntea ascuită- 

p-
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torilor înflăcăraţi pe Grigore şi Adina Olănescu. La sala 

„Dacia” un public imens, căruia-i era de ajuns cu „cio- 

coismul” înstrăinaţilor şi clubiştilor, ascultă vorbitori 

din toate categoriile intelectualității, Vlahuţă fiind de 

faţă, şi! telegrame în fruntea cărora stătea, peste multe 

supărări personale, a „magului de la Cîmpina”, însuşi 
B. P Hasdeu. Părea că o ţară întreagă e zguduită de fio- 

rul că-și poate afirma, şi contra-unui guvern, unei clase 
întregi, a forţei publice, poliţieneşti și militare, voința 

ei de a trăi în legea ei. 
Grupul de scriitori ai „Sămănătorului”, cari se pre- 

sintau astfel ca noua literatură militanţă, a străbătuţ a- . 

poi multe capitale de județe, întîmpinată pretutindeni, 

nu Dumai cu mulțămirea pentru ce se făcuse, dar şi 

cu speranţa că de acum înainte lucrurile vor fi altfel. E 

posibil ca liberalismul, doritor de a veni la putere, să 

fi umplut salele, năvălind şi în stradă, fără ca în 

vre-un. loc autorităţile să fi îndrăznit un gest de oprire. 

La laşi, după frenesia din sala de spectacol, bătrinul 

scriitor Nicolae Gane mergea în fruntea manifestanţilor, 
şi în ochii lui erau: lacrimi. 

Peste cîteva luni mişcarea se închega în revis.a bi- 

săptămînală care luă titlul de Neamul Romănesc” 

pentru ca să arăte că tineretul e pe cale să întemeieze 
în locul tricolorului de serbări oficiale, steagul unui 

nou şi diîrz naționalism, capabil să purceadă la resol- 

virea. problemelor de viață amînate, şi aceasta uu pen- 

tru a satisface una sau alta din formulele politice cu- 

rente sau pentru a acoperi cu un paliativ de oporiuni- 

taie un adevăr inoportun, ci peniru a așeza neamul a- 

cesta, întreg, aşa cum este, de ia un capăt al lui pănă 

la celalt, în locul de stăpinire care i se cuvenia de 

mult pentru ostenelile şi vitejia lui și pe care i l-au 
usurpai aceia pe cari în posesia blăstămului din Mart 

1907 Coşbuc îi va înfiera, potrivit concepţiilor tui E- 

minescu, numindu-i „ciocoi pribegi, aduşi “ie vînt”.
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Flacăra răscoalelor țerăneşti luminase: crud nedrep- 
iatea seculară care se făcea satelor şi învederase 
nevoia de a se găsi o soluţie imediată problemei strin- 
gente, care nu mai admitea zăbavă. După ce încerca-.. 
vea de a. găsi pe agitatori' — şi se arăța cu degetul şi 
“Haret, care ar fi vorbit de „pietrele ce sar ridica” 
împotriva guvernului şi ar fi uneltit prin învățătorii 
şi preoții adesea implica!: în tulburări —, ceia ce ar 
fi scăzut însemnătatea sin; roasei manifestări, trebuia, 
după promisiunea formală, solemnă a regelui, să se 
proceadă la totalul de reforme pe care-l reclama si- 
tuaţia. : . i | 

D. Wasile Kogălniceanu ceruse, în broşura sa, cel 
dintăiu şi cu toată claritatea, o nouă împroprieţărire, 
dar fireşte nici după răscoală nimeni nu era Jispus 
să îmbrăţişeze această părere. Cât mai era pămînt de 
la Stat, se putea căpăta adesiunea clasei stăpiînitoare; 
cînd, acum, răminea să se împartă. averi particulare, - 
nimeni nu părea dispus să sacrifice moşia lui. Nici 
Suveranul, căruia i se crease un frumos şi întins do- 
meniu, care a displăcut mult timp opiniei publice, 
na se, grăbi să ofere această stăpînire a dinastiei, în- 
credințată deocmadată lui. 

Pe- de altă parte, luptîndu-se multă vreme contra 
amnistiei, pe care, cînd am cerut-o în Parlament— şi 
cu cîtă moderație, pentru a nu stîrni patimile!—, un
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singur deputat a aplaudat, şi acela supt bancă, în imij- 

locul tăcerii ordonate unei Adunări de mare disciplină, 
d. V. Sassu, prima grijă a acestor proprietari sau in- 

teresaţi în proprietate, pe lingă cari era aşa de pu- 

„țin: numărul” reformiştilor de extrema. stîngă, a fost 

să crească jandarmeria, ale cării procedări în acel 

timp erau deosebit de brutale » pe lîngă o lipsă de ones- 

titate pe care țeranul o califica numinduli „găinari”. 

O. lege a cîrciumilor, nu contra alcoolismului, avea a- 

celaşi „caracter polițienesc. e . 
- După aceia numai, la. capătul unor lungi tîrguieli 

afară de Parlament şi cigcniri cu cei cari. puteau 

sii “fie dăunaţi, sa început discuţia proiectelor alcă- 

„tuite supt directa infiuență a lui loan |. C. Brătianu, 

/ 

el însuşi sfătuit de acea stîngă de. prieteni, dar, ime- 

diat după aceia, reținut şi întrînat de bogaţii din par- 

tidu; său, — dovadă 'plină de învăţătură a primejdiei 

ca este în adunarea, într'un partid, numai pentru ca vi- 

tina să fie mai garnisită şi interesele electorale n:ai 

bine servite, a unor oameni veniţi din toate părţile, fie- 

câre cu zestrea lui. 

Unui din aceste proiecte era menit să înfrîneze a- 

busurile ce se făceau cu dijmuirea produselor ţură- 

nești, mult timp lăsate în ploaia toamnei. şi chiar supt 

cele dintăiu zăpezi. Se luau măsuri pentru ca învoie- 
lile agricole să nu mai preteze la toate abusurile. Sa 

votal apoi o serie de prevederi măruute, a căror reali- 

sare era aiîi de grea — dar opinia publică putea li câş- 

tigată. prin simpla enunțare_a lor —, încât” acel mare 

proprietar Alexanâru Callimachi a anunţat, prin foaia 

mea, că se ţine la disposiţia oricui ar vrea să scape de 

rigorile legii, şi gestul lui, al unui cunoscător, a rămas. 
fără niciun răspuns. 

De. sigur că s'a ajuns la împiedecarea trusturilor e- 

vreieşti din Moldova-de-sus, considerate ca principala 

eausă “a răscoalelor, dar fraţii Fischer ei înşii nu mai 
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erau dispuşi să tucreze cu 6 populaţie care dovedise 
de ce e capabilă cînd suferința-i âjunge la ultima li- imită. Plasarea de fonduri a străinilor din Galiţia se pu- 
tea face aiurea, poate cu mai mult profit şi, fără în- 
doială, cu mai puţine riscuri. 

In aceiaşi sesiune extraordinară s'a presintat ca pre- 
ieci de lege un vechiu desiderat din programul „dra- 
peliştilor” lui P.- S. Aurelian şi C. Dimitrescu-lași, de 
mult readuşi la matcă, mai ales după moartea şetu- 
lui de o clipă: Casa Rurală, care trebuia, cu un capital 
de la Stat şi de la particulari în acelaşi timp — şi a- 
ceştia, cari-şi puteau pune banii în alte întreprinderi, 
nu se. grăbiră să subscrie —, să cumpere pămînturile 
disponibile pentru a le vinde apoi la ţerani. Operații 
complicate, care îngăduiau să cîştige mulţi dintre in- 
termediari. Dar mai ales era ispita, pentru cei cîțiva 
particulari interesaţi şi pentru funcţionarii noii insti- 
tuţii de bancă, să păstreze pentru sine cît mai multă 
vreme pămînturile pe care - Statul le minase către 
dînsa. | | 

Legea: lui Cuza-Vodă uitâse islazurile comunale 'sau, 
nai bine, reglementarea lor fusese reservată pentru alt 
moment âl unei Domnii pe care-o tăiă bruse conspi- 
raţia din Februar 1866. O asigurare a lor fu prevăzută 
prin legislaţia reformistă, combătută în această pri- 
vință şi de un: fruntaş al distribuitorilor. de pămînturi 
din 1888, AL. Marghilomari,: care făcea socoteala desas- 
trului pe care-l! represinta pentru orice. producţie a- 
gricolă viitoare o simplă balegă lăsată în urma ei de 
vita care paşte. - n 

Se adauseră măsurile ministrului de Justiţie, un ad- 
vocat de mare. talent şi un profesor foarte ascultat; care 
represinta în partid, unde şi pentru aceia va îi în 
curînd ostracisat, desinteresareă cea mai desăvârşită - 
şi cel mai înalt simț de demnitate personală, Toma Ste- 

8
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„lian, pentru ca judecătoriile de pace să fie mai la 
îndămîna sătenilor. 

De altfel toate aceste schimbări trecură foarte uşor, 
puţinii conservatori fiind cu desăvirșire intimidaţi de 
cele petrecute, iar retorica lui Take Ionescu, clar rîn- 
duili, nerăspunzînd nici unui puternic temperament, 
nici unei adevărate credinţi. Misticul Sturdza fusese cîş- 
tigat în onestitatea sufletului lui de vechiu gospodar pen- 
îru înlăturarea unui trecut de care era legată totuşi în- 
lreaga lui viaţă, şi ca moşier, care chemase însă ca 
administrator al proprietăţii sale moldoveneşti pe Eugen 
Brote, autorul ardelean, acuma refugiat, al broşurii în 
mai multe limbi care învedera lumii civlisate ce este 
„chestia romănească în Ardeal şi Ungaria”. Foştii so- 
cialişti se ţineau strîns legaţi contra oricării oposiţii şi 
-aveau ca şef pe d-rul Radovici, una din 'cele mai fru- 
moase figuri ale neo-liberalismului, pe a cărui devisă nu 
cra încă nici pată. Mulţi dintre tinerii liberali cari nu 
trecuseră pe la clubul revendicaţiilor sociale erau, de alt. 
fel, cu desăvîrşire în acelaşi curent, şi unii, ca fostul 
mieu profesor la Liceul din Botoşani, Nicolae Răutu. 
sau întreprinzătorul descoperitor al importanţei pe- 
irolului romîn, C. Alimănişteanu, dădeau articole de o 
direcţie foarte înaintată „Neamului Romănesc”. 
„ Pe pragul casei mele, unde a fost întîmpinat cu v ne- 
încredere poate greșită, a apărut la un moment Ioan |. 
Brătianu însuși. El părea jignit de oposiţia mea, care 
se sprijinia pe consideraţii de un radicalism pe ca- 
re el nu-l credea, probabil, încă potrivit pentru ceasul 
acela. I-a scăpat chiar aceste vorbe care arată că atri- 
buia un caracter pur personnal acestei împotriviri: „Nu- 
ți plac legile mele fiindcă sînt iscălite Ion Brătianu, 
și nu Nicolae Iorga”. Ceia ce arată că totuşi, fiind oa- 
meni aj aceleiaşi generaţii, posibilităţi de apropiere e- 
rau, pe care, din nenorocire pentru causă, le-au distrus 
împrejurările.
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Guvernul liberal, de la o vreme supt conducerea di- 
rectă şi exclusivă a lui loan I. Brătianu, avînd în ju- 
rul lui tot oameni noi,—afară de doi bătrîni: Mihail Phe- 

- rekyde, sfătuitor şi intim al tatălui său, om de o fină în- 
„ teligență şi o energie de fier, care, obişnuit preşedinte al 
“Camerei, a ţinut locul şefului său după atentatul care l-a 
reţinut un timp în casă pe acesta, şi Eimil Costinescu, 
care înțelegea mult mai multe decit avea ajerul şi-şi re- 
serva toideauna, de fapt, judecata,—a mai 'continuat pă- 
nă în 1911, fără ca opera de reforme abia înseilată să 
îie urmărită, în mijlocul hărţuielilor de partid, cu aten- 
ţia cuvenită. Aceasta a permis organelor de executare, 
mecompetente, lipsite de iniţiativă, de credință şi ade- 
sea de elementară onestitate, să saboteze măsuri legis- 

- lative cu privire la “care critica ajunse, de la un 
timp, a se întreba dacă ele nu fuseseră luate mai mult 
de ochii lumii. Pa | 

Nicio mărturisire apărută pănă acum nu ne poate 
face să întrezărim nici motivele acestei amînări a unor 
soluţii mai radicale, după ce acestea se dovediseră de 
aşa de puţin efect, relaţiile agrare continuînd în reali- 
tate aproape fără deosebire ca îmainte, nici influenţele 
supt care, cu toate stăruitoarele intervenții ale „aripii 
stingi”, Ioan ]. Brătianu, cu toată dorinţa lui de a „face 
now”, sa oprit în loc. | 

Atenţia partidului se îndrepta acuma în altă di- 
recţie. -



5. NOILE ATITUDINI POLITICE: - 

In ce priveşte programul partidului la guverm, el 

nu se depărta de oportunismul care-i fusșeşe, de lungi 

ani de zile, o aşă de, puternică ' piedecă. În momente 

grele se arăta misterios către arca sfintă în care stă în- 

chis vechiul „program de la Iaşi”, unde erau şi multe 

lucruri bune pe care: nimeni nu se gîndise sau 

poate nu îndrăznise să încerce a le realisa. În firea 

președintelui Consiliului, om care înţelegea orice, ma- 

re iubitor, şi din tradiţie de familie, al ţerii sale şi do- 
ritor de schimbări care să-i înscrie numele în isto- 

ria ei, erau anumite lipsuri care-l puteau imobilisa 

tocmai cînd o acţiune decisă şi conținuă ar fi fost de 
nevoie. Th Schii lui mari, negri, plini, odată, de vi- 
“sare sentimentală, dar în cari experienţa tristă a u- 
nti vieţi totuşi veselă şi uşoară în aparenţă strecu- 

rase licăriri de despreţ care vor rămînea, era ceva 

care amintia Orientul aspirațiilor. vaste şi vagi, care 

nu se cer neapărat realisate, şi în gestul, în vorba lui, 

ca o elegantă abandonare. Se consola el însuşi cu aceia 

-că, urmărind, după formaţia lui de inginer, un anume 

„drum spre. o anumită ţintă pentru care îşi lua toate 

măsurile de asigurare materială, ca la construcția unui 

pod peste o prăpastie, el lucra „cu un singur grup de 

celule” şi aceasta-l obosia, tăcîndu-l indiferent pentru 

orice alta. Încă de atunci, omul. odată foarte sociabil, 

bucuros de societatea femeilor şi alintîndu-se în glume
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«de cenacul, se: deprinsese a se isola, a se încunjura de 
o atmosferă de mister, pe care o exploata dibaciu pen- 
tru întărirea autorității sale, apărînd numai în anu- 
me momente, cînd presența sa pe banca ministerială | 
trezia sensaţie, pentru a rosti una din acele cuvîntări 
de forțată solemnitate în care glasul ridicat şi gestul 
de poruncă înlocuiau, dar nu fără efect, ideia nouă şi 
căldura convingerii. 

Nimeni mar fi îndrăznit să i se opuie dintre prieteni 
Şi de alminterea el părea a. se fi hotărât să nu mai 
întrebe pe nimeni, lăsîndu-se în sama propriului său 
instinct, în care i se părea că descopere chemări de 
aiurea, de la tatăl așa de-iubit şi respectat, de ale că- 
rui fapte mari înţelegea să lege pe acelea pe care se 
credea în stare să le facă. | 

Dar, cînd şeful unui mare partid se dă la o parte 
astfel, el lasă prin aceasta locul altuia, care poate 
să nu aibă pe departe însuşirile sale. în partidul 
liberal, odată Sturdza scos din viaţa publică, nu con- 
tau în adevăr decît Brătienii. Al doilea frate, Constan- 
tin, era prins în deosebite creațiuni economice, care-l 
reţineau cu desăvirşire, împiedecîndu-l de a juca un 
rel în Parlament, a cărui practică părea chiar că nu 
ține prea mult a și-o însuşi. Sarcina conducerii totdeau- 
na presente revenia deci fratelui mai mic, lui Vin- 
tilă Brătianu. 

Acesta se manifestase tirziu numai, în Camera, re- 
lativ nouă în ce priveşte compunerea, a veformelor 
de la 1907. A-vorbit întăiu într'o chestiune de îirianţe, 
şi pe încetul el a trezit credința că, dacă i sar da în 
samă acelea ale țerii, așa cum era el, activ, meticu- 
los ca un Dimitrie Sturdza, și ca şi dinsul năcăji- 
cics și iute la morală, perfect onest, prudent şi chiar 
zgircit, ar putea să li deie o altă direcţie. II] simpati- - 
sau mulți din tineret şi pentru francheţa lui adesea bru- 
tală: pe mine mă socotia ca pe un adunător de docu- :
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mente şi mă asigura că, în „urmărirea unor ideale im- 
posibile, nu mă cuminţese pănă „nu mă voiu lovi cu 

capul de pragul de sus”, de și cu vre-o cîţiva ani în 

urmă mi se arătase aproape un prieten, fiindu-mi şi 

'martur la o provocare de duel, şi-l văd în coada sa- 

niei, loc pe care zicea că-l preferă tuturor celorlalte. 

In figura hirsută, ochii aceia mici, strălucitori, în ade- 

văr ca de șoricuţ, sclipiau de multe ori de o lumină 

care nu era a lupiei şi a plăcerii de a face rău. 

Planul imetodic care i-a lipsit totdeauna -lui Ioan 1. 

Brătianu, cu toată urmărirea aceleiaşi linii, cu acelaşi 

„Srup de celule”, era directiva fără greş a fratelui, 

său. Vintilă Brătianu w'avea mari. gînduri de regene- 

rare a naţiei şi de întindere a ţerii, ceia ce nu înseamnă 

că war'fi avut şi el acel misionarism. care, transmis 

dintro generaţie în alta, face puterea, interesul şi pri- 

mejdia acestei neobişnuite familii, care părea a cu- 

prinde într'iînsa ceva din rasa Domnilor argeşeni, cu 

ale căror morminte ambiția profetică a boierinaşului, 

vameşului, modestului Dincă Brătianu, care scria ră- 

văşele greceşti, amestecase în chiar Bişerica Dom- 

nească, supt morminte croite, săpate şi scrise ca ale 

Voevozilor, propria-i seminţie. Gîndul lui de căpete- 

nie era acela de a învia economie societatea romăneas- 

că, sprijinită din ce în ce mai mult pe propriile ei pu- 

teri, iar nu prin împovărătorul noroc al împrumuturi- 

lor făcute la un ceas bine dibuit: „prin noi înşine”. 

Dar, în loc să aştepte ca tejghetarul, înscris în partidul 
liberal, dăruit cu acţiuni de-ale "Băncii Naţionale cu 

un curs crescut de a doua zi, să se formeze pe în- 

cetul capitalist şi mînuitor de afaceri, el înţelegea să 

- forţeze lucrurile, făcînd ca Statul, prin perspective de 
cîştig. răpede,- să-l forțeze pe acela a întra înti”o to- 

- vărăşie răsplățitoare cu dînsul, evitîndu-se astfel şi 
zăbăvile, risipile, pierderile gospodăriilor birocratice. 

De aici societăţile cointeresate, care n'aveau decît în- |
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doitul defect, pe care-l subliniam în Cameră, că, atunci 
cînd Statul, recunoscîndu-și incapacitatea şi necinstea, 
se retrage de la regia în care, atîta vreme, şi-ar îi pu- 
tat forma funcţionari, cei chemaţi a-i exploata ve- 
niturile, subestimate destul de mult ca să poată fi 
la - nivelul mijloacelor acelora, nu aduc, cu o lăcomie 
fără margeni, nici banul suficient, nici iniţiativa, nici 
acea pricepere care nu poate veni decit dintr'o lungă 
experienţă. Răsunetul criticilor, violente, care vetiau 
de la “conservatori, străini de asemenea procedări chiar 
după ce juca la dinşii un rol aşa de mare Take ]o- 
Hescu, pe care astfel de transacţii. nu-l puteau speria, 
au contribuit esenţial la schimbarea de guvern, si- 
lind oarecum pe Carp, noul prim-ministru, să iea 

„măsuri de acelea care, peniru toldeauna, „să spargă. 
gaşca”. ÎN . , 

Nu se poate şti care era față de marile teorii eeono- 
mice înscrise în program adevărata părere a lui Ioan 
I. Brătianu, rebel în toată viaţa sa la orice speculație şi 
găsind, în lungile zile de lipsă de la Bucureşti, o plăcută 
ocupaţie în: gospodăria fermei-model de Ja Florica, în 
creşterea dobitoacelor sale de rasă, în împodobirea ca- 
sei, lăsată aşa de mică, de săracă şi goală de tatăl său, 
şi în foiletarea cărţilor unei bogate colecţii de biblio- 
fil, în clasarea monedelor în care aducea o oarecare 
pasiune. Dar partidul se împărţi de la data acestei 
schimbări de direcţie în două, bătrinii ideologi ră- 
miîind să moară pe încetul în colțul lor de uitare, de- 
parle de o lume pe care n'o mai înțelegeau. 

Unii, pentru motive adesea personale, admiteau „noul 
curs”. Astfel, pănă la achisiţionarea pe vremea  răz- 
boiului a inginerului Tancred Constantinescu, vrovo- 
cator al multor antipatii în sînul grupării chiar, prin 
răpedea carieră a unui om fără nume și fără talente, 
Bucureşteanul Alexandru Constantinescu, avocat fără 
elocvență, pe care nu-l recomanda nici înfăţişarea, nici
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ținuta sa, şi în jurul căruia, totuşi om inteligent şi bun 
„Cu prietenii, prevăzător, sa ţesut o legendă -oribilă. Tot 
mai imare, şi nu pentru înaltele scopuri pe care le 
avea în vedere Vintilă Brătianu, se făcea numărul ace- 
lor” pe cari partidul îi atrăgea pentru aceasta şi cari 

„de la început se informau care e locul la bănci, la 
coinieresări, la afaceri în care ar pueta începe să-şi: 
îmbunătățească situaţia. 
„Din nenorocire pentru împrospătarea. sănătoasă a par- 

tidului liberal, complect usat, total desfiinţat pretutin- 
deni ca doctrină, nu se ridicau, destul de răpede alţii 
cari să se consacre înainte de toate la: progresul ţerii 
pe liniile noi ce se, deschiseseră. Fiul profesorului, a- 
vocatului, influentului şi plăcutului şef politic ieşean - 
Miîrzescu, G. G. Mîrzescu, era încă împiedecat la vor- 
Dă şi fără curaj la tribună; numirea lui ca ministru 
veni. tîrziu şi surprinse. De atunci însă la partidul li- 
beral ceia ce se critica mai mult era lipsa oamenilor 
de. mîna întăiu. i | . 

Dar, dacă alt tineret, cu program propriu, luptător, 
al “unei noi ideologii, care nu era numai din cărți, ci şi 
dintr'o grea experiență a vieţii, se depărta cu des- 
gust de ispitele „tachismului”,. deschis oricui, miro- 

“sul de afaceri, ca şi un vechiu exclusivism, un cod de 
strictă ierarhie, ceva din mucegaiul lăsat de Sturdza şi 
mult din jignitoarele aiere ale lui Brătianu cel mare 
îi făceau să nu poată conlucra nici cu liberalii, totuşi 
o formidabilă forţă, şi, astfel, în ciuda unei întregi por- 
"niri către mai bine şi mai sus, nimic nu se putea 
clinti încă din 'loc: |



6. SPRE SCHIMBAREA ÎN POLITICA EXTERNĂ. 

In ce priveşte politica externă, curentul de împo- 
trivire faţă -de trecut înainta mult mai liber,. acel tre- 

“cul fiind un lucru al regelui mai mult decît al aces-: 
tor partide înseşi. | 

Siorțările lui Carol I-iu de a ne reținea în făgaşul Tri- 
plicei se loviau de greutăţi tot mai mari, pe care «el 
“credea că le-a şi înlăturat cînd spunea ministrului aus- 
"tro-ungar că adversarii „politicei tradiţionale”—o poli- 
tică (de nici treizeci de ani, — sînt, ca mine, nişte mau- 
vais dr6les şi că preşedintele Ligii Culturale, Petru 
Grădişteanu, cel care voia ca unicul său copil, o fată, să 
se mnrărite cu cineva care să ajungă: prefect la Alba- 
lulia, e un beţiv, ceia ce, în materie, nu interesal. 

In adevăr, cu toate asigurăiile unei diplomaţii care 
-Du ştia cum să mai ascundă şi să mai împace, lovitu- 
rile cădeau droaie asupra Romînilor de peste munţi. 
Liga Culturală, în care Grădişteanu, cu totul înbătrinit, 
lușese înlocuit cu un preşedinte, bătrîn şi el şi total 

„insignificant, dar care wavea scopuri de partid şi mă 
lăsa Să lucrez ca secretar, opunea acestor prigoniri 

„sicrțări culturale pan-romăneşti, cu privire la care, în 
congresul ei de la Iaşi, se vorbia așa: „Viaţa modernă a 
unui popor nu se poate înțelege fără o largă basă de 
cultură cuun caracter specifice corespunzător însușirilor, 
    

: Corespondenţa austriacă, I, pp. 471-3 (17 Novembre 1908). Ci. 
"plângerile austriece contra Ligii, la 17 Decembre.
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nevoilor şi chemării lui. Aceasta e adevărat şi pentru a- 
cele naţiuni fericite care pot avea în aceiaşi alcătuire 
politică pe toţi membrii lor. Cînd însă un neam, prin 
fatalităţi istorice, a ajuns a îi sfişiat între mai m'ulte 
stăpîniri străine, avînd numai o parte din el stăpînă de- 
„plin pe soarta sa, atunci numai cultura poate să stator- 
nicească, să păstreze şi să întărească, pănă la en- 
tusiasm şi spirit de jertfă, puteri uriaşe cărora nicio 
tiranie mu li se poate împotrivi, legătura de solidari- 
tate naţională între toţi aceia cari, vorbind aceiaşi 

“limbă, au acelaşi suflet.” Şi se semnala, pe lîngă întu- 
nerecul în care zăcea Româînimea basarabeană, smul- 
gerea în Ardeal a inscripţiilor romăneşti de pe şcoli 
şi încercările de a atenta la: autonomia Bisericilor ro- 
măneşti. , — 

De fapt, încă din 1909, o furie oarbă, complect ne- 
inteligentă, întreținea prin acele lovituri o conştiinţă 
romănească puternică, strigînd pentru ajutor şi aiu-. 
rea decît la mila politicianilor distribuitori de subven- 
ţii. Procesele se ţineau lanţ pentru motivele cele mai 
meschine: pentru că femei sau ridicat la sunetele lui 
„Deşteaptă-te 'Romîne”, pentru că alta sa plîns că în 
şcolile primare de Stat cu limbă maghiară copiii români 
nu înțeleg "nimic, pentru că doi ziarişti au reprodus un 
articol al Norvegianului Bjârnsterne Bjărnson, pentru că 
s'a făcut darea se samă a unei comemoraţii, pentru că 
“publicul din Caransebeş nu sa sculat în picioare la cîn- 
iarea unui imn revoluţionar maghiar, pentru tricolorul 
pus pe o cartă de invitație. In acelaşi timp'se refusa de 
Curte numirea celor doi episcopi aleşi de Sinod la Ca- 
vansebeş: Filaret Mustea şi Iosif Traian Bădescu, se 
cerea, la încheiarea convenției de comerţ cu Romănia, 
za sierii ardeleni să fie împiedecaţi de a trece la noi, 
se impunea catehisarea şcolară în ungureşte. Vrednicii 
tovarăşi ai persecutorilor din- Ungaria, funcţionari aus- 
trieci din Bucovina făceau să se refuse catedra de isto- 
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ria Remiînilor la Universitatea din Cernăuţi şi alte cate- 
dre de limba romănească la şcoli secundare, urmăriau 
ziaru! „Romînul”, devenit ca măsură de prudență „Pa- 
tria”!, şi mă expulsau ca secretar: al Ligei la lrece- 
rea graniţii de la Ițcani. Ceia ce nu împiedeca excur- 
sii din Regat în Bucovina, comemorarea lui Şaguna 
în toată ţara liberă şi ținerea, tot la Iaşi, a unui cun 
zrss de studenți din toate părțile romăneşti, care-și 
ăta joc de contele Tisza, trimeţîndu-i o telegramă cu 
“ererile şcolare, îndreptăţite, ale Rominilor. De Ja ser- 
»*rite şaguniene se adresa tinărului fiu al printului 
moştenitor, bine înţeles fără să se spere un răspuns, 
Cuia nici la telegrama adresată din laşi regelui însuşi, 
o telegramă în care era vorba de „oastea romănească, 
menită să îndeplinească idealul acestui neaim?. 

In anul următor, 1910, se va înregistra încercarea de 
a forța pe conducătorii Congresului ortodox din Si- 
biiu de a-și comunica guvernului programul, anula- 
rea la Viena a hotărtrii lui contra limbii străine de ea- 
tehisare. Supt noul Cabinet, al unui homo regius, 
Khuer Hedârvâry (anuar), primit în Cameră cu ura 
lete şi proiectile care rănesc, osîndele Romînilor ar- 
deleni urmară, dar aceasta aduse, în marea confe- 
rință de la Sibiiw, la care luară parte pănă la 6.000 de 
oameni, hotărîrea de a nu se admite nicio pactare la 
viitoarele alegeri, care se vor face cu sînge, şi aceasta 
în ciuda celui d'intăiu gest de trădare: al învățatului si 
istețului vicariu episcopal de Ovradea-Mare, Vasile Man- 
gra, la care se raliară, din: nenorocire, după îndemnul. 
lui Sturdza, împins de regele Carol, şi Ioan Slavici şi 
Euger. Brote. In curînd Rhominului, organ al partidului 
național, îi se opuse de „aceleaşi cercuri Tribuna din 
Arad. | 

  

1 Pentru această presă v. Vasile Greciue (Grecu), în Calendarul 
Ligei Culturale pe 1911, pp. 37-45. . - 

2 Calendarul Ligei Culturale pe anul 1910,
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In acelaşi timp, după aranjamentul tăcut de regele 

-cu guvernul ungar, probabil prin energica intervenire a - 

Berlinului, se începeau la Pesta, pe aceiaşi basă a,mo- 

-derantismului”, negociaţii între noul preşedinte de Con- 

„siliu din Ungaria şi între Romînii represintați de 
bătrînul “Mitropolit de Șibiiu, Ion Meţianu, un lup- 

tător căldicel pentru drepturile naţiei sale, şi avo- 

catul Ioan Mihu, om cumpătat, care avuse totuşi onoa- 

xea unei condamnări politice. Se punea în vedere o lege 

electorală mai dreaptă. In August o amnistie parţială, 

cu 'prilejul jubileului imperial, nu sâtisfăcu deplin. 

Dax toate aceste încercări nu putură împiedeca orga- 
nele subalterne de a continua în Ardeal cu aceiași bru- 

talitate . vechea politică, urmărindu-se prostește portul 

eclorilor» romăneşti, pănă şi în cuprinsul casei fiecă- 

ruia, bărbat sau femeie, şi pedepsindu-se cineva care a 

protestat cînd i s'a spus că limba romănească e „limba 

cînilor”. Răspunsul au fost declaraţiile netede ale lui 

Mihu însuşi, la adunarea din Reghin a Societăţii pen- 
tru fondul de teatru romănesc, şi ale profesorului şi 

“scriitorului Andrei Bîrseanu, biîndă figură de cărturar 
idealist, la aceia a -„Asociaţiei” ardelene în Bistriţa (Au- 

gust-Septembre). Visita: la Arad, centrul moderaţilor, a 

contelui Tisza, care se gîndia şi la o bancă a împăcării, 

a adus mai multe roade. 

Numai în Bucovina, unde profesorul I. Nistor va 
pulea începe cursul său de Istoria Romînilor, după o 

mai lungă iniţiare la Bucureşti chiar, vechea ceartă în- 

“tre şeful romănesc, loan Flondor, natură energică şi 

cinstită, dar de o jignitoare pretenţie şi de atitudini 
capricioase, şi între grupul Hurmuzachi-Simionovici, a- 

duse destrămarea, prin demisia celui d'intăiu, a unei or- 

ganisaţii preţioase pentru lupta naţională. Programul 

locţiitorului, viciul avocat Aurel Onciul, om de mare me- 

rit, dar fără statornicie naţională şi fără cuviinţă în 
purtări, tu o deviare către democraţia pur ţerănească, 
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predicînd revendicaţii agrare de la fondul religionar- 
pe care toate guvernele îl ciupiau. pentru scopurile lor; 
se înlătură foaia de pănă atunci a partidului, substituin- 
du-i-se o alta, de caracter trivial, Foaia Poporului. In 
dieta țerii: se produseră, între Romini, printre cari a-. vocatul. Dori Popovici, gata la multe transacţii, scene: 
deplorabile, provocate de oamenii acestei înoiri popu- lare, cu învățătorii contra preoților şi a boierilor, şi Au- rel Onciul întrebuință acest prilej bine venit pentru 
a „Ssparge” partidul, substituindu-i pe acel „naţional-ţe- rănesc”, uşor conciliabil cu scopurile austriece în pro- 
vincie şi fără nicio legătură cu viaţa romănească din 
alte părţi, câia ce nu pulu salva însă băncile romăneşti 
de catastrofa retragerii creditului ceh. Se-va cere, la o a- 
dunare din Iulie 1911 la Cernăuţi, ca la conducerea, die- 
cesei ortodoxe a Bucovinei Rutenii să-şi aibă la rîndul lor un Mitropolit. Se introduse prin Onciul şi auxilia- 
rul lui, Florea Lupu, .un om bolnav, o ură ne mai 
pomenită pănă atunci între Romînii bucovineni. 

Aceste evenimente aduseră şi o cunoştinţă tot mai 
deasă, mai deplină și mai caldă între Rominii din deo- 
sebite Ținuturi. Un nou curent ardelean, în a cărui al- 
cătuire întrau şi motive personale de sigur, dar acelea 
nu interesau, se opuse şi conducerii oficiale a bunu- . 
lui preşedinte, boierul Gheorghe Pop de Băseşti, care - mavea calităţile de comandă ale lui Raţiu, şi cercului - 
de la Arad, gata de orice înţelegere cu guvernul, în in- 
teresul menținerii raporturilor Romăniei cu Austro-Un- 
garia. Un tineret format totuşi, pănă la Universitate, 
în şcoli „străine şi adăpat cu literatură revoluţionară 
maghiară, schiţă un program mai îndrăzneţ, în al că- 
rui ton şi în metodele ce prinseră a se întrebuința, era 
însă o vehemenţă de critici, mergînd pănă la insultă, 
care nu era în moravurile rasei noastre. Totuşi şeful. 
acestei tronde, Octavian Goga, fiu de preot: din Rășinari, 
a găsit accente unice pentru a plînge soarta săteanu-..
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lui român apăsai — a lui mai ales— şi a îndrepta către 

noi orizonturi; pentru care ma avut energia de a în- 
frunta fățiș şi de la început toate consecinţile. Iar, 

în Bucovina, d. Nistor şi profesorul din Suceava, Gheor- 
she Tofan, inaugurau același turent de o democraţie 

mMaţională cu noi mijloace.
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La vestea că Balcanicii au mobilisat contra Turciei, 
regele -Romăniei şi preşedintele său de Consiliu, Ma-: 
iorescu, -se arătară complect desorientaţi.. Se doria, ca, de 
alminteri, întreaga -opinie publică, fără deosebire, un 
Succes al Turciei atacate, căreia i se tr ansmiteau mu- 
niții pe ascuns, dar i se refusă. alt concurs, de şi i 

„se oferise Suveranului romîn, cu gîndul la rolul jucat: 
în 1878, comanda supremă!. S'ar fi vrut o „lecţie” Bul- 
gariei, cu păreri de rău în ce priveşte Serbia şi 
poate Grecia, pentru ca pe urmă Sud-Estul european. 
să rămiie şi mai departe supt hegemonia pe care 
„Carol I-iu credea că a căpătat-o. | 

"In Consiliu de coroană (6 Octombre, 1912) nu putu a- 
duce o lămurire. Formula veche: nu seva permite schim- 
bare în Balcani (bine înţeles tără compensaţiile de mult” 
dorite) fu reeditată, dar “ce mijloace de impunere puteau 
să lic întrebuințate? Şi era apoi datoria, oricît de grea, 
de a' merge cu Austro-Ungaria şi frica de o intervan- 
ție a Rusiei. Se ajunse astfel, pe la începutul lui Oc- 
tombre la o explicaţie de mândrie naţională care ar 
înlătura prin valoarea singură a principiului ei orice 
amestec: Romănia nu e Stat balcanic şi deci ce se pe- 

1 Corespondenţă austriacă, VI, pp..507-%, 533-4, 556.7. Cf. şi ibid, 
pp. 662-3, V. şi Documents diplomatigues : „les €v/nemenis. de 

-- da peninsule balhaniqae (Cartea Verde), pp. 1, 3, 5. 9
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trece dincolo de Dunăre — nu se ştia că aliaţii de a- 
colo luașeră, prin actul lor de legătură, măsuri con- 

tra oricării imixtiuni austro-ungare sau romăneşti_ — 

“nu interesează!. Cînd se vorbi şi de „motive morale” 

care împiedecă o acţiune contra Bulgariei, era--vorba 

de acele scrupule onorabile pe care într'o audiență 

după o întrunire a Ligii Culturale contra -politicei de 

expansiune. la Sud, pe care o recomandau şi “unii din 

guvernamentali, fără a-şi da samă cu ce, mi le spunea 

Suveranul: „Nu eu, care n'am luptat în tinereţă pentru 

liberarea națiunilor balcanice, voiu fi azi, cînd ele îşi 

reclamă drepturile fireşti, contra lor; îmi ajunge să se 

înlăture unghiurile întiînde de la Sudul Dobrogii”. Dar: 

la 13 Octombre, peste: şapte zile nuanai, regele punea 

chestiunea puţin altfel: dacă, precum i se părea tot 

mai probabil, Turcia ar pierde partida, el va ocupa, supt 

cuvînt de garanţie, linia strategică de care simte nevoiel.” 

„Lin:a strategică”, —nu zicea mai mult?. Ea ar fi fost fă- 

găduită cîndva regelui de vecinul său bulgară. 
Cu totul allfel judecau capetele aprinse, care pre- 

gătiau întruniri, resoluţii războinice, ieşiri în stradă 

şi ameninţări. Pe lîngă liberali îi aţiţa Carp, care, în- 
lăturat de acolitul său, nu cruța niciun mijloc de re- 

vanşă. Se cerea ceva pe care nimeni nu era în. stare 

să-l pieciseze, de şi toţi îl voiau. Şi, oricât de absurdă 

ar îi fost cererea de a' scoate în “luptă o armată nepre- 

gătită, cu posibilitatea ca ea să sufere un eşec de care 

Sar resimţi tot viitorul Romăniei și al poporului ro- 

mănesc, oricît de puţin simpatică ideia de a cădea a- 

Sup ra. unei populaţii neapărate şi a unei armate în- 

căierate cu duşmanul — în Octombre chiar sau dat, 

alături de lupta victorioasă a Sîrbilor. la: Cumanovo, 

ace elea ale Bulgarilor, tot aşa de izbînditoare, la Chir- 
  

L Loc, sult. cit. 

* Ibid., pp. 632, 655. 
2 Ibid., pp. 686-7. 
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“chilise şi Liule-Burgas1-—, „Miişcarea, prevăzută de Fi- 
lipescu, în sufletul unui popor care se vedea . scăzut. 
prin inacţiunea la care-l condamnau împrejurările, era - vrednică de toată atenţia şi de toată stima. Se vor pro-. - 
duce gesturi frumoase, oameni în vristă, unii chiar. 
bătrîni, — Nicolae Filipescu, reorganisatorul cu multă 
strădanie al armatei, era cu dînşii — cereau să fie 
reînscrişi în cadrele armatei şi „trimeşi la luptă în 
războiul pe care ar trebui să-l facem; ba unul, d. Cu- 
dalbu, oferia, la eventuala plecare, moşia sa spre a fi 
împărțită ţeranilor?. . - 
"De acum înainte politica lui Carol I-iu, peste in- 

certițudinile chinuitoare ale bătrînului Maiorescu, care 
pănă: la sfîrşit sa lăsat balotat de împrejurări, va 
fi supt o îndoită presiune: a unora din niiniştrii lui, Fi- 
lipescu, Marghiloman şi chiar, cu toată „bulgaroțilia” 
care i se reproşa şi care era mai. mult o teamă de Bul- 
garia, Take Ionescu, şi aceia a zgomoitoasei opinii, care 
cerea prin Compensaţia teritorială, oricare şi oricâtă ar 
îi, mai ales o compensație morală. Prea puţini erau 
cei. cari, strânşi în jurul Ligii Culturale, nu se des- 
părțiau de vechiul crez al expansiunii la Nord, peste 
munţi. Dar acestora li se va opune reflecția că răz- 
boiul peste Dunăre, învederînd iortele noastre. şi cres- 
cînd încrederea în noi, ar fi o pregătire firească pen- | 

„tru celalt. Bine înţeles războiul, dacă se poate unul 
adevărat, nu o acţiune de formă şi fără risc, o ocupa- 

ţie, o „luare de garanţie”. ! | 
După ce-şi. pusese toate speranţele într'o conferință 

finală în care Romănia ar juca un rol, ba poate el, 
regele Carol, ar presida-o la Bucureşti, ridicînd,' spre 
sfîrşitul zilelor sale, Romănia la rangul de Mare Pu- 
tere, bătrînul Suveran fixă, la sfîrşitul acelui Octonu- 
„bre, într'o conversaţie cu ministrul austro-ungar, ceia. 

2 V. lorga, Istăria războiului balcanic, Bucureşti 1914, 
* Iorga, Acţiunea militară a' Romăniei, Bucureşti 19;3, pp. 8-9; -
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ce 'pănă atunci lăsase în vag: o linie fără Husciuc şi 
Varnat, sau „între Olteniţa şi Cavarna”2 
Cum se vede era întoarcerea la vechea formulă din 

1909. 'Totuşi, regele se lăuda faţă de ministrul austro- 
AMngar că a mustrat aspru pe liberalii intervenţio- 
niştis. El credea că, de vreme ce nu află, de ia în- 
ceput, nicio încurajare la marii săi aliaţi, cari spuneau 
limpede că vor întrebuința această dorință numai ca 
„nadă” (KâderX, se va înțelege de-a dreptul cu Bul- 
garii, pe cînd, de apt, şeful guvernului. din Sofia, :ban- 

2 cherul Gheşov, bun cunoscător al Romăniei, . unde-şi 
avusc multă vreme interese, promitea. Austriecilor, mij- 
locitorii fără prea multă stăruinţă, -doar garanţii pen- 
tru Dobrogea şi deci „integritatea teritorială” .a „Romă- 
nici, dacă regele Carol nu vrea să joace rolul pe care 
odinioară, şi se ştie cu ce resuliate, îl jucase Milan al 
Serbiei5. -lar principalul factor al guvernării, Danev, 
care avuse pe vremuri succese diplomatice la Peters- 
burg, tera sigur că poate purta cu vorba pănă la sfîr- 
şii pe acest vecin cars, fără niciun temeiu de drept, ce- 
rea ce nu era al lui: dacă Românii vreau ceva, să lupte: 
contra “'Turcilort! Se credea la Legația austro- -ungară 
că Take Ionescu poate influenţa în sens favorabil Bul- 
garilo» pe Maiorescu şi pe regele însuşi, pe cînd pre- 
sa liderelă, crezînd că a Prius guvernul cu nepreve- 
dere şi desorientare, vărsa zilnic foc- împotriva lui. 
Ziarele takiste păstrau o atitudine de aşteptarei. Ca" 
să se adauge la haos, un trimes ture c, ambasadorul din 
Berlin, venind din Capitalele Centraliloi, aducea pro- 

1 Corespondeiița austriacă, 1, pp. 1323 ; Cartea Verde, no. 10. 
: » Corespondența austriacă, IV, pp, 742:3, 

„Er habe ausgiebig die Leviten lesen lassen“; pp. 742- 3, 
* Ibid, p. "665, 
* Ibid, p. 730; Cartea Verde, pp. 8-0, no. 12; pp. 16-8, no. 21. : 
6 id, pp. 843, 1029-30, | 
* Corespondenţa austriacă, 1V, pp. 874, 945-6. 
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puneri de mobilisare, căci Rusia nu e gata să între în arenăl. Si 
"Bătrânul „Suveran pierdea încetul pe încetul simţul realităţilor. In dorinţa de â influenţa cu orice preţ poli- tica generală, el se ocupa de drumul sîrbesc la Adria- tică, de soarta Salonicului, de Albania autonomă, pe care ar susținea-o şi cu bani—avea, de la regina, planul de a face rege al ei -pe nepotul acesteia, pașnicul şi greo- iul prinţ de Wied, care începea să caute pe hartă ţara viitoarei sale domnii—, şi i-ar. da şi o jandarmerie ma- cedo-romină. 1 se părea chiar că vede în Romăriă un puternic partid care ar. vrea războiul imediat cu Ru- „sia-mepregătită; şi aceasta în momentul cînd era momit cu proiectul căsătoriei prinţului Carol cu una din Marile Ducese?. In “ce priveşte agitația din țară, o plătesc Ru- şii, şi ea n'are nicio importanță, de vreme ce şefii de partide sînt cu toţii ascultători. |. 

De altfel evenimentele neprevăzute, nesiguranța ca- re domnia în ce priveşte situaţia liniei de apărare tur- - ceşii la Ceatalgeă, în faţa Constantinopolului, şi a ne- gociaţiilor de pace care se prelungiau la Londra, ne- prevăzîndu-se lovitura de Stat a lui Enver, care va schimba întreaga situaţie, tulburau şi minţile unor oa- . meni politici de o vastă - experiență. 1 sa asigurat lui Maiorescu, la. sfîrşitul lui Novembre, că Filipescu, adînc 'nemulțămit de o pretinsă superioritate takistă în Ministeriu, declarase că nu vede altă scăpare decit în realisarea planului lui Aurel Popovici, Romănia în- rînd în noua şi: marea Austrie a lui Francise Ferdi- „ mandă. . pp Ă | -- 
Opinia; hrănită de ziare care răspîndiau știri fantas: dice şi puneau înainte, cu concursul tuturor interesaţi- 

  

* Ibid., pp. 982, 1040-1, 1052. Ci, Memoriile iui „Maiorescu, în “Convorbiri literare, 1930, pp. 54-5. : | 2 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 918, 972, 10023. * Maiorescu, p. 53, .



"134 | "CONFLICTUL — - o 

lor şi foarte multor. amatori de reclamă, şi din 'cer- 
curi intelectuale foarte distinse, o mare 'expansiune Ro- 
măniei, 'era iritată şi de visitele' din cele două: tabere 
eurcpene opuse: care se succedâu la București. Cu in-- 
tenţia mărturisită de a opri 'Romănia să cocheteze - cu 
Ruşii, de la o bueată de vreme “deosebit de amabili, dar 
şi cu gîndul de ao lega printr'o convenţie militară, în 
vederea unui răzbaiu european, înaintea căruia nu se 
dădea inapoi uşurătatea încrezătoare a lui Berchtold, 
şi chiar de a întări alianţa, acum înoită, dar a cării sea- 
denţă, în Romănia, se apropia, Francisc-lesif trimesese, 
Ja București, cu o scrisoare „frățească”, pe şeful său de 
stat-major, generalul Conrad de Hoetzendorfi, care se în- 
torsese cu misiunea perfect îndeplinită şi cu răspun- 
sul regal încă mai: călduros, -asigurînd că, în casul, de- 
plorabil, de războiu european, — în care ni sar tri- 
meie “un contingent germano-italian de: câte 40. 000,— 

" „Romănia va participa la el ca un aliat credincios”? O 
călătorie la Berlin a prințului moştenitor întări această 
hotărîre: acolo se doria un front „romîno-bulgar în O- 
rients. 

Apoi “Marele Duce Nicolae Mihailovici sosia, aproape 
în momentul cînd Duma trimetea o telegramă Parla- 
mentului romînt. Spirit distins, istoric şi bibliofil, puţin 
cam plictisit de rolul diplomatie ce se impunea re- 
servei şi chiar indiferenţei sale, el pomeni de' nece- 
sitatea confederației balcanice şi încercă să vorbească. 
în sprijinul Serbiei, ştiind bine că nota bulgărească pu- 
tea fi mai puţin simpatică. Dar el nu căpătă la între- 
bările sale precise decît răspunsuri de politeţă, care 
nu angajară absolut la nimic pe regele dispus, cum 

  

i Corespondenţă austriacă, IV, pp. 1C46-7, 1065; V, pp. 117, 
1678, 242-3, 249. 

> lbid., la 30 Novembre. Ci, Maiorescu, pp. 55-6. 
* Corespondenţa austriacă, V, la 4 Decembre. 
+ Ibid., pp. 1812. 

dap
 

mii 
re
tr
o 

e
e
e
 

mi 
rac

 
dt
 
aa
 

za 

  
ui

 

 



or 

„COMPENSAȚIILE BULGĂREȘTI“. a 18ă 

am văzut, să meargă la nevoie cotătra acestei Rusii, că- 
reia nu-i -uitase înşelările şi ofensele de la 1877; în 
ea “vedea. el înainţe de toate priniejdia Slavăt, de care-i 
vorbia, atacînd vehement pe Sîrbii cu pretenţiile lor, 
„mai tînărul frate” de la Viena, arhiducele planurilor 

. Mari austriace2. | 
Nu e de mirare că în asemenea condiţii conştiinţa de | sine a Suveranului şi a ministrului său crescură. Re- 

“gele declara, la. 26 Decembre, că el e gata, pentru a 
sili Turcia şi a da Bulgarilor Adrianopolul sau pen- 
tru a ni lua partea de la Bulgari, să meargă şi con- 
tra opiniei publice, dacă se zăbovesc lucrurile, şi a- 

„ ceasta şi pentru că situaţia financiară,—se opriseră sol- 
dații liberaţi pe data de Octombre—nu mai îngăduie ză- 
bavă. Iar Maiorescu arăta! la aceiaşi dată, încredințat că 
şausele noastre sînt pexcelente”, credința sa că „Romă-. 
nia mu mai poate aştepta'3. Voia linia „Turtucaia Balcic”, sau măcar „Silistra-Cavarha”4, 

Și totuşi Danev fusese la Bucureşti cu cîteva zile îna- 
inte, mai odată cu Marele Duce, şi vorbise de „Cuţo- 
vlahi” şi de pod peste Dunăre, nevroind să discute a 
mănunțit rectificarea, de. graniţă, de şi Maiorescu, ară- 
tind, că acum -se schimbă de tapt tratatul din Berlin, 
insista asupra Silistrei, menită de acuma, cu puţină- 
tatea ei actuală, să joace un rol aşa de mare în tra- 
tările diplomaților şi mai ales în minţile aprinse ale 
oamenilor5. Şi mai ales se văzuse că oaspetele mult 

  

 Ibid., pp. 44, 111-2. | 
2 Ibid., p. 300. Cf. însă Maiorescu, p. 60 (regele ar îi primit şi „ contederaţia. balcanică, dar cu el în frunte). Pentru “propunerea. căsătoriei rusești, Maiorescu, p. 340, 
% Corespondenţa. austriacă, V, pp. 242-3, 258. Ci. Maiorescu, p. 64. * Corespondenţa austriacă,Y, p. 64. Cartea Verde, p. 22 şi urm. 3 Corespondenţa austriacă, V, pp. 218-2, 273, 284 şi mai ales . Maiorescu, pp. 59-60. Regele-i vorbise de un „iaţal antagonism“ dacă nu se ajunge la ceia ce e riu e „compensație“, ci un „efect natural“,.V. Cartea verde, pp. 11-2, no. 13; pp. 12-3, no. 16; pp. 13-5, no. 17, : . e
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aşteptat vrea să-şi aibă întăiu, la Lonăra, pacea cu 
Turcii, înainte de a vorbi, de sigur aşa cum dictau in- 
teresele, hotărîtoare, ale ţerii sale, 

In această stare de spirit, care se poate numi feri- 
„Cită, Take Ionescu era trimes în Apus, după dorinţa 
sa, pentru a-şi întrebuința toate prieteniile: a lui Ki- - 
derlen-Wâchter, un vechiu intim de cînd -acesta era 
ministru ' la Bucureşti şi-şi boteza cînii cu zumele oa- 
menilor politici de la noi, dar care muri subit tocmai 
atunci, a d-lui Poincar€, a lui sir Nicholson. Trebuia să 

„se oprească la Londra, 'ajutiud cu prestigiul său minis- 
terial şi personal pe dibaciul Mişu, singurul autorisat 
a negocia cu Danev. Unele indiscreţii, reale sau strecu- 
rate perfid, spre marea satisfacţie a adversarilor lui 
politici şi a invidioșilor din. Bucureşti, îi vor îngreuia 
sarcina şi vor duce la rechemare—pentru că „presen- 
ța-i e mai utilă în București”—, pe care Maioreseu-o în- 
seamnă în notele sale fără nicio părere de rău pentru 
colegul aşa de crud jigniti, pe care-l -acusau că a 
declarat prinţului Lichnowsky  disposiţia de a: aban- 
dona Silistra2, 

Dar Londra rămînea mută; negocierile cu Danev, care 
vorbise de „vre-o douăzeci. de sate” şi protesta: că n'a 
încheiat nimic cu Take Ionescu, nu înainta cu un sin- 
gur pas. Desgustat de această călcare pe loc, Carp fă- 
cea gestul de a-şi dâ demisia din Parlament, iar Fili- 
-pescu, care totuşi mai. putea fi reţinut întrun Ministe- 
ri:1 a'cărui acţiune o desaproba, pleca, după o conver- 
saţie. cu generalul Torgud-Şetchet, venit la Bucureşti | 
cu noi cereri de sprijină, la Constantinopol ca -o de- 
monstraţie contra Bulgarilor. Marghiloman însuşi îi lua 
rola! de îndemnător la o acţiune. 

  

1 Ci. Corespondenţa austriacă, _V, pp. 388-9, 393, 440.2, şi Maio- 
rescu, p. 64. 

2 Corespondenţa austriacă, V, Pp. '578, 582, 643, 670. 
5 Ibid., pp. 300-2, 387.   
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“Data aceasta regele vorbia de ocuparea, cu orice prâţ “şi cu orice risc a. „Compensaţiei”, pentru care opinia publică se înebunia. In schimb peniru. indispensabila Si- listră li sar face Bulgarilor alt oraș cu acest numel, 
Ministrul ausiro-ungar la Bucureşti anunţa că, dintre miniştri, singur Maiorescu ar păstra unele reserve și că „trei partide sînt contra Bulgariei”?. In trei zile, scria e], 40-50.000 de oameni vor ocupa. linia3. Psihosa 
Silistrei se produsese și fiul moștenitorului de tron pri- mia numele lui Mircea-Vodă, stăpîn asupra. acestui Du- 
rostorum roman, Dristor al nostru. La Berlin începeau „Să-și arăte nemulțămirea pentru că „regele Carol în- trebuințează orice ocasie ca să-şi zdrăgănească sabia5 “Lovitura lui Enver (24 lanuar 1914) făcuse mai ner- 
voşi pe oamenii noştri, cari aveau acum înainte o altă Turcie, dîrză, gata de luptă. aa 

Se făcea ştiut însă că hotărîrea de care Ministeriul romănesc, încunjurat de vîrtejul opiniei publice, înebu- nite, şi împintenat de “somaţiile lui Ioan 1. Brătianu, 
verbia așa de mult şi aşa de tare, încă în Februar, Sar 
"putea reținea încă dacă Puterile înseşi ar lua asupra lor 
conilictul, făgăduind prealabil că dorința Romăniei va fi 
satisfăcută, în orice cas cu Silistra, care, după Maiores- cu, are o „valoare neprețuită”€. - Dar, în acelaşi timp cînd 
se avea în vedere ansamblul european, se înlăturau ori- ce oferte ruseşti de mediaţie? și regele dădea lui Maio- 
gescu puterile necesare pentru a încheia, în cîteva 

  

1 Ibid., p. 440. Darecare disposiţie a regelui de a ceda, ibid. p. 521; Cartea Verde, p. 24 şi urm. . 
-* Corespondenţa austriacă, VI, pp. 344-5, 366-7. 

2 Ibid., pp. 378-9. . | 
4 Oierta de a plăti despăgubiri locuitorilor, de a da un imprumut Bulgariei, de a face podul, ibid., n-le- 600-1. Ni se oferia Megidie- “Tabia (Cartea. Verde, p. 26, no. 38). Ori ceva la Mangalia şi for “turile Silistrei (ibiz., p. 33, no. 49; pp. 44-5, no. 61). i 
% Corespondenţa austriacă, V, pp. 403-4. 
5 Ibid., pp: 660-1, E 
? Ibid., la 12 lanuar 1913; Ci. pp. 472, 513, 519.02,
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„6; actul de „prelungire, pe trei sau şi şapte. ani, a 
alianţei 'cu Centraliil. 

Pănă să se ajungă la cele două decisii: a supunerii 
față de hotărîrea, după putinţă asigurată, a Puterilor 
şi a prelungiri alianței — cele” două chestiuni. diplo- 
matice deschise —, situaţia internă se înrăutăţise. Con- 
îlictul . dintre “lumea oficială şi cealaltă — dacă ar fi 
Ştiui aceasta că se pregăteşte prelungirea actului care 
ne robia, şi, puţintel, ne făcuse şi de rîs!—, indife- 
rent de chestiunea de basă, oricare trebuind să aducă 
aceiași ciocnire, se făcea" tot mai violent. Dăcă eu e- 
ram de părere, în Camera, redeschisă la Ianuar, că 
„este de rău gust şi puţin cuminte să amestecăm la 
greutăţile din afară greutăţile din lăuntru”, adăugînă | 
că, de orice ar fi vorba, pÎn- împrejurări de acestea 
popoarele tari trebuie să. fie liniştite, cumpănite în 
vorbă şi hotărîte în faptă” şi cerînd - „mai puţine 
ariicole de gazetă din partea unor oămeni cu desăvîr- 
şire, sau: pe jumătate nerăspunzători”, căci nu e bine 
„Să lovim grav în bogăţia și liniştea țerii pentru ape- 
tituri de popularitate sau pentru dorinţa de a face ca 
opinia publică, mai mult sau mai puţin bine intfor- 
mată, să se uite cu o încredere nelegitimă la anumite. 
persoane, în loc să se uita la: altele”2, atîția urmau, din 

- consideraţii de partid, o altă linie. O opinie publică 
onestă era derivată din albia ei către moara interese- 
lor de coterie. Șe creau ziare, reviste, "„Semnalul”, 
„Facla”, a căror misiune; care nu angaja formal pe 

"nimeni, era să insulie pe. bătrînul rege, prins în greu- 
tățile neprevederii. lui de la început și a leg săturii, E 
pe care voia s'o confirme, cu cine n'avea niciun inte- 
res ca Romănia să cîştige nici pămînt, nici prestigiu. 

x 

  

1 V. Maiorescu, pp. 137.9, 142. Regele le-ar îi primi; p. 141. 
2 Iorga, o. c., 12-4. Părăsisem atunci, pentru acest motiv, secre- 

tariatul Ligei Culturale, prefăcută în instrument de agitaţie.  
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In „Parlament spirite exaltate sau doritori de o popu- + 
laritate pe care n'o puteau cîştiga alttel—Vintilă Bră- 
tianu însuși era în avangardă-—tăceau atmosfera ires- 
pirabilă prin cereri pe care le știau totuşi că nu se 
pot îndeplini. Carp doria intervenţia pentru. a se. a- 
junge la războiul european şi, odată ce acesta ar iz 
bueni, marş asupra Chievului! Gheorghe Cantacuzino, 
atunci . preşedinte al Senatului, influențat de fiul său, 
membru al Ministeriului, era pentru deslănțuirea acțiu- 
nii, şi Maiorescu-i oferia locul său, pe'care fostul şef de 
guvern nu l-ar" fi primit pentru nimica în lumeL. Tot 
„Jockey-elubul” îşi însuşia, din snobism, un curent care, 

“oricare i-ar fi fost direcţia, venia din izvoare nesfîrşit 
mai adînci decît derinţa cîtorva boieri de a juca un 
rol mai mare. ” 

Faţă de o asemenea furtună meşteşugită, care nu 
reuşia însă a biciui şi masele, regele declarase în “Con: 
siliul de minişri de la 2 Februar, arătînd către Moşteni- 
lor, că „el nu face războiul; trebuie să se adreseze ci- 
neva la mai tineri decît dînsu”?. Şi ministrul austro» 
ungar nota, aproape în același moment, că această 
atitudine față de meritosul Suveran înseamnă „lipsa 

„oricărij sentimentalităţi (Gefiihilebens ) mai adînci” şi că 
lipsa, constatată, de „legături ale inimii” cu Carol L-iu 
poate constitui măcar o primejdie față de urmaşii lui3 

Guvernul ajunsese încă de atunci pe pragul căderii 
în folosul liberalilor, de şi aceasta nu se ştia în afară 
şi, în vederea acestei eventualităţi, chestia alianţei a 
fost zăbovităt. Fârstenberg îl găsi pe rege „în dispo- 
siție foarte deprimată”: el arătă că Austro-Ungaria a 
pierdui treizeci la sută — nu-i rămăsese nici atîta!— . 

  

* Memorii, pp. 143, 342, 

? Ibid., p. 145. 

3 Corespondenţa austriacă, V, pp. 687-8. 
+ Ibid., pp. 7001.
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din opinie şi că, pentru a salva restul, ar trebui ntă- 
car o declaraţie secretă că ea nu acceptă tratatul fără 
ca Romănia să fie șatisfăcută. Aceasta întrun moment 
cind, de la Sofia, venia răspunsul de absolută denegaţie 
al lui Gheşovi. Dar, în loc de promisiuni, se dădură 
mustrări, cu plîngerea către Maiorescu, că regele e prea 
»impresionabil” față de „agitatori” şi  Katastrophen- 
politiker, că Romănia nu poate rămînea „între două. 
scaune” și că Viena „poate face şi altă politică decât 

- cea româînofilă, una care. ar servi mai bine interesele €ei”2, 
Lui Maiorescu i se făcu o adevărată scenă, vorbindu-i-se 
de „șantaj”, şi ministrul austro-ungar auzi din partea 
preşedintelui de Consiliu român” ciudata 'declarăţie că 
„trebuie să se ţie samă de fireasca alternare între cu- 
raj şi depresiune a regelui, om de peste şaptezeci şi 
trei de ani”, pentru ca, apoi, să nu uite a însemna că 
peste cîteva ceasuri, susținînd pe „bătiîn”, buzele, a- 
tit de-reci de obiceiu, l-au sărutat, iar el i-a sărutat 
mînas. | - - 

Astiel numai putu fi stoarsă de la regele părăsit. 
de toată lumea, la începutul lungii şi dureroasei lui 
tragedii, iscălirea, la 12 Februar, a actului de alianță. 
Și Berchtold trimese subordonatului său de la Bucu- 
rești laude pentru o asemenea atitudine de „energie”!. 

Carp destăinuise lui Marghiloman şi Filipescu exis- 
tența tratatului. Dar politică de amenințare credeau cei 
de la Viena că a fost bine aleasă şi astfel, cînd, la 16 Fe- 
bruar, Maiorescu ceru garanția că Austro-Ungaria nu 
iscălește fără a se fi făcut dreptate Romăniei, căci alt- 
fel aceasta va mobilisa, din nou se recurse la sfaturi a- 

  

* Ibid., pp. 701-2, 707. 
2 Ibid., p. 709. | 
* Pp. 149-50. Şi alt sărut la împlinirea celor șaptezeci și trei de 

ani, ibid.) p! 315. De altfei şi Fiirstenberg se distra pe socoteala 
slăbiciunilor lui Francisc-losit; ibid, p. 151. 

* Corespondenţa austriacă, V, p. 715. 
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menințătoarel. Danev, din: partea sa, răspunse cu ră; 
"ceală că, „dacă Rominii se gîndesc la o ocupaţie, jandar- 
meria lor li-ar ajunge, căci nu ne vom opune”, şi a- 
aceasta în clipa chiar cînd (a 21 Februar), nu numai 
Filipescu, dar şi tînărul Cantacuzino şi chiar Marghilo- 
man voiau să părăsească un Ministeriu de continuă i- 
nacțiune, Take Ionescu puind în vedere demisia dacă 
se face războiu,  . 
Dar declaraţia celor mai multe Puteri. că primesc, 
potrivit cu convenția de la Haga, propunerea englesă 
de mediaţie, intervenită la 14, pus& capăt pentru mo- 
„ment crisei amenințătoare în lumea de sus3.. Şi Sofia 
acceptă hotărîrea „celor şase»4. Conterinţa se va aduna 
la Petersburg. Ceia ce vămînea însă era agitația con- 
tra Auștro-Ungariei, pe care ministrul de la Bucu- 

-reşti o semnalează spre sfîrşitul lumnii5, Maiorescu -se | 
temea că, dacă o hotărtie nu-.se rostește. pănă la în- 
"cheiarea păcii cu Turcii, el n'ar mai putea să reţie spi-" 
ritelet, şi de fapt Gheșov lucra de zor în această di- 

-recție, şi pentru' ca lovitura. în opinia “publică de la 
ei, învierșunată în chestia Silistrei, să fie îndulcită prin 
marile cîştiguri de la Turci, între care se sconta şi. 
Salonicul — bun schimb?! | 

Pe cînd la Petersburg ne represinta cu pricepere, 
între “vechi prieteni din marea diplomaţie, d. D. Ghica, 
ministru la Sofia, iar Danev, însărcinatul Bulgariei, 
după părerea alor lui chiar, „vorbia prea mult şi în- 
curca totul'5, în ţară se pregătia succesiunea _libera- 

"1 Ibid., p. 748-50. . | 
> Ibid., p. 783; Maiorescu, p. 340; Cartea Verde, p. 65 şi urm. 
* Corespondenţa austriacă, V, p. 789. 
* Bud, pp.-816-7. Ci. ibid, pp. 829, 823-4, 826. 
5 1bid, p. 826-1, 8612, 1 
* Ibid,, 892; Maiorescu, p._ 147. 
? Corespondenţa austriacă, V, p. 1090. 
* Ibid, p. 126. Cules-dintrun articol al mieu, reprodus în „Acţi- 

unea militară“, pp. 38-0, această carâcterisare a lui: „D..Danev, al că-
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lilor,. pentru care regele - stăriiia să şe ajungă cît mai ră- 
pede şi. la iscălirea actului cu ceilalți” doi. aliaţit. Se 
fixa încă de la 2 - April o deosebire. între Maiorescu, 
strîns legat de cererea Silistrei, cu trei miniştri cari 
i-o impuneau, şi regele el însuși, care-i spunea, rece: 
„aș dori pentru d-ta să căpătăm Silistra; pentru mine 
locul e. fără. importanţă?” De alminterea şi în ce 
priveşte restul liniei, Suveranul: arăta aceiaşi com= plectă indiferenţă, în momentul cînd la Berlin se cre- 
dea că totul e datorit slăbiciunii lui Maiorescu, căruia o- Ă 
pinia publică i-a impus lozinca „Silistra”4, Iar, cât pri- 
veşie pe miniştri, moartea bătrânului Cantacuzino dădea 
loc la nestîrşite discuţii, cu privire la noua orînduire a 
clubului conservator; a şaptea demisie a lui Fili- 

rui ton permanent, îoarte bun poate pentru luptele interne, e, prin atirmaţiile sale drastice şi provocătoare, prin despreţul de adver- ".. Sar, o piedecă necoritenită pentru orice negocieri. Oâre nu există în Bulgaria oameni tot aşă de inteligenți dar de un spirit, mai mlădios ?«, . | . „2 
1 Maiorescu, p. 338. Perspectiva aceasta făcea ca Maiorescu să "sprijine părerea regelui. Granița poate înainta pe utmă, dacă întră dihonia între Balcanici; ibid, p. 341. Regele voia să-l trimeată la Berlin şi la Petersburg; „iar, dacă nu izbutesc, să mă retrag“; | 

ibid. p. 346. 
2 Pbid.,. p. 453. 
5 Ibid, p. 455. | 

„.__* Jagow către Berchtold, 23 Mart: „Ieh-bin mit innen der An. “ sicht dass Rumăni&h nach wie vor fiir unsere Konstellation einen 
wichtigen Faktor bildet und vir auch unbedingt versuchen miissen 

_diesen Staat am Dreibund testzuhalten. Durch die ungeschickte und 
schwache - Politik Maioresci's, der sich von der Sitentlichen -Mei- 
nung mit dem Stichwort „Silistra“ fortreissen liess, ist” das leider - sehr erschwert worden. Wir miissen eine Sache veriechien die an sich kauni gerechtiertigt erscheint; Die Grosse Potitik, XXXV 3, 
p. 549. În Mart Maiorescu spunea că vrea neapărat. Silistra ; pentru | 
rest ar merge și numai pănă la Caliacra; îbid., pp. 520-1, no. 12.987. Totuşi pe urmă regele ar fi spus că-i ajunge şi pen Teil von Silistria“; „ibid. p. 685. | 

* Maiorescu, pp. 455-7. 
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pescu fusese primită,-dar i se găsia cu greu un succesor. 
Se hotări la: 25 April un congres. conservator, presi- 
dat de Carp, pentru răsturnarea guvernuluit. O âdu- 
nare a Ligii Culturale, care prinsese şi pe arhăologul 
Piîrvan, icăutase să provoace manifestații de - stradă. 
După hotărîrea lui: Carp de a'se debarca Take Ionescu 
şi de a se refusa mediaţia, o lungă luptă de culise eu ră- 
sunet în Parlamedt se. termina la 12 Maiu st. n. cu un 
vot. pentru „guvern, care, desavuat de atiția prieteni, de- 
clarase că nu: se retrage decît la um gest al regelui?. 
Crisă ce nu împiedecă pe Carp de a se-considera acum. 
ca şelul partidului conservator. şi de a “declara, . peste 
cîteva zile, că părăseşte un partid unde este aşa de 
puțină rânduială, pe care el de sigur nu  contribuise a o 
creşte. - - . | 

Conferinţa lucra în acest timp, fără înțelegere. între 
membrii săi, încet, cu zăboviri voite, de şi acum Adria- 
nopolul' căzuse, cu un despreţ egal față. de cele două 
State mici ale căror memoriii îi fuseseră presintate. 

Hotărîrea se aştepta mai mult de la disposițiile lor 
conciliante, care nu se produseră. In lipsa acestei în- 
felegeri în doi se rosti în stîrşit sentinţa, înfășurată 

-într'o formulă care- mulțămia Bulgariei pentru servi- ciile aduse causei păcii3, e _ 
Ea ni dădea Silistra. „cu trei. chilometri în jur”. Tot 

litoralul, cu privire la care Mişu încheiase la Londra | 
un protocâl cu Danev, rămînea la o parte: Silistra o cerusem, Silistra o aveam. | 
Deeisia a fost primită la noi cu sentimente deosebite. 

In foaia. mea, represintînd o întreagă categorie de- oa- meni cari judecau fără. pasiune, fără idei preconcepute - 
şi fără interese de partid, scriam: „Prin noi mam. fă- | 
  

1 Zid, p.582. . | 
2 Ibid., p- 566. - ” i ? Die Grosse Politit, XXXIV :, pp. 577-8, 579, 617, 626-7 675-6, „085, 687-8, 690, 692-3; Protocolul, Cartea Verde, pp. 98-100, no. 131. 

s 
. 

P:



144 - _ „CONFLICTUL 

cut nimic; «această mare ocasie de a ne afirma cu sco- 
puri înalte, cu vederi largi, cu planuri pentru viitor s'a 
pierdut; singura clipă în care Puteam apărea, cu mun- 
că, îndrăzneală şi înțelepciune, ca factor decisiv în Bal- 
cani s'a pierdut. Din poalele Austriei am: iugit în bra- 
țele Europei, care cu cealaltă mînă desmierda Bulga- 
ria biruitoare. Am pus Romănia în aceiaşi. linie cu îm- 
pricinaţii. peztru prada balcanică. Ne vom bucura poale 
de oareşcari chilometri pătraţi mai mult şi de câte- 
va mii de duşmani în interior. Mîne . Europa se va 
retrage, iar noi vom rămînea, comparativ, scăzuţi teri- 
torial, -egalisaţi politic, . înduşmăniţi naţional, după zi- 
durile Silistrei, ori numai ale Megidie-Tabiei”l, 

Dar loan Brătianu, căruia Maiorescu : avea ordin de 
"la regele să-i comunice orice?, se arătă oarecum mul- 
țămit. Singură onposiția. carpistă și filipescană ducea 
şi maj departe lupia, servindu-se şi de. Liga Cultu- 
rală, contra unei soluţii prin care se dădea Romăniei.- 
atita loc cît să aibă „unde îngropa demnitatea naţio- 
nală” şi, cerînd mobilisarea, ea desfăşura vastul pro- 
Sram care cuprindea, cu nu ştiu ce Macedonie autono- 
mă, pentru care şi guvernul trimesese o misiune de 
trei profesori aromîni. în Apus, 0 întindere fantastică 
a Romăniei pănă la Marea Egee. 

In ajunul zilei de Zece Maiu, Maiorescu, care căpă- 
tase de la Bulgari: numai învoirea de a comiinica secrei, 
aceasta- în vederea „opiniei publice de la dînșii, protoco- 
lul, îi dădea câtire, încunjurîndu-l de un discurs temător 
şi obosit, într'o şedinţă la Senat, fără ziarişti, cari de-a 
doua 'zi dădură reportagii necorespunzătoare, şi fără 
stenografi. Nu fără combatere, el a trecut şi prin şe- 
dința publică de la Senat, la 28, şi prin cea secretă 
de la Cameră, la 31. Dar Maiorescu! era aşa de satis- 

  

L Acţiunea militară, p. 47. 
2 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 7i-2. 
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făcut de un siicces oratorie în: Cameră, cînd i-a spus lui | Ion Brătianu că „trenul nostru. soseşte”, încît acuma! credea că a stîrnit invidia tuturorai, 
De a doua zi însă, împrejurările, adecă gîlceava în- “tre aliaţii de peste Dunăre, tăcură din Romănia acel arbitru în chestiile balcanice Curi nu ştiuse s'o facă Gu- vernul ei aşa cum era alcătuit şi cum trebuia să mul- țămească în acelaşi timp: pe rege, opinia: publică pusă în mişcare artifiejos Şi patima austro-ungară. Bul- garii întrebau ce li se dă în schimb şi cereau acuma, la rîndul lor, o „compensație serioasă”, despăgubiri pentru Silistrioţi, podul peste Dunăre, promis, - „pre- venire supt raportul politic”, fireşte în conflictul "care se pregătia cu aliaţii lor de pănă acum?. De la Bucu- . rești, se vorbia, şi de către regele însuşi, de 'posibilita- ten ca Bulgarii să. fie ajutați la o întîmplare ca aceia, dar pentru aceasta trebuie: „plată”, şi anume, cum e. spunea Maiorescu, la: l-iu Maiu: eoasta. pănă la Balcic: „Pentru neutralitate, şi Balcicul pentru un ajutor militar. N'avem decît să mişcăm -degetul, spunea acest om politic de un realism fără jenă, dar şi fără nicio o- rientare. şi direcţie, şi avem cu noi pe Sîrhi şi pe “Greci. Aceasta o putea spune cu temeiu fiindcă de mai mult timp încă, de la sfirşitul lui Mart; d. Spa- „ laicovici propusese o eventuală alianţă contra Bulga- rilor, şi în orice. cas un răspuns clar cu privire la ce. intenționează Romănia, ceia ce făcu pe preşedintele de Consiliu romîn să destăinuiască lucrul ministrului austro-ungai—ba chiar şi la Sofia—, întrebîndu-l dacă, vefusînd și ajungînd la o ciocnire cu Bulgaria, Mo- narhia ar sprijini pe Romîni 4. Peste o lună şi ju- 

- 1 Maiorescu, p. 645. Ci. Cartea Verde, pp. 97-8, no. 130. .. „2 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 205-8, 370-1. 3 Ibid., pp. 805-6. Cf. și ibid, pp. 2989, 356.1; Ai * Ibid,, V, pp. 938, 949.207 992.3, VI, pp. 71-2. Cf. Maiorescu, pp, 
450-1. a 
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mătate din nou întrebarea fu pusă, stăruitor, prin Ris- 
tici, ministrul: la Bucureşti, cerîndu-se un. răspuns. 

Grecii, prin represintantul lor aici, tăcură însemnate 

oferte, de -care mai vorbise d. Venizelos, în Macedonia?, 
pentru .ca- ministrul austro-ungar, pus în curent, să 

observe, desprețuitor, că asemenea. planuri sînt „ma- 
rota” Impăratului Wilhelm?. 

Austro- Ungaria începu prin a: recomanda neutra- 

litatea, pentru ca apoi, repetînd gestul de „mînă. tare”, 

Berchtold să amenințe în casul cînd Romănia sar de- 
clara pentru Sîrbit. Asigurînd că o alianţă cu Grecii şi 
Sîrbii mar fi decît. un mijloc de presiune, regele în- 

suşi, degâjîndu-se personal de orice răspundere pen- 
tru asemenea cereri de mărire, arăta că fără noi con- 

cesii de la Sofia nu e putere pe lume care să poată 

împiedeca pe Romîni, în cas de conflict balcanic, să 

meargă contra Bulgariloră. EI se gîndia pe la sfîrşitul 

lui Maiu, în nehotărîrea care-l chinuia. să facă un drum 
la Berlin ca să se consulte cu Wilhelm al: II-leas. 

„Data aceasta, Maiorescu, speriat că se rup legătu- 
rile, care-i erau atît de scumpe, cu Austro-Ungaria, se 

opuse. Critica sa faţă de ministrul acestei Puteri întrecu - 

orice măsură: „Maiestatea Sa regele e întradevăr un om 

politic cumpănit, dar ici şi colo prea complicat în mij- 

Joacele salc... Maiestatea Sa se lasă influențat de motive 
personale, pentru a recurge la mijloace pe care cl, ca 
ministru, nu le poate aproba”?. Totuși ofertele gre- 

> Tbid, p. 565 (9 Maiu st. v.). i | 
2 CGorespondenţa austriacă, VI, p. 540; Die Grose Politik, loc. cit., 

pp. 742-3, no. 13.213. Regele arată că, în cas de conilict, va cere de la 

„Bulgarii neruşinaţi“ tot malul pănă ia Balcie. Pentru oiertele d-lui 

Venizelos, ibi4., pp. 823, 826, no. 13.326. Cî. Cartea Verde, 861, pp. 101-2. 
3 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 636-7 (15 Maiu), 640-1, 649,652-3. 

+ Ibid., pp. 298-9 (30 April), 353-9, 437, 444-5, 649; VII, pp. 71-2 
5. Ibid, VI, p. 418. Maiorescu arată ce a oieritRistici; ibid, p. 459. 

„* Maiorescu, pp. 645-50 (disuadat de Maiorescu, se împacă). 
? Corespondenţa austriacă, VI, p. 469. Îngrijorările austo-ungare, 

pp. 477-8, 4188-90, 521-2. 

î 
i! 
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- cești reveniaui; şi Spalaicovici propunea şi mai de- 
parte. un. adevărat tratat de alianţă?. Şi, astfel, la 35. Maiu declaraţiile lui Carol I-iu se făctau şi mai netede: 
şi mai amenințătoare: „Să-şi dea sama la "Viena că Ro- 
mănia. nu poate admite o Bulgarie prea puternică (d | bermăchtig); una ca “aceia ar constitui o: veşnică pri- 
mejdie pentru: Romănia. Contrastul între politica ae- tuală a Monarhiei şi aecia a Romăniei stă în faptul că... Austro-Ungaria vrea să creeze o. Bulgarie Mare pe. so- 
coteala Serbiei, pe cînd, din potrivă, Romănia trebuis 
să dorească o Bulgarie ţinută în şah de Serbia%”. Peste 
trei zile, aducînăd înaințe şi calitatea sa de aliat şi. ser- 
viciile aduse contra iredentei ardelene, el presintă Bul- 
gin ca „duşmanul și rivalul istoric”, şi el se rostia ho- . 

 tărât pentru -Sîrbi: „Serbia, cu. care Romănia ma avut 
niciodată un diferend, trebuie. să fie întărită astfel ca să poală oferi un contrapond al Bulgariei în Balcani”i. 

Răspunsul lui Berchtold cel cu „mîna tare” nu ză- bovi. „Faţă de contrastul Fățiă şi adînc între Monarhie 
şi Serbia, o. cooperaţie militară a Romăniei cu acest 

„Stat sau cu Grecia, care probabil va fi de partea lui 
în casul unui conflict serbo-bulgar, n'ar fi conciliabil 

„cu legătura noastră de alianță, şi de “aceia trebuie: 
să prevenim, în ce priveşte înţelegeri, fie cu Ser- 
bia, fie -cu Grecia, care în ultimă consecvență ar. a- 
duce Romănia neapărat în contrast fățiş cu Monar- 
hia”5.. Alt glas se auzi însă îndată din Berlin, care, 
totuşi era la 31 Maiu pentru neutralitate: „e imposi- 

„3 tbid. pp. 5112. 
- 2 Ibid., pp. 519-20. 7 

3 Toid., pp. 521-, Di . , . 
* Ibid., pp. 5402. .Cî. şi ibid., pp. 544, 546, 750-51. | „5 Jbid, pp. 546-8 (29 Maiu). Gheşov înștiință pe ministrul aus- tro-ungar la Sofia că va fi războiul, în care „Sirbii sînt ca totul gata şi noi încă nu; ibid., pp. 5556. . 
Maiorescu, p. 648. o 

  

”
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Bi sti putem merge aşa de departe încât să, cerem 
Rcmăniei să. mai piardă şi acest moment psihologic” 
aşa încît o cesiuine-pănă la Balcic părea o: necesitate. 

Sint semnificative instrucţiile date la 30 Mâiu de Ja- 
-gow lui Waldhausen, ministru la Bucureşti: „Vă veţi po- 
irivi tonul așa ca să preveniţi, e adevărat, contra unei 
alianţe, cu "Serbia, dar tot odată să lăsaţi -a întrevedea că 
nu voim să oprim. Romănia de a-şi constată în acest. mo- 

zeni. interesele îndreptăţite față de Bulgaria'2?.. Regele: 
"va răspunde că o ruptură cu Austro-Ungaria l-ar du- 
rea foarte mult, „dar e chemat. să apere interesele ţe- 

.rii sale”3. 
“Deocaindată şi guvernul şi Ioan Brățianu, devenit, 

prin voia regelui, aproape un colaborator în politica 
externă, nu îndrăzniau a face pasul decisiv, cel de-al 
doilea - voind şi: garanții greceşti în ce priveşte Ma- 
cedonia,. dar imtervenirile la Sofia. pentru a doua serie 
de cimpensaţii ajungeau la somaţia „tîrgului brutal”4. Se 
ameninţă din nou cu niobilisarea, cu ocuparea liniei5. 

Acuma politica vienesă, intervenind la Berlin, ca să se 
învedereze că o Serbie Mare ar fi unealta Rusiei, a 
sigura pe rege că superioritatea Romăniei stă în po- 

" ltica şi în cultura care o îndreaptă spre Apus, în con- 
tinuitatea, acestei direcţii. Ajutorul lui Maiorescu ră- 
mînea sigur, dar din ce în ce mai mult legătura ce 

în: vedere între el și Suveran se destrăma: „Ce vrei 
d-ta, spunea Maiorescu lui Fiwstenberg, „politica nu 

„a Corespondenţa. austriacă, VI, pp. 565-6. | 
? Eure pp. woilen. Inre “Sprache șo regeln das sie zwar vor 

 Abschluss einer Allianz mit Serbien warnen, aber gleichzeitig durch- 
blicken lassen das vwir Riimanien nich abihalten wolien seine bere- 
chtigten Interessen în diesem Momente Bulgarie n gegeniiber wahr- 

- zunehmen ;, Die Grosse Politik, loc. cit., pp. 876-7, no. 13.347 
5 _Corespondenţa austriacă, VI, pp. 210.1. 
* Tbid., p. 579. Ci. ibid, p. 587, 
5 Jbid., pp. 622, 641, 216-7, 7202. 
* Jbid, pp. 724-5. Cf, Maiorescu, p. 749. 
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alîrnă numai de mine; într'o țară parlamentară: tre- „buie să te îndrepţi: după opinia publică, şi, apoi, 
în orice suveran il y a quelque chose d'un cabotin”:. 
Mull timp, el, eare atribuia cu o lună înainte hotărîrii 
de ihobilisare a regelui, luată la 13 Iunie, ţinta de popu- 
laritate?, va vedea cu ciudă că miniştrii Rusiei şi Fran- 
eiei îl silesc să mobiliseze. Va vorbi regelui de pri- 
mejdia Serbiei Mari, îi va spune că garanţia de viitor 
a Romăniei e în legătură cu Centralii, că a doua zi 
di:pă noua rectificare de fruntarii privirile trebuie să 
ni se îndepărteze de la Balcani; spera că, după ce „prin tot felul de influențe politica externă a regelui 
devenise șovăitoare, “el, prin audiența de ieri (28 Tunie), . 
a readus-o pe un macaz drept şi statornic”3, Şi, cînd. | 
va Îi necesară mobilisaiea, după ruptura între Bul- 
sari şi Sîrbi, el se gîndi să întrebe întăiu pe Balcanici . .. . 
dacă sînt cu adevărat în războiut, ceia ce Danev avu 
îndrăzneala să tăgăduiască5. Cind i se comunică de- 

„Peșa secretă” de la Berlin că Germania a refusat să 
apese asupra noastră în sensul politicei de. înțelegere 
cu Bulgaria şi că ne lasă la libera noastră  hotărîre, 
aceasta i se păru „curios”6. Şi după ce trupele romă- 
meşti vor trece Dunărea, el încă va repeta că nu vrea 
Serhia Mare?. A - 

1 Corespondența austriacă, VI, pp: 736-8. 
* Memorii, p. 654. . : 
* Coresdondenţa ăustriacă, VI, pp. 763-4; Cartea Verde, p. 109, 

no. 144. 7 
* Corespondeuţa austriacă, “VI, p. 787. Se confirmă de dinsul, 

Maiorescu, pp. 753-4, 
5 Corespondența austriacă, VI, p. 801. 
s Maiorescu, p. 714, _ . 
2 Corespondenţa austriacă,. VI, pp. 885-6. La 10 Iunie arată că ori 

se hotărnicesc cei trei chilometri, ori 6 facem noi, dar „situația e prea nesigură şi nu poate lua răspunderea“ ; Tăke Ionescu credea 
că regele nu se poate decide şi voia mediaţie europeană; contra cui nu vrea, va merge Romănia ; Die Grosse Politik, XXXV, pp. 37-8, 
no. 13.933. Şi, din contra, regele spunea lui Waldthausen că „a rămânea neutru întrun conilict între Serbia și Bulgaria faţă de opi- 
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Ma: dureros era atins Berchtold de această întorsă- 
tură a lucrurilor. La 27 Iunie €l scrie Ja Berlin că, răz- 
boiul sîrbo-bulgar fiind iminent Şi împreună cu el mo» 
bilisarea romănească — care e şi anunţâtă la So- 
fia, unde nu se ştia că se opune momentan 'Țaruli—, 
Ron ănia va deveni. unealta Rusiei, şi, în locul: u- 
nei ciocniri între Bulgari şi Sârbi, 
plei Alianţe”, va fi apoi o refacer 

"dar cu virful contra Monarhiei. 
ştiințată Romănia, care n'a vrut s 

„care e interesul Fri- . 
e a alianţei balcanice, 
De ar putea îi în- 

ă se înţeleagă cu Bul- 
garia! lar Berlinul răspundea că orice intervenţie la 
Bucureşti ar grăbi îndreptarea în altă parte a Romă- 

fond (das allergrâsste Gewicht 

„miei, pe a cării, alianță Germania pune „cel mai. mare 

. Şi Tschirschky, mi- 
nistrul Germaniei la Viena, spunea şi el că Romănia, 
mai la urmă, îşi are dreptul de a asculta pe Frauncesi 
şi pe Huşi, cînd e vorba de .„interesele ei vitale”, căci 
a îi între Rusia şi o Bulgarie Mare înseamnă anularea 
ei. politică. La politică de prietenie îaţă "de. Romă- 
n'a se alipia de altfel și arhiducele moştenitor (6 Iu- 
lie), în momentul cînd mobilisari 
cum hotărităt, 
După ordinul regelui Ferdinand generalul Savov a- 

ea romănească era a- 

tacase pe Sîrbi la Bregalniţa şi fusese răspilis. La So- 
fia însă, Danev ca şi Suveranul 

nia -publică e absolut imposibil“ ; ibid, 

său credeau că situa» 

pp. 46-8, -no. 13.403. Şi 
contra unei Bulgarii victorioase el va lupta (ibid, pp. 62-3, no, 
13.424). Numai la 21 lunie şi Maiorescu „spune că în acel cas se . 
va ocupa linia Turtucaia-Baltic; ibid, pp. 691, no. 13.422. Dar şi 
atunci, dacă e. vorba de a trece peste li 
62-3, no. 13.424. 

nie, se retrage; ibid, pp. 

1 Ibid, pp. 46-8, no. 13.4c3; Cartea Verde, p, 110, no. 147; 114 
115; Corespondenţa austriacă, VI, p. 779. | | 

2 Jbid., pp. 748-9. Numai ministrul german la Bucureşti, Waldihau- 
sen, pe care Miorescu-l face „toni, tele grafiă că Romănia nu va: 
merge cu Serbia (ibid., p. 754). Ci. şi ibid, p. 776. 
2 Jbid. pp. 785-6. 

* Iid, p. 845. 
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țin se” poate “salva, față de Romănia cu trupele gata, făgăduind orice, oricît, ba chiar şi Cratna, cedînd chiar, 
pentru 'ca pe urmă -ceia ce fusese părăsit să-se reieal. | 
Regele, care dădea toată vina, ca şi altă dată, pe ru- 
sofilu! Danev, acum preşedinte -de Consiliu, introduse 
chiar în taina unei. melodrame pe ministrul Romăniei 
în castelul său pentru a da așigurări care de sigur că 
veniau. cu mult prea tîrziu?. Pănă la urmă se încercă jocul de -a se face cu toţii că, în fond, nici nu înţeleg de ce anume e vorba. | o ” 

Nu-şi dădeau sama de marea. schimbare de. spirit 
care se petrecuse, instantaneu, la noi şi care era a- 
cuma generală. „Nu era vorba, data aceasta, nici de 
intrigile de club, de a lor demagogie, -de. supralicitarea 
întrun domeniu patriotic la care se gîndeşte un po- 
litician numai în zilele mari, cînd ele pot scoate la 
iveală sau mînă către dulcele liman al puterii, — ce vo- 
iau aceştia, era o aventură cu scopuri de partid, ceia. 
ce s'a făcut atunci, şi nu înainte, era un act necesar, ie- 
şit din necesitatea lucrurilor—, nici de ilusiile megalo- 
mane ale unor tineri ideologi grăbiţi să” joace un rol, 
cît mai mare şi mai mâîndru, în viața publică, nici. de 
găgăuţia satistăcută a unei, lumi de oraşe grăbită să 
cumpere în „anul Silistrei”, cum îl numia Take Io-. 
nescu la banchetul ca i se aranjase la Caracal, „amintiri 
din Silistra”, în același timp cînd discuta „chestia Ber- 
manr. luster” sau lua parte la bătaia de flori de la 

„Soseaua din București, ci de un sentiment dublu: în- 
tăiu, acela al îngrijorării față de „Turcia creştină”, 
nesuieritoare de vecini, doritoare de a-i jigni, umbri şi 
domina, şi, al doilea, sentimentul de indignare contra 

cuiva care, din lăcomie, atacă . pe tratele de arme 
de pănă atunci, şi în condiţii de pîndă şi lovitură 

1 Ci. ibid, p. 822 şi urm.; art. mieu în Revue hist., 1932;. 
Cartea Verde, pp. 1124, no. 151. | - 

2 V. şi Acfiunea militară, p. 102.
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care sînt ale celei niai laşe trădări”. De altfel, vorbind 
la protocolul de la Petersburg, ziceam în Cameră, cu 
două luni înainte: „Dacă mîne, înt”un conflict dintre 
Bulgâri şi Sîrbi, pe care-l deplor dinainte, noi am 
îngădui ca Bulgarii să săvirşească uri act de violență 
şi noi m'am interveni cu toate puterile hoastre pen- 
tru ă împiedeca această încercare de întărire” a u- 
huia singur, sar săvirşi o crimă de Stat”. Şi stră- 
vederea alfei datorii, a celei fireşti, se adăugia de 
la sine: „Nădăjduiese că aşa ceva nu se va întîmplă 
şi că, unind grija unui mare ideal, care este o mare ne- 
cesilăe şi o posibilitate. rațională, împotriva căreia ni 
se pot ridica astăzi nici aliaţii, de cari se cuvine a ținea 
samă în margenile tratatului, cu grija imediată a unui 
echilibru balcanic care să-şi aibă rădăcinile sale în 
dreptatea naţională, pretutindeni satisfăcută, dâr ne- 
întrecută de nimeni, vom Şti. să. recăpătăin, prin Du- - 
terea unei națiuni mari. şi inteligente, vhăcar o parte 
din terenul pe care incapacitatea clasei diriguitoare ne-a 
făcut să-l pierdem pănă acum” . Şi, după atacul bul- 
găresc, lozinca în foaia mea era aceasta: „o singură a- 
titedine. ni se impune: a înipiedecaă, fie şi cu armele, | 
ca Serbia să fie zdrobită”, 

Mobilisarea fusese ordonată la. 3 Iulie st. n2. Era vor- 
ba de un ciudat Ministeriu naţional, a cărui propunere 
o făcuse Ioan Brătianu; preşedinte ar fi fost insigni- 
ficahtul supt. raportul politie Kalinderu, pe care şi 
regelo-l "caracterisa de „ramolit”; miiiistru de Războiu 

r îi tot un general; patru liberali ar. fi stat alături 
de cîte doi conservatori de ambele nuanţe (Maiorese 
natural, şi, tot așa de natural, Take Iohescu, avut în ve- 
dere ca şef al partidului conservator după numirea 

  

: Ibid., pp..92-3. 
2 V. Maiorescu, p. 754 şi urm. 
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- unei regenţe de şase în locul deinisiohatului Carpi; apoi 
Marghilman şi Disescu, socotit ca un fruntaş de pri-. mul rang)? - Dar, când se luă măsura mobilisării, ceia 
ce nu putea duce la 6 simplă ocupăţie, cu toate asigu- rările ce se dădeau, ci la operaţii militare mai întinse, 
şi Take Ionescu, căruia asemeni răspunderi îi “ațițau nervii; era de părere să se proceadă imediai la alcătui- 
rea  Ministeriului. naţiotiăl, chiar supt piesidenţia lui 
Brătianu ca mai vechiu prim-ministru, pe cînd, pentru 
acest motiv, M. Cantacuzino credea că „iricosul îre- 
buie  împuşcat”t. Dar se păstră tot vechiul Miiis- 
teriu Brătianu, luîndu-şi, ca şi “Filipescu, locul de căpi- 
tan de artilerie în armata de operaţii. _ 

- Strigătele în stradă eare salutară această hotăriie, al 
cării termini mai tîrziu trebui înlăturat, în înţelegere” 
cu regele, fiindcă desplăcuse în publice, nu erau ale. 
„derbedeilor” de cari vorbeşte Maiorescu—, de fapt un 
tînăr Sturdza, un colonel Lambru, totuşi încântat apoi 
că „derbedaii” îi încuijurară trăsura cu aclamații şi-i. 

“dară impresia unei „noi popularităţi”, şi. cuvintele de 
„dos Austria”, care se desluşiau, şi împotriva cărora pro- 
„testă cu indignare Firstenbeig, nu erau fără semnifi- 
cație5. De fapt ele represintau marele adevăr, naţional, 
popular, că prin acţiunea necontenit şi adesea aspru 
disuadată de la Viena începea noua politică de o- 
fensivă a Statului român. „Derbedeii” făceau mai mult 
poate. decit aprobarea, la 3 Iulie,. din partea Parla- 
meniului. LE 

+ Ibid., pp. 648, 651-3 (10 lunie). 
2 Ibid., pp. 7524. 
9 Ibid., pp. 755-6. . e 
* Ibid., pp. 756, 819, 822-3. Se mai vorbia ca prim-miniștri de 

„generalii Culcer, Hirjeu sau Zosimă“; ibid, p. 818. Ba chiar 
Mavrocordat şi Perticari. Maiorescu pretinde că Brățianu nu niimai 
a refusat, dar „că după demobilisare va renunță la șefia partidului 
său“; p. 822. Fraţele Vintilă i-ar lua locul ; pp. 8234. | 

* Cf. Maiorescu, pp. 754-5 şi Corespondenţa austriacă, VI, p. 882. 

N
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Acţiunea porni fără un act de alianță, care îu vefusat . 
„Greciei supt cuvînt că e „vechea dușmănie între Cu- 
_țovlahi şi Greci”1,. iar Turcilor, cari interveniră şi ei, 

- prin trimes special, şi mai mult? La întrebarea lui 
Paşici3 dacă înţelegem. a lua parte la negociaţiile de pace 
se răspunse, fireşte, cu un dă hotărât, O „parte din 
trupe, cu generalul Culcer, trecură - prin Silistra, că 
so iea în primire, prin Dobrogea, ca să ocupe linia 
maritimă, altele, puse supt comanda Prințului Moşte- 
nitor, erau să se îndrepte, pe la Corabia şi Bechet, spre 
Sofia, cu dublul scop de a face.pe Bulgari să admită ce- 
siunile şi de a-i sili, mai ales prin tăierea comunicaţiilor 
și flămînzirea armaătei, la o pace “patronată de Ro- 
mănia. | a : | 

Regele Carol, biruind toate ostenelile, grele pentru 
„vrista sa, veni însuşi să privească din nou trecerea 
trupelor sale iubite prin punctul de unde, la 1877, el. 
deschisese noul capitol al luptelor romăneşti. Şi, în 
urechile lui, nu 'odată sună, şi destul de tare, strigătul: 
„în Ardeal”, care acum nu mai putea fi socotit.al unor 

_„derbedei”. | | - 
Acest strigăt corespundea unui imperativ categorie 

pe. care-l simţia oricine avea ochii limpede și larg 
deschişi înainte. „Unanimitatea opiniei publice prece- 
dase cu mult şi presiunea manifestanţilor de la Bucu- 
reşti?. Ii dădeam expresie scriind că, dacă „Bulgaria. . 
vrea să zdrobească Serbia pentru a mulțămi Viena, că- 

> 

  

1 Maiorescu, p. 819. 

2 Ibid, pp. 8234. 1! 
* Sirbii, spunea atașatul militar german la Sotia, nu se deciseseră 

a merge până mau știut hotărțrea Romăniei : „Serben warten, wie 
ich hore, baldige klare Stellungnahme rumănischer Regierung ab, 
ohne dessen Hilfe sie nicht loschlagen woilen“; Die Grosse Potitik, 
XXXV, p. 7, no. 13.359. Al Austro-Ungariei ia Belgrad ni oferia ce vrem, şi în special Timocul ; did, pp. 73-5, no. 13.435. 

* Maiorescu, p. 825. : 
* Acțiunea militară, p. 102: 
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reia existența “însăşi a Serbiei, gata de luptă pentru 
Bosnia și Herţegovina, îi e un spin în ochi”, pentru noi, 
„data aceasta, se poate. spune cu drept cuvînt că peste 
Dunăre se discută chestia Ardealului”, că „se începe răz- 
boiul împotriva voinții austriece, a urii naţionale ma- 
ghiare întrupată în sila bulgară”. Şi, la întrunirea u- 
nei noi Ligi, aceia pentru Ardeleni, în Iunie, rostiam, 
în acord cu aceiaşi conştiinţă pe care aş fi fost mai bu- 
curos so văd manifestată prin alţii, aceste cuvinte: „De 
această Austrie, care e o „Austro-Ungarie, cu tot mai 
multă preponderență maghiară, ne desparte tot tre- 
cutul şi ea împiedecă tot viitorul nostru”l, 

Insă, nu numai Take Ionescu, care se îngrozia înain- 
iea- unei răspunderi neîmpărtăşite - cu liberalii, şi dă- 
dea ziarelor explicaţii că nu voim. să supărăm Austro- 

„Ungaria amică, dar şi Maiorescu făceau un pas înapoi 
faţă de hotărîrea luată. Primul ministru, telegratia rege- 
lui, acuma pornit, “aproape _tinereşte, pe războiu, să 
se întoarcă şi să facă a înainta- mai încet. trupele?, 

A opri, a stînjeni era însă acum o imposibilitate faţă - 
de sentimentul naţional, aţipit supt intrigile netreb- 
nice ale unei politici fără orizont, dar acum desiăn- 
țuit cu toată puterea lui elementară. Țerănimea se sina- 
ţia ceva, adecă însuși lucrul de căpetenie, cu totul 
alta decit prin votul poruncit, silnicit sau cumpărat 
de la miserabilul Colegiu al III-lea. „Ei mergeau în 
grija soartei, cu un vădit simf nou în căutătură. Era tă- 
cere într'o mulţime așa de mare... Trenurile militare 
treceau necontenit într'o beţie de entusiasm popular, 
adevărat.” Imnul inspirat ai lui St. O. Iosif, bolnav 
de mult, dar acum fulgerat de o congestie, imn devenit 
măreţ-—cu totul alt cîntec naţional, în musica îndemnă- 
foare a lui Caselli, decît trăgănatul, melancolicul, re- 
semnatul „Deşteaptă-te Romîne” sau decît frumosul, 

1 Ibid,, pp. 95-6, 99.100. | 
> Corespondenţa austriacă, VI, p. -828,
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dar greoiul de porhpă -„„Trăiască Regele”, în care ră- 
Sunau maiestoase accente țariste —, înviora toate ini- 
mile, le îrviora sincer într'o țară unde manifestaţie 
şi sinceritate nu mergeau mai niciodată împreună. Ati- 
tudinea sponțanee se vedea și îii ținuta ţeranului de- 
Venit ostaș: „Am văzut regimentele trecînd pe Ca- 
lea: Victoriei. Lumea avea ochii umezi. Nu striga ni- 
meni, aşă sîritem noi, Ei mergeau drepți, hotărîţi, unii din cei mai bătrâni crunţi, cu privirea fixă, şi, la un 
semn, cîntau: un imn de astă iarnă, care se desfăşura în 
trăgănată plîngere de doină. Şi din el uri strigăt se des- 
făcea. „Să trecem Duriărea!”. [1 scoteau aşa de sălbatec, 
de sfișietor în patima şi în duioșia lui, încît părea că 
auzi rasa însăşi cerîndu-și hotarul? In convorbirile 
cu aceşti soldaţi tăcuţi răspunsurile erau scurte: „Facem 
tot pentru ţara noastră... Şi sînge să vărsăm, '7'are:a 
iace; îl vărsăm pentru: dînsa”. Copiii se eereau să-şi 
poati“ întovărăşi „tăticul” şi bătrîni, nechemaţi, nedo- 
riți, îşi luau locul în ranguri lîngă fii şi gineri, iar. 
unul pe care colonelul, îl întreba dacă-l țin picioarele 
răspundea: „Să trăiţi, d-le” colonel, vedeţi de picioarele 
dv., că eu îmi cunose de mult pe ale mele”2. „Puteam 
seric că, „atară de unele momente în care şi cea mai 
mare bunăvoință şi bărbăţie îngenunche înaintea tuturor 

„neplăcerilor, lipsurilor, primejdiilor unite, ţeranul nos- 
tru s'a dovedit o superioară şi nobilă ființă omenască”3. 

La 19 Iulie încă, trupele armatei principale fiind 
„acum în adîncul Balcanilor, la Orhariie, regele Ferdi- 
nand, care întrebuinţase toate mijloacele pentru a trezi 
compasiune faţă de o situaţie în care se temea sau se 

* făcea a se teme că ar putea îi asasinat împreună cu 
familiă sa şi, ca răspuns la telegrama către Francisc- 

  

1 Tbid p. LO9, 
? Ibid., p. 137. Cf. şi p. 215. 
3 Ibid, p. 245. - 
* Ibid., p. 247." 
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Iosif, căpătase sfatul de a ceda teritoriul cerut de Romă- * 
„Mia, se ruga de regele Romăniei să oprească mersul 
armatelor lui. Noul Ministeriu bulgar, numit după con-: 
cedierea lui Danev, oferia prin ministrul. de Externe 
Ghenadiev linia Turtueaia-Balcicl. Pretutindeni soldaţii 

„bulgari, ţerani, preocupaţi de încă o recoltă: în pri- 
| "mejdie de a fi pierdută pe cîmp, lepădau: armele, spre 
indignarea- ofiţerilor, neputineioşi. La Ferdinandovo, _o 
întreagă brigadă cu artilerie eapitulă înaintea unei 
trupe de cavalerie romănească, înaintată aproape ne- 
prev ăzător, cu colonelul Bogdan. Mersul precis al arma- 

tei pe care, supt principele Fer dinand, o conducea ge- 
neralul Averescu, care dovedi -sîngele rece, autoritatea - 
şi resistența la orice: greutăţi în îndeplinirea datoriei, 
impunea unui inimic de la început demoralisat. Astfel 
nu erau justificaie insultele regelui Bulgariei care vor- 
bia la 15 Iulie de „laşul inarş- triumial”, de „expediţia - 
de pradă” a Romiînilor? — nu se ceruse din partea noa- 
stră să nu ni se opuie resistență—, în acelaşi timp a- 
proape pe cînd amintia regelui Carol de „relaţiuni con- 
sacrate prin atitea amintiri şi interese comune”, carez 
spre marea sa „părere de rău, au fost „întrerupte pân- 
tru o .clipă”3. 

La 21 Iulie guvernul bulgar cerea numirea plenipo- 

  a 

1 Maiorescu, p. 922. 
- Corespondenţa austriacă, VI, pp. 903-6. 
3 Ofiţeri bulgari .prinşi vorbiau așa : „Noi. sîntem ţeri mici ; nu: 

- Putem face, cu anii, războaie napolioniene. Totul s'a ruinat la noi: 
_întreaga viaţă economică s'a oprit. Trebuie S'o sfirşim“; Acțiunea 
militară, p.- 133. Soldații „se încredințau nouă“; ibid. pp. 13, 160, 
193. Numai culturalii, învățătorii spuneau: „aţi avut noroc de Sîrbi 
şi de' Greci, căci alttel vam “fi bătut de vam fi rupt“ ; îbid., p..140, 

„Sau altul: „veţi vedea ce vom îace la voit . Și p. 177. Soldaţii 
Vorbiau așa: „Am luptat cu Turcii: era dreptul nostru. Apoi ne-au 
minat împotriva Sirbilor şi Grecilor: nu era- drept. S'au luat atitea 
țeri: să -le impărţim îrățeşte. Nu tot'la unul şi la c&ilalți nimic! 
Cu fraţii au ne batem. Am venit la voi“. V, şi ibid, p. 217.
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tențiarului romîn pentru negocierile de pacet. I se răs- punse că armistițiul se poate” discuta la Niș, dar tra: 
ialivele de pace trebuie “să înceapă la Bucureşti? Un 
irimes special al Impăratului Francisc-losif, "contele 
Hoyos, veni în. taină ca să arăte că Monarhia v'are ni- 
mic de obiectat? (odată regele Carol rîvnia cel mulr- un congres la Berlin, Romănia fiind şi ea represintată). 
Ordine. se dădură pentru oprirea înaintării cavaleriej 
generalului "Mustaţă, călărași şi roșiori, care se găsia 
acum la Muntele Sf. Nicolae, de-asupra şesului . car 
duce la Sofia, fostul atașat militar al Bulgariei, Stanciov, 
îl aduse generalului Gărdescu. Trupele, foarte antre- 
Hate, erau gata de întrarea în Capitala tulburată a 
Bulgariei, al cării rege, în complecta-i desorientare, ce- 
rea telegrafic, la 24, ca pacea să se încheie „de: a 

- doua zi”£, 

wLaşul marş triumial” a fost însă plin de omenie. 
Orice abaţere de la disciplină era aspru pedepsită; 
orice plîngere — şi multe n'aveau. absolut nicio ba- 
să-- cercetată cu cea mai mare îngrijire. Se consultau 

xDolnâvi5, se lucra la drumuri. „Ţeranii ostaşi ajutau. pe 
“ femeile care trudiau asupra recoltei şi, cu gîndul la 

ai lor. de acasă, ţineau cu dragoste copiii în braţe.” Im- 
putările priviau mai ales cîte o găină prea răpede 
„Cumpărată”, de şi ordinul era să se plătească tot, des- 
tinîndu-se. şi sumele, şi -orice reclamaţie, cît de tirziu 
venită, fie şi puţinte] exagerată, era satisfăcută. 
„De cealaltă parte, actele de duşmănie ale populaţiei, 
care fusese aţițată, spunîndu-i-se că vin „Cioeoii”, o nație 

  

1 Maiorescu, 923; Cartea Verde, p. 164 şi urm. 
> Ibid. - 
3 Ibid., p. 924. | | * Ibid., p. 925. Pentru starea de spirit a regelui Ferdinand, v. Corespondența Austriacă analisată în articolul mieu citat, 
* V. Acţiunea militară, p. 198. ! 
6 Ibid, - 
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teribilă, care ucide şi contra cărora s'a afişat supt iscă- 
litura prințului Ferdinand o. înştiinţare de sigur prea 
aspră, au fost foarte rare. Adesea ospitalitatea sa o- 
ferit. din toată inima. De alminterea pănă departe, 
în țara împestrițată cu Romîni, se vorbeşte bine ro- 
mănește. Bulgarul din Orhanie la care am fost săzduit 
îmi scria pe urmă la Bucureşti, spuindu-mi că-i în- 
treabă copiii unde sînt eu şi dacă nu îmi s'a întîmplat ni- 

“mic. Bătrîni. din vremea romanticului Racovschi, cure 
petrecuse atiția ani de neobosit conspirator în Romă- 
nia, unde a apărut; la Brăila, şi cea d'intăiu Istorie a 
poporului bulgăresc, de Marin Drinov, îmi vorbiau de 
vechile legături cu țara noastră şi, mulțămindu-mi că 
nam fost printre. războinicii din 1912, recunoșteau că 
n'am. venit la dînşii cu gîndul de a li răpi din ce e 
în adevăr dreptul lor naţional. „Orice ar fi astăzi, noi, 
bătrînii, nu uităm tot ce ni-a dat pe vremuri Romănia” 2, 
In odaia mea erau flori proaspete. Faţă de acest. po- 
por cuminte, laborios şi aşezat, accesele de nervi, de o 
violenţă şi 'trivialitate cum rare ori le-a lăsat să se 
vadă un Suveran, ale regelui -Ferdinand, represintau 
cel mai curios contrast?.. Numai şoviniștii, deprinşi: a 
considera pe Romiîni ca pe niște „mămăligari” și pe 
ofițerii noștri ca pe nişte încorsetaţi cu obrajii spoiți, - 
păstrau o ţinută care a făcut aşa de rău în relaţiile, im- 

„puse şi de origine ca şi de desvoltările istorice şi de 
nevoile actuale, între cele două popoare. 

Ceia ce. vorbia pentru grăbirea congresului, mai mult. | 
decît somaţiile unui imperios Suveran ajuns la desnă- - 
dejdea care nu alege termini, era holera care decimase 
cîndva armata bulgărească şi care pătrunsese la O»-: 

_hanie între ai noștri prin. -răscolirea depositelor de echi- „ 

  

1 Ibid., pp. 206, 214. . 
2 Ibid,, p. 163. 
* V. articolul mieu frances zitat, pentru purtarea trupelor, şi Ac- 

țiunea militară, p. 220. V. şi notele d-lui N. Baneseu, în Revista 
infanteriei.
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pament ale celor morţi de boală. L-am tost maârtur: ne- 
“ pregătiţi pentru dînsa, neavînd mai nimic din ce trebuie 
pentru a o preîntîmpina şi înfrunta, i-am cedat. multe şi 

- seumpe victime pănă ce a venit, destul de tivziu or- 
dinul de retragere şi s'a putut fâce strecurarea spre ţară, 
pe care atîţia n'au mai văzut-o, rugîndu-se a fi „ÎNgro- 
paţi cu capul spre Dunăre”, a celor 150.000 de oameni, 
cu buni cu răi, pe “cari-i strînsese o- mobilisare generală 
mai ambițioasă decât socoțită în ce priveşte îmbrăcă- 
mintea, armamentul şi alimentarea, care a fost detesta- 
bilă. 

La 2 August, supi presidenţia lui Maiorescu, începeau 
la Bucureşti negociaţii, la” care delegaţii Bulgariei au 
refusat să iea parte efectivă, declarînd că primese i0- 
tul tocmai pentru a învedera 'că pentru dînşii aceste ho: 

„tărîri w'au nicio valoare. Numai pentru portul la Arhi- 
| pelag, Cavala, pe care.d. Venizelos îl voia cu orice preţi, 
a -fost, o -oarecare împotrivire. Regele Carol, primind 
întăiu pe Bulgari, făcuse tot posibilul pentru a mîn- 
giia- pe niște învinşi cu privire la a căror tare mâmorie 
nu putea nimeni să se înșele. Din partea noastră, aşa 
era de mare satisfacția pentru biruinţa de prestigiu, 

„încît se patronau fără niciun fel de informaţie proprie 
desbateri cu privire la Ținuturile total necunoscute unde 
iotuşi avem “sute de mii de ai noștri, unele, Ținuturi lo- 
cuiie apioape exclusiv de dînşii. Niciun Macedonean n'a -: 
fosi. întrebat şi clausa că vom putea ţinea şcoli şi chiar 
introduce o ierarhie autonomă. părea că pune capăt pen- 
tra totdeauna unei chestiuni care nu odată, după ce îu-. 
sese şi ea cal de bătaie al partidelor, devenise jenantă 
pentru huzurul vieţii uşoare a clasei de sus romăneşti, 
de care în acel moment erau pline: casinele de “joc de 
cărţi de la Constanţa. şi Sinaia, E | 

Pacea cu Bulgaria a fost cea dintăiu încheiată, la 5 
  

1 Acţiunea militară, p. 203. 
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August st. n., dar se anunţase Că ea nu va fi definitivă decît atunci cînd şi toți ceilalți: se vor fi înțeles şi sco- | pul conterinții va fi fost pe deplin. atins, ceia ce, de alminterea, se făcu, lucru greu de urmărit, care nu se puteau vedea încă, a doua zi chiar, Bulgarii presintînd 

vîntul „pâce” să nu se adauge şi acela da „armonie”1, In declaraţia ultimă a delegaților ei se spunea că nu “a putut ajunge la hotărîri „pe basa principiului na- Honalităţiloi-”, că s'au avut în vedere numai „considera- ţii de fapt” și ei se adresau Puterilor pentru „un sprijin care să înbunătățească situația Bulgariei, potrivit cu. "jertfele ce a făcut şi cu necesităţile desvoltării ei eco- „ nomice şi naţionale”, ceia ce făcu pe Maiorescu să li o- puie punctul de vedere că asemenea apeluri „nu zdro- besc şi nu infirmă întru nimic valoarea juridică a pă- cii, care trebuie considerată ca o pace definitivă?” Ceia ce nu va împiedeca pe Ţarul din Sofia, întrat în reşe- dința sa, lîngă generalul Ratco Dimitriev, ca un birui- tor şi cuceritor, în alaiu de Cesar roman, să vorbească soldaților săi de trădarea”, „răpirea”, „felonia”, „spo- liaţiunea” aliaţilor săi, îndreptînd spre „zile glorioase mai bune”. pentru „teritoriile bulgare” (şi Salonicul) „pe care trăiesc fraţii noştri de aceiași rasă”, Totuşi la 18 „August Bulgaria ratitica tratatul. 

    

1 V. şi idid., p. 224, . 2. Totuşi el li spusese că „pot declara la protocol speranţa într'o revisuire a Marilor Puteri“; Maiorescu, p. 193. Furioase glasuri de | presă contra Rominilor, ibid., 226-9. 

ii
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Campania din Bulgaria, aşa fără lupte cum a. fost 
şi fără altă pierdere decîi a celor peste o mie de ho- 
leriei, a avut, cum şi era de așteptat, o puternică in- 
fluență asupra Românilor de toate categoriile. - 

Incepînd cu cei de peste hotare, sa observai, în- 
tun moment cînd guvernul unguresc încerca o nouă 
lovitură, supuind unui episcop maghiar aşezat la Hajdu: 
dorogh un întreg grup de ortodocşi, cărora pentru a li 
se răpi limba de cult li se impuse vechea grecească—şi 
din nou un sentiment de indignare se întinse asupra Re- 
gatului—, lipsa lor de interes pentru acțiunea de peste 

- Dunăre. Nu s'au înseris, mai de loc, ca în 1877, voluntari 
"de acolo; Mocanii stabiliţi în judeţul Brăila au fost prin- 
tre cei mai slabi ajutători ai expediției. Insă Solia Sa: 
tor, supt impresia încercărilor austro o-ungăre de a 

ținea Romănia în loc pănă la sfîrşit, scria. aceste rîn-. 
duri semnificative: „Romînii din Ardeal au fost cei din 
uimă câri au crezut acest lucru şi ei vor fi cei din 

urmă cari-l vor uita”. Din America se trimeteau, ca 
de la Youngstown, modeste sume pentru armată şi 
ziarul Rominul din Cleveland îndemna să se coniri- 
buie. la crearea flotei de care' ţara liberă ar pulea să 

„aibă nevoie întrun viitor destul de apropiat. „Poate 
cît de curînd, mai curînd decît ne așteptăm, mai cu- 
rînd decît ne închipuim, Romănia va fi chemată să a- 
ducă la îndeplinire năzuințile noastre, di; esrobirea în- 
tregului neam, românesc”. 
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In clasele intelectuale e sigur că, pe această vreme, 
cînd Luceafărul, publicaţia din Budapesta a d-lor Oct. 
Tăslăuanu şi Oct. Goga, răspundea în ton şi tendinţe, 
ca şi “în caracterul materiei literare, Sămănătorului | 
din Bucureşti, trecut după: 1906 în sama lui Aurel Po- 

„Povici, unit cu Scurtu, şi, cînd, apoi, Neamul: Romănesc, | 
des oprit de guvernul unguresc supt toate numele: şi 
Primăvara şi Revista A — - „Istoria Romînilor” de N. 
Iorga trecu supt titlul: „Cultura cartoților după cele mai 
noi metode, traducere din limba ungară”—, avea abo- 
naţi în toate cercurile pănă la episcoţi 'şi vajnicul, cerbi- 
cosul canonic de la Blaj, Moldovănuţ, strecura discret 
„Ssuprasolvirea” sa la congresele Asociaţiei, cercetate de 
noi cu gura cusută, nimic nu fusese schimbat şi sufletul 
naţicnal, ca şi în Bucovina, era de o unitate absolută. In 
Basarabia răsbătea greu cartea romănească,—de şi: Liga 
Culturală tipărise, prin profesorul Constantinescu, leşean, Ă 
mutat la Chişinău, o întăie carte de cetire cu litere chi- 
lirice şi emigratul Gheorghe Madan, folklorist priceput, 
servia ca legătură cu țara sa de naştere, ba chiar blîn- 
dul -bătrîn Gavriliţă apăruse în capitala Romăniei cău- 
“tându-şi legătura, vădită şi după ochii albaştri, cu sfîntul 
Mitropolit Veniamin Costachi. Dar la împlinirea sutei de 
ani de la anexarea Basarabiei, pe lingă tipărirea unei 
cărţi a mele, de afirmaţie romănească, Basarabia noas- 
ird, organisasem în Parcul Carol o exposiţie basara- 
beană, cu înfăţişarea cetăţii Hotinului, adunasem sub- 
scripții pentru un cămin al Basarabenilor la laşi, răs- 
cclisem întreaga opinie publică, şi printr”o manifestaţie 
la Ateneul Romîn, unde însuși doctorul bulgar  Racov- 
schi, şef îndrăgit şi ascultat al socialiștilor, dar om de 
educaţie rusească, odaiă la Odesa, şi scriitor TUS, venise 
să afirme că Ruşii mau dreptul să rămîie în acea Mol- 
devă de Răsărit. In ăcelaşi an 1913 se dădea voie mă- 
car în Sudul mai puţin romănesc al provinciei, în: ju- 
dețui Cetatea-Albă, să se reintroducă limba romănească,
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pentru care un preot Gurie Grosu şi alţii editaseră căr-- 

țile de slujbă, şi ochii credincioşilor se umpluseră de 

lacrimi. In sfîrșit, după crisa războiului iusese, pierdut, 

cu Iaponia şi introducerea, cu adunarea Dumei,a unui 

regim de Aparență constituțională, nu numai revista bi-- 

sericească Luminătorul, ci şi primele ziare, Basarabia, 

Moldoveanul, la care colabora cu versuri „Pantelimon 

Cubolteanu”, adecă d. Pan Halippa, fratele ârhivistului- 

exilat pentru sentimente romăneşti, şi „Nică Romă- 

naş”, adecă d. |. Buzdugân, începuseră a se răspîndi, du- 

cînd în litera lor rusească tendinţi care trebuiau în cu- 
rînd să se întoarcă nu numai împotriva vechii Rusii ti- 

ranice, dar şi a celei noi, cu pretenţii desrobitoare, și. 

prin noile şcoli de moldoveneştei. In această Basarabie 

se vedea acuma că Rusia stăpînă îşi dă samă că e- 
xistă o Romănie liberă şi, nu numai atita, dar îi fa- 

vorisa acţiunile de intindere: mare lucrul. 

- Inriurirea cea mai puternică a fost însă aceia exer- 

citată de lunga călătorie militară asupra. ţeranilor dir 

Romănia, cari nu ieşiseră niciodată din colţul, cu atît 

mai puţin din patria lor. Lor, totul li era o uimire, 
o altă ţară,—nu chipoasă la înfăţişare, cu clădiri albe, 

făcute cu gust, înobilate cu lucrul de mînă, ca ale lor, 
dar una solidă, în care orice fiu al ei îşi avea rost de 

pământ şi chiar o participare poiitică de care ai noş- 

tri erau mai puţin intluenţabili. Pe scările Creditului 

Funciar bulgăresc se înigrămădiau săteni cari, mici pro- 
„ prietari înstăriți, grupați pentru a importa mașini per- 

- fecţionate, se siimţiau acolo în casa lor, fără nicio favo- 

risare a unei proprietăţi mai mari, aproape neezxistente. 

Pe lîngă că-și dădeau samă de cit li se datorește lor bu- 

na ispravă a întreprinderii, ei. vedeau în. această rea- 

lisare a societăţii ţerăneşti o mustrare pentru alții şi 

    

1 Ci. orga, Pagini despre Basarabia de azi, cartea d-lui |. Nistor 

despre Istoria Basarabiei şi colecţia de articole şi mărturii a d-lui 

Onisiior Ghibu. 
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sun îndemn urgent către ei înşii. Lucrînd asupra a- 
- “cestor impresii „ adînci, neuiiate, vorbiam astfel către 
“soldaţii întorşi la munca lor, care acuma li se. va 
fi părut, nerăsplătită cum era, de o amărăciune deo- 
sebită: „Aţi văzut acolo cît de aproape €e omul cel 
mic de omul cel mare. Asta fiindcă mai mari sint fe- 
ciorii ţeranilor, cari nu sau deprins a-şi desprețui pă-. 
rinții. Dar și pentru că țeranul îşi dă samă că ţara e 
a lui, că trebuie să fie şi pentru el. Acolo, alegerea de 
primar, de deputat sînt alegeri adevărate. Oimul nu 

:se lasă înşelat și băgat în boli. Și de aceia „alesul «e 
„al celor cari l-au ales”. 

Aceste lucruri le văzuse şi le înţelesese şi şeful de; 
„Puternic partid, abia pe la cinzeci de ani ai vrîstei, 
“care mersese supt uniforma sa de artilerist în Bul- 
aria. E1 ştia că lui i se păsirează o moștenire de. pu- 
tere foarte. apropiată, pentru care şi la negociaţiile de 
pâce regele ţinuse neapărat ca el, absent, să-şi aibă 
represintantul, pe Costinescu2. Ceia ce văzuse, voia să 
întroducă şi -lă noi, sperînd şi aceia: că țeranii libe- 
rați deplin, împămînteniți, înstăriți, stăpîni pe un rol 
hotăritor- îi vor da legiunile pe care, după ispitele unui 
tachism şi mai deschis la demagogie, nu le mai .Pu- 
tea aştepta cu atîta siguranță de la plebea nesățioasă şi schimbătoare a oraşelor. . 

Incă din vara acestui an 1913, după stăruinţile d-lui 
C. Banu, unul din luptătorii pentru expediţia din Bul- 
găria, profesor cu talent în vorbă ca şi în scris şi a- 
juns printre şefii tinerilor, am avut o întrevedere cu Ioan I. Brătianu, acasă la dânsul. Imi vorbi de colabo- 
rația tatălui său cu M. Kogălniceanu, al cărui rost ar ivebui să-l am eu pe lîngă dînsul şi de intenţia sa 

  

' Acțiunea militară, p. 23. 
2 Maiorescu, p. 927, La conservatori fusese o teribilă luptă pentru locurile în care Maiorescu mar fi primit nici pe Take Ionescu şi trebui să îndure pe Disescu, lăsînd pe alții inconsolabili. :
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fermă de a da ţeranilor pămînt şi vot. Le voia de o 
singură formă peniru toţi, absolute şi imediate. Obiec- 
lam că pentru pămînt, ca să se evite o rupere de e- 
chilibru şi multe abusuri, ar fi mai polrivit să.se e- 
dicteze arendarea numai la țerani, tovărăşia pe zece 
ani cu proprietarul, pentru ca, pe urmă, fără pierderi 

„în clădiri şi vite, fără lipsă de credii, obştea ţeră- 
-mească să se despartă puternică şi capabilă de a trăi 
în adevăr şi, în locul unui sufragiu universal de toro- 
cală, unul pe categorii, pe „curii”, ca în Bucovina, fie-. 
care clasă avindu-şi numărul de represintanţi, potri- 
vi nu cu numărul simplu, ci cu întreg rostul în e; 
conomia naţională. Planul. a părut prea complicat u- 
nui om pe atît de grăbit acuma, pe cît. înainte de a-. 
ceasta,' mulți ani de zile, fusese satisfăcut cu oportu- 
nismul curent. Cum, pe de altă parte, el răspingea ori- 
ce pact făţiş, puindu-mi în vedere susținerea pe supt 
mînă a unui număr de partisani la alegerile pentru 
Parlament,. interesanta întîlnire, care mi-a rămas tot- 
deauna vie în minte şi de care adesea ori am fost 
adus a vorbi, rămase fără urmări, eu rămînînd în insig- 
nificanța unei mici grupări, organisată ca partid de 
curînd, dar total nerecunoscută de rege, iar el pregă- 
tindu-se pentru o carieră triumfală în care nu cre- 
dea că-i trebuie numai decît şi sprijinul mieu inorali. 
Asupra actorilor ultimelor evenimente, miriştri şi 

diplomaţi, ca. şi asupra suitei lor, succesul avu un e- 
fect ameţitor. „Maiorescu însemna că Regele îl asămă- 
nase față de un amic ca singurul vrednic de a sta 
lîngă marea amintire a lui Kogălniceanu şi el bănuia 
că de la Curte vine articolul de ziar „Doi bătrîni”, în 
care era pus pe aceiași linie cu Suveranul?. Take lo- 

1 Brătianu nu voia să admită nici aceia că a căuta să inscrie 
pe oricine întrun partid, „ca pe catastiiele Țiganilor de odinioară, 

„suprimă orice judecată şi opreşte orice iniţiativă a corpului electoral. 
2 Memorii, p. 102, 104. 
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nescu, care văzuse cum toată gloria acțiunii militare şi 
a tratatului trece asupra şefului.său ministerial, își pre- 
gătise -un întreg program de desvoltare a resultaielor 

„atinse, căutînd să cîştige pentru hegemonia romănească 
şi pe Turzi, pe cari Maiorescu unu voise cu niciun preţ 
să-i primească la conferinţă! şi să capete merite proprii 
împăcînd în chestia insulelor de lîngă coasta asiatică, 
Lesbes, Chios, pe aceştia cu d. Venizelos, căruia îi pro- 
punea o frățească prietenie pe care diplomalul cretan 
o primi cu o deosebită satisfacție. a 

Ministrul austro-ungar la Bucureşti semnala. pofta 
„unor liberali de a avea Vidinul, pe care-l amenințau Sîr- 
hii, şi, în cas de ocupaţie, era să colaborăm şi noi pentru . 
a-l păstra Bulgarilor?, chiar Ruseiucul şi Varna5, dorite 
de Carol -L-iu, încă de pe la 1903, unde trupe romăneştii 
întraseră un moment. In același sens seria ziarul lui 
Carp, Cuvintul. loan |. “Brătianu mă cerceta cam ce 
am putea cere peste Dunăre, indiferent de la cine. 

Iar lumea d'imprejur, văzînd cît de uşor, aproape 
tără jertfe, „se merge la astre”, reluă de îndată ve- 
chiul fel de a trăi, căutînd să uite asigurarea Bulgarilor 
că în cinci ani cel mult „şi noi vom veni la voi” „ fireşte 
cu alte procedee decit cele întrebuințate în Bulgaria de 
armata noastră. Nicio reformă a unei armate, mai nu- 
meroase, mai ascultătoare. şi mai entusiaste decit răs- 
punzînd cerințelor tehnicei moderne; nu va ocupa cei 
abia doi ani. de liniște în cari, supt apropiata cîrmuire 
a lui Ioan I. Brătianu, trebuiau să se zămislească retfor- 
mele. 

Deccamdată erau încă _greutăţi externe în ce priveşte 
recunoaşterea tratatului. “Opinia publică europeană ră- 

1 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 1019-20. Ci. ibid. p. 1061. 
2 Die Grosse Politik, XviII, pp. 653-4. 
3 Corespondenţa austriacă, VI, pp. 1068, 1099. 
+ Maiorescu, în lulie- -August.
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mâînea recunoscătoare Romăniei pentru că aşa de iute 
şi în aparență definitiv stînsese, cu foloase mari pen- 

„tru propria ei gospodărie, un foc de la care se puteau a- 
prinde .şi altele, mult mai mari. Din Franţa, veneratul 
mieu fost profesor, academicianul Charles Be&mont, îmi 
trimetea o scrisoare pe care, cu criticile şi recunoașterile 
ce cuprinde, cred că este: bine s'o retipăresc aici: 
„Lți voiu mărturisi ca la începutul războiului balea- 
nic atitudinea Romăniei îini făcuse rău. Nu puteam în- 
felege pentru ce guvernul d-voastră părea că unită pe 
czle trei milioane de Romini din Ardeal şi pentru ce 
făcuse cărdăşia, ori părea că o face, cu Austro-Ungaria. 
Toţi Romînii pe cari i-am cunoscut pănă acuma îmi 
vorbiseră de Unguri şi de regimul lor cu o aşa: de'mare 
amărăciune, încât în ochii miei Ungurii trebuiau să fie 
priviți de Romîni- absolut că şi Turcii. Pe urmă, cind 
cele d'intăiu biruințe ale aliaților sfărîmară ce mai ră- 
mînea din puterea otomană, cînd împărţirea spoliilor 
era să se facă între învingători, n'am putui vedea fără 
neplăcere. Romănia venind să ceară, să reclame, să 
pretindă partea ei de pradă, ca întrun colț de codru. - 
„Enorma prostie a Bulgariei a produs cea mai feri- 

cită din schimbări. Atunci atitudinea Romăniei, foarte 
netedă, foarte hotărită, în acelaşi timp cînd era şi 
foarte moderată, a produs cel mai bun efect. Pentru că 
azi ultimul cuvînt al polilicei internaţionale se resumă 
în „compensaţie”, ceia ce a reclamat ea era moderat, 
mai ales față de creşterea considerabilă a Bulgariei, 
chiar învinse (din greşeala ei, foarte marea ei gre- 
şeală!). Loialitatea alianţei ei cu ceilalți Balcanici, răpe- 
ziciunea mobilisării ei, ireproşabila purtare a trupelor 
ei, care iorma un contrast atît de bătător la ochi cu fe- 
rocitățile celorlalți, au cîştigat Romăniei un prestigiu 
considerabil. In sfîrşit, felul răpede cu care au fost con- 
duse negociaţiile care au dus la pacea de la Bucureşti 
a consacrat hegemonia Romăniei în regiunea balcanică, 
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“Tratatul de la București e un act internaţional dev în- 
semnătate considerabilă pentru viitor, care creşte foarte 
mult prestigiul Romăniei. - - 

„Fără îndoială unii înfăţişează de pe acum ca pe- 
rimat, ca trebuind să fie revisuit îndată, fie. de Europa, 
fie de învinșii de ieri. Dar noi am învăţat de patru- 

„zeci de ani încoace că nimie nu poate dura mai înde- 
lung decit un acord provisoriu întemeiat pe puterea brutală. Dacă Baleanicii sînt cuminţi, ei vor întrebuința 
cei patruzeci de ani cari vin ca să-şi îngrijească ră- 
nile acestui războiu grozav şi să repuie în valoare țe- 
rile cucerite. In fruntea lor tvebuie să rămiie Romă- 
nia. Şi-mi vine să repet acel strigăt pe care l-am scos 
de atîtea ori cînd am trecui prin ţara d-voastră (cu o- 
casia excursiei Societăţii Ştinţitice): Trăiască Romănia” 
(în romăneşte)!. Iar unul dintre -cei mai mari erudiți Şi cugetători germani, Ulrich von Willamowitz-Moel- 
lendortt, se exprima așa: „Astăzi nu se poate trimete 
o scrisoare în Romănia fără a exprima felicitări. Țara | dv. şi guvernul dv. ştiu ce vor şi au curajul de a voi: 
atunci succesul meritat nu lipseşte. Ştii că : Romă= 
nia şi Românii au în Germani şi în Imperiul nostru prieteni sinceri”2. Anglia făcuse de la început reservele 
sale Şi ministrul Rusiei la Bucureşti, Șebeco, care mai cercase şi altfel să puie frîu avîntului, stre- “curase oarecare obiecţii, pe care, neavînd ordine, nu „le-a susținut. Din parte-i, conducătorul politicei Im- periului, Sasonov, telegrafiase lui Maiorescu -— apoi şi Ţarul lui Carol I-iu—, felicitîndu-] pentru izbinda a- cestor pourparlers de la Bucureşti, la care preşedintele Consiliului romîn răspunse vorbind de „iratat”e. Şi 

  

1 Şi în Aefiunea diplomatică, pp. 238-9. 
* Textul german ibid, p. 223. 
3 Corespondenţa austriacă, VII, pp. 118-9. 
* Maiorescu, p. 108; Corespondenţa austriacă, VII, pp. 103-4,
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ambasadorul rusesc la Constantinopol, Necliudov, cre- 
„dea că va fi un congres european. 

Oposiţia cea mai pulernică a fost aceia care se pu- 
tea aștepta, din partea Austro-Ungariei, care avu, uri 
momeni, speranța că Anglia, Rusia şi chiar Germania 
9. vor sprijini. După laude peniru politica de om de. 
Stat și cuminte a regelui”, Berchtold observa lui 
Firstenberg, care va vorbi de „pacea putredă” şi pli- 
nă de primejdii, că totuşi trebuie tratatului „forma 
eurcpeană” (31 Julie)3; îndată ce Romănia nu va fi ne- 
părtenitoare şi nu va ținea samă de interesele austro-un- 
gare, revisia-va interveni. Observaţia lui Şebeco că. ast- 
fel „se produce. un efect deplorabil şi se dă o lovitură 
Coroanei şi guvernului” rămase fără efect. Din parie-i 
guvernul acesta dădea o singură asigurare: că în zădar - 
Paşici cere o alianţă care nu i se va da,.că se va mer-. 
ge cu Serbia numai atîta timp cât va fi nevoie peniru 
a înfrîna Bulgaria5 şi de fapt Maiorescu sfătuia la 
condescendență față de Austro-Ungaria pe Spalaicovici, 
mergînd pănă acolo de-i spunea, ca exemplu de bu- 
nă conduită în această direcţie că „se află trei milioane 
de Romîni în Austro-Ungaria şi niciodată Romănia nu 
şi-a lăsat influențată politica externă prin această . în- 
'prejurare “6. - 

O telegramă de felicitare fu smulsă cu greu lui Frau- 
cisc-losif, care ştersese cu mîna sa adiectivul de „înţe- 
leaptă” pentru politica amicului său din Bucureşti î La 
obiecţia lui Maiorescu contra calificației prin notă ofi- 
cială că tratatul e „un aranjament prealabil”, că nu.” 

' Idid., VI, p. Ieco. 
2 Ibid,, p. 930. 
2 Ibid., pp. 972-4; VII, pp. 82-4. 
+ Ibid., VI, pp. 537-8, VII, p. 22. 
5 did, p. 84. | A 
* Ibid., pp. 36-7. Ci. ibid, pp. 104-5, 126-7. 
" Ibid, p. 126. 
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poate fi vorba de o revisuire a tratatului din Berlin, de 
vreme ce nu sa hotărît asupra unor teritorii turceşti, 
Berchtold răspundea că şi împărţirea, nu numai 'des- 
facerea unui asemenea teritoriu e 'de competență eu- 
ropeană. | 

Bucureştii fuseseră încîntaţi de o tele gramă a lui Wil- 
helm al Ii-lea, care felicita pe Carol pentru. o ispravi. 
definitivă. Ambasadorul austro- -ungar linişti pe Berch- 
told cu observaţia că Impăratul n'a făcut decît să răs- 
pundă la telegrama rudei şi aliatului și că tonul sg 
explică prin sentimentele lui de antipatie față de Ter-.- 
dinand al Bulgariei. Mâi tîrziu se luă 'notă că miniştrii 
mau. ştiut. nimic de actul imperial!. Nu se crezu nece- 
sar să se presinte astfel de lămuriri şi pentru o tele- 

- gramă deschisă prin care prinţul imperial al Germa- 
niei sfătuise să se iea cît mai i mult fără nicio considera- 
ție faţă de puteri?. 

Dar Maiorescu, proptindu-se contra opiniei publice, 
nu pierdea nicio ocasie ca să afirme că în politica &x- 
ternă a Romăniei nu Sa schimbat: absolut nimic: cel 
mult îşi îngăduia spre sfîrşitul, pe care-l ştia aproa- 
pe, al acestei tulburate, dar roditoare guvernări, să 'ob- 
serve miriistrului austro-ungar, veşnice supărat, că „ce. 
ni pasă nouă, mai'la urmă, de raportul Austro- nUgariei 
cu Serbia”. Din parte-i, în memoriul în. care Ioan JI. 
Brătianu schița regelui politica de reforme pe care-şi 
propunea să o urmeze, el promitea aceiaşi credinţă faţă 
de Monarhie, aceiași atiutdine. foarte modestă faţă de 
Serbia. “ 
"Cînd, în Octombre al aceluiaşi an, am vrut.să merg: 
la Belgrad pentru a duce regelui Petru clopotul, desco- 
perii la biserica Madona Dudu din Craiova, pe care bu- 

* Ibid,, pp. 159- 62, 333; Die Grosse Politrk, XXXIX, pp. 441-2, no. 
15.793, 

2 Maiorescu, p. 103. 
* Corespondenţa austriacă, VII, p. 367. 

id. 
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nicul său Caragheorghe îl menise capelei de familie 
de la Topolnița — şi credeam că Statul ar putea „ocroti 
acest gest de "prietenie, generalul Cristescu, sfătuitor 
al armatelor sîrbeşti, venind cu mine pe un. vas ro- 
mănesc—, audiența cerută regelui a fost zăbovită şi Su- 
veranul s'a arătat vădit indispus de intenţia mea, în: 

“faţa căreia ridica tot felul de obiecţii. Totuşi m'am dus, 
şi primirea a fost deosebit de bună, regele Petru. pipăind. 
foarte mişcat arama înstrăinată şi dînd oaspeţilor ro- 
mini o masă de gală, .presidată de el însuşi, Paşici 
fiind -de faţă, care, la altă masă, în presenţa şi a mi- 
nistrului Romăniei, îmi observa în particular: ce pă- 
cat e că Romănia înţelege a-şi păstra mânile libere. 
Regele însuşi felicitat pentru cuceririle: sale asupra 
Turcilor, vorbi, cu același dor ca şi, la Bucureşti, pri- | 
mul său ministru, de provinciile iredente, Bosnia, şi Her- 
țegovina, care înseamnă mult mai mult, Intr'o convor- 
bire cu mine: lă Bucureşti, Paşici mă “asigurase că sînt 
desiul de tînăr ca să văd şi unitatea romănească. desă- 
vîrşită prin căderea Monarhiei, şi soarta era să-i fie 
destul de îngăduitoare marelui ministru pentru .ca să 
vadă el însuşi o Iugoslavie reunită. 

Dar cine nu credea — de loc — în asigurările de 
credință romăneşti erau emisarii diplomatici ai Aus- 
tro-Ungariei înseşi, cari dădeau prin neliniștea şi în- 
grijorarea lor cele d'intăiu semne ale unui nauiragiu a- 
propiat. 

Rapoartele din N ovembre, vremea cînd Take Ionescu, 
grăbil să apuce înainte de venirea liberalilor, îşi cu- 
legea succesele la Atena şi se continua jocul cu prinţul 
de Wied în Albania, ale trimisului special, contele Ho- 
yos, sînt în această privință de o sinceritate absolută 
şi de un mare dar de a prevedea. EI semnalează că 

  

1 Acţiunea militară, p. 201. | . 
? Corespondenţa austriacă, VII, p. 546 şi urm.   
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militarii vor războiul cu Austro-Ungaria. „Sufletul ro- 
mănesc e îndreptat spre Ardeal.” Se ştia acum că este-- 
o deosebire între politica Germaniei şi a Austro-Unga- 
riei. În cas de războiu general, Romănia, ale cării sim-. 
patii sînt mai curînd pentru Rusia, se va pierde. Numai 
un războiu victorios.al Austro-Ungariei ar putea schim- 
ba situaţia. Reforme în Ungaria, bune în ele însele, nu 
se pot recomanda însă, ca o concesie făcută „vanității şi 
şovinismului romănesc”, care sar exalial. Berchtold, 
care, credea altfel şi spera să poată lucra, în ciuda a- 
gitațiilor naţionaliste şi a legăturii romîno-sîrbeşti ne-. 
scrise, în Peninsula Balcanică?, se înşela. Dar şi la 
Berlin oameni! în situaţia lui Beihmann-Holveg și Zim- 
mermann stătuiau stăruitor pe Austro-Unguri să se ra- 
zime pe Romănia şi chiar să se cruţe Serbia, împo- 
triva căreia se lucra necontenit. la Viena: aceasta cînd, 
la Belgrad, alcătuitorul ligei auti-turce, priceputul şi, 
energicul Hartvig, dădea ca o siguranță că „după Turcia 
se va pune chestia austriacă”4, ” 

Faţă de aceste insistenţe, cercurile arhiducelui moşte-. 
nitor crezură că'o anchetă la faţa locului, şi nu una de 
cîteva zile a unui oaspete ilustru sau a unui agent de 
informaţie, ci a unui resident care să nu facă diplo- 
mație pentru diplomaţie, ci să fie un om politic, un 
spirit independent, un om de cea “mai bună sociă- 
ate, un factor de importanță şi un om de viitor, se 
mpune. Astfel în aceiaşi lună de pipăiri se dădeau con- 
elui Czernin, numit ministru la Bucureşti, instrucţiile, 
u totul nouă, pe care le resumăm aici. 

El va pune neted chestiunea. O înţelegere cu Sîrbii 
imposibilă: ori această țară va fi cu totul scăzută, 

ri Monarhia se va zgudui pănă în temelii. Romănia, 
' Ibid, pp. 537-9. 
2 Ibid., pp. 555-6, 
2 Ibid., pp. 573-4 (cî. Die Orosse Politik, Zoc. cit, passim). 
* Ibid., pp. 582-3.
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care pr otită mai mult ea decit marea aliată din: legătura 
de astăzi, nu poate merge pe. două. căi odată, Romînis 
din Ardeal şi Ungaria, ca şi cei din Bucovina, sînt mai 
fericiţi, deci şi mai mulțămiţi decît cei. din Rusia, .sau 
şi din Serbia. Ce-a fost pe timpul crisei balcanies, cu . 
greşelile unora sau ale altora, să se uite. Un drum 
nou. se poate. deschide.: Şi Germania, care, din .con- 
ira, slăruia pentru Sîrbi!, îl vrea. Dar pentru aceasta 
se cere sinceritate: deci tratatul de alianţă să se publice, 
pentru ea toată lumea, azi pornită contra Austro-Uu-: 
ariei, să-şi dea samă de riscul jocului pe care-l face? 

Intăia conversaţie cu regele Carol fu întipărită de 
acea sinceritate cu care Suveranul se credea îndatorit 
față de intimul arhiducelui, amicul său. Incepu cu 
chestia romănească: dacă politica lui Tisza se poate 
lăuda, mai sînt în Ungaria şi alţii, ca Andrassy și Ap- 
ponyi, cu cari înţelegerea nu e posibilă. A nu- ținea 
samă de solidaritatea romănească, acum existentă, ar 
fi imposibil; el, regele, poate da, cum a mai făcut-o, 
unele sfaturi, și atît. In ce priveşte „Balcanii,. omul po- 
litic vienes recunoscu uşor că în fața lui stă cineva care 
îşi reservă „rolul de arbitru în Balcani”. Faţă de Sîrbi 

_recemanda moderație. Avea nevoie, se vedea, de din- 
şii, ca unul care aștepta o nouă descurcare cu Bulga- 
rii, Şi curînd, „în cinci, şase ani”. In orice chip, „Romă- 
nia nu poate suferi o Bulgarie Mare lîngă dînsa”,—Nici 
noi o Serbie Mare. De altiel, adăugia regele, cu scepli- 
cism, „nu se poale face polilică pe un timp indetermi- 
nat: cine poate ști cum se va înfățișa Europa în zece 
ani?'5, 

“Altă dată regele precisa mai clar și mai.crud: Romă- 
nia nu va ataca Monarhia, dar, cum sînt lucrurile, înti”o 
cenfiagraţie generală, nu se poate merge cu Austro-Un- 
  

! Ibid, pp. 657-8 (conversaţie a unui Velics cu Wilhelm al li-lea), 
> Ibid., p. 588 şi urm. (26 Novembre). 
2 Ibid., pp. 597- 600 (80 Novembre), 613. 

      

Dc
 
C
I
 

zi
s 

S
E
E
 

n 
m
a
m
a
 
i
i
 sea

 
m 
t
t
 
e 

na



ÎNTRE DOUĂ CRISE - 175 

garia, cînd tinerii oiițeri vreau cucerirea Ardealului. . 
Chestia ardeleană e aceia care „taie drumul”, - 
Inceputul cu regele nu era îneurajator: cel cu Brătia- 

nu, că viitor preşedinte de Consiliu după retragerea lui 
Maiorescu, dar nu ştia de înoirea alianţei, şi mai puțin. 
Pentru a se păstra alianţa, pe care el ar fi declarat 
ministrului german că o crede imposibilă”, ar tre- 
bui să i se modifice basele, şi iarăşi vorba căzu asupra 
Ardealuluj. Bulgaţia e un „duşman de moarte” şi se 
crede că succesul contra si e şi contra Austro-Un= 

_gariei?. 
| 

Și Take Ionescu vedea în situaţia Romiînilor de peste 
munți „punctul bolnav”. Maiorescu singur,  Sculat 
de pe boală, va fi mai optimist şi mai gata de conce- 
sii: el' credea că stările de spirit sînt lucruri trecă- 
toare, dar, oricum, trebuie schimbat ceva în situaţia 
Romiînilor din Ungaria. In ce priveşte publicarea tra- 
tatului, de care ceilalți, cu Suveranul în frunte, evi- 
tau să spuie un cuvînt, e bine să se tacă, bine şi peii-. 
tru „stradă”, dar pregătirea să fie în ce] mai mare se- 
cret şi actul să cadă ca un trăsnet3! Ti oţi, observă Czer- 
nin, „spun că opinia publică decide şi că ea e pentru 
Ardeleni. Aici e un singur sentiment naţional”. Şi con- 
vingerea lui Czernin, care studiază de zece ani ast- 
tei de probleme, e că nu se poate opri desvoltarea unui 
popor, că nu se pot pune piedeci unor curente capa- 
bile de a dărîma totul în cale. „Mai există oameni cari 
cred că se pot guverna Românii din Ungaria cu legi 
şcolare ca ale lui Apponyi şi cu jandarmii? Ungaria 
însăşi e locul de clocire al iredentismului romin care 
se ridică... Contra disposiţiei întregului popor romănesc . 
nu merge, şi această disposiţie atîrnă de ce se petrece 
în Ungaria... Hotărirea asupra viitoarelor noastre rela- 

' Ibid,, pp. 617-8, 622-3, 626-9. 
* Ibid., pp 6008-9, 624-5, 
* Ibid., pp. 641-2 (Decembre).
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-care e profită mai mult ea decât marea aliată din legătura 
-de astăzi, nu poate merge pe două. căi odată, Romînii,, 
din Ardeal şi Ungaria, ca şi cei din Bucovina, sînt mai 
fericiţi, deci şi mâi mulțămiţi decât. cei. din Rusia, sau 
și din Serbia. Ce-a fost pe. timpul crisei balcanice, cu 
„greşelile unora -sau ale altora, să. se uite. Un drum: 
nou se poate deschide. Şi Germania, care, din con- 
ira, stăruia pentru Sîrbi!, îl vrea. Dar pentru aceasta 
se cere sinceritate: deci tratatul de alianţă. să se publice, 
peniru ca toată lumea, azi pornită contra Austro-Un- 
ariei, să-şi dea samă de riscul jocului. pe care-l face?. 

Intăia tonversaţie cu regele Carol fu întipărită de 
acea sinceritate cu care Suveranul se credea îndatorit 
față de intimul arhiducelui, amicul său. Incepu cu 
chestia 'romănească: dacă politica lui Tisza se poate 
lăuda, mai sînt în Ungaria şi alţii, ca Andrassy şi Ap- 
ponyi, cu cari înţelegerea nu e posibilă. A nu” ţinea 
samă de solidaritatea romănească, acum existentă, ar 
fi imposibil; el, regele, poate da, cum a mai făcut-o, 
unele sfaturi, și atît. In ee priveşte Balcanii, omul po- 
litic vienes recunoscu ușor că în faţa lui stă cineva care 
își reservă „rolul de arbitru în Balcani”. Faţă de Sîrbi 
reccmanda moderație. Avea nevoie, se vedea, de din- 
şii, ca unul care aștepta o nouă descureare cu Bulga- 
rii, şi curînd, „în cinci, şase ani”. In orice chip, „Romă- 
nia nu poate suferi o Bulgarie Mare lîngă dînsa”,—Nici 
noi 0 Serbie Mare. De altfel, adăugia regele, cu scepti- 
cism, „nu se poate face politică pe un timp indetermi- 
nat: cine poate ști cum se va înfățișa Europa în zece 
ani 5. 

Altă dată regele precisa mai clar și mai crud: Romă- 
nia nu va ataca Monarhia, dar, cum sînt lucrurile, înti”o 
eunilagraţie £ generală, nu se poate merge cu Austro- Un- 

ae
 

' Ibid., pp. 651-8 (conversaţie a utui Velics cu Wilhelm al [1- -lea). 
” Ibid., p. 588 şi urm. (26 Novembre). 
a Ibid., pp. 597- 600 (80 Novembre), 613. 
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garia, cînd tinerii ofiţeri vreau cucerirea Ardealului. . 
Chestia ardeleană e aceia care „taie drumuP'r. Ă 

Inceputul cu regele nu era încurajator: cel cu Brătia- 
nu, că viitor preşedinte de Consiliu după retragerea lui 
Maiorescu, dar nu şiia de înoirea alianţei, şi mai puţin. 
Pentru a se păstra alianţa, pe care el ar fi declarat 
ministrului german că o erede „imposibilă“, ar ire- 
bui să i se modifice basele, şi iarăşi vorba căzu asupra 
'Ardealuluj. Bulgaria e un „duşman de moarte” şi se 
crede că succesul contra ei e şi contra Austro-Un- 
gariei?. . | 

Și Take Ionescu vedea în situaţia Romînilor de peste 
munţi „punctul  bolnâv”. Maiorescu singur, sculat 
de pe boală, va fi mai optimist și mai gata de conce- 
sii: el' credea că stările de spirit sînt lucruri trecă- 
toare, dar, oricum, trebuie schimbat ceva în situația 
Romînilor din Ungaria. In ce priveşte publicarea tra- 
tatului, de care ceilalţi, cu Suveranul în frunte, evi- 
tau să spuie un cuvînt, e bine să se facă, bine şi pen. 
tru „stradă”, dar pregătirea să fie în cel mai mare se- 
cret şi actul să cadă ca un trăsnet3! “Toţi, observă Czer- 
nin, „spun că opinia publică decide şi că ea e pentru 
Ardeleni. Aici e un singur sentiment naţional”. Şi con- 
vingerea lui Czernin, care studiază de zece ani ast- 
fel de probleme, e că nu se poate opri desvollarea unui 
popor, că nu se pot pune piedeci unor curente capa- 
bile de a dărîma totul în cale. „Mai există oameni cari 
cred că se pot guverna Romînii din Ungaria cu legi 
şcolâre ca ale lui Apponyi şi cu jandarmii? Ungaria 
însăşi e locul de clocire al iredentismului român care 

se ridică... Contra disposiţiei. întregului popor romănesc . 
nu merge, şi această disposiţie atîrnă de ce se petrece 
în Ungaria... Hotărîrea asupra viitoarelor noastre rela- 

: Ibid., pp. 617-8, 622-3, 626-9. 
 Ibid., pp 608-9, 6245. 
3 Zbid., pp. 641-2 (Decembre).
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“ţii cu Romănia nu cade în Viena sau în Bucureşti, ci în. 

Budapesta.” Deci politica internă să se subordoneze 

celei externe, ori acesteiă din urmă să i se caute alt 

drum !|] 
Conflictul cu Berchtold era astfel deschis. Cancelariul 

austro-ungar zicea: publicarea fără concesii Rominilor . 

din Ardeal, şi i se răspundea: întăiu concesii şi apoi pu- 
blicarea?. Erau cele două politice austriece: cea de azi, 

răzimată pe: Unguri, cea de miîni contra lor! 
Cu începutul anului următor ministrul de la care 

se aşteptă atîta — sau căderea faţă de Romănia a po- 

liticei arhiducelui — era sfîrşit ca rol. Incepea să inor- 

măie şi el despre „grandomania” şi , „vanitatea Ro- 

mînilor”2, Şi Brătianu, ajuns la ţinta sa, ca şei de gu- 

vern, punea neted, într'o discuţie în care a fost vorba şi 

de călătoria la Petersburg a Prințului Moștenitor pen- 

tru căsătoria rusească a fiului, întrebarea: ce valorează 

un tratat—acuma ştia de dînsul-—fără opinia publicăt? 
El se arăta -uimit de declaraţia lui Tisza că Monarhia 

negociază cu Bulgarii şi presinta situaţia sa ca „extra- 

ordinar de dificilă”, dacă în Ardeal nu se face nimic”, 
Czernin observa cu bănuieli întemeiate presenţa la Bu- 

curești şi a lui Paşici şi a d-lui Venizelos, din nou aliați, 
pe cari-i preocupa crisa turco-greacă pentru Chios şi 

Lesbos şi mijoacele de a opri o cooperaţie, fățișă sau 

mascată, între Turci şi Bulgarif, 

Negocierile între Ardeleni şi Tisza se rupseră şi 

regele stăruia ca măcar să nu se facă ruptura în aşa 

fel de să nu se mai poată relua?. In această direcţie 

1 Ibzd., pp. 9-10, 613. 

“2 Ibid.; pp. 664-5, 671-2. Ci. şi raportul lui Czernin de pe pp. 

672-4, şi părerea lui Merey, ambasadorul austro-ungar la Roma, 

3 Ibid., pp. 717-8. 
+ Ibid., pp. 790-2. Cî. şi ibid., pp. 811-2. 

5 Ibid., pp. 840-1 (8 Februar 1914), 854-6. 

5 Ibid,, p. 85%. Brătianu o explică; ibid., pp. 855-6, 859-6), 865, 

882-3, 903. 
1 Ibid. pp. 885-7.
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nu se mai putea lucra. Activul creier al lui Czernin, 
doritor de a nu se întoarce fără un resultat cît de cât 
corespunzător marilor speranţe puse într'însul,, căută 
atunci în altă parte şi se zăpăci, ajungînd în tabăra 
făuritorilor de proiecte: la 11 Mart el discuta serios pe 

"acela al lui Filipescu de a se ceda Romăniei Ardealul. 
pentru ca aceasta de sine să se adauge întreagă Mo- 
narhiei; obiecta numai că nu e o ideie nouă: el însuși 
a apărat-o, și regele chiar, îngrijat de ce va fi după 
moartea sa, ar îi făcut alusii la dînsa. Mai bine a- 
ceastă discuţie decit una cu Brătianu, „om uns cu toate 
unsorile” şi care-l crede mai prost de cum este”... Şi 
iată-l în conversaţie cu însuşi concurentul în materie 
de ideologie fantastică: Aurel Popovici vine să-l vadă, 
foarte pesimist, furios pe guvern: „sînt orbi la Viena 
dacă socot că Romănia mai este de partea Monarhiei: ea 
va îrece întăiu”—spunea profetul—,printr”o perioadă 
de aşteptare, apoi va da aliatei, de care e nemul- 
țămită, lovitura de moarte?”, 

Atunci, la sfîrşitul lui Mart, Berchtold, care socotia 
Bulgaria încă prea slabă, nesigură şi care conta pe le- 
găturile armatei cu regele, pe sfaturile Berlinului, prin 
tînărul prinţ Carol?, întors din garnisonă de acolo, pe 
unii şeji ai Romînilor, ca d. Vaida Voevod, romanticul 

“ represintant,_chipos, elocvent şi stătos, al Romînilor în 
Camera din Budapesta, cedă în materie de publicare a 
tratatului. Cine ştie?, poate după ce Tisza, care-şi păs- 
tează bunele disposiţii, va isprăvi de tratat cu BRo- 
mînii4, Germania va fi de aceiaşi păreres! 

1 Ibid., pp. 956-7. 
> Ibid., pp. 1000-1. 

2 Ibid., pp. 1080, 1014-5. 
+ Ibid., pp. 1006-9. Ci. Scrisorile lui Tisza publicate de Acade- 

mia Maghiară, 3 vol. - . 
5 Corespondenţa austriacă, VII, p. 1028. Wilhelm al II-lea răs- 

punde: Basarabia generalului Perticari, guvernorul prințului, care-i 
spusese: Ardeal. 12,
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Işi poate închipui cineva strigătul de indignare al ace- - 
luia care pentru aceasta fusese trimes şi căruia i- a fost 
Ușor să dăriîme toate argumentele superiorului său, Agi- 
tațiile Ligei Culturale, care-şi avea acum iar o direcţie 
războinică, erau de natură a-l exaspera şi mai mult?. EL: 
ajunse pănă a-i cere unui om ca preşedintele Consi- 
liului, care, bine înţeles, refusă satisfacția complectă pen- 
tru limbagiul profesorului . Bogdan-Duică, secretarul cel 
nou -al Ligii, ori al unui Virgil Arion, scuse ca acelea 
care acopăr de ruşine pentru toate timpurile memoria 
lui Dimitrie Sturdza; el merse pănă la injurii în ure- 
chile inofensivului ministru de Externe Porumbaru3. 

Această nervositate nu părea însă legitimată în mo- 
mentul cînd Carol I-iu, prinţ cu multe mijloace, a- 
dresa lui Francisc-losif, la 23 April, ca mulțămită 
pentru o felicitare de ziua naşterii, cea mai căldu- 
roasă din toate misivele sale, vorbind de „netăgăduitele 
greutăți înlăuntru, care. sînt hrănite sistematic şi de 

„afară, pentru a slăbi legăturile noastre”, dar ele „nu 
vor zgudui sirînsele legături care sînt aşa de inult 
în interesul ambelor. noastre țeri. Neplăcutele curenie 
care au răsărit de la un timp şi sînt în relaţie cu lup- 
tele interne, de partid, trebuie considerate ca un fel 
de paroxism, care se manifestă mai adesea în țeri 
tinere. Aceste apariţii nu vor influența de loc buna 
legătură între Statele noastre: le poate asămăna ci- 
neva cu un furios şivoiu de munte pe care nu trebuie 
să-l opreşti cu sila, căci atunci face mai mult rău” 
Dar, în chiar aceiași zi, regele relua față de Czer- 

„Rin vechea lui tînguire, în care nu introducea nicio ideie 
nouă, evitînd cu îngrijire orice angajament faţă de 

„viitor5 , 

“ Ibid., pp. 1022-73. . 

: Ibid., pp. 1027-8. E : . 
„3 Ibid., pp. 1034-6, 1C41-5, 1047. . . 
* Ibid,, pp.. 10723. , 

> Jbid., Pp. 1073-6. Ci. ibid., pp. 1078-9. 
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In acel moment, visita Țarului la Constanţa era acum 
hotărită, şi Berlinul declara că mare nimic împotriva 
ei, iar Czernin, decorat pentru  ocasie şi poitit şi 
el la serbările în cursul cărora Nicolae al II-lea trecu în 
revistă regimentul de cavalerie romănesc care i se 
închinase, fu asigurat că mar fi fost vorba decît de un 
act de politeță i, ceia ce nu-l va împiedeca pe mi- 
nistrul austro-ungar să spuie că „ziua de la Cons- 
tanța represintă o piatră mniliară în, cursul vieţii Sta- 
tului romîn şi poate şi în aceia a Monarhiei”2. Dar Sa- 
sonov  veni--la Bucureşti şi făcu împreună cu Bră- 
tianu o mică excursie în Ardeal, care dădu lui Czernin 
prilejul unei noi intervenţii diplomatice 3, 

: Ibid., VU, p. 131 şi urm. 
2 Ibid:, pp. 1736, 
3 Ibid, p. 150 şi urm.



3, RĂZBOIUL FUROPEAN 

ŞI NEUTRALITATEA _ROMĂNIEI. 

La 28 Iunie Arhiducele Moştenitor, de un timp factor 
important în politica Monarhiei, era ucis, împreună 
cu soţia sa morganatică, la Seraievo, de un băiat de 
liceu care înţelegea să apere asttel drepturile la viaţa: 
întreagă ale poporului său. Asupra lumii întregi trecu 
fiorul. celor mai rele prevestiri, de şi cele d'intăiu 
zile trecură liniștite, Francisc Iosif, nepărînd mişcat 
prea mult de. dispariția aceluia în care vedea. de 
multă vreme un rival incomod, dacă nu chiar un stă- 
pin.  -- 

Cînd însă partidul care recomanda de mult războiul 
preventiv pentru scăderea sau desfiinţarea, anexarea 
Serbiei primejdioase îşi pregăti întregul aparat de in- 
tervenție, din care războiul, de mult dorit, trebuia să 
iasă cu orice preţ, Francisc-losif, hotărît să aibă în 

“stirşii claritate deplină asupra a ce poate aştepta de 
la Romănia, adresă lui Wilhelm al II-lea o scrisoare de: 
mare însemnătate. Intr'însa, arătînd încredere în re- 
gele Carol personal, se denunța guvernul român, care 
tolerează agilaţiile Ligii Culturale şi întreţine relaţii 
periculoase cu Serbia şi Rusia. Sa mai făcut în Sia- 
tul dunărean o asemenea „politică de aventură”, dar 
atunci WilhelmI-iu n'a întîrziat să intervie „cu energie 
şi conștiință (selbstbewussterweise)“, 'Trebuie deci să. 
se zădărnicească uneltirile balcanice ale. Rusiei „prin: 
alipirea Bulgariei la Tripla Alianţă... şi, pe de altă
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parte, să se facă ştiut limpede şi desluşit la - Bucureşti 
că prietenii Serbiei nu pot fi prietenii noştri şi că 
nici Romănia nu va mai putea conta pe noi ca aliaţi, 
dacă nu se desface de Serbia 'şi nu suprimă cu toată 
puterea agitația din Romănia îndreptată contra dăi- 
nuirii Împărăției mele”1. Pe alături se desfăşura un 

„întreg plan în sensul vederilor de pănă acum: scă- 
dere a Serbiei, isolată, împăcarea Greciei cu Turcia 
şi Bulgaria, sprijinirea acesteia, „ale cării interese 
sînt identice cu ale noastre”, garantînd doar Romă- 
niei că această nouă aliată a Triplicei n'o va ataca. 

Germania se supuse acestei amicale injoncţiuni. şi 
Bethman-Hollweg făgădui să comunice la București că 
“Impăratul Wilhelm nu mai e pentru o înţelegere cu 
Serbia?, pe care căutau s'o facă autoarea sau măcar 
complicea orhorului. | 

In Consiliul de miniștri comun ţinut la Viena în 
ziua de 7 Iulie, toţi au tost pentru Bulgaria, regretînd. 
numai că nu e în stare să ajute; toţi au exprimat bă- 
nuieli faţă de Romănia, Tisza, convins că mergem 
cu Rusia, cerînd întărirea graniţei ardelene, toți erau de 
părere că este şi o iredentă romînă al cării rînd: tre- 
Dbuie să vie după ceva fi desființată a Sârbilor; ministrul 
de Războiu a întrebat pe şeful statului-major dacă are 
în Ardeal cu ce să sperie Romănia” (zur Binschich- 
ferung Rumâniens. Se va prevedea ca aceste trupe să 
nu cuprindă prea mulţi Romîni 4, 

Din partea lui, Carol I-iu refusă să recunoască o com- 
plicitate a Serbiei oficiale, admise că guvernul din. Bel- 
grad are dreptate să nu permită o cercetare prin or- 
gane austriece; el declară că nu crede în pregătirea, 

' Idid,, p. 251; ci. îbid., pp. 256-9. 
2 Ibid., p. 320. 
3 Ibid, pp. 344-5, 371 şi urm. 

"+ Lbid., p. 513.
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de care se temeau la Viena, a unirii Serbiei cu Mun- 
tenegrul; stătuindu-se cu Brătianu, dar şi cu Take 
Ionescu şi Marghiloman, a ajuns la convingerea că, 
„după uciderea Moștenitorului de Tron, viitorul Aus- 
tro-Ungariei e cu totul întunecat şi dă prilej la cel mai 
mare pesimism”!. Berlinului, arătîndu-i totuşi că „nu 
atribuie nicio valoare legăturii cu Serbia”, îi refusă o 
înțelegere cu Bulgaria pe care o execra opinia pu- 
blică 2, proiectul de alianţă cu Austria garantind. fron- 
tiera de la Bucureşti afară de casul unui atac romiîn. 

Gerimania, cu toate sfaturile de interes austriac 
date la București, rămînea de altă părere.” La 14 
Iulie Wilhelm al II-lea scrie astfel aliatului său din 
Viena: „Tot de odată am făcut să se afirme că pun cea 
mai mare valoare pe păstrarea legăturii de alianță, 
plină de încredere pănă acum, cu Romănia, care le- 
sătură şi în casul unei alipiri a Bulgariei la Tripla A- 

“lianţă nu trebuie să sutere o scădere”, 
Cînd se trimesese la Belgrad „nota cu termen”, 

care trebuia răspinsă, Berchtold făcu să se spuie to- 
tuşi la Bucureşti că în cas de războiucu Rusia se 
pune „cea mai deplină încredere în credinţa de aliat 
a regelui”, a 

Carol L-iu găsi întăiu nota „bine făcută”, dar asigurînd 
că înţelege ce este dedesupif, pe cînd Brătianu, de 
aceiaşi părere în. ce priveşte pericolul, găsi că nota 
e dură?. Apoi regele reveni asupra pericolelor ce 
se pot ivi şi nu dădu nicio indicație asupra ati- 
  

1 Ibid., pp. 347-8, 389-90. 
2 Ibid., p. 399. Berchtold zicea că aceste negocieri cu Bulgaria 

Sau comunicat lui Caroi numai „din motive de loialitate“; ibid, 
p. 409. 

2 Ibid., p. 507. 
* Ibid., pp. 442-3. 

5 Ibid, pp. 5767. 
< Ibid., p. 627. 
7 Ibid., pp. 627-8. 
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tudinii sale, chiar atunci cînd Czernin făcu prostia de 
a-i oferi şi lui o parte din Serbia (24 Iulie)!. Aşa se 
arătă şi Brătianu, care, puind la îndoială credința Sla- 
vilor și altora din armata Monarhiei, primi ca- răs- 
puns un gest insolent?, 

Din nou, la 26, Viena puse chestia amestecului even. . 
tual al Rusiei şi a „cooperaţiei aliatului loaial”, :că-, 
ruia i se dăduse asigurări de spre Bulgaria, de al că- 
rii atac bruscat Brătianu se făcuse a se teme? Î.a o- 
bişriuita atitudine evasivă se adăugi o ieşire neobişnuit 
de nervoasă contra ideii Marii Bulgarii!. | 

Atunci, la 28, Berchtold ceru Berlinului să facă pe 
aliatut şi ruda lui Wilhelm al II-lea a rupe firul în- 
doielilor publicînd tratatul?. Pănă la noua somaţie, 
răspunsul lui Carol I-iu veni în aceiaşi zi, foarte clar: 

„în cas de războiu cu Serbia singură, el rămîne neutru; 
dacă e vorba de acel cu Rusia, nu poate lucra cum îi 
cere inima: ea, Rusia, va provoca în Balcani greutăți 
care vor opri Romănia. Fără a mai pomeni de pie- 
deca pentru o cooperare militară - pe care o pune si- 
tuația din Ardeal. Dar va întreba pe miniştrii săi şi 
pe cei doi şefi ai oposiţieit, Ministrului Germaniei îi 
declarase că tot ce ar putea să deie ar fi mobilisarea 
a două corpuri de armată; „restul e necesar” contra 
Bulgariei”, . 

Dar Berchtold nu voia să creadă că e ultimul cu- 
vînt* şi Czernin apăsa, într'o nouă audienţă, la 29, 

„1 Ibid., pp. 629-31. 

2 Ibid, Pp-632-4, 
> Ibid, pp. 7401. . 
+ did. p. 780. 
5 Ibid., pp. 824-5. 
* Ibid.; pp. 831-2. — Pentru judecata asupra lui Brătianu, ibid. 

pp. 832- 3, 

? Jbid, p. 833. ot. ibid., pp. 862, 864: 

s Jbid, P. 865.
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asupra. datoriei de aliati. Iar regele, strîns de toate 
aceste stăruinți, îşi găsise refugiul într'o nouă feleara- 
mă către Francisc-losif, considerînd războiul cu Ser- 
bia, aşa de greu, ca un lucru care nu-l priveşte, dar 
pe care l-ar vrea cât mai iute înlăturat fără o se primej- 
dui pacea europeană. Şi isprăvia aşa: „Tot odată, 
nutresc dorinţa ca echilibrul în Balcani, cîştigat de țara 
mea cu atîtea jertfe, să rămiie neaiins”2. De şi o tele- 
gramă a Țarului, care vorbia de strînsa prietenie cu re- 
gele, care ar contribui să păstreze pacea cald do- 
rită” îi păru că-l poate linişti 5, 
Răspunsul î] găsia în telegrama din aceiaşi zi a lui 

Tisza: războiul cu Serbia a tost impus; hotărîrile ce 
se vor lua atîrnă numai de la împrejurări — şi se vor- 
bia de „schimbări teritoriale, în Macedonia”. Dacă Ro- 
mănia-şi părăseşte datoria de aliată, Austro-Ungaria e 
liberă să facă orice. Formula ministrului ungar e a- 
ceasta, dirză: „Ținem, Romănia în şah prin Bulgaria, 
n'avem să ne temem de nimic din parte-i şi vom re- 
gula viitorul nostru raport cu dînsa  printr'o ati- 
tudine fermă, impunătoare, pe o basă mulțămitoare, 
sigură”, | Ț 
Cum mobilisarea Rusiei :se produse, i se ceru regelui 

Romăniei să comunice la Petersburg tratatul. său de 
alianță cu Centralii şi din nou el se dădu înlături, a- 
ducînd înainte starea opiniei publice. Ca ajutor nu 
poate da decît cele două corpuri, la o distanţă de mii de 
chilometri, ceia ce înseamnă distrugerea lor şi bom- 
bardarea Constanţei, debarcarea de trupe în Dobrogea, 
revoluție în Bucureşti. Şi din nou se lăsa pe actia pe 

„cari avea de gînd să-i consulte. 

  

' Idid., pp. 866-9, 
"2 Ibid,, p. 906. 

% Ibid,, pp. 913-4. . . 
+ Ibid., p. 908. Pentru pretinsa misiune a lui Stere declaraţiile 

lui Tisza, ibid, p. 915. 
5 Idid, pp. 918-6. 

  

se 

i 3 
i 
VP 

1 

  

1 

  i 

RI 

     



RĂZBOIUL EUROPEAN ŞI NEUTRALITA TEA ROMĂNIEI 185. 

Cea din urmă armă asupra spiritului chinuit al 
- Dătrînului Suveran a fost o telegramă, ceruiă de Viena, 

la capătul căreia Wilhelm al II-lea îi amintia, în rîn- 
duri autografe, de „datoria de aliat, de onoare şi de o- 
bligaţia “Surs 9p pie însuşi” (Pțlicht der Selbsterhal- 
tung), ministrul german la Bucureşti trebuind să-i a- 
mintească şi de vechiul „portâpâe”. german de care 
nu se despărțise niciodată! ” | 

Ce s'a petrecut la Consiliul de coroană din 4 August 
se ştie. După ce regele arătase celor cari nu-l CUNOŞ- 
teau încă misteriosul act, majoritatea celor chemați n'au 
putul decit să constate că tratatul nu prevedea colabora- 
ție militară cînd Austro-Ungaria nu e atacată din două 
părți fără provocare, ci însăşi atacă o țară cu atît mai - 

- slabă decit dînsa, în ajutorul căreia vine o alta, Rusia. 
Asifel se ajunse „la hotărirea neutralității expectative 

-şi înarmate, Singur Carp rămăsese la punciul de ve- 
dere că acum a venit ceasul mult aşteptat al marşu- 
lui, cu Austria, la Chiev. Atitudinea Italiei, care se de- 

„clară neutră, aşa cum cerea tot poporul italian, a a- 
vut şi ea o influenţă asupra acestei decisiuni, 
„Am arătat, de mult, şi aiurea că regele, care părăsise 

sala îndată după acest schimb de vederi, fără a rosti 
cuvintele de supărare, chiar de ameninţare cu demi- 
sia pe care i le atribuie biograful său german ex of- 
ficio, avea toată putinţa să nu. ţie samă de aceste dis- 
posiţii ale unei adunări fără caracter legal: putea să 

„schimbe imediat pe Brătianu cu Carp, care, cu dis- 
vosiţiile lui autocratite, cunoscute de toți și temute de 
mulţi, m'ar fi stat o clipă la îndoială să-şi copleşească! 
adversarii,—între cari Brătianu însuși ar fi regretat mai 
muli puterea pierdută decît, cum -se va vedea din ce. 
urmează, orientarea adoptată—, cu starea de asediu, por- 

1 did. „947. Ci. şi ibid., p. 948. O ultimă ameninţare bulgă- p p i g „ rească, în cas de despărțire de Centrali, urmează; ibid, pp. 950-1, 
96771. — Intregiri din rapoartele germane (Grosse Politik), în 
articolul din a mea Revue historique, 1932, Iulie-Septembre. - 

PI



186. i CONFLICTUL 

nind imediat, războiul contra „panslavismului”i, Că 
n'a făcut-o, aceasta arată starea conştiinţei sale, şi în: 
acest moment, pe care o explică în de ajuns tot ceia: 
ce, de luni, de ani de zile, diplomaţia austro- -ungară, 
aşa de atentă şi aşa de stăruitoare, putuse să con- 
state la regele Romăniei. Această conștiință „vedea lim-- 
pede că mai presus de o obligaţie mai “mult decît în-- 
doielnică în care putea să fie vorba numai de onoa- 
rea sa personală, este o datorie superioară, faţă de în- 
suși viitorul poporului său, a cării unitate, deplorînd' 
apăsarea ungurească, v proclamase el mai mult decît 
odată în ciuda hotarelor trecătoare'”2. ” 

Amintiri personale mă pot ajuta să adaug la ceia ce- 
s'a spus de atitea ori pe basa notelor luate de unul din 
participanţi”, despre ce s'a petrecut în acea zi memora-. 
bilă pentru istoria poporului romănesc. 

Cu puține zile înainte de luarea hotăririi — data no 
pot indica, însehinările mele pentru această epocă negă-- 
sindu-se azi în stăpînirea mea—am fost chemat telegra- 
fic, de la Vălenii-de-Munte, de Ioan [. Brătianu, cu care 
continuam să îiu în bune legături. Am sosit seara, şi ma, 
rugat să revin a doua zi dimineaţa. 

Pănă atunci am auzit ofițeri superiori discuiind în 
plină grădină-restaurant lucruri privitoare la starea 
armatei noastre şi am fost să văd pe ministrul Serbiei, 
bătriînul Ristici, un prieten, care fusese: trimes din nou 
la noi în toată graba. Aflăiu de la dînsul că monitoarele- 
austro-ungare. bombardează Belgradul, unde, spunea 

el, se găseşte mama sa şi atîtea rude de aproape, dar 

  

* Asupra zădărniciei acestei concepții v. articolul mieu în Răz-. 
boiul nostru în note zilnice, |. 

2 V. articolul mieu „Cartea Roșie austriacă“ în Bu/fetin de Plm-. 
stitut pour betude de P Europe Sud-Orientale, 1V, 2-3. Presintind,. 
la laşi, aceste pagini regelui Ferdinand pentru a-i cere părerea. 
asupra îielului cum vedeau lucrurile, el l-a aprobat în scris. 

3D. 1. G. Duca. V. articolul d-lui Gh. Fotino, în „Revue des: 
deux mondes“, I-iu August 1930. 
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toate acestea nau a face: e un lucru pe care naţia. sa 
îl va săvîrşi, totuşi, şi Rusia nu va lipsi să-i vină 
în ajutor. 

A doua zi, într'o mai lungă expunere, pe alocuri ner- 
voasă, supărată chiar, parcă ar fi voit să fie auzit. şi 
de cine se găseşte ori sar fi putut găsi în odăile ve- 
cine, Brătianu, care se chema că-mi cerea părerea," a 
înlătuirat şi. ideia că ar avea o înțelegere cu Ruşii, pe 
care aceştia au voit so acrediteze, ori că ascultă de 
suggeslii de-ale regelui. Apoi a vorbit ca unul care e 
decis să meargă împreună cu Centralii, ceia ce a adus 
vehementa mea protestare. Aducea ca singur argu- 

„ment acela, suggerat poate de un Stere, că Rusia nea- 
părat se va desface, pe cînd eu îi obiectam că, învinsă 
la Sevastopol, a fost apoi, răpede, curtenită de învin- 

„gătorii ei. Lui, Sevastopolul i se păreâ un războiu lo- 
cal, şi a trebuit să-i observ că prin această tăietură a 

curs de fapt tot sîngele Impărăției ruseşti. 
Ieşiam supt impresia acestei atitudini. In curte co- 

lonelul Sturdza, şi el rugat să vie pentru informații, care 
nu puteau fi decît în sensul părintelui său, hotărît cen- 
tralist, mergea să capete de la acelaşi om, preadi- 
baciu pentru a păstra prietenii şi a putea vre-odată 
colabora cu cineva, impresia că Romănia va apuca spre 
Inţelegerea. fvanco-rusă. | . 
Arătam, la Academie, înainte de plecare, vechiului 

mieu coleg şi amic |. Bianu, pe care legături de o 

„viaţă întreagă cu Sturdza trebuiau să-l facă peste pu- 
țin. a publica, supt! pseudonim, o broşură menită a: 
ne îndrepia spre Viena şi Berlin, ce neliniște mi-a. 
cuprins sufletul şi, o clipă, în sturdzistul  disci- 

plinat s'a trezit Ardeleanul pentru a-mi spune că, ori- 

ce ar fi, nu putem merge cu Ungurii, pentru cari 

sîntem doar iarba pe care o striveşti cu piciorul. 

In drum spre casă, la Ploeşti, ca din întîmplare, 

întîlniam pe ministrul de Interne, V. Gh. Morţun, şi el
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un hotărât partisan al Centralilor,. ceia ce se explica 
prin oroarea de Rusia a fostului socialist. Am înţeles 
îndată că el era domnul din odaia de alături de la Bră- 
tianu, cînd mă implora în interesul țerii să nu stăruiu 
în direcţia pe care, deci, el o ştia. - 

Ajuns la mine, făceam să se tipărească în ziarul 
mieu. articolul. „In niciun cas cu Austria”, pe care-l tri- 
'meteam și „Universului”, care, de și nu fără legături pe 
care le arată rapoartele lui Czernint, lua o atitudine ! 
corespunzătoare cerinților spiritului public. Cînd a doua 
zi Bianu a venit la Văleni ca în misiune pentru ami 
repeta ce. ştiam din gura lui Morţun, decisiunea era 

legată pentru mine print'o declaraţie publică. 

__ Opinia era hotărît contra războiului alături de Cen- 
trali. Mulţi speraseră că nu va fi părăsită Serbia a- 
cusată de păcatul iredentismului, care era şi al "nos- 
tru, putîndu-se aştepta că în curînd va veni şi pentru 

noi vremea „notelor cu termin”. Dar gîndul la în- 

semnălatea conflictului, la care peste cîteva zile se 

va adăugi puterea navală a Angliei, impunea o  ati- 
„tudine de reculegere, de reservă care: nu se potrivia 
cu violentele manifestații prin care începuse interven- 

ţia Romăniei în războiul balcanic. Teama de intenţiile 

Rusiei, pentru care fapt nici cei plătiţi: de dînsa no 
sinpatisau, era causa de căpetenie a acestei reţineri. 

Asupra acestei opinii publice guvernul, care con- 

iinua să fie după datina ţerii, aşa cum o întrodusese ge- 

neraţia lui Carp şi a lui Sturdza, cum o recunoscuse 

şi întărise regele Carol, aceia a „oamenilor de Stat”, ju- 

cîndu-și şahul în. societate restrînsă pentru ca apoi 

ceilalți să primească ordinele de îndeplinit fără dis- 

-cuție şi putință de împotrivire, nu înţelegea să aibă 
nicio influență, ea -părînd, şi după exemplul, totuși 

1 Corespondenţa austriacă, VIII, pp. 135-6.   
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instructiv, . din 1913, absolut indiferentă, 1 se comu- 
nică decisia Consiliului de. coroană, şi atît. Din anume 
părți chiar i se spunea că această neutralitate era să 
fie usque ad finem (d. Argetoianu, format la Paris ca. 
doctor în medicină, dar fost secretar de Legaţie la 
Viena). Apelurile la dînsa; așa de frecvente altă dată, 
au lipsit cu desăvîrşire. Nicio mișcare a Ligii Culturale,. 
care provocase nemulțămirea lui Czernin, şi adusese, 
aproape injurioasa cerere de scuse. Numai ziarele de 
care i se spusese de la început ministrului austro-un-. 
gar să se îngrijească -și cărora el [i servia, pănă şi la 
PIndependance roumaine!, discrete subvenţii, continuau,. 
după partidele cărora li aparţineau şi după avanta- 
giile pe care şi le asiguraseră, o propagandă activă în 
vederea ieşirii din neutralitate. La „Universul, condu- 
cerea ajunsese în mînile generalului Crăiniceanu, un 
liberal, în ale cărui proieţii mulţi aveau încredere.. 
Pe lîngă ziarul lui Carp, Moldova, Minerva, con- 
dusă de Grigore Cantacuzino, fiul cel mai mic al fos- 
tului şef conservator, şi Ziua, un ziar mai legat de re- 
presintanța diplomatică austro-ungară în București, la. 
care scria Slavici, cu totul stăpînit de ideile „Tribunei” 
de la Arad, sprijiniau îndreptarea către Centrali. 

Contra acestora propaganda cea mai activă o făceau: 
nu atît tunurile austriace, bătînd asupra Belgradului; 
— Monarhia dovedindu-şi foarte răpede inferioritatea 
militară, supt orice se putea aştepta—, cît metodele ds: 
războiu aplicate, de la început, de Germania, pentru. 
care întinse cercuri de intelectuali aveau respecti, re- 
cunoştinţă şi chiar prietenie. Invasia Belgiei neutre, 
al cării rege, nepotul Suveranului Romăniei, s'a ară- 
tat de o atît de nobilă şi curagioasă înțelegere a mi- 
siunii sale, preferind unei călcări a onoarei sacrificiul,. 
martirologiul, la care: se oferia. bucuroasă, entusiastă, al: 

  

"1 Idid. Cî. ibid, pp. 400-1, 544.
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întregii. naţiuni, al micii sale ţeri aproape fără apă- 
rare, a trezit şi la noi o adîncă indignare. Numele i.i€- 
ge-ului bombardat şi distrus, al Namurului, al Lou- 
vairiului universitar, ars cu biblioteca-i măreaţă, se în- 
scriau cu litere de ură în inimile romăneşti. Cînd cştile 
lui Wilhelm al II-lea trecură pe teritoriul îrances, cu 

- același sistem de împuşcări în populaţia civilă, 'con- 
siderată ca plină de franc-tirori în aşteptare, şi de 

bombardare a monumentelor de „artă, catedrala din . 

Reims, cea rănită de ghiulele şi arsă, devenind-un sim- 
bol, acest sentiment deveni din ce în ce mai iuter= 
nic şi Împăratul german distrugător lua iigura' unui 
Attila. Grozavul caracter tehnic al războiului opria în 
loc multe avînturi şi speranțe, dîndu-ni samă cât sîn- 
tem de puţin pregătiţi în această privinţă, dar senti- 
mentul, oprit de a se manifeșta activ, ajunse din ce 
în ce mai puternic. Articole ca acela prin care li se 
arunca Francesilor, răspinși tot 'mai adîne după o 
încercare prea încrezută, ofensa de ce, se bat dacă 
mau mijloace erau răpede înfierate de sentimentul pu- 
blic. 

Astiel de spectacole puteau stîrni revolta oricărui su- 
îlet simţitor care vede tehnica brutală, greoaia organi- 
sație biruind vechea vitejie şi zdrobind, în mersul lor 
mecanic, orice ideie de drept, trecută în instinctul în- 

suşi. al popoarelor împărtășite de civilisaţie.. La aceasta 
se adăugia însă slășietoarea durere pentru mâînarea 
la masacru, contra celor mai evidente interese ale rasei 
lor, a Romiînilor din Monarhie, cari păreau cu intenţie 
sortiţi peirii. 'Trebui să asistăm la sacrificiul lor inutil, 

"la micșurarea forțelor raționale în folosul acelei oligar- 
hii maghiare, acelei birocraţii germane cari erau cei 

mai răi “duşmani ai “supușilor lor, din cari făcuseră 
nişte sclavi  desprețuiţi. Ii simţiai înfiorîndu-se supt! 
jus, nesigutri ce atitudine să iea, stășiaţi între jurămîntul 
„de soldaţi şi datoria imperioasă de a nu lupta, întur”o  
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vreme cînd nația primează totul, pentru 0 causă na- 
țională care nu era a lor. „Şi se afla în chip din ce în 
ce mai sigur că aceste jertfe pe care niciodată stăpînii 
nu încercau să le arăte, formau un adevărat element 
al sistemului diabolic care tindea să reserve Ungaria nu- 
mai pentru Maghiari: contele Tisza părea că voieşte 
să învingă pe Sîrbi şi pe Ruşi prin naţionalitiţi şi 
în acelaşi timp să. distrugă zisele naționalități prin 
Sîrbi şi prin Ruşi” In acelaşi timp cînd aceste mase 
erau mînate spre junghiere, o bătaie de joc supremă 
li vorbia de întrarea Romăniei în lupta contrz uşilor, 
şi se primbla ca propagandist din loc în loc acel Ba- 
sarabean ambițios care-și ascundea scopurile purso- 
nale supt masca unei cumplite uri contra lor, după 
ce același om, îmbulzindu-se la Constanţa, pentru a fi 
în primele rînduri, sărutase mîna Ţarului. 

Intre oamenii politici de peste. munți se produszse de 
la început o scisiune. Unii, preotul Lucaciu, îraţii Go- 
ga, Octavian şi Eugeniu, erau în Vechiul Regat mai de 
mult, alţii, ca d. Tăslăuanu, desertară pentru, a nu lupla 
împotriva interesului naţional, și povestiri impresionante 
familiarisau cu grozava tragedie de acolo. Episcopii, 
cu viitorul Patriarh al Romăniei în îrunte, consimţiau 
să urmeze strict instrucţiile date de contele Tisza. Din- 
tre conducători, unul, d. Iuliu Maniu, lua serviciu în ar- 
mata cesaro-regală şi iesia astfel din orice răspun- 
dere politică, iar altul, d. Vaida Voevod, vechiu cre- 
dincios al ideii că prin Viena ai săi se vor mântui, prin 
Viena cultivată şi înşelată, manifesta sentimente de 
loaiulitate care ne siliau -la strigăte de indignată, pro- 

| testare. 

La oamenii politici nu se vedea nicio schimbare apa- 
"rentă. Filipescu era în străinătate şi impulsul lui aprig 
lipsia; mai tîrziu numai el reapăru;, dus în triumf la 
statuia eroului recuperărilor naţionale, Mihai Viteazul, 
şi el îşi cheltui toată energia pentru a clinti din loc gu-



192 CONFLICTUL 

vernul în clipa cînd Ruşii întrau la Lemberg: »IN0— 
mentul de la Lemberg” (Septembre), a cărui: pierdere 
a fost aprig reproşată lui Brătianu, rămas impusibil. 
Take lonescu se simţia îmbărbătat de hotărîrea, pen- 
tru mulţi meaşteptată, şi mai neașteptată decit neu- 
tralitatea Italiei, pe care o luase Anglia. Din ce în ce îi 
plăcu să se presinte, în. ciuda vechii sale politici neted 
centraliste și a amintirii legăturilor cu un Kiderlen- 
Wâchter, ca represintantul convins al intervenţionis- 
mului, pentru care de sigur, în acel moment, şi încă. - 
multă vreme, ba chiar atunci cînd întrarăm în ma- 
rele măcel, eram cu totul nepregăiiţi. In timpul cînu: 
totu. se pierdea în conciliabulele dintre inițiați şi unii 
dinire intelectualii favorabili Franciei nu vedeau decît 

„mişcarea în retragere a unei armate a cării înțepenire 
pe malurile Marnei prin strategia fericită a lui Joftre fu 
O veste de adevărată mîntuire şi mergeau la Legația: 
frazsesă ca să iea direcţia împotriva unui Guvern 
mu tără temeiu bănuit în intenţiile sale de viitor, Bră- 
tianu, căruia, cum n'avea o ideologie principală, fali-. 
mentul „marşului la Paris” şi neputinţa austriacă îi 
dăduseră puncte de sprijin, lucra singur, fără a se stă- 
tui cu nimeni, înşelînd stăruinţile vorbăreţe ale unui 
Ioan Lahovary, voluntarul de la 1877, erescut în cele 
măi pure tradiţii parisiene, evitînd contactul cu cei mai 
influenți membri ai partidului său şi lăsînd onestului, 
devoiatului, supusului ministru de Externe Porumbaru 
numai simple funcțiuni. de birou la o nouă îndreptare 
pe care nu i-o ştiu, multă vreme, nimeni, sistemul avînd 
a' antagiile, dar şi marjle lui desavantagii. Imi spunea 
cîndva, după ce-i arătasem că la mese de restaurant, de: 
la ofiţerii superiori, se pot afla secretele noastre mili- 
tare, că bine făcea Sturdza de la care, în asemenea ches- 
tiuni, nimeni nu alla nimic. Spirit realișt, de inginer 
preocupat de calculul resistenţei materialelor, fără ro- 
mantism, fără sentimentalitate, fără leac de poesie crea- 
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toare, dar crezând şi acuma, ca la 1908, în misiunea na-, - țională-morală încredințată. lui şi, “din generaţie în 
generaţie, familiei, „dinastiei” lui, el avea de' atunci lo- Zinca pe care mi-o mărturisia, declarînd că, în Parla- mentul necontenii prorogat, nu va răspunde niciodată ni- mănui care-l va întreba asupra politicei externe, că „nu vrea să facă războiul contra opiniei publice şi să se gă- 
sească la pace alături de învinşi”1. Pe regele desolat, chi- 
„nuil de muștrări. de cuget, slăbit de dureroasa buală 
a reumatismului muşchilor care-i mînca nopțile, şi a- fițat de sentimentele desperat național-germane ale re- 
ginei?, el îl ocolia, cum. o făcea, de alifel, afară de emisa- 
rii lui Carp, ca fostul preşedinte al Ligii Culturale, Vir- 
sil Arion, toată lumea politică, din două motive: fiindcă - 
nimănui nu-i place să fie martur al unor asemenea 
suterinţe morale, pe care nimic în' lume nu le poate: 

__mâîngiia, iar; orice atingere cu oamenii din vechea pa- 
trie, orice apariție de oiițţer” german, orice știre despre 
isprăvile unei armate căreia-i aparținuse îl exaspera 
pănă a-l face să uite şi de situația sa de rege al unei 
țeri neutre, cu interese contrare, şi de acea rece demni- 
tate care fusese principala preocupaţie a vieţii sale 
şi, pe de altă parte, fiindcă pentru toţi în Palatul re- 
gal nu mai era decît un om fără influență, puterea 
toată fiind însuşită, fie şi contra oricui, de imperiosul 
său prim-ministru. Ultimul gest, fără efect, al regelui îu 
ideia de a chema, la sfîrșitul lui Septembre, un nou 
Consiliu de coroană pentru-a întări. declaraţia de neu- 
tralitate, înştiințind pe Czernin şi de aceia că numai 

1 Se confirmă de Rosen, o. e. Da 
"* Şi totuşi era prâsintată altă dată ca una care nu-și iubeşte 
naţia (Die Grosse Politik, VII, p. 162: „Dabei sei bekannt dass 
die sonst so hochbegabte Frau durchaus keine freundliche Gesin- 

- nungen fiir ihr deutsches Vaterland hătte“ ; raport al lui Reuss, 
ambasador al Germaniei la Viena, 30 Mart 159; părerea cance- 
lariului austro-ungar Kâlnoky). . i 

- 13,
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victorii austriace, imposibile pentru moment, ar pu- 
tea aduce o altă .orientarel. 

Negocierile, într'o ţară unde cei de sus sînt de 
o fabuloasă indiscreţie, orice secret fiind. ştiut la cafe- 
neaua politică pănă în sară, trebuiau să rămiie necu- 
noscute, primul ministru atot puternic căutînd nu- 
mai în taină să afle, să cîştige două lucruri: 'sigu- 
ranța că, de şi Rușii voiau Bucovina de hatîrul Ru- 
teniior aduşi de stăpînirea austriacă și Sîrbii între= 
gul Banat, vom avea, în schimb pentru o interven- 
ție atît de plină de risc, întreaga hartă a vechilor reven- 
dicații naţionale, „de la Nistru pănă la. Fisa”, şi, al 
doilea, garanția nu de la Rusia, în care, ca mai toţi 
factorii politici romăneşti, nu putea să aibă nicio încre- 
dere. ci de la Franța, de la aliații toţi, solidar, 

In acest timp nimic nu străbătea în afară. Din contra, 
aparențele erau pentru politica alături de Centrali, 
cari numai acum îşi dădeau samă de greutatea jocu- 
lui în care-i aruncase nesăbuita vanitate a cercurilor 
războinice din Viena, pasiunea de ură trezită pe urmă 
în rîndurile clasei dominante a Ungariei. In aspect de 
turişti, dar cu toată înfăţişarea unor militari cari de alt- 
fel nu-şi dădeau nicio osteneală 30 ascundă, marinari 
germani treceau să se îmbarce la Constantinopol pe va- 
sele urmărite de Aliați în Mediterana, Goeben şi Bres- 
lau, botezate turcește. de formă, care vor forţa Turcia 
să între în războiu, mergînd fără ordin să bombardeze 
Odesa. De altfel. cu cîteva luni înaintea războiului o de- 
putaţie de profesori turci venise la București, provocînd 
la naivi, între cari și marele istoric Xenopol, manifes- 
tări de caldă prietenie şi, căutînd a ne cîştiga pentru o 
înțelegere cu Bulgarii, întrebaseră dacă ținem așa. de 
mult la pacea de la Bucureşti, care nu e dreaptă; în 
1914 chiar urmase visita unuia din şefii guvernului tur- 

: Diplomatische- Aktenstiicke betreffend die Beziehungen Oster- 
reich-Ungarns zu Rumânien in der Zeit vom 22, Juli 1914 bis. 
27. August 1916, Viena 1916, no. 27. 
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cesc, Talaat, pe care "Take Ionescu crezuse, şi el: naiv, 
“că-l poate cîştiga pentru o alianță cu Romănia. 

Aceste negocieri merseră mai răpede de cum sar fi: 
pului gîndi: .dacă Francesii, al căror guvern . crezuse 
totuşi că trebuie să rămilie încă la Borgleaux, unde se 
e uglase în momentul prim de panică, puteau fi asigu- 

ați, că toate storțările mecanice, şi cele mai bine pre- . 
gătite nu-i vor putea clinti din tranşeele săpate în pă- 
mâîntul sacru al patriei, ofensiva cavaleriei ruseşti a lui 
Rennenkampf, menită să „pregătească Berlinului soarta 

-pe care faţă de Ruşii Elisabetei îl avuse pe vremea lui 
Frederie al II-lea, se înomolia în tacurile mazuriene, 
unde bătrînul general Hindenburg alerga so distrugă 
cu miile. O strecurâre: pe la graniţa bucovineană, me- 
nită să dea curaj prietenilor Inţelegerii, va îi pri- - 
mită la noi de opinia publică foarte rău, ca o violare 
de teritoriu, un mijloc de a ni impune, şi Brătianu 
se va arăta gata a opune, cu ce trupe avea adunate, o 
împotrivire armată oricării „obrăznicii” de această ca- 
tegorie. Cîndva, după convorbirea din Iulie din care ple- 
casem cu 0 aşa de. rea impresie, el încercase a-mi vorbi 
şi refusasem o nouă întilnire cu acela despre caiie eram 
convins că, totuși, la urină, după multe cochetării de 
meşter în asemenea maniere, va merge cu Centralii, ca 
să iea Basarabia, oferită încă mai de mult de Austrieci. 

Pentru Brătianu ca şi pentru mai „toţi, nu mai era 
atenţie pentru altceva decît pentru teribila problemă 
care se deschisese. Guvernul reformelor populare se 
oprise în loc, cu lucrurile pe jumătate numai îndru- 
mate. Articolele din Constituţie care opriau exproprie- 

„rea trebuiau înlăturate fireşte prinir'o Adunare Consti- 
tuantă. Deci primele Camere liberale fuseseră disolvate 
şi cele nouă procedassră la această operaţie, care des- 
chidea drumul către refacerea economică şi politică 
a ţerănimii. Debutul nu fusese, în adevăr, prea fericit: 
O comisiune fusese aleasă pentru pregătirea proiecte-
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lor de trecere a pămîntului de la marii proprietari la 
vechii lor supuși, şi pentru întinderea asupra tutu- 
rora, cu neştiutori de carte cu tot, a dreptului de â voia. 
Măsurile trebuiau luate deci, nu de Guvern, pentru ca 
să fie aprobate numai de Constituantă, ci de aceasta în- 
săși, cu represintanţii tuturor partidelor care. Apro- 
bau ideia. Dar, cînd Toma Stelian, considerat apreape 
ca un neutru și capabil de a da un prestigiu deosebit 

- discuţiilor, le deschise la ” Presidenţia Consiliului, ni se 
aduseră înainte broşurile roşii : în “care clubul liberal, 

"-supt formă de conferinţi îndrurmătoare, pusese esența 
schimbărilor de introdus. Pe urmă, cu vuietul imens 
al războiului general în urechi, reforinele nu mai pa: 
sionară pe. nimeni întrun Parlament cu ședințe rar 
sămănate şi. de fapt complect neglijat. In zădar am 
interpelai, atrăgînd atenţia asupra folosului moral pe 

„care l-ar avea un început de legislaţie după care ţe- 
ranii, viitorii luptători pentru lărgirea patnei, ar fi 
încredințaţi că au supt picioare un păinînt care e în 
siîrşit a lor. Incercarea a căzut, fiindcă Brătiaiiu nu 
voiă să fie preocupat de niciun alt gind decit basa so- 
lidă a unei viitoare acţiuni. Şi, apoi, în acest cas ca şi 
în toate celelalte, el şi cîți făceau parte din clasa “stă- 
pinitoare nu înțelegeau că, mai la urma urinei, nu €- 
xistă putere omenească care să plece de aiurea decît de 
la stările de spirit decisive. ii 

__ Părăsit, aproape uitat, mort între cei vii, Carol L-iw 
se stîngea. In mijlocul unei reci nopți de Septembre, el 
trezi -pe regina plîngîndu-se de dureri în spinare pe care 
ea „căută să i le mai aline. EI le simți întinzându-se asu- 
pra inimii şi, după un moment, adormia de veci cu 
un cuvînt romănesc de plingere pe buzet, | 

El puluse afla înaintarea Ruşilor prin defileurile 

  

1 Lindenberg, o. c.; II, la siirşit, Ci. notele regelui reproduse de. C. Diamandy, în Revue des deux mondes. 
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imaramurășene, prin care. se căuta drumul: la Buda- 
pesta şi întăia luare în stăpînire a Bucovinei de arma- 
tele lor. Intoarcerea Austriecilor se produse la cîtevă 
zile după moartea regelui şi purtarea față de neno- 
rocita populaţie romănească, bănuită, şi ea ca şi Ru- 
tenii, că a favorisat pe năvălitorii ortodocşi, fu de o cru- 
zime sălbatecă, întipărită de cel mai detestabil ci- 
nism. „Nu Cunosc în Bucovina decit Nemţi, Evrei — şi 
trădători”, “spunea odiosul colonel Fischer, care în- 
mulția spînzurătorile pentru oricine era pîrît de ple- 
bea evreiască a provinciei sau de „cînii de sînge” din 
administrație. Groaza unor âstfel de neomenii nu fă- 
cea decît să întărească în țara liberă o ură care, se, hră- 
nia din însăşi chinuitoarea neputinţă de a se manifesta 
prin faptel. 

Noul rege al Romăniei fusese, din momentul întrării 
în ţară ca Moștenitor presumptiv, întăiu un neînțeles. 
Fiu al fratelui mai mare al regelui Carol, al lui Leo- 
polă de Hohenzolleru- “Sigmaringen, fostul candidat la 
tronul spaniol, care provocase războiul *ranco- -german 
din 1870, şi al unei femei de mari însuşiri, dar bol- 
năvicioasă şi trăind la o parte de lume, dona Antonia. 
de Braganţa, din Casa de Portugalia, purtînd numele, 
iberic, al soțului donei Maria, mamă a Antoniei, Ferdi- 
nand de Coburg, el fusese față de fraţii săi, dintre cari 
cel mai mare refusase să vie la noi în această cali- . 
taie de moştenitor, un ţinut la o parte şi un neglijat. A- 
ceasta făcu din tînărul cu multe calităţi, inteligent, în-. 
zesiral cu un delicat simţ de ironie, pasionat pentru lec- 
turi, un timid pănă la sfiala cuvîntului şi la groaza.re- 
laţiilor cu oamenii, cari, răpede, ştiură să useze şi să; 
abuseze de calităţile ca şi de lipsurile lui. La Universi- 

1 V. a mea Istorie a Bucovinei, publicată intăiu în Bulletin e citat, 
apoi, mai de curînd, în broşuri separate. .
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tatea din Bonn avuse profesori a căror amintire î-a ră- 
mas totdeauna vie!. Ştia bine latineşte, vorbia elegant 

limbile francesă şi englesă; avea cunoștinţi serioase în 

domeniul ştiinților naturale. 

„La venirea lui în Romănia clasa care dispunea de tot 

şi exercita: asupra lui Carol I-iu o influenţă mult mai 
“mare de cum se crede, a făcut tot posibilul pentru 

ca prințul să fie ferit de contacturi care puteau să con- 

tribuie a-l desface de această puternică oligarhie. I s'a 
dat ca învățător de romăneşte un profesor de liceu, Va- 
sile Păun, contemporan cu Eminescu şi autor pe vremuri 

de versuri remarcabile, dar care în acel moment avea 

laturi ridicule și nu însemna, de altfel, în niciun do- 

meniu absolut nimic. 1 s'au strecurat prietenii de ti- 
veri militari, cari trebuiau să-l atragă pe panta lune- 
coasă a unei vieţi de petreceri. Inscrierea lui ca sena- 

tor n'a avut nicio urmare serioasă. Astiel, pe cînd 
Moştenitorul ajungea a privi cu ochi glumeţi o socie- 
tate care trebuia să-i pară inferioară aceleia pe care o 

părăsise, făcîndu-l să nu aibă încredere în nimeni, şi 

stimă pentru foarte puţini, în public se răspîndiau şti- 

rile cele :mai false despre lipsa lui totală: de însuşiri, 

încurajindu-se ziare care, cu o grobienie de cîrciumă 

sau de școală nedisciplinată, îşi băteau joc de detec- 
tele fisice ale lui „Fritz”. | 

Pasiunea puternică pentru urmașa unui mai vechiu 
neam. boieresc, femeie de mari însuşiri intelectuale şi 
de un puternic talent de retorică poetică, d-ra Elena 

Văcărescu, căreia i-a păstrat totdeauna sentimente de 

"înduioșată prietenie, pasiune pregătită şi favorisată de 
sentimentalitatea reginei Elisabeta, admisă la urmă de | 

regele Carol însuși, dar brutal contrariată, cu trimeterea 

„în exil, a ambelor vinovate, nu atît de grija dinastiei, 

1 Notele despre ariii universitari ai lui Ferdinand [-iu din broșura 

de la încoronare, pe care i-am consacrat-o, veniau de la el însuşi.   
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cît de vechea invidie între familiile nobile, întrupată 
în „aiasta nu se poate” a lui Lascar Catargiu, servi ia- 
răşi pentru a-l scădea, şi prin romanele de şantaj, co- 
mandate, plătite, şi, apoi, răscumpărate -de Curte, ale 
fostului secretar danes al reginei, Robert. Schefer. 

Căsătoria cu Maria, fiica a doua a ducelui de Edin- 
burg, el însuşi fiu'al reginei Victoria, căsătorie voită 
de bătrînul rege, îi dădu o tovarăşă de mari însuşiri, 
dintre care. o societate uşuratecă a văzut numai deose- 
bita frumuseţă- blondă a princesei. La rîndul ei ţinută 

„supi pază, nu cumva să cunoască altfel de oameni, lip- 
sită chiar de un profesor pentru limba ţerii sale,: 
încunjurată de amuseuri, unii complect vrednici de 
despreţ, cari de a doua zi umpleau lumea răutăcioasă 
de ecouri dintr'o viaţă de Curte de fapt interzisă privi- 
rilor, Maria a Romăniei nu putu să. desvolte decât prin 
propriile ei mijloace,—chiar şi contra rigidei privigheri de 
bătrîn general a-regelui. şi contra prieteniei prea mult 
zimbitoare pentru a fi sinceră a reginei, crescută între 
cărţi, faţă de aceia care. trebuia să scrie pe ale sale, de 
o- remarcabilă spontaneitate şi de o sinceritate cuceritoa- 
re în amintirea episoadelor propriei sale vieţi înainte 
de a fi cetit pe ale altora—, însuşiri din care s'a desfăcut 
neted fireasca şi nobila, chiar cînd era exagerată, do- 
rință de a-şi însemna numele în viaţa politică a. ţerii, 
şi peste reserva unui. soț, a cărui timiditate de giaiu, 

gest şi faptă, o exaspera. 

Foarte Englesă prin creştere, germano-austriacismul 

din atmosfera familiei regale o desgusta. De la început 

ochiul scrutător al -lui Czernin recunoscu dușmani, 
Nici nu. era greu, căci princesa nu se ascundea._ In 

Mari 1914, cum Carol l-iu îi cerea a face ca mem- 

brii Legaţiei austro-ungare să fie bine primiţi în so- 

cietate, ea răspundea, cu acel curaj în păreri care nu 

capitula nici faţă de imperiosul şef al dinastiei: „E
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grozav de greu să faci popular un Austriac”. La sfîr- 
_şitul aceleiaşi luni el comunica la Viena impresia, pe 
care a cîștigat-o, că după moartea regelui politica Ro- 
măniei o va face viitoarea regină, care se bucură că 
Suveranul începe a o iniţia în politică, şi care vor: 
beşte, ca modele viitoare, de Ecaterina a Il-a şi Maria 
Teresal. Pregătind căsătoria rusească a fiului ei, ea de- 
clara neted că-i place mai bine Nicolae al Il-lea. decât 
Impăratul Wilhelm?. La dejunul de la Cotroceni. (22 

“Maiu), anume pus la cale. pentru o împăcare cu ta- 
băra favorisată de regele şi regina, princesa, rostindu-și 

"liber opinia că sinceritațea şi onestitatea e cel mai bun 
lucru, adăugia că, de altfel, ea e „prietena prietenilor 
ci”, şi, nereuşind în această nouă tentativă de îmbuna- 
re, diplomatul austriac înseamnă ciudos „răutatea aces- 
tei înalte doamne care, cu toate defectele ei, are pri- 
cepere şi o trăsătură idealistă marcată şi care cîndva 
o să joace primul rol în Romănia'3,. 
“Nu odată însă, în primele zile de lămurire a noii 

Domnii, încunjurată, cu toată intama propagandă a a- 
titor ani de zile, de o puternică simpatie şi de mari spe- 
ranţe, Domnie în care noua regină îşi reserva, adresîn- 
du-se și către mine, care cunoscusem tîrziu pe aceşti doi 
oameni încunjuraţi de un voit întunerec străbătut de 
limbile verzi ale calomniei, Czernin şi energicul nou 
ministru german, gata pentru orice, cu orice mijloace, 
von dem Busche, care înlocuise pe insignificantul Walat- 
hausen, întimpinară,. supt aparența omului nehotă- 
rit, şi care nu poate vorbi, întoreîad cuvintele . inter- 
locutorului, de o sănătate şubredă după grozava-i boală 
de tifos, încît unii credeau că-şi va trece drepturile asu- 
pra zdravănului şi simpaticului tiu, pe cineva care a- 

1 Corespondenţa austriacă, VII, p. 967. 
* Ibid.,'pp. 1095-6. 
s Ibid., VIII, pp. 69-70. 
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vea credință adîncă şi găsia într'o conştiinţă creştină de 
o rară pietate sprijin în lucrurile mari, pentru, aceia 

„ce în firea sa însăşi se putea clătina prea adeseori. 
La cea d'intăiu întrebare făcuță de Czernin prinţului 

de Coroană în ce priveşte sentimentele sale asupra 
direcției pe care Romănia trebuie s'o urmeze (23 Sep- 

- tembre), răspunsul fu acesta, categoric: spiritul public, - care nu vrea războiul contra Rusiei, e de nebiruit; deci 
acest războiu nu se poate face. Faţă de un prinţ tînăr 
influentul ministru austro-ungar crezu că trebuie să 
sublinieze adînc datoria de onoare, dincolo de care n'ar 
fi decât „o miserabilă trădare” (erbârmlicher Verrat), dar | 

i se explică, rece, că „datoria de onoare” o cunoaşte şi 
Romănia, dar aşa cum trebuie înţeleasă şi fără in- _joncţiuni străine!, 

Cu toate speranţele pe care putea să le deie schim- 
barea de Domnie, cu care venia puternica înrîurire 'a 
reginei Maria, opinia publică, totuşi activă acum, şi. 
oamenii politici se ţinură în atitudinea -pe care o im- 
punea gravitatea hotăririi de luat, cu o armată care 
nu luptase de atîta vreme şi căreia evident îi lipsiău 
mijloacele tehnice fără de care se văzuse clar că nu 
se pot cîştiga biruinţile. La gară, după impresionan- 
tele funeralii, la Argeş, în biserica lui Neagoe Basa- 
rab, ale lui Carol L-iu, expus două. zile în Palatul din! 
Bucureşti, unde o mulțime imensă, foarte pioasă, veni 
să-şi iea rămas bun de la dînsul, Brătianu, care petre- 
cea pe delegații germani, un prinț de a doua mînă şi 
von Wedel, fostul guvernator în Alsacia-Lorena (ales 
poate tocmai pentru aceia), se apropie de mine, care 
căutam să mă desfac din causa mărturisirilor anterioa- 
re, şi-mi puse întrebarea: „dar dacă nu mai sînt în 
sentimentele de atunci?”. In curînd mulţi o bănuiră fără 
să fi avut nimeni nici cea mai slabă inforniaţie autentică, 
de şi în acel moment harta viitoarei Romănii, mergînd 

  

* Cartea Roşie, no. 13.
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pănă în apa Tisei, era acum stabilită, ca a răsplată pen- 
iru o „intrare în acțiune” al cării termin Romănia în- 

săşi era lăsată să-l fixeze. Inţeles cu acela lîngă care 
stase şi altă dată, cu toţ antagonismul de partid, de câte 

ori era vorba de un act de energie al țerii sale, Filipescu 
lămuria că „acţiunea naţională”,—un comitet cu cest 

nume se formase pe lîngă Liga Culturală, curățată de . 
i germanofili, în care, supi presidenţia preotului: Lucaciu 

şi cu colaborarea lui Filipescu şi Delavrancea, reîntra- 
„sem ca secretar—, „nu reclamă războiul imediat, ci nu- 
mai pregătirea lui, precum şi, dacă personal a cerut 

întrarea în acţiune, nu înţelesese o acțiune militară fără 

zăbavă”l. Şi totuşi Serbia era. năvălită, Turcia închisese- 
Strîmtorile, prin care ni puteau veni' muniții şi maşini, 

alianța cu Bulgarii chiar se anunţa ca încheiată, iar 

ministrul de Războiu din Sofia întindea chemarea supt 

arme, în ciuda declaraţiilor primului ministru Rados- 

lavov că Bulgaria nu va ataca-pe Romîni în lupta pen- 

tru Centrali, .nu numai asupra supuşilor regelui lor, 

"dar şi a Bulgarilor din vilaietul de Adrianopol şi 3 ce- 
lor din Dobrogea. 

La 15 Novembre se deschiseră Camerele, Ferdinand. 

” Liu, care apăruse înaintea lor pănă acuma ca un jenat 
prinț. de coroană lîngă poruncitorul său unchiu, avu o 

“ținută fermă, pentru care-şi încordase toată voinţa, şi a: 

plausele, profund sincere, entusiaste, pentru el şi pen-: 

„ra regina care-l întovărăşia, se ridicară de pretutin- 
tindeni cînd îşi manifestă — şi nu se piuitea găsi o mai 

potrivită formulă pentru a se arăta că era tărăgănelilor,. 

a sufletelor îndoite s'a isprăvit —.hotărirea de a fb în în 

stăpînirea care se deschide într'o astfel de furtună, „u 

bun Romiîn”. 

După dorinţa lui. Brătianu, toate partidele renunţară 

1 Bulletin, Lc p.8. 
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să aducă înaintea publicului orientarea. de. politică ex- 
ternă, dar era vădit că, afară de clanul ireductibilului 
Carp, cu puţini vechi junimiști în el, Austro-Ungaria 
nu mai avea prieteni, ceia ce și ministrul ei la Bucu- 
rești recunoştea, nu cu o durere liniştită, care resulta 
firește din cele dintăiu experienţe, mărturisite, la Bu- 
curești, ci cu o nesfîrşită ciudă. Acestei îndepărtări de 
dînsul din partea mai tuturor oamenilor politici el nu-i 
putea răspunde, pentru a o corecia, cu nicio ofertă. 
Viena nu-i dădea în această privinţă nicio autorisaţie, 
de și situaţia Monarhiei, cu-toate succesele trecătoare 
pe ambele fronturi în spre iarnă, era de natură să (re- 
zească cele mai grele îngrijorări. 
- Singurul lucru care se făcea, supt presiunea, tot mai 
grăbitoare, a Berlinului, fu să se redeschidă negocie- 
rile dintre Tisza şi fruntaşii români din Ardeal, rămaşi - 
dincolo de raza frontului. Făcîndu-se Că vede numai 
„tei chestiuni mai importante care Sau opus în trecut 
unei înțelegeri parfecte”, el credea, ori se făcea a crede, 
că le-a 'şi soluționat, cînd, îi scrisoarea către singu- 
rul arhi-vechiu Mitropolit ortodox Meţianu, ca să arăte 
că, nare de ce trata cu partidul naţional, făgăduia: 
întăiu „0 oarecare considerație pentru dorinţile” — zu 
ale Romiînilor, cuvîntul arzîndu-i pe buze—, ci „ale 
concetățenilor noştri nemaghiari” (odată se zicea nu- 
mai: „de buze nemaghiare”) cu privire 'la şcolile con- 
fesionale, apoi „primirea limbii materne în contactul 
imediat” — deci nu. şi prin scris— „cu autorităţile” şi, 
al treilea, .„oarecare modificări ale oarecăror disposiţii 
ale legii electorale, care ar stabili pe o basă mai echi- 
tabilă represintarea politică a Romînilor” — data a- 
ceasta cuvîntul există — „în 'patria moastră”, acea pa- 
trie” în numele căreia se ceruse holocaustul, imolarea 
pe toate cîmpiile de luptă. Cu asemenea soluţii se pu- 
teau mulțămi numai cei' prinşi în campania de ;mode-
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rantism” a unui Mangra, îndată răsplătit prin acordarea 
succesiunii lui Meţianu. 

Pentru. moment însă, şi cu toată întoarcerea Ruşilor 

în Bucovina, faţă de viitorul căreia generalii cuceritori 
făceau declaraţii neliniştitoare pentru noi, guvernul pă- 
rea că se ţine pe aceiaşi linie de cea mai strictă neu- 
tralitate, putînd îi prelungită pănă la sfirşit. Se merse 

“chiar aşa de departe încit, pe cînd cea mai largă con- 
trabandă. de vite, une ori prin însişi prefecții, se în- 
găduia în folosul Centralilor,. cu cari se va îricheia şi o 
convenție economică, se trimeteau acasă o parte dintre 
soldaţii. cari, fără a fi încălziți sufleteşte şi răsplătiți 
şi fără a putea găsi în presenţa inimicului întări- 
rea pe care aceasta 0 produce totdeauna, erau puşi să 
“sape la nesfîrșite şanţuri şi să întindă rețele de sîrmă 
pe la toate trecătorile Carpaţilor, ceia ce, supărător 
penlru Austro- Unguri, dădea falşa impresie, chiar pen- 
tru armată, că ne-am teme noi de-o invasie. Dar, cînd 
se ceru stăruitor, încă din. Mart 1915, să se lase a trece 
maniții pentru “Turcia, întrată în războiu, de voie, de 
nevoie, fără să aibă cu ce se bate la Strîmtori, unda 
atita timp se făceau şi se vor mai tace, începînd cu Fe- 

bruar, sforțări desperate pentru forțarea lor, guvernul 
nu crezu că poate să acorde, în mijlocul protestărilor 
opiniei publice, această permisie. 
„Negocieri cu Italia 'sau, mai curînd, schimburi de 
vederi cu această a doua Mare Putere latină, avuseră” 
loc, de şi pănă acum desvoltarea lor nu ni e cunos- 
cută în amănunte, Se ştiau la Bucureşti îndoielile, în- .- 
delungate, şi acolo, contra opiniei, aţiţate de idealismul 
agresiv al poetului Gabriel WAnnunzio, care fanatisa 
masele, înţelegerea cu Germania, care, precum cădea 
cu slăruinți pentru Romîni asupra Ungurilor, tortura 
pe aliații din Viena, furioși, mormăind: „şantaj”, pen- 
tru a-i aduce ca, nu numai să: respecte interesele ita- 
liene în Balcani, dar să admită: anume concesii, impor- 

      

p 
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ante, în regiunile pe care le feclama iredentismul ița- 
lian, mai ales Istria, Trentinul, Trieste. În acelaşi timp 
se făcea acolo ceia ce lă noi nu şe făcuse sau, din ne 
norocire pentru soarta oştilor noastre, nu -se putuse . 
face: înarmarea tehnică pentru un războiu care tre- 
buia să fie lung şi greu înir'o regiune de munți aproa-. 
pe inabordabili. 

Din aceste schimburi de vederi părea că se desfă- | 
şură planul să pornim odată cu fraţii italieni. Dar, 
în Maiu 1915, ei credeau că pot lua hotărîrea lor, pe 
„cînd noi, cu ochii la Bucovina, reocupată de Ruşi, la 
pasurile maramurăşene,. unde şi trupe germane se 
opuneau încercării de pătrundere ruseşti, amînarăm 
resoluţia noastră. 

La Viena se schimbase Cancelariul. Berchtold, evi-” 
dent prea fără noroc, făcuse loc unui " Armean! ma- 
ghiarisat, poate dintre aceia cari în secolul al XVII-lea 
îi veniseră Ardealului din Moldova. Acesta, Burian, tre- 
cînd peste „incidentul” italian, de care părea că garan-. 
tează perfecta întărire a Cârstului, capabil de a fi ros 
numai bucată cu bucată, se arătă cu totul îmbătat de u- 
nele succese cîștigâte prin aceiaşi lună a lui Maiu, şi, 
astfel, ca şi cum nimeni mar mai fi negociat pănă atun- 
ci cu Romănia, o invită, de la oarecare înălțime-—de la 
ministru la ministru, căci acum nu se mai putea inter- 
venţia directă la Suveran, din multe motive, — să în- 
tre în dânțul morţii, unde- -şi poate găsi. folosul, iar 

Ș Czernin, în aceiaşi. disposiţie de spirit, credea că tre- 
buie să înştiințeze ps Brătiânu că momentul, atit: de 
favorâbil, nu trebuie pierduti. , 
Am spus că la.Palat nu mai era de făcut nimic. O 

intervenţie a lui Czerhin la 26 din aceiaşi lună îşi atrase 
„această replică de rege constituțional, care înțelegea 

1 Cartea Roşie, no, 35.
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să rămie pe linia „bunului Romîn”: numai naţia 1v, 
mănească însăși, prin organele ei legâle, are dreptul de 
a hotărî ieşirea dintr'o neutralitate, care pănă atunci 
va fi observată cu stricteţăl,. 

Pentru a ajuta Turcia, măcar în aparenţă la capă- 
“tul puterilor sale, care, e drept,.ajutată și de caracterul 
terenului, câștigase resultate de necrezut, decimînd splen- 
didele: trupe ale Francesilor, ale Englesilor, ale viguroşi- 
lor „Anzaci” canadieni, veniţi la îndeplinirea unei dato- 
rii de loaialitate, de onoare şi dreptate, se luă hotări- 
rea de a se da în toamnă marea lovitură decisivă asupra 
Serbiei, care, prin talentul militar al „Voevodului” 
Puinic, distrusese întăiu o întreagă armată, a incapabi- ! 
lului Potiorek și ajunsese a recăpăta Belgradul, la pra- 
gul Palatului Regal al căruia Petru L-iu îşi şterseșe ciz- 
mele cu drapelul cesaro-regal coborit de pe creştet2. 
Pentru a impresiona Romănia, dacă i-ar veni în gînd să 
facă, la acest ceas_hotăritor, ceia ce nu îndrăznise î în Au- 
gusti al anului trecut, ceva trupe fură concentrate, în 
vară, la graniţile noastre. Romănia răspunse cu o con- 
cenirare analogă de cealaltă parte a aceloraşi graniţe, 
ceia ce dădu lui Czernin, câre văzuse primirea trium- 
fală la Bucureşti a generalului Pau , prilejul să ceară 

“îurios retragerea lor, ameninţind cu consecinţe, în ace- 
lași timp cînd paciticul Armean de la Viena ni. oferia 
ceva din acel teritoriu sîrbesc care nu odată ni fusese a- 
rătat ca o ispită în momentul începerii războiului £, 

În momentul cînd trupele ausiro-ungare, unite cu cele 
germane, întrau pe teritoriul sîrbesc, gonind de departe, 
din etapă în etapă, pănă în pustiii munţi ai Albaniei, 
cu rege cu tot, o oştire biruită de artileria superioară 

  

1 Jbid, no. 32. 
? V. broşura mea despre Serbia, 1915. : 
2 Cartea Roşie, la data de 24 Septembre. 

, + V., memoriile, recente, âle adjutantului generalului Pau şi re- 
- lecţiile din Revue bkistorique du Sud-Est Europeen, an. 1932,



RĂZBOIUL EUROP EÂN ŞI NEUTRALITĂTEA ROMĂNIEI 207 

a unui duşman invisibil, aliata Austro-Ungariei în Bal- 
„cani, Bulgaria, înzestrată cu bani, cu muniții de Ger- 
mani, arunca masca negociaţiilor pentru Macedonia, 
pentru Dobrogea cu Înțelegerea, ținută cu vorba de - 
măestria lui Ferdinand de Coburg revanşistul, și iru- 
pele Țarului balcanic loviau în coastă o nobilă armată 
cave nu' mai avea răgazul să poată răspunde. Lucrul 
de care se temea atita regele Carol, duşmanul îndă- 
rătnic al „Marii Bulgarii”, se îndeplinise. 

Stăruinţile ca să alergăm în ajutorul unor vecini ad: 
miraţi și priviţi cu simpatie mau lipsit pe lîngă Gu- 
vernul romîn, adecă pe lingă Brătianu, care, impasi- 

'bil la orice intluenţă, concentrase totul în mîna sa. Se 
poate înțelege uşor starea de spirit a '“unei nații, care, 
adînc mişcată de nenorocirea unui vecin, de progresul 
căruia era deprinsă a lega posibilitatea realisării pro- 
priului ei ideal, simţia bine că ultimele resultate ale 
amestecului ei în Balcani erau și ele înghiţite în ca- 
tasirofă!. Brătianu îmi răspunse şi mie că din cal- - 
culele sale exacte, precise, pentru care singur “trăieşte, 
nu resultă putinţa unei intervenţii militare în acel 
moment, ” i , - 

De aici înainte încetaseră orice propuneri, măcar în 
ce priveşte Bucovina — a cării menționare. de Ro- 
mini fusese taxată de şantaj —, din partea acelora - 
cari de la noi aşteptau numai provisii pentru armatele 
lor, şi aceste provisii le avură, în puterea unor conven- 

ii formale care numai plăcute nu puteau fi acelora 
lîngă cari, la un moment nedeterminat, care pentru, 
nerăbdarea unui popor întreg nu mai venia, ne îndato- . 
risem a lupta. Pentru Aliați, pentru opinia romănească 
însăşi, Brătianu apărea, hotărît, ca un om din'cale afară 
de dibaciu2. i 

  

1 Bulletin citat, p. l0. . . 
2 În acest timp cîţiva Cazaci atinseră teritoriul romănesc pe 

la Mamorniţa şi măsuri fură luate ca să se împiedece asemenea » 
viotări ale neutralității.
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Dar războiul îni Apus devenia îngrijorător pentru Inţe- 
legere. De luni de zile, imense forţe germane amenin- . 
țau Verdunul, devenit cheia Franciei; mii de oameni se 
îngropau zilnic şi presiunta înspăimâîntătoare cânti- 
nua. Acuma, în primăvara şi vara anului 1916, era 
rîndul Rusiei să încerce marea lovitură presupusă -de- 
cisivă. Generalul Brusilov întră cu o puternică ar- 
mată în Galiţia, pe care o avuse în 1914 la „momentul 
de la Lemberg”.. Czernin însuşi se temea ca aceasta 
să nu puie capăt războiului în dauna intereselor aus- 
iriece (14 Iulie). In acel'momentise presintă lui Bră- - 
tianu, de ministrul Franciei, Blondel, urmat apoi de 

al Rusiei, d. Poclevschi Coziel, nota hotăritoarei, 

Prin ea se atrăgea atenţia că zăbovirea pănă la sfîr- 
„şit a. intervenţiei romăneşti nu se mai poate admite 
dacă această ţară, legată prin angajamente formale, nu 
vrea să piardă tot cei s'a asigurat prin convențiile din 
1914. 1 se punea în vedere o ofensivă a generalului 
Sarrail, care se produse, spre Monastir, numai de for- 
mă, pentru a atrage în luptă Romănia, şi se opri 
imediat *, O rea informaţie va face pe Brătianu să treacă 
peste pericolul bulgar?. - - 
Un nou Consiliu de coroană dădu asentimentul na- 

țional regelui, care pentru întăia oară arătă acelor cari-l 
credeau slab şi şovăielnie ce mîndră energie era în 
sufietul cui se ştia „învinge pe sine” şi putea să 
încerce învingerea în numele datoriei sale şi a drep- 
tății ţerii sale â duşmanilor din propriul său near; 

  

* Textul sa publicat întăiu de Ernest Daudet, în Echo de Paris 
pe 1917; acum în urmă de mine în Revista Istorică, 1932, lulie- 
Septembre. Generalul Alexeiev spunea clar: „La situation commande 
aux Roumains de se joindre ă nous maintenant ou jamais“. 

2 Discuţiile publicate de mine în Revista Istorică, lulie-Sep- 
tembrie 1932. Sa : 

3 V. şi [Thomson], Smaranda, la: August 1916. Brătiauu hrănia 
ilusia „că Bulgaria va face o pace separată“. 
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Era acelaşi om cu sclipiri neaşteptate care răspundea. 
tînărului âtaşat german, cînd îi vorbia de originile lui 
naţionale, că tocmai de la Germani a învățat să-şi ser- 
vească fidel patria. O singură împotrivire, care era de 
aşteptat, i-a stat în faţă, dar, dacă bătrinul Carp, nezgu- 
duit în convingerile sale şi nebănuind ce era să se pe- 
treacă în Rusia, presupusă veșnic ţaristă şi veşnic nă- 
vălitoare, şi: peste prieteni, retusă, în vorbe tăioase, a- 
probarea sa, el îşi puse la disposiţia Suveranului fiul 
care va cădea în fruntea călăreților săi la Oituz. Pe cei- 
lalţi, cu ce: credeau sau nu credeau, cu ce voiau şi cu 
de ce se temeau, îi resuma un singur om în adevăr 
existind politiceşte, Brătianu, hotărit în fine, peste cal- 
culele, verificările şi scrupulele sale inginereşti. . | 

Nu putea să fie decit un singur răspuns la . soma- 
ţia alaşaţilor militari: întrarea în acţiune la August : 
1916. Brătianu îşi făcea ilusia „că Bulgaria va face -: 
o pace separată”. Odată încheiat tratatul de garan- 
ție care dădea Romăniei ce dorise (August), se putea 
proceda la declaraţia de războiu către Austro-Ungaria 
şi, în clipa cînd ea era remisă la Viena, care simula 
surprindere, de şi, încă de la 1-iu ale lunii, Czernin 
luase măsurile de evacuare a Legaţiei, ceia ce dove- 
deşie că nu-l înșela jocul uşor cu un eventual Ministeriu 
al continuării neutralității supt Maiorescu, granița era 
irecută în același timp prin mai multe pasuri. 

* 

14
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4. RĂZBOIUL PENTRU UNITATEA NAȚIONALĂ. 
PRIMA FASĂ. 

Trebuie să se recunoască însă că, în acest ceas plin 
de risc —,s'a ridicat”, scriam, „un sfint potir de sînge 
şi de lacrimi” —, speranţele cui credea că e o nouă 
campanie demonstrativă ca în 1913 şi că venim pentru 
a secera în momentul chiar cînd războiul european se 
va stinge, nu erau îndreptăţite. Starea spiritelor, din 
causa lungilor zăbăvi, a ţinerii întregii situaţii în mîna 
unui singur om, care lucra bucuros în isolare- şi în- 
tunerec, potrivit temperamentului său, îngăduirea legă- 
lurilor cu Centralii, siguranța că nu sîntem pregătiți şi 
că, Sirimtorile fiind la disposiţia Centralilor, nu pu- 
tem fi ajutați decît doar pe calea, imens de depărtată, 

„a Mării Albe, oboseala unei concentrări în care lu- 
crările, de formă, se făceau azi ca să se dărîme mini, 
lipsa de la oaste şi a regelui, oprit de timiditatea sa, 

„de şi era un excelent general, cu instinctul războiului, 
- mau dat de la început acel avini care e de cel mai bun 
augur pentru 0 mare şi grea întreprindere militară. 
Erau şi oameni cari-descoperiau prea mult, în organisa- 
rea războiului care se deschidea, preocupaţii de partid, a- 
legeri ale oamenilor după conveniențe și capricii per- 
sonale; cine putea să vadă în generalul care cra să 
se sinucidă înaintea teribilei răspunderi un adevărat 
conducător şi în generalul Iliescu, ofiţer aplecat că- 
live plăcerile vieţii chiar în asemenea momente, dar 

M
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ridicat la situația de adevărat diriguitor al campaniei, acel comandant de mari însuşiri pe care şi-l închipuia bunul. său amic, fostul. coleg şi intimul care era : pri- mul ministru? Ce rost putea să aibă îmbrăcarea în u- niiormă de' colonel şi repartisarea în calitate de con- silier juridic la cartierul general a lui Stere, duşman hotărît al acestui războiu pe care-l va trăda? Punerea la cale evidentă a unor manifestații din partea oticia- lităţii putea să recească şi să desguste spontanele por- miri ale inimii, | e S'a văzut atunci prin tot felul de amănunte 'că pen- tru o astfel de operă, de care atîrnă războiul şi viaţa însăşi a unui Popor, nu ajunge o diplomaţie dibace, o oaste ascultătoare, soldaţi capabili, numai dacă li se dă voie, de inițiative inteligente şi îndrăzneţe, 0 lume ci- vilă răbdătoare. 
Elementul moral a lipsit prea mult din prima zi şi la armată, care a trebuit să şi-l cîștige prin suterin- ţile şi primejdiile ei, şi, mai ales, la populaţie: La trei zile după deschiderea războiului, pe care loan Brătianu mi-o anunța telegrafic, cu bucurie, ca un lucru pe care l-am dorit împreună mult timp— şi e curios că în saltarul casei mele de la Văieni, prădată şi ocupată doi ani şi jumătate de dușman, am gă- sil la întoarcere numai această hirtie—,.am putut face, cu generalul de artilerie Tănăsescu, format. în ȘCO- lile francese, comandant la Buzău, drumul în Ar- deal prin pasul Bratocei, pănă dincolo de Șanțul Ve- chiu, unde se dăduse o mică luptă ale cării urme erau visibile. Trupele noastre mergeau în grupe mici ca la o excursie, podurile, depositele de hrană nu e- rau păzite, generalului, care plănuise să meargă pănă 

  

' Marele-Duce: Nicolae considera de aceia întrarea noastră în războiu ca un act de „nebunie furioasă“ al Aliaților; Marta Bibescu, Lord Thomson, Paris 1932, p. 68.
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la Săcele şi s'a. întors înapoi din totala lipsă de chib- 

zuială, a trebuit să-i dau eu o hartă; de-a lungul dru- 

mului se vedeau — de ce m'aş spune-o? — ordonanţe; 

care transportau obiecte de care nimeni n'ar fi trebuit 

să se atingă. Nimic nu dădea „impresia acelui instru- 

menl de o precisiune perfectă supt conducerea veghe- 

toare a unor cameni tăcuţi şi siguri, de un sever simț 

de răspundere care trebuie să fie o armată pătrunsă 

în ţara dușmanului. Amănunte mici, care se puteau 

observa însă, dacă nu mai pretutindeni, în prea multe 

locuri şi în prea multe lucruri, şi ele puneau pe gin- 

duri: pe oricine bănuia măcar, după tot ce se -peire- 

cea, grozav şi măreț, de doi ani de zile pe aproape 

“toată fața Europei, greutatea operei într eprinse. 

| Şi în timpul campaniei de la 1913 se putuse observa 

că populaţia, prea mult trăită în bine, hrănită cu leii 

şi tavoruri şi, ca spectacoi, luptele uşoare, fără sînge, 

din circul politie, nu poate să prețuiască neapăratele 

condiţii ale unei astfel de tragedii: bolnavi de holeră 

"părăsiţi, doctori cari se feriau de diînşii, proprietari cari 

se gindiau numai la cruțarea averii lor, o lume de o- 

raşe care muria fără distracţia din fiecare zi. De a- 

tunci, cu capul pe perna unui mare succes atit de u- 

şor cîştigat, lucrurile se mai înrăiseră încă, din n& 

norocire, fără ca guvernanţii so fi băgat de samă, ei 

cari adesea erau din aceiaşi categorie şi cu asămănare 

în apucături. Nu sa căutat un continuu contact cu a- 

„ceșii oameni a căror creştere întreagă trebuia refă- 

cută potrivit cu necesităţile unei astfel de stforțări. 

Presa, din partea ei, era incapabilă să dea altceva de- 

cît secul coinunicat al statului-major, în care de la 

un timp lumea se învăţă să nu mai creadă, căuliînd . 

cu îngrijorare ce poate fi dedesupt. Dacă n'aş îi pro- 

pus lui Brătianu, care mă chemase de la ţară ca să 

mă întrebe, ca pe orice vulgar profitor, ce doresc, pu- 

plicarea la Bucureşti a „Neamului Romănesc”, care 

“
/
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_svegeta la Văleni; n ar îi fost o singură foaie care, fără 

micio reservă, să vorbească în adevăr sufletelor şi de 

cele bune şi de cele rele, infiltrînd, forțind credinţa 

în victoria neăpărată, aricîi de tîrziu, cu oricît de multe 

jertie. Se plănuise o gazetă a statului-major, careva a- 

-părea în rele: condiții ca un simplu prilej pentru am- 

"buscaţi de a vealisa micul lor cîştig. Laturea aceasta 

spirituală era aşa de complect ignorată, încît într'unui 

din ceasurile grele la care nu se aşteptau decât foarte 

puțini a. trebuit să redactez eu o înştiinţare menită să 

menţie un 'rest de încredere. Preşedintele Consiliului, 

sprijinit admirabil în momentele negre: de soția sa, ca- 

pabilă de a vedea lucrurile de sus, era foarte puţin ac- 

cesibil şi, îndată ce primejdia, care nu putea zăbovi, 

a venit, pe “mulţi dintre miniştri trebuia să-i cauţi 

„noaptea prin adăposturi socotite sigure, afară din. o: 

zaş: odată, cu multă trudă, mam găsit decît pe unul. sin- 

“gur, ca să-i anunț una din cele mai -zguduitoare.neno- 

rociri. Nu era, în particular, vina nimănui, ci foarte 

vechi păcate ajunseseră acuma la o scadenţă plătită 

de alţii, sutele de mii, milioanele, cu mult sînge nevino- 

vat şi arzătoare lacrimi de foc. - 

Se va vedea în. curind că nici cele mai elementare 
măsuri de asigurare nu fuseseră luate. Turtucaia, care 

se socotia după cîţi bani se îngropaseră, în fortificațiile 

i de caracter modern, o adevărată cetate, zăcea de mult | 

“ 4imp neisprăvită înaintea dușmanului, care, şi printr”o 

populaţie” neprielnică nouă, îi ştia toate neajunsurile,.” 

şi nimic nu se făcuse pentru neapărata ei legătură, 

peste Dunăre, aşa de largă aici, cu malul romănesc. 

Flotila fluvială, mai puţin rău condusă, asigură ami- 

ralul Negreanu, de cum sa pretins, era de toi inte- 

rioară față de cea austro-ungară, şi.nu putem uita ce 

spunea Maiorescu că la 1913, după hotărîrea de a mo- 

„bilisa contra Bulgariei, telegrafiase la” Constantinopol 

ca să cumpărăm două vase de transport. Aviația —şi 
ne puteam aștepta ca de pe malul bulgar, așa de a-
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propiat de Bucureşti, să vie zilnic escadrile germane 'de bombardament —era, chiar după sosirea unor ofi- feri francesi de niciun folos, aproape neexistentă, Arti- leria noastră data din vechi timpuri şi era alcătuită din guri de caracterul cel mai deosebit: cînd îi vor- bisem cu un an în urmă lui Maiorescu despre supe- rioritatea în această privință a Bulgarilor, el a recu- nosculi-o, fără să se fi căutat o îndreptare, iar cînd o- biectam că sînt generali absolut inutilisabili, îmi răs- pundea că, de vor fi nedestoinici, se vor înlocui, ceia ce m'a făcut să adaug că, şi înlocuindu-i, răul ce sa pro- “dus tot nu se mai poate drege. Pentru a se avea lotuşi o aparență de asigurare la Dunăre, dincolo de care Ra- doslavov ştia să Poarie cu minciuni pe prea-încrezătorul nostru ministru Derussi, fost consul la Budapesta, se mu tau tunuri de la Nămoloasa, aşezate cîndva acolo con- tra Ruşilor. Se degarnisiau de altele tortiticaţiile Bucu- reştilor, aparţinind epocei generalului Brialmont şi care vor servi pe urmă numai pentru a procura ini- micului lauda ieftenă că a luat o cetate întărită. 
Nici diplomaţia, servită de boieri tineri şi bătrîni, cari tineau mai: mult -să trăiască în străinătate decit să lucreze în adevăr la ce nu-i ajutau adesea nici inijloa- cele, nu părea că pusese la cale tot ce era necesar. Ru- şii refusaseră să dea trupe suficiente în Dobrogea pen- tru a resista Bulgarilor, asupra cărora liberatorii de la 1877 se presupunea că mai au un fel de misterioasă și nehbiruită influență — ministrul de Afaceri Străine al Rusiei asigurase că „Dobrogea e bine garantată con- tra unui âtac din partea Bulgariei. Şi e] adăugia: „Ex- pediarea trupelor noastre în Dobrogea ar putea slăbi puterea presiunii noastre asupra Austriecilor”, aşa că „ar ajunge două divisii”1 şi consimţiserăm să ni se tri- 

  

1 Revista Istorică, '1932, Joc. cit. Jată însuși textul: , 'expâdition de nos troupes en Dobroudja pourrait affaiblir la iorce de notre pression sur les Autrichiens. En cas de nâcessite, sans doute, it faudra y envoyer deux civisionse,
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meată cîteva mii de oameni, rău conduși, cari, fără a- 
jutorul devotat al regimentelor sîrbeşti gata oricînd să 
meargă la moarte n'ar fi făcut nici Simulacrul de îm- 
potrivire al lui Zaiancicovschi, un comandant care şi-a 
tratat de „laşi” soldaţii întrun ordin de zi. 
Germania nu era în stare de -războiu cu Italia, ră- 

 miind aşa pănă la capăt. Crezuserăm că ne vom bu- 
cura de aceiaşi favoare, şi primul ministru a părut con- 
irariat cînd în casa sa i-am tradus telegrama, atunci: 
sosilă, în care ni se declara războiu. Iar, în ce pri- 
vește Bulgaria, primele atacuri la 'Turc-Smil contra 
unor trupe ale generalului Sebastian Teodorescu, — 
alt. general de acolo se găsia în acel moment la un 
club de societate în București— au părut că-l miră, 
date fiind speranțele puse în neacţiunea unor vecini 
cari-şi manifestaseră doar ura, dorința de revanșă la 
orice prilej, şi, cînd sa. anunțat că trupele noâstre, 
mai numeroase— „ei au cîteva regimente, iar noi 0 di- 
visie întreagă” — au răspins lovitura, socotită ca-o 
simplă demonstraţie pentru a plăcea Austro-Germani- 
ior, aceasta s'a socotit îndestulător. 

Succesele din Ardeal, răpezi, generale, în legătură 
cu nume de localităţi cunoscute şi iubite nouă şi aju- 
tate, în de obşte, de o populaţie romănecască, doritoare 
de atita vreme să vadă „dorobanțul” pe pămîntul ro- 
biei lor de două ori milenare, contribuiau să întreţie cea 
mai înşelătoare încredere că greul a fost biruit, că tru- 
pete noastre vor putea ocupa linia transversâlă, care 
ji-ar permite, dacă nu se poate marşul asupra Puda- 
pestei, cel puţin să resiste la Murăş, ca pe malul unei 
noi Marne, contra oricării sforțări de a le scoate. Nu-şi 

" dădeau sama oneştii ilusionişti că. biruința fără o ade- 
vărată luptă sera cîşligată asupra unor trupe ungureşti 
de ultima calitate, întărite cu tot felul de finanţi şi de 
milițieni, de poliţişti, şi că nici întrun chip Germania, 
chiar dacă ar.fi să-şi slăbească asalturile la Verdun, nu
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doar că i se va încredința „un grup militar pentru a- 
părarea Bucureştilor”. 

Ii această situaţie pe cîmpul de luptă, ca o lovitură 
de trăsnet căzu pierderea, în condiţii şi tragice şi umi- 
litoare, a Turtucaii. Neisprăvită cum, era şi supt coiman- 
da unui ofiţer, același general "Teodorescu, care era pre- 
dispus să piardă la cea dintăiu neizbindă orice pulință 
de a urmări un plan, cetatea”, dacă trebuie să i se 
spuie astfel, avea să resiste unei excelente trupe bulgăreşti 
pe care o anima o nebună furie de răsbunare, capa- 
bilă să facă ninuni, şi care, servită de Germani, încă 
de luni de zile, cu tot ce poate îi mai perfecţionat ca teh- 
nică şi condusă chiar de ofițeri superiori ai armatei îm- 

“părăteşti, nu sar fi oprit. chiar cu prețul unui oribil mă- 
cel, înaintea niciunei piedeci. Ştiri despre bunul succes 
de cavalerie cîştigat în Dobrogea-de-jos împotriva tru- 
pelor noastre, atît de. slab ajutate de cele ruseşti, nu pu- 
teau decit să adauge la încrederea lor în victorie. Stra- 
tegia unui Mackensen, -adevăratul comandant pe frou- 
tul bulgăresc, se opunea aceleia a generalului 'Teodo- 
rescu 1. 

Cele spuse cu atîta patriotică durere, pe Dasa rapoar- 
telor militare ce i-au fost puse la disposiţie, de. d. 
Kirițescu, cu privire. la desperata apărare de trei zile 
întregi, cu multe pierderi şi pentru duşman (4-6 Sep- 
tembre), sînt foarte -adevărate, şi ofiţeri de carieră au 
preferai să moară luptînd ori să se sinucidă decit să 
cadă în miînil: unui duşman setos de sînge și brutal, 
ajutat. de o întreagă populaţie trădătoare. „Centrele” 
de apărare, forturile n'au fost luate fără cea mai în- 
vierşunată resistență. Dar mijloacele garnisonei; isolată, 
părăsită . în voia sorții, erau prea de tot insuficiente, și - 
cu greu baioneta, rămasă singură, poate face altceva 

! V. darea de samă din a mea Rev. Ist., a cărţii de îndreptăţire: 
a generalului Averescu (an. 1929, p. 178). 
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deciîi să apere onoarea unei armate învinse. Generalul 
teodorescu adause la insuficiența temperamentului său 
părăsirea trupelor care-i fuseseră încredințate. O mare 
parte dintre apărătorii sinistrălui cuib de pescari, care: 
păstrează parcă și pănă astăzi ceva din groaza acestei 
zile fatale, fură măcelăriți, sau se pierdură în apele- 
sîngerate ale Dunării. | 

Apoi, cu alte conduceri de ăceiaşi calitate, ca a gene- 
ralului Petala, şi el un impresionabil, bun pentru biro- 
crația militară, s'a pierdut pe rînd Silistra, a cării gair- 
Disonă fu silită la o răpede: şi desastroasă retragere, şi: 
tot teritoriul pănă la linia din vechea Dobroge, zugru- 
mată între Dunăre și Mare, unde se putea organisa, cu 
soldaţi şi ofiţeri ca aceia pe cari şi-i formase, şi cărora 
ştia să li vorbească, colonelul Rasoviceanu, o linie de a- 
părare pentru a cării cucerire duşmanii trebuiră să 
cheltuiască multe din forțele lor: numele luptelor de a- 
colo, menite să întîrzieze o retragere şi mai adincă, s'au. 
înscris între cele. mai glorioase ale armelor roimă- 

- neşti: Arabagi, Cocargeă, Amzacea (15-19 Septembre). 
Pănă în acest moment, cu incidente une ori! tra- 

gice, cu altele care învederau aceiaşi rasă plină de a- 
vînl şi gata de sacrificiu cu'o eleganță pe care sîngele 
latin io împărtăşeşte pe deplin cu altul, nu fusese 
altceva decît marşuri de ocupaţie “aproape nestingherite: 
într”o atmosteră senină, şi atit de înşelătoare,! de ser- 
bători naţionale. Afară de ideia întăiu, a foarte puţini 
numai: mersul spre Budapesta, nu era decit dorința 
de a se întări pe o linie ardeleană şi de a aştepta a- 
colo deștăşurarea evenimentelor, care sar mântui cu o. 
pace oarecum apropiată. Mai mult nu găsise strategia 
„napoleonului”. nostru, d. Iliescu. 

E adevărat că tot acest uriaş şi teribil războiu a fast 
exlraordinar de sărac în concepții, în Apus, luptătorii, 
fără a risea după Marna nicio acțiune îndrăzneață, mul- 
țămindu-se a se ucide timp de patru ani pe loc fără a
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“socoti numărul. victimelor, crescînd înspăimântător pe 

fiecare. zi, iar, în Răsărit,  Austro- Germanii şi Ruşii în- 

trecîndu-se în mâncarea de chilometri pentru a se 

opri, iarăşi, nu-la resultatul unei mari ciocniri decisive 

pentru soarta armatelor înseşi, ci numai la luarea în 
stăpînire a unei provincii cu nuime sau utile. Flota en- 

glesă sa încercat numai odată .peniru o „victorie” 

pe care.o puteau reclama, cu aceleaşi pierderi, şi ace- 

leaşi distrugeri, şi Germanii, iar frumoasa flotă fran-. 

cesii, ca şi flota rusească, atit de importantă şi ea, ie- 

şiră, după atiţia ani de războiu, neatinse. A „roade”. pe 
adversar priri sacrificiile lui zilnice, grignotter al lui 

Joftre, ajunsese cea mai înaltă expresie a noii arte a 

“războiului. | 
“Nu ni se putea cere numai decii nouă să inovăm, 

şi nici mam avut acest gînd, războiul fiind considerat 

de Brătianu ca un simplu auxiliar, la un moment priel- 

nic, al diplomaţiei, decisivă. Am avut, săptămîni de zile 

întregi, o singură inițiativă, a trecerii hotarelor,. dincolo 
de care era ce ui va da soarta, pe care .0o presupuneau 

totdeauna prielnică, şi cum ne înşelam! Nici aliaţii noș- 

tri, cari nu ne putuseră înarma cum trebuie, şi pentru 

alt motiv decît al închiderii Strîmtorilor: acela al. ne- 

încrederii față de o politică prea obișnuită a pipăi în 

mai mult decît o direcţie, nu se iscusiseră a ni da 

suggestii strategice. | 
Ei ar fi dorit să lăsăm pentru mâi târziu grija Ar- 

dealului — de Bucovina nu vorbia nimeni, e ea fiind so- 

cotită un adaus, care, oricum, vine de la sine — pen- 

îru ca să ne- aruncăm asupra Bulgarilor, cari, în. mo- 

mentul întrării noastre în acţiune, dovedindu-se capabili . 

“de a lupta pe două fronturi, ţineau piept la Sud, în 

Macedonia-de-jos, acelei rămăşiţe de ofensivă a Alia- 

ților care stătea supt ordinele unui general politician 

şi cu gînduri de pacificare, Sarrail. Colaborarea cu a- 

"cesta ni se şi făgăduise, în acel sens că el, gîndindu-se 

] 
: 
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şi la vre-o ofensivă, ar fi. reţinut trupe pulgăreşti pe 

cave dovedise că mare cu ce le bate, pe cînd noi, în- 

dărăini€i în ideia războiului peste munţi, am fi urmat 

drumul care nu ni se recomandase. De fapt mult mai 

tîrziu numai, cînd la Dunăre totul era pierdut, o miş- 

aie de prelungire a teritoriului ocupat, dar fără o a- 

_devărată bătălie, sa produs în acest sector al răz- 

boiului. 

__ Retusul nostru era 'de sigur îndreptăţit. Intăiu, şi 
mai ales la aceasta se gîndia oricine, pentru că elemen-: 

tul suiletesc de care, oricum, ţineau samă şi conducă- 

torii, cerea satisfacerea .secularei dorinţi de liberare a 
fraților, de întregire naţională. Un nou războiu cu Bul- 
garia mar fi încălzit inimile, primul chiar avindu-şi 

popularitatea, nu din causa unor, sentimente de ură 

față de vecinul de la Miazăzi, ci pentru că dincolo de 

succesul lui se vedea războiul firesc, neapărat, care era 

datoria generaţiilor. Acţiunea noastră în sensul arătat 

de Aliați ar îi atras o şi mai mare urgie asupra Ro- 

mînilor. din. Ungaria fără să li fi putut îi întru nimic 
folositori. Dar, pe lîngă aceasta, din punctul de vedere 

pur “militar, realist, fără nicio consideraţie la starea 

de spirit, dacă, la începutul ofensivei noastre balca- | 

nice, Austro-Ungaria nu sar îi putut hotărî la invada- 

rea teritoriului nostru, la un marş asupra Bucureş- 

tilor, care izbutind: ar fi desorganisat şi demoralisat cu. 

desăvîrşire, se poate crede oare că Germania mar fi 

făcut din capul locului ceia ce era să se deslănțuiască 

asupră noastră, rupînd cât mai multe trupe de pe fron- 

tul apusean, unde o mare ofensivă contra ei era, şi: 

va fi pentru mult timp, o imposibilitate, ca să scape pe- 

atît de preţioşul aliat--de la Sud, de a cărui resistență 

atîrna însăşi soarta Strîmtorilor? 

In această situaţie, cu Dobrogea atacată, cu trupele 

noastre date înapoi, pănă la linia de apărare a Con- 

stanţei, căci numai de atîta putea îi vorba acuma, cul.
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toaie dovezile de eroism. în resistență, un Singur om, lăsat la o parte pănă atunci din invidia generalilor şi din vechi resentimente ale oamenilor politici, a avut ideia care lipsia cu desăvîrşire celorlalţi: şi a riscat în- treaga sa reputaţie militară, aşa de mare, gata să-şi atragă orice critică în cas: de neizbîndă, pentru: a îner- ca so realiseze: generalul Averescu: In acel monrent, Brătianu, în faţa loviturii primite la Turtucaia, cu gre- lele ei consecinți, văzîndu-și înşelate așteptările răz- Doiului ușor, căzuse într'o stare de apatie din care cu greu îl puteau scoate cei mai de aproape ai lui; -se gîndia acum și la încheierea păcii, pe care regreta că o crede imposibilă— „Pacea, dar putem noi să sperăm pacea”? era sensul-cuvintelor pe care mi le adresa. Pro- punerea se făcu deci regelui, care, poate ca să nu încurce comanda şi să nu facă din războiul naţional u- mul personal, greu de răspunderi pentru dinastie, se ținea la o parte de operații, şi ea fu primită, ” Era vorba de a se lua pe la spate armata bulgă- rească biruitoare la Turtucaia şi la Bazargic, care, îm- bătată de succes, dădea furioase lovituri de taur pe fron- tul strîmt al apărării romăneşti, şi printr'o puternică ameninţare s'0:: recheme îndărăt, permiţind astfel con- tinuarea operaţiilor pe frontul principal, care trebuia să Tămiie al Ardealului. Cu cea mai mare discreție, gene- ralul Averescu izbuti să strîngă șapte divisii luate de acolo din Ardeal, smulse acțiunii 'din acea parte şi căută să le treacă pe la Olteniţa, ca să întrebuinţeze banda de teren dintre Turtucaia pierdută şi Rusciuc, în vederea noii ofensive. Podul puiu fi făcut la Flămînda, şi el resistă unui atac de aeroplane, apoi încercării de a-l rupe din partea. flotilei austriece, de mult cu dibăcie ascunse, pentru a putea interveni şi la o ocasie neprevă- zulă ca aceasta. Soldaţii noștri trecură în Bulgaria și, ne- întilnind decît o resistență improvisată, fără importanţă, 
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se pregătiau să taie Bulgarilor comunicațiile cu ar- 
mata din Dobrogea. - | 

Dar propriile comunicaţii ale acestei armate deve- 
„miră peste măsură de grele de pe urmă aprigelor, con- 
„tinuelor ploi de toamnă, într'o regiune expusă inun- 
dațiilor. Ceia ce a hotărît însă asupra părăsirii ideii : 
strategice, a cării valoare au recunoscut-o şi adversarii 
germani, a fost lipsa aproape făţişă de bunăvoință a 
cartierului general față de o întreprindere care pu- 
tea pune în umbră pe militarii de cabinet. In broşura sa 
luminoasă!, generalul Averescu a lăsat-o să se înţe- 
leagă, şi orice judecător imparţial va trebui să-i recu- 
noască dreptatea?. Ce i s'a dat a fost mai mult smuls: 
decît oferit cu un simţ de camaraderie frăţească. Orice 
piedecă trebuia să fie un motiv de părăsire a proiec- 
tului. Se renunţă deci la dînsul încă: de la primele di- 

- ficultăţi, atunci cînd comandantul era încredinţat că, 
“în toată siguranța, se poate merge mai departe, şi la 

dinsul recea cumpăneală poate fi socotită că biruia 
punctul de onoare personal, 

Se putea invoca — de şi nu ştiu dacă aceasta s'a fă- 
cut în toată forma — situaţia, nu numai dificilă, apoi a- 
menințătoare, dar, de la o vreme, din causa totalei in- 
capacităţi şi de iniţiativă şi de energie a împotrivirii la 
comandanții armatelor de la Braşov şi de lîngă Sibiiu, 
catastrofală a frontului ardelean, care pipăia încă spre o 
ţintă pentru care se cerea altă răpeziciune decît aceia 
a primblării naţionale printre Romînii liberaţi. Condu- 
cerea aproape nulă a generalilor Crăiniceanu şi Popo- 
vici era, de altfel, încureată încă prin anume interven- 

  

1 Citată mai sus. | 
2 Cf. criticile de mai tărziu (în „Neamul Românesc“ din 1928), ale generalului Prezan, care, în acel moment, la laşi, m'avea, cred, toate mijloacele de informaţie şi era, ca și, de altfel, generalul 

Averescu însuși, întluenţat de pasiuni care ni-au făcut atita rău.
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_ţii intempestive de "la București, secretarul Minişteriului 
de Războiu fiind generalul Burghele, un amator de 
"pace. declarat: „dacă aveţi pairiotism”, îmi: spunea mie, 
„de ce nu îmcheiaţi pacea”? şi, când: am comunicat lui 

„Ioan Brătianu | această monstruoasă disposiţie a cui 
"“presida de fapt războiul, căci ministrul era un civil, 

Vintilă Brătiânu, mi sa răspuns: „Ai.d-ta unul. mai 
bun? Secretarul general, venit în acest Ardeal câre 
trebuia să fie, îndată, părăsit răsbunării unui furios duş-. 
man, avea tot. felul de bănuieli, în ce priveşte însăşi loa- 
ialitatea elementului romănese, şi povestia la Minis- 

- teriu, cu o față înspăimîntată, ce teribile sînt efectele: 
ghiulelor armatei germane, care alerga în ajutor. 

Generalul Falkenhayn, personalitate de mare vază, 
se îndreptă, cu trupe excelente, din cars ştiu să tragă 
tot folosul, spre armata romănească de la. Sibiiu, lăsată, 
aproape de capul ei, să întindă târcoale în jurul unui 

_Oraș fără apărare, nepregătind, întru 'Ținut muntos 
“şi păduros, aşa de plin de piedeci, nimic pentru . ca- 
sul vre unei surprise, ca şi cum comunicațiile Ardea- 
lului cu nesfîrşitul izvor 'de oaste care era Germania 
ar fi fost tăiate piintr'un cataclism cosmic. În cîteva 
zile, în ţară străină, complect necunoscută, comandan-. 
tul revânşei de la Nord a Centralilor izbuti să afle 

«mai mult despre căile de pătrundere decit, în țara lo- 
cuită de Romiîni, ai noştri cari de atîta vreme aveau o- 

chii asupra ei şi cari-i străbătuseră de săptămîni dru- 
“murile şi cărările. E adevărat că ma reușit să taie cu 

totul şoseaua de comunicaţie a Turnului Roşu, ceia ce 

ar fi îndemnat pe cei închişi astfel la o capitulare, 

"dar pricepuţii luptelor de munte cari erau alpinii ba- 

varesi, înzestrați, fireşte, cu mijloace tehnice pe care 

ai noștri nu numai că nu le aveau, dar nu le întîlni- 

seră niciodată, au cîştigat răpede o superioritate faţă 

de o forţă militară de fapt necondusă, care se desfăcu 

foarte răpede în grupe, capabile de a face mult rău 

      *
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dușmanului şi de a se strecura dibaciu în ţara veche, 

dar nu şi de a păstra posiţii, aiîi de uşoare de apă- 

rat, pe însuşi pămîntul: ardelenesc, Resistenţe ca ale 

colonelului Cantacuzino, de o îndrăzneală moştenită de 

la strămoşii săi ostaşi, ori a dîrzului Ardelean Mo- 

şoiu, cumplit la înfăţişare şi la atitudine şi faţă de 

propriii săi soldaţi, nu puteau face decit să salveze în 

oarecare măsură onoarea unei armate care de la o 

vreme căzuse în psihosa firească la cine fără şef luptă 

cu o primejdie de pretutindeni al cării sens nu-l poate 

desluși (28-9 Septembre). 

Ordinul de retragere se dădu spre Turnul Roşu, adecă 

spre însăşi capcana unde Germanii de pe înălțimi aş- 

teptau pe fugari, în loc să se caute cu trupele care sar 

fi înviorat la un singur adevărat gest de comandă dru- 

mul peste Făgăraş, către armata din Brașov a gene- 

ralului Crăiniceanu, care şi încercase o înaintare spre 

Vest. Aici, la pasul Oltului, aşteptau de ceia parte, în 

Cîineni, doar cîteva regimente strînse în toată graba, 

cu bun cu rău, pe cînd dincolo, în Ţara Biîrsei, era 

o armată încă intactă. In loc să se sprijine pe existenţa 

ei şi să caute cu orice. preţ contactul cu dînsa, care va 

sosi după ce totul era sfîrşit, i se transmise acesteia 

vestea unei catastrofe iremediabile, care făcu să se 

piardă şi aici orice realitate a conducerii supreme. După : 

lupte onorabile ale regimentelor răzlețe, ca la Po- 
rumbac, în țara Oltului făgărăşeană, la Bărcut, la 

Șinca, la Perșani, tot acolo, unde avangarda de cavalerie 

a lui Falkenhayn pătrunseseră acum, şi în curînd pe 

străzile Braşovului, în şesul de supt munte, mitralierele 

germane, cărora nu li puteam opune nimic şi al căror 

sune singur ajunse a fi o prevestire sigură de moarte 
pentru ai noştri, infanteria romănească, apărînd pă- 

mâîntul pas de pas, înainte de a se retrage spre pasul 

pădures al Timișului, se va istovi-în lupte glorioase, 

das zădarnicc, la 7-8 Octombre. O ameninţare din spre 

15
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Sighişoara, din partea unui comandant care vedea larg 
cîmpul de operaţie, grăbi retragerea. 

Ardealul era acuma deplin evacuat, afară de “partea 
din Secuime pe care o ținea generalul Prezan, insensi- 
bil la veştile de înfrîngere venite de la celelalte duuă 
armate, spre bucuria Saşilor de acelaşi sînge cu Ger- Si 
manii veniţi în ajutor şi spre asigurarea populaţiei un- 
gureșii, mai ales din Oraşe, care, cu o lună înainte, în 

“panica unei fugi neîndreptăţite ca în faţa unei bande de 
călăi, vindea o trăsură, cu cai cu tot, pentru o [igară. 
Se vor găsi chiar printre Români de aceia, ca tînărul 
teolog din Sibiiu, pe urmă deputat al Romăniei între- 
gite- şi acum membru al diplomaţiei romăneşti, cari 
vor proslăvi cu discursuri de bună venire pe aceia cari 
păreau că au tras definitiv un zăvor roşit de sînge 
înaintea oricării posibilităţi de realisare a idealului nos- 
tru naţional. 

Generalul Averescu, chemat în Carpaţi, îi reveni 
O mare greutate, dar şi: onoarea deosebită de a reface 
trupele încolţite, crîmpoţite şi in mare parte demora- 
lisate, armata care trebuia să apere o lună şi jumă- 
tate vechea graniţă carpatică. 

In urma retragerii lui de: la Dunăre, se pronunța, şi 
pentru a face asemenea tentative de acuma înainte im- 
posibile, una din acele ofensive, îndelung . pregătite și 
întrebuinţînd, cu cea mai mare cruţare a trupelor, în- 
vristate cu Turci şi ceva Germani (o divisie), toată su- 
pericritatea armamentului, care erau specialitatea feld-" 
mareșalului Mackensen; el luase însuşi comanda, ştiind 

„bine că victoriile nu pot răsări decit dintr”o cugetare 
unică, sigură de sine. Impotrivirea generalului Scă- 
rişoreanu, “unul dintre puţinii şefi cari n'au şovăit o 

„clipă înaintea perspectivei evidente a înfrîngerii finale, 
adause și aici eroism la sfîrşitul firesc al unei campanii 
definitiv pierdute; ajutorul rusesc era aproape insigaifi- 
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cânt şi, pentru apărarea Constanţei, flota imperială ma 
tras o singură lovitură de tun. Resultatul încordării ză- 
darnice de la Topraisar ma putut fi decît luarea în 
stăpînire de duşman a marelui port, cu tot ce putea 
să adauge la aprovisionarea și înzestrarea armatei cu: 

„ ceritoare a Dobrogii (20 Octombre). Dar aceasta în- 
"semna, cu evacuarea de Romîni a provinciei, întrarea 
răzbunătoare a Bulgarilor. pănă la Tulcea. 
„În acel moment, ascunzînd zguduitoarea veste întrun 

comunicat meşteşugit, generalul Burghele făcea ape- 
lul către iscălirea cu orice preţ a unei păci, pe carei 
preşedintele Consiliului o.credea imposibilă din causa 
singură a situaţiei noastre desperate. Cu urechile mele 
— şi n'o voiu uita cât voiu-trăi— am auzit aceste două 
răspunsuri ale capitulării morale a clasei noastre diri- 
guiloare, în armată şi în politică. Țeranului răbduriu şi 
intelectualului rămas sănătos într”o astfel de atmosferă, 
pregătită de lupiele de partid, li rămînea, supt în- 
crederea. fanatică în Dumnezeu a regelui, pe atit de 
hoiărit pe cât de modest, susţinerea, în care au iz- 
Dutii, a restului războiului. Ar fi o mare nedreptate 
dacă nu sar adăugi tăria de suflet, mîndrul sentiment 
de onoare, nesiîrşitele resurse de mare rasă ale Reginci 
Maria. Indată după sentința secretarului de la Războiu 
am găsit-o în rindul de sus al vechiului Palat Regal, 
unde, în fruntea unor femei care-și amintiau de da- 
toria impusă de numele istorice ce poartă, îngrijia de . 
răniţi şi, cu siguranța care i ie cunoaşte în tăioasa pri- 
vire albastră, ea îmi vorbia de aprecierile represinian- 
ților militari ai aliaţilor apuseni, că totul nu este pier- 
dut şi, liniştită, îşi continuă opera de milă omenească, 
şi de patriotică muncă. | | 

Apărarea munţilor se făcu în condiţii care ar îi des- 
curajat orice armată. In ploaie, apoi în zăpada că- 
zută înainte de vreme, soldaţii câri, din causa puţinului 
lor număr, nu se puteau schimba în tranşee şi adă-
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posturi, aşa încât trebuia — cas unic în istoria marelui 
războiu — să steie acolo cu. săptămînile, dădură încă 0 dovadă de cît poate să îndure acest neam al tuturor. 
suferinţilor.. La Sălătruc, apoi, de-asupra Cîmpulun- gului, la dealul Mătiașului, la Predealul distrus de o- 
buse, la Tabla Buţii dincolo de valea Teleajenului; 
silințile celor -mai bune irupe germane, servite de o 
artilerie excepţională, nu aduseră dintro lună în alta, 
pănă în Novembre, nicio înaintare cu adevărată va- 
loare trategică. In comunicatul german, neizbînda, care 
trebuia mărturisită față de nerăbdarea de-acasă, unde se 
credea că deplinul succes al campaniei contra Romăniei 
ar putea da condiţiile psihologice pentru încheierea unei. 
păci albe fără anexiuni, era mascată supt formula: 
»Remînii îşi apără cu îndărătnicie pămîntul”. In Mol- 

„dova, pe unde, la pasul Oituzului, se încerca, de Aus- 
trieci, rămași statornice inferiori, ruperea în două a 
frentului romănesc, se revela un fericit temperament 
de comandanti care, necrezînd nimic imposibil, în opti- 
nismul său sănătos, era capabil să smulgă din suflete 
puteri nebănuite: generalul Eremia Grigorescu; aici 
boierimea noastră, care nu-şi uitase toate tradiţiile, a 
dat, călare, în lupta de la Roibăneasa, o reeditare slo- 
rioasă, dar fără urmări, a şarjei din 1870 a chiurasieri- 
lor francesi de la Reichshoften. 

Această resistență de fier, obiect de uimire pentru ju- 
decătorii acţiunilor războiului, era cu atit mai merito- 
rie, cu cît nu cdată comanda, ca a generalulului Petala la 
Olt, nu era la înălțimea sublimului eroism al soldaţi- 
ler şi cu cît din Bucureşti se făcea prea puţin pentru. 
ajutarea și susținerea lor. Acolo, încă din Septembre, 
clasa dominantă, care şi începea să se care, supt ochii 
populaţiei îngrijorate, care vedea zilnice plecînd fur- 
goanele și -bănuia ce i se pregăteşte, spre adăpostul 
presupus sigur, al Moldovei, perise ultima rază a în- 
erederii aşa de puternice la început. Ziarele doar, supt 
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- înfluenţa unei censuri “proaste, nepricepută în a susținea 
spiritul. public, tîrau o ieftenă încîntare de comandă: 

„sînt mîndru că n'am lăsat ea vre-odată foaia mea să 
fie învăluită de aceşti aburi adormitori ai unei laşităţi 
cu drapelul tricolor de-asupra. Miniștrii, speriaţi, . lăsau 
să li se smulgă cele mai triste veşii, dincolo de care 
nu se mai zăria nimic. Puternicul om politic care voişe 
şi pregătise, aşa cum am constatat- -0, războiul, era acum 
total invisibil, şi din propriul lui partid se ridicau gla- 
suri care făceau dintr'însul marele vinovat care, calcu- 
lînd greşit, adusese peirea armatei şi prăpădul ţerii. 
Ochii Bucureștenilor, și ai altora, din provincie, încer- 

'caţi nu odată de avioanele dușmane, nemiloase faţă de 
civili şi aruncînd bombe pănă şi în parcul palatului de 
“la Cotroceni, unde gina plângea asupra patului de 
agonie al copilului ei Mircea, începeau să se întoarcă 
spre speraiul protector în ceasul unei ocupaţii din ce în * 
ce mai probabile, Marghiloman. Omul celei mai desă- 
vîrşite creşteri franţuzeşti în sensul boieresc se vedea a- 
cum, nu numai şeful netăgăduit al conservatorilor, con- 
tra lui Take Ionescu, — căci, distrus de înfrîngere, Fili- 
pescu închisese ochii şi puţini îl duseseră la mormînt 
supt amenințarea bombelor din aier — ci, poate,. dicta- 
tor, din voia Cenrtalilor, al ţerii întregi. 
_Miserabilă stare de spirit, osîndă care nu se va şterge, 

a unei întregi clase răzgtiate, în momentul cînd orice 
popor, în toate categoriile sale, vădeşte ce are mai adînc 
în reservele sale naţionale! Clopotele care sunau la fie- 
care apariţie la orizont a aripilor negre aducătoare de 
moarte păreau că plîng de sfîrşitul unei întregi socie- 
tăți prea sus săltată de vânturi prielnice, şi atita mişelie 
era totuşi încunjurată de statornicia de echilibru a celor 
mici, eroi din instinct, pe cari nimic nu-i putea dobori: 
lucrătorii tipografi îmi făceau ziarul în zgomotul asur- 
zitor al explosiiloi”, copiii îmi duceau şuierînd corecturile 
la Academia Romînă, unde fete de douăzeci de ani, stu-
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dente, lucrau netulburate la mesuţa lor atunci cînd tru- 
purile omenești sfîrtecate zburau în aier. Şi din respect față de adevăr şi ca-învăţătură pentru alte încercări 
care poi veni aceste lucruri trebuie spuse, întreg şi crud, poate mai crud şi decât aici.. | 
"În acest marasm al celor din dosul frontului, în a- 

ceastă primejdie de pretutindeni a celor de pe linia de 
luptă nu se mai putea încerca nimic ca ofensivă răs- _bunătoare, ca inițiativă şi inovaţie. Odată, cînd teri- 
toriile erau sărace, şi locuitorii lor indiferenți, se pu- 
tea părăsi oricît pămînt pentru, a încerca o lovitură care 
avea perspective să reuşească. Acuma un sentiment de 
nestîrșită durere prindea pe fiecare la orice chilometru pătrat, de oriunde, pe care-l ocupa duşmanul, robind o parte din populaţia lui. Misiunea armatei romăneşti era, 
măcar pe multă vreme, pănă la o neașteptată schim- bare a împrejurărilor, hotărită, peceiluită, în umbra acelor munţi din nou şi cu îmbielșugare sîngeraţi. 

Nu tot așa un duşman care, mai ales la Nord, se 
putea necontenit împrospăta cu trupe din Vest, de- 
prinse de mult a se lupta şi a birui, şi care avea cu atit mai multă încredere faţă de un adversar pe care-l 
ştia aşa de slab pregătit, ca mijloace tehnice mai ales. Şi năvălitorilor Ardealului li trebuia, în vederea si- tuaţiei generale, o isprăvire iute a luptei pe acest front care prea multă vreme răpise unităţi absolut nece- sare ca să aducă decisiva pe frontul frances. 
De aici ofensiva, cu cele mai bune trupe bavarese, pe linia Jiiului, unde, cu toată menţinerea micii armate de la Orşova, ruptă de ansamblul luptelor, divisia invisibilă a colonelului Tăutu, care va putea fi silită a capitula, în- run tîrziu, numai de foame, o apărare efectivă a gra- niței aproape nu exista. O întăie încercare pe valea rîu- lui pănă în capițala Gorjului întâlni resistenţa, nu fără succes, a unor soldați strînşi în grabă ori veniţi din în-       
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tîmplare, la cari se adăugi neînfricoşatul avînt zgomotos 
al unei viteze populaţii, care nu-şi dădea samă de 
toată întregimea primejdiei. Firea romănească însă cre- 
de prea mult în dăinuirea izbîndei: la Bucureşti se vor- 

bia de nimicirea unei. întregi divisii, pe cînd pentru. 
Falkenhayn neceşiiatea, posibilitatea deplină a unei 

mari âcţiuni de învăluire generală, sfîrşind totul, toc- 

mai prin această deschizătură de munte, era de toată 
evidenţa. - 

Fără să se fi bănuit nimic de o informaţie. militară 
aşa de slabă ca a noastră, o adevărață armată de stră- 
batere, cu şapte divisii, din care două de cea mai bună 
cavalerie, se strîngea la Petroşani, pentru lovitura cea - 

mare din pragul iernii. Deschizînd drumul cu o for- 

midabilă artilerie, căreia nu i se putea opune nimic, din 
„nou pe la Bumbeşti se începea coborîrea spre Tir- 
„gul-Jiiului, care fu ocupat la 15 Novembre, servind câ 
punct de plecare pentru luarea în stăpînire a întregu- 
lui şes oltean şi muntean, complect lipsit de apărare, 
şi tăind şi legăturile divisiilor lipite de stînca mun- 
telui, pe cînd pe la Zimnicea, unde orice apărare era 
ilusorie, trecea Mackensen cu armata dobrogeană. 
Numai simțului de ordine, puterii de a impune dis- 
ciplina a generalului Averescu, căruia de la sine îi 
revenise acuma conducerea supremă, i se datoreşte că 
descinderea de pe înă'țimi a micilor pachete de oaste 
nu s'a făcut în desordinea la capătul căreia e, fireşte, 
depunerea armelor, ci că din aceste pîraie răzlețe sa 
putut face din nou o armată, capabilă, nu, numai de re- 
tragerea rînduită către Moldova, dar şi de a da o mare 
bătălie în cîmp deschis, — singura, de fapt, de la 
începutul războiului—, în care cu puţin ni-a “şcăpat bi- 
ruința care ar fi salvat Bucureştii, 

Starea de spirit în cercurile de sus era din nenoro- 

cire aceiaşi. Ştirea celei d'intăiu ocupări a Predealului, 
adusă de mine noaptea din gara Ploeştilor, care con-
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siatase că nu mai răspunde graniţa, pe cînd cete de sol- 
daţi în desordine, de pribegi români din Ardeal, de care 
şi cirezi de vite se coborau învălmăşit în podgoria noas- 
iră, nu scosese din gura ministrului de Războiu, şi el 
prins de acel marasm al paralisiei generale, decît răs- 
punsul: „da, se poate”. Cînd îl întrebam pe amăritul 
Vintilă Brătianu dacă putem face ceva la Dunăre, îmi 
arăta resemnat care e adevărata situaţie: el întrevedea 
apropiata luare a Bucureştilor şi, întrebat: cînd sar pu- 
putea întîmpla nenorocirea, el sfirşia cu un 0 să-i vezi”, 
stătuindu-mă să rămîn, ori, „pentru că am scris ceva 
contra Nemţilor”, mă pot şi duce. 

“In sfîrşit, pe lîngă Ruşii dispuşi a-și mînca seminţele 
pe margenea şoselei, dincolo de care ai noștri mîn- 
cau pămîntul, întăia dovadă de interes a Aliaților ni sosi 
în persoana simpaticului, optimistului general frances 
Berthelot, a cărui înfăţişare singură, reunind ce are mai 
sănătos şi voios burghesia francesă, era în stare să ri- 
dice sufletul. Dintr'o singură aruncătură de ochi el re- 
cunoscu „admirabila desorganisare” a noastră, trecînd 
prea uşor poate asupra dovezilor de restituire a organi- 
săției pe care le dăduse un Averescu. Adăugind silinţile 
sale la acelea ale celorlalți generali— generalul Averes- 
cu el însuși nefiind adus niciodată a colabora cu Fran- 
cesii, cari cunoșteau tot ce, în trecut, legâse de Ger- 
mania pe fostul ataşat militar I» Berlin—, de care vor- 
beşte aşa de frumos,—de generalul Prezan în primul 
vînd—, şeiul de stat-major al lui Berthelot, generalul P&- 
tini, s'a luat hotărîrea supremă, aproape desperată, de 
a încerca bătălia în cîmp deschis careva arăta 
dacă Muntenia mai poate fi salvată; sau dacă e casul 
să se facă o concentrare pe acea linie a Siretiului, pe 

„care de la început ne vroise recea şi nu tocmai prie- 
tenoasa hotărîre a „Stavcăi”, statului-major generai al 
lui Alexeiev. | 

  

1 V. Memoriile lui apărute în 1931. 
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Întâlnirea oştirii lui Mackensen, care înainta fără grijă, 
cu forțele reconstituite ale generalului Presan, coman- 
dani suprem al bătăliei de apărare a Bucureştilor, fu 
favorabilă armelor noastre; cîţiva din cei mai buni ge- 
nerali rămaşi în viață, după căderea lui Praporgescu 
şi Dragalina, erau supt ordinele: lui: Scărişoreanu, bă- 
îrînul Lambru, Rămînea acum a doua lovitură: con- 
tra lui Falkenhayn, care venia pe drumul celalt, dar - 
planurile luptei căzuseră în ajun, din vina a doi ofiţeri 
cari nu ştiură face să dispară hîrtiile lor, şi ele dădură 
generalului german putinţa să-şi schimbe. orînduirea 
luptei. Astfel ceia ce trebuia să fie, acolo, pe lunca 
Argeşului şi a Neajlovului, nu departe de unde Mihai 
Viteazul. biruise pe Sinan, un trium? al celei mai chib- 
zuite strategii ma fost decît prilejul unui nou măcel a- 

.daus la martirologiul nostru. Părăsită de guvern, care 
urma pe rege şi familia regală, Capitala Romăniei, lă- | 
sată în sama grosolanului general Mustaţă, cu toţi spe- 
riaţii ei, cu toată colonia străină, care, împreună cu o 
parte din Evrei, îşi şi pregătia buchetele de întîmpinare . 
a „mîntuitorilor”, stătea, fără apărare, înaintea învingă- 

„torilor, pe cînd morţii eroici, cu miile, încremeniau supt 
dealul de la Comana, unde odihnia fiul nenorocit al lui 
Vodă-Mihai.



„5. SUFERINŢILE DIN MOLDOVA. 

Iaşul rămînea atunci mai mult ca o capitală de gu- 
bernie rusească decît ca al doilea în însemnătate isto- 
Ticii şi intelectuală din oraşele Romăniei în luptă pen- 

“tru dreptul şi viitorul ei. Dacă pe Strada Lăpuşneanu 
defilau zilnic, împreună cu ofițerii în concediu şi cu 
alții cari găsiau mijlocul de a ît totdeauna în concediu, 
cei d'intăiu strămutați ai vieţii politice refugiate, în fie- : 
care. zi se puteau vedea greoaiele cete cenușii, 'mișcate 
ca de bătaia vîntului, în ritmul unor încete cîntece de 
rătăcire în stepa asiatică, ale Ruşilor, cari se priviau, în 
această. Moldovă reservată "Țarului de tenebroasa diplo- 
maţie a lui Stiirmer, preşedintele de Consiliu rusesc, 

„nu nişte aliaţi, ci, cum ziceau ei înşii, nişte „protec- 
tori”, aproape nişte stăpîni. Orice contact cu societatea 
romănească era evitat cu o îngrijire plină da despreţ, 
nicio informație privitoare la neamul băştinaş nu inte- 
resa pe acești oaspeţi orgolioşi, conduși în mare parie 
de ofiţeri cari, după căderea celor trecuţi prin şcoli 
înalte, se ridicaseră prea adesea din rîndurile soldaţilor. 
Nu va trece mult, şi de St. Nicolae, patronul Țarului, 
serviciul se va tace la Mitropolie, înaintea unor credin- 

„cioşi cu măntăli de oaste, şi în limba slavonă, de 
clerici cari întovărăşiau oştirile. O situaţie dureroasă 
pentru cea mai elementară mîndrie romănească şi care 
se va întări din ce în ce, devenind aproape nesuferită. 

Peste cîteva zile de la desastru, cei Wintăiu din armata 
noastră. cari-şi putură face drum, răzleţi, desorientaţi, 

S
e
r
i
i
 a 

be
ta
 

â 
ă 
3 

  

i
i
 

i



SUFERINŢILE DIN MOLDOVA : 235. 

tlămînzi şi îmbrăcaţi ca pentru vară, începură să so- 
sească. Ofițerii deslipiţi de unităţile lor erau une ori - 
aşa de zguduiți încît la întăia lor întâlnire lacrimile li 
veniau în ochi şi un plins nervos. îi zguduia cînd in- 
cercau să găsească expresii pentru nespusa lor durere 
şi jignire. Grupe de soldaţi călări apăreau, singurii sal- - 

„vaţi, fără voia lor, dintr'un regiment care se jerttise, şi. 
în ochii lor era sumbra hotărire de răsbunare cu care 
muriseră camarazii lor, îngropaţi supt zăpezile mari 
care acoperiseră de curînd totul. Trenurile aduceau a- 
tiția răniţi şi bolnavi încât înaintea ultimelor transpor- 
turi se închideau ușile de fier ale spitalelor pline pănă 
şi supt paturi de oameni cari muriau și îngheţau pe 

"jos neştiuţi; adesea întregul transport se vădia a îi nu- 
mai o adunătură de cadavre încremenite. Cite un de- 
serlor palid în haina lui răscolită de viut trecea supt 
paza soldatului care-și purta în neştire picioarele slăbite, 
In curînd, luat de la Ruşi, deprinşi de acasă a resista 
la contaminare, tifusul exantematic începu a secera în- 
tre aceia cari aveau supt uniforma lor ca o făină de 
păduchi, agenţi ai contagiunii. Şi totuşi din astfel de 
naufragiaţi, în cari trăia numai sufletul; capabil de ori- 
ce. învieri, al neamului, trebuia să se facă o armată de 
ultimă apărare, şi cît. mai iute! 

Mila de om, simţul de solidaritate, disposiția de a 
înfrunta primejdia de moarte pentru alţii erau de tot 
rare. Fiecare-şi căuta în casele răpede năpădite de oas- 
peţi, unii grozav de pretenţioşi, pănă la obrăznicie, 
de huzurul lui, şi. goana după alimente deveni răpede 
întrigurată, intendenţa. furnisînd numai acelora cari se: 
țineau strict de oficialitate. Afară de cite o nobilă îe: 
meie care adese ori a închis ochii în mijlocul bolnavi- 
lor ei — altele vedeau în frecventarea spitalelor posibi- 

- tatea unui flirt puţin comun, mai ales cu ofițerii 
francesi—, mai nimefi nu se îmbulzia să aducă o mîn- 
gîiere răniților, bolnavilor, agonisanţilor. Despreţuitoa-
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re de pericol, “regina, pe care nu odată încunjurimea 
ei ajungea s*o compromită, dădea un exemplu care era 
prea puţin imitat. Unul din miniştri, căruia-i: amintiam 
exemplul tatălui său la 1877, care era unde se simția 
nevoia de un impuls, îmi răspundea că este la mij- 

"loc o deosebire de temperament. Mustrarea pe care o cu- 
prindea presenţa la spitale, cu vioara-i minunată sub- 

" țioară, a marelui musicant George Enescu, nu se îuţe- 
legea, cum nici serviciile devotate pe care.le aducea în 
aceleaşi lăcașuri de suferință marea artistă parisiană 
Mărioara Ventura, care în astfel de ceasuri grele îşi adu- 
sese aminte care este patria sa. ă _ 

De un îndemn spre acţiune, de o coordonare a silin- 
ților tuturor celor în stare a face ceva nu putea fi vorba. 
La o casă de pe strada Romană, unde. eşuase preşe- 
dintele Consiliului, curtea era goală şi luminile se stîh- 
geau răpede. Adresele miniștrilor celorlalți se găsiau 
numai cu greu, şi te gîndiai cu întristare ce ar fi fost 
dacă ar fi trăit pe acest timp un Mihail Kogălniceanu, 
veşnic izvor de încredere pentru oricine. 
"Numai la cartierul general din fericire veghia o vo-. 

inţă fermă, a generalului Prezari, devenit şet al armatei 
din voinţa regelui, care se închidea în chinurile conştiin- 
ţii sale, hotărît să meargă pănă la capăt, și răspun- 
zînd la orice obiecții cu mistica siguranță că totuşi 
țintele ce-şi pusese înainte vor fi atinse. Era o reconfor- 
tare şi priveliștea zilnică a generalului Berthelot, ca 
pe vremea: luptelor” viteze fără bombardări aeriene și 
gazuri asfixiante, pe frumosul lui cal de războiu. Pen- 
tru a se cruța, măcar acuma, primejdia generalilor, 
cari nu pot conduce, se înlătură, une ori fără o selecţie 
în de ajuns de atentă!, un număr dintre aceia cari fu: 
seseră denunţaţi ca nedestoinici. Iar generalul Socec, în- 
vinuit că şi-a părăsit postul de comandă, de și ofițerul 
frances care-l întovărăşia nu găsia că-şi călcase datoria 
mutîndu-l,. îu judecat în pripă, şi, pentru a se da o 

  

1 Casul generalului Frunză. 
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jeriiă opiniei publice, degradat în faţa unei mulţimi în- 
“suilețite mai mult de un sentiment de înţelegătoare 
compătimire. Erau alţii cari ar fi trebuit să cadă supt 
gloanţe, dacă scăpase colonelul juridic Stere, rămas. în 
teritoriul ocupat — cu mandat oficial, pretindeau amicii 
săi, el şi alţii dintre guvernamentali—şi care, desbrăcînd 
uniforma de care era nevrednic, paradă pe străzile 
Bucureştilor, patronați de Marghiloman, un concurent 
mai tare la favoarea stăpînilor, mişeîndu- -şi a poruncă 
nagaica. - 

în acest timp războiul continuă, cum se putu, din u- 
nităţile cu greu şi neîndestulător refăcute, de-a lungul 
întregii frontiere inuntoase, unde gerul cumplii impu- 
nea un armistițiu, dar nu pentru artilerie, ale cărui bu- 
buituri se auziau, noaptea, pănă în mijlocul Iaşului, 
precum şi la Siretiu, unde şi Rîmnicul Sărat, apoi Foc- 
şanii fuseseră ocupați supt ochii veşnice nesimţitori ai 
Huşiloi”, aşa de numeroşi. Dar privirile tuturora erau 
îndreptate asupra veştii pe care o va aduce mult aştep- 
tata primăvară, care veni tîrziu în topirea năprasnică 
a imenselor zăpezi necontenit îngrămădite şi pănă în 
“Iuna lui Mart 1917. | 

Un organ de publicitate care să ție sufletele drepte nu 
mai era. Ziarele mari, „Universul”, „Dimineaţa”, rămă- - 
seseră în Capitala pierdută, negociind cu administraţia 
impusă de ocupanţi, dintre inconştienţi şi trădători, cari 
au crezut că pot să ocupe locuri ca acelea de primari 
(colonelul Verzea), de prefecţi, de prefect de poliție 
(profesorul Țigara-Samurcaș, intim al Curţii), ba de se- 
cretari-generali şi locţiitori de miniştri (învățatul şi ca- 
pabilul academician Antipa, fostul preşedinte al Ligii 
Culturale, Virgil Arion, fostul ministru, Neniţescu şi al- 
ţii pe cari nici Dumnezeu să nu-i ierte). Pe-un pete- 
cuț de hiîriie am început a scoate din nou „Neamul 
Romănesc”, cu redactori, A. C. Cuzin, şi devotatul Aurel 
Metroniu, menit să cadă şi el victimă a bolii frontului,
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pănă ce statul-major strînse laolaltă intelectualii, cu 
sau fără credință în războiu, cărora frontul nu li 
mirosia bine, şi puse alături foaia „Romănia”: "regele 
Ferdinand stăruia însă ca întăiul ziar: cel sărac, scos cu 
devotament, în chiliuțe mai mult date de :pomană, 
de singuri doi oameni, să meargă pretutindeni unde 
moralul ofițerilor şi soldaţilor trebuie ridieat, primă şi 
indispensabilă condiţie pentru refacere. 

A fost la București, înainte de evacuarea cui s'a îmbul- 
zit mai mult, nu a cui trebuia să fie mai folositor, o îm- 
irebare de neînțeles cînd se gîndeşte cineva la ce au 
făcut, în asemenea împrejurări, Sîrbii: dacă Parlamen- 
tul “trebuie luat sau ba. Pentru anume apucături de auto- 
cratism ministerial se păru, uh moment, că ar fi bine să 
nu îie luat în refugiu, sau să se facă, pe ascuns, o selec- 
ție care ar înlătura pe cei incomozi. De mai multe ori 
am întrebat cînd şi cum trebuie să plec, şi mam avut 
răspuns. Dacă nu mar fi dus noaptea la un tren de 
birocraţi grija prietenească a lui Gh. Munteanu-Murgoci, 
în casa căruia izbutisem a mă adăposti, n'aş scrie as- 
tăzi aceste rînduri, — dar cine ştie dacă şi pentru 
jnine, aşa cum trăiesc azi, wâr fi fost mai bine! 

Acest Parlament trebuia să lucreze, de şi reformele 
erau acum zăbovite fără termin. Şi, în vederea zilei 
redeschiderii lui, amînată, la Bucureşti, atita vreme, ve- 
chile intrigi, începuseră a se țese. Conservatorii voiau, 
ori să între în Ministeriu alături de Ioan Brătianu, „âu- 
torul înfrîngerii”, ori să-i iea locul. Bine înțeles conser- 
vatorii războinici, căci nu numai Marghiloman rămă- 
sese la București pentru a-și face o popularitate spe- 
cială, vorbind Germanilor de cele două naţiuni create de 
mereu pentru a se înţelege, ci şi, bine înţeles, Carp 
i, poate cu părere de rău că n'a fost invitat să ple- 

ce. memoriile lui inedite pot decide singure— Maiorescu. 
E drept însă că Maiorescu a refusat relațiile cu şefii o- 
cupaţiei și Carp, la început, a declarat că, represintant 
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şi el al unei naţii învinse, ware de gînd a-şi face pautid 
din nenorocirea ţerii. La laşi erau, pe lîngă Disescu, 
care va pleca, la cel dintăiu prilej, în Suedia—, şi ni- 
meni nu aştepta mult de la dînsul—, Take Ionescu, 
care-şi biruise temperamentul rebel acţiunilor îndrăz- 
neţe, Mihail Cantacuzino, Dirhitrie Greceanu, care-şi fă- 
cuse, ca sub-ofiţer de cavalerie, şi datoria de ostaş, şi al- 
ţii mărunți. Ei însă cereau să între în alcătuirea pe care 
o pregătiseră şi aveau intenţia, dîrză, de-a o impune re- 
gelui, foarte afectat încă, pe cînd regina spera tare că 
„vom ieși curăţiți din desastru”. Răspunsul mieu a fost 

” neted: în asemestea împrejurări se susține guvernul, ori- 
- ce guvern şi eu n'am de ce să apăr un regim, COnserva-. 
tor sau liberal, ale cărui păcate, venite la ispăşire, nu le 
împărtăşesc. Un. gr up de tineri, influențați de împreju- 
rările din Rusia, se vor forma apoi, cu fantasticul Gh. 
Diamandy, care apărea la Cameră în costum de mujic, 
cu blusă fără guler legată la mijloc, cu d-rul Lupu, 

" care pentru întăia oară scotea la iveală resursele sale 
de combativ, cu rotundul şi veselul domn Trâncu-Iaşi, 
căruia-i stătea în faţă, ca un contrast izbitor, mica înfă- 
țişare ascuţită, gata de harță, a d-lui Iunian, plus doi 
Mehedinţeni dintre cari unul era d. Tilică Toanid, ba 
chiar generosul socialist dr. Cantacuzino; ei luau titlul 
de Partidul Muncii, dar, de fapt, cu singura tendinţă de 
a nu lăsa o clipă în pace guvernul liberal, în care ti- 
neretul era represintat numai prin încă timidul şi stîn- 
gaciul Gh. Mârzescu. 

Era sigur că însăşi problema războiului se va dis- 
“cuta, de la început, şi. liberalii, cu şeful abia rechemat 
la o activitate relativă, se temeau să nu se facă procesul, 
foarte posibil, al totalei lipse de pregătire, pe care o 
revela regelui şi un tehnician foarte devotat țerii lui de. 
adopțiune ca d. Vermeulen din Ploeşti şi o recunoştea, 
cu melancolie, şi priceputul Saligny. A fost deci o u- 
şurare pentru guvern, care ținea samă „fireşte numai
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de această lature, cînd am luat cuvîntul pentru ca, tre- 

cînd peste tot ce putea despărţi această mînă de pribegi 

—Brătianu-mi va aminti că şi eu am „răspunderea mo- 
rală”—, să afirm că, orice ar fi, nu ne dăm, că ni. 
vom recăpăta pămîntul şi dreptul şi vom putea spune, 
nedeslipiți de acest pămînt ca: Gheorghe-Vodă Ştefan 

cînd striga: „mai bine să mă mănînce cînii pămîntului 
acestuia” — căci se vorbia acum, între mulţi fricoși de 
sus, de fuga în Rusia, cu regele la Harcov —, ea Pe- 
iru Rareș, în exil, că „vom fi ce ara fost şi mai mult de- 

cît atît”. Regele mi-a mulțămit foarte mişcat, iar Vintilă 
Brătianu m'a rugat foarte stăruitor, ceia ce arăta anume 
intenţii, insuportabile pentru mine, să consimt ea, din 
discursul afișat în. toate primăriile, cuvintele în Jegă- 

tură cu „eînii părăntului acestuia” să fie suprimate. 

Şi astfel cu lacrimi şi frângere de inimă ajunserăm la 
acel an nou al lui 1917, pentru apelul la oaste al că- 
ruia, prin amicul său Ştirbei, regele, încă zdrobit de 

lovitura sorții şi gata să abdice dacă ar aduce astfel un 
“folos ţerii, a. cerut modesta colaborare a omului care 

declarase că, tare pe tot ce știe din trecuţul ţerii sale, nu 
se. teme, chiar dacă ar rămînea singur în încrederea sa. 

Ostaşul se refăcea ca prin minune: ca şi pămîntul, 

atita vreme înghețat, era și el să-şi aibă primăvara lui, 

tot așa de neașteptată. Dar” îi trebuia întăiu pregă- 

tirea tehnică după nevoile vremii, şi această complectă 

prefacere a unei armnate atît de înapoiate şi în ce pri- 

veşte imsirumentul de luptă, care era în fond tot acela 

“al izbiturii în cap cu patul de puşcă, nu se putea face 

deci! prin aspra Mare a Nordului, prin bunăvoința, a- 

desea neînțeles de zăbăvitoare, a Ruşilor. Nu era nicio 

îndoială în ce priveşte intenţiile Ţarului, care spunea că 

„ţine la disposiţia regelui Ferdinand şi ultima copeică 

şi ultimul soldat”. Dar era şi continua adversitate a 

statului-major, bucuros să se desfacă de acest front, 

socotil ca definitiv pierdut, şi acele intrigi ministeriale
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care, în Cabinetul reacţionar, cu tendinţe anexioniste, “allui Protopopov, erau pentru noi o primejdie tot aşa de mare ca şi duşmănia Centralilor. 
Era necesar un alț contact decît cu comandanții, nu tocmai de primul ordin, ai armatei ruseşii de aşa-zis ajutor, care-şi luase o mare. parte din posiţii pe fron- iul carpatic al Moldovei, legat de al Bucovinei, reservîn- du-se „armatei a doua”, a generalului Averescu, Vran- cea, intactă, și lui Grigorescu trecătoarea de la Oituz, Regiria Maria ar. fi vrut să meargă însăşi la Peters- burg ca să-şi întrebuințeze toată influenţa pe lîngă vărul de care o lega o reciprocă simpatie. Pus eu în- sumi să propun aceasta regelui, acesta, foarte gelos de autoritatea sa, ca toți timizii, a refusat, şi se ştia că pe! lîngă acest blind îndărătnic nu trebuie să vii niciodată a doua oară. Atunci sarcina de a grăbi ajutoarele, şi în ce priveşte oamenii, a reveniţ lui Ioan Brătianu, care, în a doua călătorie, se făcu întovărăşit de prințul Ca- rol. Pe cînd prințul caracterisa situația găsită acolo: »un infinit organisat”, primul ministru se întorcea cu convingerea că a smuls şi la Petrograd recunoaşterea represintantului Romăniei ca de o potrivă cu aceia al celorlalţi aliați şi că lucrurile sînt de sigur îndrumate spre bine. Cînd, retusîndu-i oferta de a întra în Mi- nisteriu, făcută în casa mea, care era un club de stu- denți, vecină cu a lui, l-am întrebat de oamenii stîngii din Dumă, de radicalul moderat Gucicov, în luptă făţişă totuşi cu Țarul, el, explicîndu-mi cum şi-a învederat su-- perioritatea de inteligență îaţă de Protopopov, mă a- sigura că toți ceilalți n'au de fapt nicio valoare şi nu pregătesc niciun viitor, 

Dar în luna lui Mart încă sprijinul care fusese Țarul cădea. Brătianu, omul prevederilor sigure, Şi, intrâducă- | torul lui la Petrograd, bunul şi sigurul lui prieten, Diamandy, se înşelaseră cu totul, de neînchipuit, asu- pra situaţiei la Petrograd. La cele dintăiu tulburări de 

16
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stradă, provocate de lipsa de grîne, toată ordinea secu- 

lară a autocrației periă în vînt, şi la 15 Mart Țarul, ab- 
dicînd la cartierul general, devenia colonelul Romanov 

şi îu scurtă vreine un prisonier de Stat. Guvernul pro- 

viseriu al lui Lvov şi Miliucov văzu lunecîndu-i toată au- 

iorilatea în mîna demagogului Cherenschi, care credea 

că o lume nouă se face din cîteva discursuri. De, acuma 

va trebui să negociem pentru sprijinul militar ru- 
sese cu o lume în plihă descompunere, schimbîndu-se 

capricios, isteric de pe o zi pe alta. Celebrul pricaz no. 1 

„dădea soldatului supt ârme drepturile unui cetățean 

absolut autonom. a 

Agitaţia se transmise imediat la noi. Trupele, devenite 

o adunătură de politiciani, nu aveau pentru Suveranii 

Romăniei mai mult respect decit pentru acela pe care 

revoluţia îl răsturnase acasă la dinşii. Ni-a fost dat să 

vedem p& Hacovschi, arestat de multă vreme, adus de 

Ruşi în Piaţa Unirii, unde a ţinut liber un discurs de 

răsturnare, pentru a trece apoi în Rusia, unde-l] aştepla 

"o mare carieră. La Socola mii de soldaţi nu făceau de- 

cît să discule și să iea resoluţii: Iașul era supt teroa- 

vea lor. Într'o noapte, cartierul general de la cofetăria 

tutfli tu ocupat de studentul Raşal, ucigașul ofiţerilor 

de marină fierţi la Kronstadt, şi de amanta lui, o copilă, 

cari se trudiau:să redacteze o proclamaţie. Un. ziarist 

rus prieten, care izbutise a fi martur, mă înștiinţă, şi 

astiel, comunicîndu-i-se lui Brătianu, colonelul Rasovi- 

ceanu putu să apere pe generalul Şcerbacev deo 

moarie sigură: arestaţi, Haşal şi femeia fură găsiți peste 

cîteva ceasuri morţi întrun şanţ. 

_ Cum Brătianu lipsia, miniştrii nu mai aveau nicio 

iniţiativă. A trebuit, simplu particular, să vorbesc cu re-: 

presintanţii Aliaților, cari nu puteau lăsa singur înir”o 

asemenea clipă pe Suveranul atras de ţerile lor în a- 

ceste primejdii.” Generalul Petala declara că cl nu 

înfruntă pe Ruşi dacă vin să aresteze pe regele, în pa- 
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„datul lui, iar „partidul muncii” » mergînd la Socola, nu 
aduse decit tăgăduieli goale şi credinţa că au devenit 
un factor important în viața ţerii. Mi-am permis să 
sfătuiesc pe Suveran a se duce la armată, şi, spuin- 
du-mi cu durere că se simte inutil la Iaşi, el pleca la 
23 April, ducînd cu -dinsul proclamația redactată de 
mine, prin care se promitea sătenilor ostași pămînt şi 
—ceia ce nu scrisesem eu—: vot. Informat de: soldatul ba- 
sarabean I. Buzdugan, puteam îace, prin secretarul a-- 
imerican, ca mişcarea să nu se producă. 

Muniţiile, articolele de îmbrăcăminte, coifurile de 
metal, noile puşti de model frances şi noile tunuri care 

“pe frontul de Vest se dovediseră atît de potrivite ni ve- 
niseră pănă în primăvară în destul de mare cantitate. 
peniru ca oastea aleasă de 300.000 de oameni cel mult, 
care înlocuise gloata disparată de la început, să aibă as- 
peciul acelei trancese, cu care o asăntăna şi tempera- 
mentul. A fost strigătul sniuls socialistului patriot, a- 
îit de onest şi de prietenos, care era furnisorul de mu- 
niții al ariiatei țerii sale, Albert Thomas, cărtiia, ca şi 
altui socialist în războiul de apărare naţională, Bel- 
gianul Vandervelde, şi unui trimes engles, li sa făcut 
în Parlament o primire în care speranța se unia cu a- 
dinca recunoştinţă că m'am fost mitaţi în fundul gro- 
pii sacrificiului nostru complect. In momentul vesel al 
trimbiţelor de la Zece Maiu 1917 se putea vorbi, fără a 
se trezi un dureros zimbet, de noua ofensivă. 

Pentru aceasta se crease armatei un nou spirit prin 
legea de expropriere, de care atita vreme nu se vor- 

" bise şi de care unii conservatori, represintaţi acuma şi 
în guvern prin adăugirea lui Take Ionescu, puteau cre- 
de că au şi scăpat. - 

Ştiri vrednice de încredere, pe cart, “din contactul cu 
unele Legaţii, mi le aducea Al. Viahuţă, venit de la mo- 
şioara sa din Rîmnicul Sărat în chervan cu boi, împreu-
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nă cu soția, arătau că în sate propaganda revoluţio- 
nară, care-și făcea drum în armata rusească, împotriva 
siguranţelor lui Brătianu, cîştigă tot mai mult teren. 
Intro întîlnire cu preşedintele Consiliului, i-am atras 
atenţia asupra pericolului, fără să pot căpăta nimic de 
la dînsul: se vor opune proprietarii, cari au pe oamenii 
lor în guvern. „Impușcă-i şi pe dinşii dacă fac revolu- 
ție, precum, pentru că au iăcut revoluție, ai înipuş- 
cat pe țerani.”-Pe pragul porţii i-am spus că o ase- 
menea ocasie nu se va mai găsi. Cum nu cîştigasem par- 
tida, am scris regelui însuşi, care-mi arăta la Iaşi o 
deosebită încredere, îngăduindu-mi să-l visitez oricînd, 
pentru a-i spune că, oricum, mica proprietate se va 
face, pentru Coroană, dacă iniţiativa e a ei, iar, dacă ea 
altora, contra Coroanei. A doua zi Brătianu mi-a de- 
clarat că s'a răzgîndit și o face: cum ministrul de In- 
terne, Morţun, e un fost socialist, iată şi omul care poate 

presinta propunerea, pe care conservatorii ar primi-o cu 

neplăcere dacă ar veni de la dînsul, Brătianu. - 
Indată o numeroasă comisiune din toate partidele se 

“adună pentru ca reforma agrară să fie luată în cerce- 

tare. Mitropolitul Moldovei o presida. Nu se poate spune 
nici că marea proprietate s'a opus, usînd de toate armele 
ei, nici că ea a cedat cu o deosebită plăcere. Dacă d. 

C. Argetoianu, care era contra: reformei, voia despăgu- 

birea în aur, plătită dintrun împrumut anume pen- 

tru aceasta, d. Pavel Brătăşanu, nervosul şi zgomoto- 

sul „coconul Pavlică”, aşa de bun la suflet, găsia accente 

calde pentru a arăta că se învoieşte cu măsura. M. 

Cantacuzino avea interes mai ales pentru subsolul unde 
familia sa avea foarte importante interese de petrol. 

Unii căutau să salveze şi, ca Gh. Mirzescu, drepturile 

de proprietate ale absenteiştilor. Intre indivizii şi gru- 

pele în luptă, guvernul avea avantagiul de a dispune 
de un om gata să împace oricînd cu formule de bun 

simț, Al. Constantinescu, care nu odată mi-a adus cu
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„starea desbaterilor şi. soluţia p pe care izbutise a o găsi. E- 
iementul pur politic a luat o parte neînsemnată în. a- 
ceste discuţii, care, totuşi, dacă nu tocmai de aceia, au 
ajuns, de şi nu fără îndelungate zăbăvi, datorite şi 
preocupărilor de alt ordin, în care era vorba de însăşi 
eJaeos țerii, la votul din ziua de 24 Iulie. 

Pănă atunci fusese o. lungă și însemnată, .o glorioasă 
desfăşurare a evenimentelor militare. Generalul Ave- 
rescu pregătise, cu principalul său auxiliar, generalul 
Mărgineanu, Ardelean de origine, cum îl arăta şi nu- 
mele, fiu al profesorului mieu de desemn de la Liceul 
din Botoşani, a doua mare acțiune de stil mare în 
cursul războiului, unde îşi găsise în sfîrșit rolul, atita 
vreme tăgăduit. Cum pe sectorul vrîncean erau sin- 
sure trupe austro-ungare, de o valoare, ca totdeauna, 
îndoielnică, şi cu soldaţi de-ai naționalităților, mâînaţi 
un timp ci revolverul pe la spate, el gîndi că un 
alac energic, multă vreme pus la cale cum tre- 
buie, putea să le disloace fără prea mari silinţi. Se 
va ajunge astfel în teritoriul ocupat, de unde ştiri de 
adîncă nemulțămire veniau necontenit, prin ziarele străi- 
ne ca și prin elemente militare care izbuliau, ve- - 
nind din .jos, să străbată prin sîrme. Armata întăia, 
înşiruită pe Siretiu, supt ordinele generalului Cristescu, 
ar îi întrat atunci şi ea în luptă, deslănțuindu-se şi- 
voiul curăţitor. 

Nu sa văzut nicăiri o atît de nemilos alcătuită ex- 
ploatare a unui pămînt luat cu armele ca în cele două 
treimi şi mai bine de Romănie care stăteau supt o ad- 
ministraţie germană, care admitea numai elemente se- 
cundare, subsidiare, aparţinînd aliaţilor Germaniei. In- 
trebuințind tot felul de instrumente, Evrei, alţi străini, 
da: şi Romîni cu trupul, se ajunsese a se pune tot ce 
era de luat, de stors, de expediat în tabele de o admira- . 
bilă precisiune. Profesorul de Universitate devenit pre-
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fect de poliţie primia ordine care trebuiau neapărat e- 
xecutate, şi imediat, cu privire la arămăria, plapomele, 
blănile de care aveau nevoie ocupanţii. Femei erau a- 

duse prin avantagii de hrană să devie concubinele fă- 

țişe ale ofițerilor. Publicul romănesc era mînat la clasa 

a III-a. Fundaţia Carol era deschisă de acelaşi prefect 

de poliţie, director al ei, unor cursuri superioare libere, 

care serviau la punerea în lumină, pentru “soldaţi 

"şi pentru un public inconştient, a scopurilor urmă- 

rite de. Centrali. O publicație germană ilustrată, Ru- 

mănien in Wort und Bild, unia informaţii folositoare 
cu calomnii şi injurii la adresa acelora cari băgaseră în 

războiu Romănia. Nu trecu mult şi C. Stere căpătă voia 

să scoată o foaie, Lumina, în care se cerea împușcarea 

acelora, acum la Iaşi, cari făcuseră nenorocirea ţerii şi 

exemplare din ea se trimeteau cu miile pe front pen- 
tru a îi aruncate în tranşeele noastre. Pe lîngă o gru- 

pare „unită” cu simpatii pentru Germani şi Austrieci, a 

d-lui Marius Teodorian Carada, se găsiseră unelte şi în 

cler, înspăimâîntind și mlădiind pe bietul Mitropolit Pri- 

mat, peste măsură de bătrîn şi absolut nevolnic, Conon 

Arămescu, amenințat în propria lui casă, pentru ca, pe 

urmă, un manifest iscălit şi de arhimandritul Iuliu 

Scriban, fost la Baden-Baden, dar odată naţionalist şi 

candidat la Primaţie al reformiştilor, să fie răspîn- 
"dili, între soldaţii noştri cărora li sar fi făcut prea mult 

dor de casă. La Academia Romînă apărea, poruncitor, 
un delegat al guvernului bulgar pentru a-şi însuşi un 

număr de manuscripte, care fură trimese şi reţinute 

la Sofia, în ciuda oricărui drept, societatea neavînd 1ă- 

car un caracter de Stat. 

Sa se adauge că, pe lîngă toate aceste grosolănii, hat- 

jocuri şi injurii gratuite supt regimul lui Mackensen, 

care călăria zilnic cu căciula cu cap de mort pe cap 

prin străzile Bucureştilor, unde era prudent săl :u- 

“lule toţ: supușii lui, şi al lui Tulff von Fschappe, în
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care corespondenţa se făcea cu timbre ale Imperiului, 
şi o Bancă se întemeiase, pe basa unui deposit al 

Statului romîn la Berlin, pentru a înlocui acţiunea 
Băncii Naţionale, regimul unei agriculturi şi exploa- 
(ări generale ca între negrii din colonii se introdusese 

necruţător: muncea silnică pe cîmp cu termine fixe, 

datoria de a aduce la armată tot ceia ce putea să-i 

fie de folos acesteia. Lasînd populaţiei, cum se spunea 

public, fără nicio reservă, atîta doar cît să nu moară 

de foame, restul şe transporta în Germania asediată, 

„Slămînzită de Aliați, hrănindu-se din surogate pănă la 

degenerarea înșăşi a rasei, şi soldaţii aveau dreptul de 

a-şi trimete acasă pacheţelele de provisii. Se lucra de 

zor la: repunerea în acţiune a sondelor, pe care, supt 

supravegherea ofiţerilor englesi, însărcinaţi anume cu 

aceasta, ai noştri le arseseră în momentul retragerii, în- 

cunjurind cu un fum negru ca noaptea, străbătut de 

flacări, nenorocirea militară a părăsirii locurilor iu- 

bite. Romănia ajungea marea furnisoare, golită. zi de 
zi de toate resursele ei, a ţerilor unite în contra-i, care 

îşi disputau cu vehemenţă partea de atribuit fiecăreia 

din elet. 
Pentru cea mai mică bănuială — fişe exacte se re- 

dactau la poliția militară pentru orice cetățean mai 

în vază — oameni amestecați în politică, intelectuali 

erau arestaţi, închişi în Bucureşti chiar, pentru a su-" 

feri toate umilinţile, sau trecuţi, aşa cum erau une ori, 

bătrîni, neputincioşi, bolnavi, peste hotarele ţerii. Nici 

femeile nu scăpau de astfel de urmăriri și” pedepse. 

Dar aceasta nu împiedeca necontenita întindere a spi- 

ritului de revoltă, caruia-i lipsia numai posibilitatea ma- 

terială de a se-manitesta, Dacă nu se putea tipări pe as- 
cuns un: ziar de protestare, ca acela care la. Bruxelles * 

se găsia, dimineaţa, pe pragul fiecăruia, dacă pătrunde- 

n, revelaţiile complecte din lucrarea d-lui Antipa.
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„Tea ziarelor din Iaşi era cu desăvîrşire oprită, mii şi 
mii de familii neştiind nimic despre ai lor— foarte bă- 

„irina mamă a Brătienilor, soţia lui Vintilă Brătianu, 
atitea altele fiind în această situație—, îndemnuri, ru- 
găciuni, speranțe circulau pe hîrtiuţe scrise cu mîna 
din casă în casă. Cutare istoric şi. scriitor, de neam. ma- 
re, înrudit cu un Domn al Moldovei, putea duce fa- 
natismul pentru rătăcirea sa politică pănă la mus- 
trarea ofițerilor răniţi pentru că „războiu li-a trebuit”, 
dar se ştia în Bucureşti care sînt femeile din societate 
la care se găsesc toate înlesnirile pentru a putea trece 
un ofițer prins peste sîrmele care despărțiau de Mol- 
dova. Şi, în nopţile luminate de lună, oameni din să- 
răcimea care pănă atunci cunoscuse patria numai 
din ordonanțe, imposite, alegeri şi gazete priviau spre 
zarea unde li se părea că în litere de foc li se. anunţă 
că se întoarce „Romănia”, 
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Partea întăiu a programului militar de sine stătă- 
“tor, fără altă participare sau colaboraţie decît a divisii- 
lor ruseşti care petrecuseră toată iarna la moi, se des- 
tăşură după program, ca odinioară acţiunea de la Flă- 
mâînda, De la 22 la 24 Iulie un teribil bombardament 

-de artilerie copleşi lucrările fortificate dincolo de care 
erau găvozdiţi în tranşee Austro-Ungurii, pentru ca a- 
poi în ultima noapte trupele romăneşti, a căror pu- 
tere fusese totdeauna în furioasele asalturi cu baioneta, 

:să se gătească de asalt. Regiunea, treizeci de sale, a 
fost curățată deplin într'un avînt nebun, hrănit de spe- 
ranța răpedei întoarceri la vatră, desrobind pe cei. ră- 
„maşi acasă. Trupele fugărite se opriră doar  tocmaăi 
la fund în zidul Carpaţilor, care ar fi putut să fie şi 
trecut, în alte împrejurări, fără să se întîmpine, in faţa 
„atacului neprevăzut, o adevărată împotrivire (26-31 Iu- 
lie). 

În acelaşi timp o mare bătălie rusească se dădeu în 
Galiţia pentru a se forța astfel decisiva pe frontul de 
Răsărit. Dar împrejurările din Rusia, contusia şi neîn- 
-crederea de la Marele Cartier făcură să se înceteze lupta, 
căreia-i va urma în curînd retragerea. Partea a doua 
din marea ofensivă romănească trebuia să se reserve 

«deci pentru viitor, cu tot ce se pierdea asttel prin pă- 
„răsirea efectelor unei surprinderi atît de fericite. Cele 
170.000 de oameni cu aproape şase sute. de tunuri tre-
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buiră să se mulțămească numai cu bombardarea de lei 
zile, care distrusese apărările inimicului, compus a- 
colo din Germani, Bulgari şi ceva Turci. Incă de la 
26 ale lunii se dăduse: cu inima strânsă ordinul de o- 
prire, care toi cu inima strânsă fu adus la îndeplinire de 
Romîni ca şi de Ruşii auxiliari, cati păreau a se dovedi 
aici- nişte buni şi credincioşi aliaţi, pentru întăia oară 

de cînd călcaseră pămîntul Romăniei.. 

Izbînda din Vrancea fusese considerată la Centrali ca 
un simplu incident. Nu credeau că ea ar putea să aibă 
urmări, mai ales pentru că informaţii precise li arăta- 
seră că starea de spirit la Ruşi, pretutindeni, era aşa de 
scăzută, disciplina aşa de măcinată, dorinţa lor de pace 
aşa de generală, încît pentru orice acţiune a Romînilor 
ei nu puteau șă fie decît o momeală şi un element de 
confusie, poate chiar motivul unui desastru. Cât priveşte 
senlimentul de care se arăta însutleţită armata din 
Moldova, el nu conta în calculele făcute întrun mediu 
militar de greoiu malerialism, în care se credea că a- 
junge o perfectă pregătire mecanică, fiind indiferent ce 
simte şi ce voieşte soldatul, încă mai indiferent ce se 
zbate în societatea civilă de la spatele lui. 
Avem însă mijloacele de a verifica atitudinea acestei 

puternice armate faţă de sarcina din ce în ce mai grea, 
de sacrificiile nesfîrşite care i se impuneau. Scrisori 
prinse, ale unor soldaţi cari fuseseră luptători ai causei 
sociale, arată complectul desgust de vărsarea de sînge 
comandată de şefi pentru scopuri care din ce în ce se 
arătau mai cu neputinţă de ajuns. şi, în acelaşi timp, 
înţelegere pentru această societate de oameni buni, a- 
tit de sălbatec chinuită numai pentru că voia să-şi ur- 
mărească dreptul cel mai elementar, pentru care la dîn- 
şii acasă luptaseră şi Germanii lor şi fapta fusese a- 
coperită de cele mai înalte laude. Cutare carnet de sol- 
dat găsit pe corpul zdrobit al purtătorului său ni vădia; 
pe oamenii chemaţi de acasă de la serviciile auxiliare, 
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unde se moleșiseră cu totul, pentru a-i arunca în alță 
năprasnică ploaie de gloanţe şi cari pe drum se încăie- 
rau cu alţi Germani din alte părţi, pe cari-i urau ca pe 
duşmani, pentru ca să dea în Ardeal de o armată des- 
preţuită şi de anumite avantagii prin satele săseşii cu 
fete voioase, înainte. de a răsări cu un blăstăm asupra 
sorții şi o prevestire de moarte pe cîmpul bătăliilor din 
urmă. Fără a mai vorbi de soldaţii cari gustaseră viața 
de Bucureşti şi a căror întăie impresie fusese aceasta: 
pâici se pare că se petrece” (es scheint hizr lustig zu 
sein)L. | , | | 
„Cu astfel de elemente, care trebuiau uneori mînate în 

foc cu revolverul ca naţionalităţile austro-ungare, zu. sol- 
dați cari ajunseră să refuse întrarea în foc şi cari ire- 
buiră să fie împuşcaţi a doua zil, dar şi cu vechile lui 

legiunii păstrate încă destul de bine în desmăţul ocupa- - 

ției cu femei, băuturi şi petreceri de tot felul, feldma- 
reșalul începu pe aceiaşi linie unde se făcuse Centrali- 

ior jignirea unui atac cea mai îndărătnică din ofensive, 

hotărit să ajungă cu orice preţ, la Galaţi, la Iaşi, la 

Odesa, să starme ultimele piedeci pentru a năvăli Mol- 

dova, apoi Rusia şi a aduce astfel în Est decisiva care, 

cu toate sforțările, cu toate hecatombele continue de 

oameni, nu se putea cîştiga pe frontul apusean. In- 

demnul îi venia şi de la acea ticăloasă luine romăneas- 

că pentru care ocupabtul era un bun prieten, iar Ro- 

mînul vărsînd în Moldova ultimele-i picături de sînge 
pentru țara şi neamul lui, un dușman. Ura, invidia, 

toate sentimentele păcătoase din luptele de partid pentru 

putere se strămutaseră acum şi în acest domeniu, care 

-ar fi trebuit să li rămînă închis. Carp însuşi rugase pe 

' Velburg, Rumănische Etappe, Minden-Berlin-Leipzig, î. an, 

p. 28. P. 29: „Mai orice soldat îşi are aici fata“ (la Trocadero), 
p. 29. | 

2 Kirițescu, Isforia războiului.
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aniicii săi germani să isprăvească odată cu „domnii din 
Iaşi”. | | | 

Lovitura, care corespundea cu coborîrea armatei bi- 
Tuitoare din Galiţia prin Bucovina spre Moldova-de- 

„Sus, era să se deie în partea unde resistența rusească 
părea mai slabă. Ea nu putea. îi însă o surprindere: co- 
mandanţii armatelor romîne o- aşteptau; atit Cristescu, 
şi Grigorescu pe linia Siretiului, cât şi Averescu, care, 
lăsînd în părţile Vrancii pe colonelul Moşoiu, se mutase, 
în locul lui Grigorescu, la Oituz. 

La 6 August, începu, prin bombardarea cumplită a 
posiţiilor romăneşii, acel şir de oribile încăierări, a- 

- jungîndu-se la lupta cu patul puştii, cu pumnii și cu 
dinţii, care trebuiau să ţie zece zile întregi, în desperata 
îuvie a soldaţilor 'de amîndouă părţile, în aşteptarea 
chinuitoare a populaţiei adunate în Moldova. Două di- 
v:sii romănești, a cincea şi a noua, se ținură zile întregi 
aproape neclintite în cea mai hotărită defensivă acolo 
pe margenea largului Siretiu înroşit de sînge, avînd a- 
lături importantele trupe ale generalului Ragoza, pe 
care, în starea lor de spirit otrăvită de propaganda re- 
voluționară, influenţabilă de orice curent, gata de de- 
serțiune şi de fugă, nu se putea conta cîtuşi de puțin, 
dar al căror şef se plîngea că vina neputinței de a 
colabora efectiv e a blîndului Cristescu, care trebui să 
fie înlocuit în rostul de comandant suprem, pentru a 
a-l trece Rusului, care lăsă însă ca autoritatea, con- 
ducerea să . lunece în mînile întreprinzătorului Gri- 
gorescu. Două zile după începerea acestei cumplite 
ofensive, în care dîrzul general era gata să-şi distru- 
gă propria armată numai să forțeze vadul de la 
Mărăşeşti, se începea în coastă o altă presiune des- 
perată, cu trupe mult superioare, asupra armatei a 
doua, la Oituz, şi peste două zile se încerca aici un a- 
salt care putea îi hotăritor; el continuă încă două zile, 
țintind Tîrgul Ocnei, răpede distrus de ghiulele, pentru 
ca pe acolo să se cadă în spatele acelor cari, pe prin-



REVANŞA - 933 

cipalul cîmp de luptă, se îndărătniciau să nu deie 
înapoi. După patru zile înaintarea germană nu în- 
semna nimic pentru soarta bătăliei. 
Atunci, trimeţînd și ajutoare, la Oneşti, generalului A-. 

Verescu, care puiu să iea vîrfurile ce dominau Tîrgul 
Ocnei, Cireşoaia, Grohotişul şi Cuprianul, se începu şi: 
dincolo, la Siretiu, contra-ofensiva Românilor, cari cre- 
deau să poată înoi printr”o supremă încordare succesul: 
din Vrancea. Dar Ruşii îşi părăsiră posiţiile în momen- 
tul hotărîtor, şi trebuiră silințile supraomeneşti ale ge- 
neralului Scărişoreanu pentru ca să se menţie trontul: 
începuse clipa regimentelor care se sacrificau pentru 
a permite celorlalte să opereze: 40 Călugăreni, într'o: 
zi, 9 de vînători în alta. După o nouă izbitură romă- 
nească, tără mari resultate, la Oituz, în ziua de 12-3, 
Mackensen fiind ocupat cu zburătăcirea Ruşilor în mici 
pachete care se disolvau fără a se preda, ziua de 19, 
care trebuia cu orice preţ să aducă răzbirea, văzu, 
şi lovitura de la Oituz, care „plăti cu mult sînge. 
un mic succes local, şi aceia, în stil grandios, de la Ră- 
zoare, lîngă Mărăşeşti, care se isprăvi prin demonstra- 
rea compleciă că vadul nu se poate cuceri. Peste câteva 
zile, după noi încleştări pe frontul de Vest, linia Tro-- 
tuşului se consolida în aşa chip, încât şi acolo lovitura. 
se putea socoti ca eşuată. După luptele, mai mult epi- 
sodice, de la Răchitaş şi Cocoşila, cele de la. Varnița şi 
Muncelu, în ultimele zile din August şi prima din 
Septembre, eontra unor elemente din ambele armate. 
romăneşti, însemnară mai mult din partea lui Macken- 
sen, îurios de totala ruinare a planurilor sale, un măcel 
inutil, pe care și ai lui îl plătiră cu foarte mult sînge. 

Această tragedie fără păreche în istoria războiului 
din acest Răsărit romănesc 'a fost cu îngrijirea cea mai. 
mare ascunsă atit trupelor germane din Romănia, cît. 
şi populaţiei, care ma avut decit mai tîrziu şi incom=. 
plect simţul marii victorii de resistență pe care o că--
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pătase, cu ultima dăinuire a puterilor sale, neamul lor. 
Numai cât în toiul luptelor de la Mărăşeşti se vrdona 
în toată Muntenia „censura scrisorilor asupra tuturor 
irimeterilor cu posta ale persoanelor militare. Fie- 
care trebuia să se ferească de a comunica vre-un lucru 

„rău acasă”! . 
Eroismul luptătorilor de la Mărăşeşti stărimase însă 

şi alte planuri decît acelea ale felădmareşalului. Czernin 
alcătuise unul care trebuia să facă să dispară pentru 
ioldeauna această Romănie unde suferise aşa de mult 
ca diplomat şi din care plecase cu umilința unei 10- 

„tale înfrîngeri. Într'un memoriu redactat în vara aceasta 
„chiar, de sigur cu ştiinţa formidabilului atac care se 
pregăiia, el schiţă astfel noua hartă a locurilor noastre: 
„Muntenia şi toată Moldova pănă la Siretiu va fi a Mo- 
narhiei”, — vechiul plan de lă 1789 al lui Kaunitz şi 
al prințului de Koburg, .ca şi cum astfel de vremuri 
peste un veac şi jumătate se mai pot întoarce!—, „pâr- 
teu de Răsărit a Moldovei trebuie să fie oferită Rusiei”. 
Dar nu ajunge atit: „Dobrogea-de-Nord va fi anexată 
Bulgariei, pe cînd puţinul rest va constitui mica Ro- 
mănie nouă, care va. îndeplini astfel îndoitul scop 
de a forma o linie de separație între Bulgaria şi Ru- 
sia şi de a supraveghia gurile Dunării pe care nu le-am 
„putea reţinea decit cu greutate noi înşine”. „Romănia”, 
exclama el, satistăcut de acest exerciţiu cartografic care 
arată cît de goală era, de fapt, căpăţina unui ciocoii” 
memţesc de. Viena, valorează miliarde”, ceiă ce, fi- 
reşte, îi merita acest tratament. 

Nu numai atît, dar intimul viitorului autocrat care 
dispăruse credea că frumosul teritoriu care sar cîştiga 

1 Velburg, o. c., p. 185. In toate însemnările următoare nu e 
nicio alusie la marile lupte din Moldova. Autorul l-a văzut pe 
Mackensen la 23 Octombre primblindu-se în Cişmigiu ca „un flăcău 
de douăzeci de ani“ (p. 210). Încăpăţinarea de la Mărăşeşti arată 
şi ea aceiaşi vristă. 
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de Monarhie nu țrebuie orgânisat aşa cum li-ar fi pe 
poftă „politicianilor de bucătărie” din Viena şi cetei de 
„desperados” din Budapesta; el trebuie să formeze 
„un domeniu imperial: care va îi cîrmuit autocratic”! 

Căzuse şi planul acelor nemernici din Bucureşti cari, 
_<u siguranţa că prin victoria lui Mackensen se duce şi 
Guvern şi Rege și Dinastie şi trebuie găsit deci altceva 
pentru Romănia, se gîndiau la persoana care ar fi. 
să stea în fruntea noului Stat, pe care, natural, nu-l ve- . 
deau, căci aceasta ar fi îngheţat şi pe cel mai cinic 
făcător de rele, în margenile fixate de ascuţitul cuţit 
de birou al contelui Ottokar de Czernin: Pentru Stere, 
cu ştiinţa unor Ardeleni, ale căror nume le las la o 
parte din milă, momentul era venit ori pentru anexarea . 

la Austro-Ungaria, de care visa, încă de mult?, şi Aurel On- 
ciul, acum amestecat şi dînsul în rosturile Romăniti, ori - 
aducerea unuia din fiii lui Wilhelm al II-lea, care fu- 
sese în Romănia, cercetase mormintele regale de la 
Curtea-de-Argeş și sfidase pe ruda sa din Romănia, pri- 
vind pămîntul încă liber de pe înălţimea măgurii Odo- 
beştilor: „ne vom mai întîlni poate cu Impăratul Wil- 
helm”, îmi spunea regele Ferdinand cu ochii scînteietori 
de mînie, „şi, dintre noi doi, nu eu voiu roşi”. Arhidu- 
ce!e Iosif, din ramura pentru Ungaria a Habsburgilor; 
înseamnă că la 10 lulie 1917, deci la data cînd se pre- 
gitia aceiaşi izbitură a lui Mackensen, i sa presintat o- 
ferla coroanei romăneşti în numele lui Marghiloman, 
a lu. Maiorescu şi a „d-lui Știrbei” £, 
„A crede, contra guvernului romîn, în alt fel de Ro- | 

mănie este de sigur un mare păcat; unul nu mai mie 

"K.F. Nowak, The collapse of Central Europe, pp. 3853-60, 
* V. articolul mieu „Nu coborim tricolorul“ în Cuvinte adevărate. , 
2V. şi Central European Observer din 27 Februar 1931, LX, pp. 

127-8; ci. şi Joseph S. Roucek, Contemporany Roumania and. her 
problems, Stanford University, California, 1932,
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însă acela de a nu crede în niciun viitor al ci, şi aceasta. 
în momentul cînd mii de oameni își dau viața pentru 
a-l asigura. Din nenorocire, în timpul cumplitelor lupte, 
aceasta era atmosfera în lumea politică de la Iaşi. De- 
putați și senatori căutau să găsească locuri pentru a 
trece în Rusia, unde pentru regele Ferdinand — ce sar 
îi ales din rostul și din viaţa Suveranului şi a fami- 
iei lui! — se pregătia casa negustorească de la Har- 
cov: greoaie camioane ducînd averi şi provisii sunau 
zilnic supt fereştile mele; Ioan Brătianu însuși îmi 
dădea sfatul să mă grăbesc, ca să nu rămîn cumva de 
căruţă, şi mă întreba, la ieşire, ironic: „Mai crezi d-ta 
că Nemţii vor fi învinsi?”. pentru a primi răspunsul: „O 
spun şi acuma, dar n'am fixat cînd”. In acea lună 
Iulie au plecat spre Moscova şi Petrograd aurul Băncii 
Naţionale şi al Casei de Depuneri, obiecte preţioase ale 
Museului din Bucureşti, cele luate cu sila din mănăs- 
tiri, cele mai preţioase documente şi manuscripte ale 
Academiei Romîne, comorile Arhivelor Statului, co- 
respondența diplomatică din Arhivele Ministeriului de 
iExterne, tablouri ale lui Grigorescu, şi sa cerut şi par- 
ticularilor a-și pune astfel „în siguranță” ce puteau să 
aibă mai scump — nici pănă acum nimic din toate a- 
cestea nu ni s'a întors. Incunjurat de atîta mişelie, ru- 
gam pe prietenul mieu Denize, secretar al reginei, să-i 
comunice regelui că numai dacă ar îi să plece însuşi din 
ţară, l-aş întovărăşi pe dînsul, iar nu fugarii unei clase 
pe care m'am deprins a o despreţui. Şi ceia ce vedeam 
supt ochii miei nu putea decît să întărească acest des- 
preț. 

De altfel în asemenea împrejurări lupta de partid 
continua, o ruşine și o ameninţare pentru Romănia atît 
de miraculos ridicată de pe patul ei de agonie. Se ur- 
măria de prietenii lui Take Ionescu o schimbare de re- 
gim, iar loan I. Brătianu, din partea lui, era bucuros 
să scape de balastul acestuia. Disociarea unei aparenţe 

| 
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de „guvern naţional” speria pe străinii prieteni, ca du- 
cele de Luynes, ataşat militar al Legaţiei Franciei, care- 
mi spunea că urmărim asemenea vrajbe cînd în toată 
lumea se căutau cît mai mulţi participanţi la răspuu- 
dere, Denize ma rugat să intervin pentru a împiedeca 
această schimbare. Era vorba şi de întrarea în guvern 
a poetului Goga, care din acei moment încă urmăria 
o mare situaţie politică în Romănia şi din parte-mi am 
vorbit de meritele omului cuminte şi liniştit, cu în- 
semnate merite culturale, care era represinjantul la noi 
al Bucovinei martirisate și de unii şi de alții, d. IL. Nis- 
tor, şei al unui naționalism local de inspirație cu to- 
tul curată. Intriga, observată la vreme, a.fost zădărni- 
cită și s'a isprăvit forfota fricoasă între aceia, dintre li- 
berali chiar, cari mă ruguu să mă informez pe. lingă 
loan Brătianu dacă automobilul 'cutărui  Ministeriu li 
mai rămîne lor sau trebuie să-l treacă altuia. Aşa, în 
lucruri mici, suflete mici irosiap momenteie mari şi 
sfinte ale naţiei. | 

Dar, cu toată isprava Mărăşeştilor, cu toată apariția 
eroilor soldaţi ai lui Raşoviceanu, disposiţiile Ruşilor, 
cari trecuseră de la ascultarea oarbă țaristă la ilusiile de 
napoleonism democrat ale lui Cherenschi şi apoi la 
desmăţul, în curînd fără păreche de sîngeros, al polşe- 
vicilor, socialiștii de extrema stîngă, intransigenţi, ai că- 
ror şei, un Lenin, un Troţchi, fuseseră expediaţi în va- 
goane plumbuite din Elveţia la Petrograd ca să lucreze 
acolo în vederea schimbării sistemului de guvern, a pă- 
răsirii frontului şi a ofensivei păcii nule de la Brest- 
Litovsc, erau tot așa de amenințătoare. în Novembre ei 
dădeau lovitura de mult pregătită, şi anunțau imediat 
aplecarea lor de a semna. 
„Pe frontul nostru efectul acestor schimbări fusese de 
mult visibil. Ne obişnuiserăm cu procesiunile de svldaţi 
bărboşi cu panglici roşii pe piept cari mergeau pe 
străzile Iaşilor supt prapuri de aceiaşi coloare, pur- 

- - 
17
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tînd inscripţii revoluţionare solemne şi naive, fără 

niciun respect pentru ofițerii pe cari-i degradau, îi păl- 
muiau şi-i amenințau cu moartea. Dar cel puţin se pu- 

tea aştepta o colaboraţie militară, fie şi supusă ace- 

“lor mişcări neprevăzute care schimbaseră dintr'o zi în 
alta acest suflet popular fără Tfemeiu şi fără putinţă de . 

îndreptare. Acuma, după îndemnurile „comisarilor po- 
porului”, venise vremea lichidării totale, de care niciun 

element al numeroasei, puternicei şi bine înarmatei oş- 

tiri n'a mai putut să scape, toți, cu ofiţeri muncitoreşti 

şi constituționali cu tot, fiind cuprinși în iresistibilul şi- 

voiu, , 
Debandada porni spontaneu din toate părţile. Unită- 

ţile se desfăceau, se topiau văzînd cu ochii. Mergeau 

acasă, individual. Dacă mai răniîneau grupe, unele 

destu: de numeroase, erau numâi cu intenția de a 

prăda pe drum. . Ă Ă 

Inaintea primejdiei pe care o presiuta pentru Ro- 

mănia această anarhie fără păreche, cum neamul nos- 

tru nu văzuse una la el însuşi, de-a lumgul atîtor veacuri, 

“smăsuri energice trebuiră luate, nu pentru a apăra spi- 

ritul, rămas sănătos pănă la capăt, şi în cele mai teri- 

bile momente, al propriilor noştri soldaţi, ci pentru a 

împiedeca totala jăfuire a unei țeri de refugiu pănă a- 

tunci supte de două armate şi de sutele de mii ale pri- i 

begilor fără ţintă. In Consiliul de miniştri hotărîrea nu 

fu uşoară de luat: temător de complicaţii, Take Iones- 

cu, cu gîndul la legăturile cu Aliaţii, se împotrivia, 

Poate că nici conştiinţa lui Ioan Brătianu nu se învoi 
dintr'odată la ceia ce era, de fapt, războiul cu prieteni, 

fie şi aparenţi. Dar decisiunea netulburată a generalului 
Prezan învinse. Se dădu ordin ca mulţimea învălmă- 

şită de la Socola, care din nou amenința Iaşul, să fie 

împrăştiată şi oriunde cetele desordonate, mirosind cîş- 

tig ieften, sar înfățișa, să fie lovite şi puse pe. fugă. 

Dacă la Tecuciu ajunse aruncarea din tren a acestor 
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soldați deveniți nişte briganzi fără curaj, dacă la Galaţi 
totul se isprăvi cu coborîrea în tranşee a unui -regimenț 
romănesc contra unei întregi divisii, înaintea Folticeni- 
lor se ajunse la o: adevărată ciocnire, maiorul romîn 
fiind împuşcat pe la spate. - - 

Dar marea massă mergea pe cel d'intăiu drum maâre 
ce ducea spre Basarabia, în căruțele golite de muniții 

"şi alte materiale, oferind spre vînzare, pe cîţiva lei, dar 
„cu chitanţă în regulă, tunuri, puşti şi cai. Tirau cu 
dipşii une ori femeile netrebnice cu care se împriete- 
niseră prin sate. Era coborîrea în realitatea contempo- 
sană a scenelor din vremea rătăcirii prin stepe a bar- 
barilor al căror sînge îl aveau aceşti desgărdinați..
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Chestiunea armistiţiului, pe care Centralii, obosiţi pe 
frontul de Vest, ni-l oferiau şi nouă, se punea deci cu 
cu toată hotărîrea. | 
Numărul acelora cari-l] voiau, considerîndu-l ca o ne- 

cesitate care nu se mai poate înlătura şi condamaind 
cu asprime o atît de ucigătoare acţiune de războiu care se mîntuia cu o astfel de miserie, era foarte mare, 
dar nu peste aşteptări, dată fiind puterea. de resis- 
tență cunoscută a acestor biete suileie. Şi între otiţeri 
o propagandă dibace răspîndia ideia că totul e sfîrşit, 
că orice înțepenire în atitudinea războinică nu e numai 
o greşeală, ci o adevărată crimă. Un val de descurajare 
trecea asupra unei întregi societăți care avuse totuşi no- 
mente irumoase şi supt care era o armată de jerani, 
căreia în zădar i se vorbia cu meșteşug, în vederea că- 
pălării unei popularităţi nesănătoase, de întoarcerea 
imediată la vetre, * | 

Unii dintre pacitişti nu erau decit tovarășii celor de: 
la București, cărora li reveniseră speranţele stricate de 
insuccesul de la Mărăşeşti. Stere rămăsese la gazela 
lui de defetism şi de. închinare la străini, dar în Iaşi 
grupul lui de localnici era întreg şi neinfluenţat, cîtuşi 
de puţin, de tot ce se petrecuse: strînși în jurul revistei, 
care nu mai apărea momentan, Viaţa Românească, 
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ei demonstrau la orice ocasie, după apariţia lor trium- 
fătoare putîndy-se gici orice greutate şi orice înfrîngere. 
Laolaltă cu majoritatea Evreilor intelectuali, ei represin- 
tau o continuă şi ebraznică protestare contra războiu- 
lui. Dar speţele duşmanilor interni erau multe în 
afară de aceşti teoreticieni ai urii contra unei cause evi- 
dent naţionale. Profesorul ds Universitate Ilie Bărbu- 
lescu, care era să fie, ceva mai tîrziu, pălmuit într'o 
gară basarabeană, manifesta cu cinism aceleaşi convin- 
geri. Cutare intelectual distins al Iaşului_ colabora la 
foaia mea numai cu articole despre Bucovina şi, 
cînd l-am somat să vorbească şi despre Ardeal, a tăcut. 
Se găsiau şi oameni de treabă cari gtumiau cu privire 
la intenţiile Bulgarilor de a ni lua Dobrogea, vorbind de 
„0 Romănie Mare fără Mare”, şi colportau invenţii dies- 
pre bătălii pierdute care nu avuseră loc. 

Nimeni nu îndrăznia să ieie măsuri împotriva a- 
cestor oameni cari, dacă nu puteau face rău, slăbiau 
şi înveninau sufletele. Intre miniștri chiar, erau de 
aceia cari desaprobau pe Brătianu, pe care arătau să-l 
fi urmat numai din disciplină de partia şi supt pre- 
siunea împrejurărilor. Pănă va veni vremea cînd se 
pulea căuta o asigurare în străinătate, ei doriau să se 
urmeze exemplul Ruşilor, plecîndu-ne armistiţiului pe 
care din ce în ce mai muli Germanii îl porunciau, cu ameninţări. Dacă regina îşi păstra toată. tăria de su- 
îlet, dacă regele se învoia cu greu la măsurile de o îmm- 
păciuire care nu era decit forma, relativ acceptabilă, 
a capitulării, —ce lacrimi i-au izvorât din ochi de Anul 
Nou 1918, cînd, cu un grup de ultimi credincioşi, intelec- 
tuali, tineret din școli, am venit la Palatul Reginei pentru împlinirea vechilor datini! cutare din miniştri, al cărui 
nume se poate găsi în „Memoriile” mele, venia la mine ca să mă îndemne a rosti eu, în ziarul războiului naţio- nal, cuvîntul care trebuia să cîştige spiritele încă neho-
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tările. De ce n'aş mărturisi că orice resistență e impo- 
sibilă, de ce n'aş îndemna la singura măsură de salvare? 
Preşedinte al Camerei, Morţun mă cerceta supt un 
pretexi oarecare şi, de pe prag, afirmând că nu vom 
avea nici Ardealul nici Bucovina, îşi arăta marea sa- 
tisfacție — pănă acolo mergeau  duşmăniile de par- 
tid!— că „scăpăm de Take Ionescu”, . 

Atmosfera de resemnare se făcea tot mai grea. La 
un anume moment nici regele, care credea cu o pa- 
siune religioasă că „vom avea și Ardealul şi Bucovina”, 
nu se mai putu împolrivi: pasul dureros trebuia făcut. 
Generalul von Morgen, cu repreşintanţii aliaţilor Ger- 
maniei, aştepta lă Focşani. Militari tririeşi de noi se 
duseră acolo într'o atitudine 'care nu se deosebia mult 
de aceia a unor prisonieri cari se bucură că au scăpat: 
de ce aș repeta şi aici numele, de şi protestarea dară 
sa opus mărturiei mele scrise n'a făcut, din nenoro- 
cire, decit sto confirme? Pentru asemenea sarcini, care 
cer un înalt simţ de demnitate în înfrîngerea sau, în 
casul nostru, în fatala îngenunchere supt împrejurări, 
trebuiau suflete foarte tari. Armistițiul sa încheiat deci, 
şi pentru mulți vestea lui fu considerată ca o uşurare. 

Mai mândru, mult mai mândru, Ioan Brătianu nu 
„crezu că poate păstra mai departe răspunderea unei si- 
tuații care din vina multora, dar și mai ales a Romi- 
nilor, ajunsese aici. El demisionă la 9 Februar 1918 
şi, după ce se vorbise şi de un Ministeriu Ştirbei,— un 
raliat la causa războiului, cu toate întinsele sale legături, 
de multe feluri, cu Germanii—, lumea se trezi, pe 
neaşteptate, cu un Ministeriu al generalului Averescu, 
în care întrau oameni fără niciun trecut politic, unii din- 
tr'înşii hotărât favorabili, şi prin locul. unde-şi tăcusera 
studiile, Centralilor. Din el făcea parte, la dreapta gene- 
ralului; d. C. Argetoianu. Cum sa ajuns la acest Mi- 
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nisteriu vor putea. spune aceia cari, pănă acuma, din 
deosebite motive, au tăcut, 

Armistițiul va fi înoit pe scurt timp, la scadenţă: era 
ce se putea face. Apusul părea că se desinteresează to- 
tal de ce se petrece la noi. La Legația francesă, unde 
era un bun prieten, d. de Saint-Aulaire, care a înţeles 
tot zbuciumul nostru sufletesc şi a întărit multe inimi 
care slăbiau, nu ni se puteau da decît sfaturi şi încura- 
jări; în resoluţia noastră nu se vedea o lipsire de la 

- datorie. Legaţiile celelalte aveau aceiaşi notă şi singur 
ministrul italian represinta o inteligență şi o energie. 
Generalul Berthelot, pe care nicio astfel de conjunctură 
nu-l depărta de încrederea sa în succesul final, ar fi do- 
rit să se organiseze, în locul armatei ruseşti pierdute, un 
tront ucrainian, şi cu bani francesi se sirârse la Iaşi o 
mică bandă rusească purtînd uniforma arhaică, cu 
moţ albastru, a haidamacilor de la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea. Ei nu mirau şi nu interesau pe nimeni: atâtea 
se văzuseră în cursul acestui războiu al tuturor surprin- 
derilor! În scurtă vreme nu se mai găsi nici -picior de 
„soldat ucrainian”: învietorii gloriei lui Bogdan Hmilniţ- 
chi şi a lui Mazeppa, primindu-şi plata, își luaseră 
tălpăşiţa. , 

Una după alta veniau veştile cele mai descurajatoare 
pentru cine nu privia drept sus spre stelele nemișcate 

" ale datoriei. La 9 Februar 1918 guvernul Ucrainei, care 
se proclamase autonomă, încheia pacea cu Centralii 
şi, mai mult decît atîta, deschidea larg porţile foştilor 
duşmani, cari ajunseră în arme pănă la Chiev. Speriaţi 
întăiu în faţa felului cum Centralii înțelegeau să inter- 
preteze „pacea fără anexiuni şi contribuţii, pe basa li- 
berei determinări a popoarelor”, bolşevicii, stăpîni fără. 
rivali ai Rusiei, zăboviseră cîtva timp din instinctul na- 
ţiona! care nu se putea stinge dintr'odată, declarînd că 

se mărgenesc a nu face războiul, pentru ca apoi, preo- 
cupaț, de îndrăzneţul, nebunul lor gînd: prefacerea ime-
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diată, radicală, absolută a unei societăţi întregi după 
inexorabilul crez al formulei marxiste de import, să 
iscălească şi ei un tratat, la 3 Mart, pe care, la 15, con- 
gresul Sovietelor dominante so şi ratifice. 

In această nouă stare de lucruri guvernul Averescu, 
total neexperient, avea înaintea sa şi problema Basa- 
rahiei. 

In clipa cînd toate popoarele: se ridicau la cunoş- 
tințu de ele înseşi, nu se putea ca „Moldovenii” Basara- 
biei, la cari nu încetase niciodată de pe la 1900 înainte 
agitația paţională pe căile paşnice ale Bisericii, litera- 
turii, ziarului, să nu arăte hotăriţa lor intenţie de a 
irăi de sine, cu limba lor,— mai ales cu dinsa —, 

“cu organisaţia lor bisericească și cu şcoala lor, cu o- 
biceiurile. şi tradiţiile lor, dacă se poate. Eleanentele 
din -oştire au fost acelea care au .dat impulsul, ames- 
tecîhc în instinctul lor romănesc fireștile idei care erau 
atunci în curs printre Ruşi (un Alecsandri, naţionalist 
rom:în, de sigur, era însă în fond un tolstoian). „Co- 
mitetul naţional moldovenesc” se formă deci în Maiu 
:1917, mai ales cu soldaţii de la Odesa, la cari. se adău- 
giră apoi elemente dintr'o începătoare și încă smerită 
inielectualitate, ca aceia a unui Buzdugan, grăbit, de 
la apariţia sa la Iaşi, cu vestea apropiatei deserțiuni 
ruseşti, să se aprovisioneze cu ce cărți romăneşti putea 
găsi, a unui preot Mateevici, care găsi accente mai sim- 
ple, dar mai calde decît ale vechiului poet Gheorghe 
Sion pentru glorificarea limbii strămoşilor, a unui Si- 
mion Murata, imposantă figură de voinic, mai tîrziu. 
a unui Țanţu şi a unui Halippa, un timp neştiut. Şi 
alte figuri răsăriră la Iaşi, la început neîncrezătoare, 

. Pipăind terenul pentru un viitor pe care nu ştiau cum 
să şi-l zugrăvească. 

Pentru a întări acest -curent, Statul romîn, prins de 
grija propriei sale existenţe şi preocupat de a nu ames- 
teca două chestiuni deosebite, făcînd în ce priveşte Basa-
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rabia o acţiune de unul singur, nu îndrăzni să întreprindă 
nimic. Ce s'a petrecut acolo a ieşit absolut liber, de la 
sine, din potrivirea ceasurilor excepţionale. Nicio minte 
superioară n'a întipărit un caracter de voință indivi- 
duală. Proiesori din Regat, un Munteanu-Rîmnic, fraţii 
Haneş, învăţători de acolo se stabiliră de la obucată de 
vreme, cu elemente bucovinene de valoarea unui Marian, 
fiul preotului folklorist, şi aveau legături cu Ardealul, ai 
cărui prisonieri liberaţi vor împăna Rusia de sine stătă- 
toare. pănă la ţermul Mării chinese. Fără întrebuințare, 

alţi pribegi ai Bucovinei. mergeau departe pănă către Ni- 
pru şi o mirare bucuroasă îi. cuprindea pe cei cari des- 
coperiau în aceste adîncuri rusești vechi sate moldo- 
veneşii înfloritoare, model şi obiect de invidie pentru 
Ruşi. Prin satele basarabene şi la adunări de învăţători 
se începu o iniţiare în literele latine, în concepțiile ro- 
măneşti, care era ca a unor copii curioşi şi rîvnitori,. 
Un mare ziar naţional şi cultural, de naivă încredere 
în ce se părea imposibil, Romănia Mare, a început să 

“se tipărească în Chișinău, pe cînd la Darniţa, în U- 
craina, voluntarii se strîngeau supt steagul tricolor, con- 
duşi, cu aceiaşi oarbă credință în vremi mai bune, 
şi de unul din cei mai buni ziariști ai Ardealului, Voicu 
Niţescu, de la „Gazeta Transilvaniei”. 
“Ucraina şi-ar fi anexat bucuros această Basarabie a- 

“supra căreia agitația naţională a Rutenilor manifes- 
tass de multă vreme pretenţii. Trebui însă ca Rada, 
care dăduse și ordine în acest sens, să se resemneze 
la existenţa unui organism naţional absolut durabil la 
hotarele sale de la Apus. In sfîrşit curentul de..la O- 

“desa, din ce în ce mai puternic şi mai conștient de 
margenea pănă la care-pot merge aspiraţiile moldo- 
veneşti, izbuii să constituie,— şi cu elemente din toate 
celelalte naţionalităţi şi cu oameni de toate colorile so- 

-ciale şi politice, pănă la Ucrainianul demagog Țiganco—, 
dar, potrivit cu ideile dominante în Rusia, ferindu-se
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de tot ce putea să amintească supremaţia de pănă a- 
tunci a. unei nobilimi, în. majoritate romănească. şi 
cu bune sentimente naţionale chiar cînd ştia romăneşte 
prost prin educaţia străină, sau cînd nu ştia chiar de 
de loc, o Adunare revoluționară, Sfatul Țerii (ideia de 
Soviet e înlăuntru), cu q. Buzdugan ca secretar, care era 
tot aşa de îndreptăţită să existe, să iea hotăriri, să erceze 
tonă ordine constituțională ca oricare alta: din cuprin- 
sul imensei Rusii transformate. - După desbateri care, 
la acești oameni „sfătoşi” din temperament, deprinşi 
ruseşte a învîrii, a suci şi mai ales a molfăi multă 
vreme idei pe care nu le puteau înţelege deplin, tre- 
buiră să dureze săptămîni întregi, mai ales că se a- 
mesteca, și aici, greaua problemă agrară pentru lămu- 
rirea căreia alergă de la Iaşi şi geologul, cu multiple 
preocupaţii, Murgoci, se ajunse la solemna vrocla- 
mare a Republicei moldovenești. „Republică”, pentru 
că ideia însăşi a Monarhiei, ca şi aceia a proprietăţii 
mări, a privilegiului de naştere şi chiar de intelectua- 
litate, erau odioase unor oameni cari fuseseră educați 
în acelaşi sens ca şi toți oamenii din stînga din toată 
Rusia. In frunte era ca preşedinte fostul docent la U- 
niversitatea din Petersburg Ioan Inculeţ (probabil 'Hiîn- 
culeţ), om socotit în fiecare cuvînt şi gest al lui, unind 
cu o inteligență dibace tot ce trebuie pentru a fâce pe 
cineva simpatic din prima clipă, chiar dacă această, 
simpatie ar fi să mîne lao pagubă, iar ca preşedinte 
de Consiliu pe reservatul doctor Ciugureanu (de fapt: 
Ciuhureanu), om de purtări alese. 

Vestea marii prefaceri fusese, natural, predicată” şi 
ţeranilor, moldoveni şi ceilalți. Li se vorbise pasionat 
de pămîntul care trebuie să fie al lor şi pe care lau 
usurpat alţii. Dar oamenii satelor atita aşteptau: pen- 
tru dînșii, ca şi pentru cei din stînga Prutului, revolu- 
ţia însemna doar aceasta: luarea ogoarelor, arderea 
curților boiereşti, care cuprindeau adesea nepreţuite lu-.
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cruri de istorie şi de artă, svoboda desfriului pe un nu- 

măr oarecare de zile, după care sufletele simple făgă- 

duiau cea mai disciplinată şi supusă întoarcere la nor- 

mal. De la un capăt la altul al provinciei se deslănţui 

astfel cea mai sălbatecă anarhie. | 
Ce i se putea opune? Faţă de planurile ucrainiene, 

încă vii, îaţă de primejdia strecurării soldaţilor ban- 

diţi ai armatei generalului Şcerbacev, se încercase orga- 

nisarea unei armate, cu şefi recrutaţi din ofițeri infe- 

riori şi sub-ofițeri. Astfel d. Pîntea putu să ajurigă la 
abia douăzeci şi ceva de ani ministru de Războiu. Dar, 

dacă uniforma, o derivație a celei rusești, se putu 

vedea în curînd pe străzile Iaşului, lipsia şi armament 

şi conducere tehnică. Trebui deci să se facă apel la 

oşlile romăneşti, şi cei doi preşedinţi apărură la laşi, 

primiţi solemn la Universitate, unde găsiră astfel de 

accente, parcă ar îi trăit totdeauna între noi şi nimic 

mar îi: despărţit vre-odată ţara lor de a noastră. 

Basarabia, ameninţată, la rîndul ei, cu prada totală 
â avuţiei sale, cuprindea însemnate deposite pentru 

armata romănească şi se crezu că aceasta dă guvernu- 

lui romîn dreptul de a şi le apăra cu pază militară. 

Generalul Broșteanu, unul din cei mai buni şefi ai ar- . 

matei noastre, trecu deci Prutul cu cîteva mii de oa- 

meni şi memeri în Chişinău o stare de lucruri cum 

numai o anarhie de sistem rusesc o poate crea. 

Bolşevismul pătrunsese neapărat și în capitala Ba-. 

sarabiei, cîştigînd elemente evreieşti și ruseşti mai ales, 

la care se adăugia ciudatul aventurier moldovean Cătă- 
rău, care făcuse să sară în aier casa episcopului ungu- 
resc de la Hajdu-dorogh. Cînd o parte dir voluntarii ar- 

„deleni. de la Darniţa veniră cu. steagul tricolor al re- 

vendicaţiilor naţionale, în credința că vor întîmpina o: 

caldă îmmbrăţișare frățească, ei fură primiţi cu focuri de 

puşcă şi, coboriţi din tren, purtaţi, între injuriile plebei 
evreieşti, pe străzile Chişinăului. Hotărîrea lui  Broş-
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teanu puse imediat capăt unor astfel. de spectacole. Peste cîteva zile numai, Basarabia era la picioarele lui. Generalul va avea să starme însă, riguros, ten- tativa bolşevicilor de „a relua” Tighina. Sovietele, in- dignate de această încălcare, protestară în zădar şi de- clarară, la 28 Ianuar 1918, războiul, Nehotărit asupra perspectivelor de viitor, generalul Averescu va trimete negociatori, cari vor încheia pactul de la 9 Mart, prin care se făgăduia la timpul său evacuarea întregii pro- vincii. | | | Dar el nu mai era să aibă greutatea de a trece peste această făgăduială pentru a menținea Păiîntul romă- nesc care i se încredinţase: încă de la 12 Mart el va fi adus, din causa situaţiei faţă de Centrali, a părăsi pu- terea. 

Germanilor ]i se ceruse, la 2 Februar, prin ministrul ple- nipotenţiar 1. Papiniu, prin q. 1. Mitilineu — care trebuia să vadă ce vor cei din Bucureşti, şi răspunsul îu că nu vor dinastia — şi colonelul „Ressel, o prelun- gire de douăzeci de zile a armistiţiului, „pentru ca noul Suvern să se pună în curent cu situația”. Se acordă nu- mai o săptămînă, Colonelul trebuia să ceară o întreve- dere a preşedintelui de Consiliu cu Mackensen, şi ea avu loc în ziua de 9 Februar la Buftea. Generalul putu să afle că șeful armatei de ocupaţie are intenţii bune: nici desarmare, nici demobilisare, jar rectificarea grani- ței Dobrogii nu ni-ar lua nici Mangalia. Dar, a doua zi, Czernin, inexorabil, voiă ca toată Dobrogea să fie dată Impătritei Alianțe, cu o Schimbare de graniţă la Nord, “încă nefixată, şi aceasta de la început, înainte de a înce- pe negociaţiile. 
- Pentru aceasia, şi mai ales pentru a hotărî, dacă, îna- intea somaţiei peremptorii a Centralilor, facem sau nu pacea, se adunară cele patru Consilii de coroană din, Fe- bruar st. v., la care, pe lingă membrii guvernului, afară de d. Garoflid de la Agricultură, eare făcuse neîngăduite 
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declaraţii pentru schimbarea politicei Romăniei, şi de 
generalul Prezan, luau parte de la liberali Ioan Brătia- 
nu, Pherekyde şi Aj. Constantinescu, de la conservatori 
Take Ionescu; asistat de M. Cantacuzino şi D. Greceanu. 

Generalul Averescu stătea neclintit pe linia sa: nu se . 
mai poale decît o resistență de formă, pentru care a- 
vera doar muniții de cîteva zile: ar fi un sacrificiu inutil - 
după care fireşte am fi supuşi la condiţii şi mai grele. . 

Protocolul, redactat pentru I]. Brătianu, al şedinţei 
de la 17 Februar redă astfel cuvintele sale: „„Gene- 
ralul Averescu a conchis că că părerea guvernu- 
lui este să se accepte această condiţie, de oare ee 
armata nu poate face decît o scurtă resistență, că ni 
lipsesc subsistenţele şi muniţiile şi că aceasta ar fi şi pă- 
rerea comandanților de armată”. Generalul Iancovescu, 
ministru de Războiu, confirmă această situaţie. Regele a- 
sigură că nici generalul Prezan „nu crede într'o resis- 
tență de lungă durată”. Iar Matei Cantacuzino fu „de 
părere a se accepta condiţiile de pace, oricît de dureroa- 
se, în care nu vede nimic umilitor, căci altmintrelea dis- 
trugem armata şi armamentul. D-sa incidental critică 
amar clasele diriguiit. are”. De alitel, în a doua şedinţă la 
18, şeful guvernului aducea înainte şi faptul, ameninţă- 
tor, că duşmanul are acum în Basarabia-de-Nord „două, 
divisii de infanterie şi una de cavalerie”, aşa încit şi 
Basarabia am putea-o pierde. Dar generalul fu zguduit 
cînd, în aceiaşi şedinţă, i se comunică telegramă 
prin care se mai cerea admiterea „principiului recti- 
ficărilor de graniţă de spre Austro-Ungaria”, demobili- 
sarea pănă la o trupă de poliţie față de Ruși, dreptul de 
a trece al Austro-Ungurilor spre Ucraina prin Basarabia 
şi chiar Moldova. EI judecă „inacceptabile”, fiind U- 
mnilitoare”, aceste pretenţii care „pun din nou chestia 
în discuţie”. Dar şi aceste condiţii au fost primite peste . 
cîteva. ceasuri pentru „a apăra Dinastia” şi „a asigura 
Basarabia”. | | 

Dibace, intervenţia lui Brătianu punea guvernul în-. 

,
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" tr'o situaţie grea: pentru fond, el recomanda să nu fa- 
„ Cem nicio discuţie, ci, ca Bulgarii la pacea de la 
Bucureşti, să iscălim pentru ca „această, mai târziu, 
să ni creeze un titlu față de Aliați: „a se cere ina- 
micilor toate condiţiile și a le accepta în bloc, fără dis- 
cuţie; arătînd astfel că nu e vorba de pace convenită 
şi definitivă şi, printw”această protestare morală față de 
omenirea întreagă, se pune în ochii tuturor supt ade- 
vărata sa lumină caracterul de violenţă şi de provisorat 
al operei acelor ce spun că vor pace fără anexiuni”!. 
Dacă însă, cum îi este patriotica dorință, ar fi să se 
dea o luptă, generalul Averescu să-şi iea şi el răs- 
punderea, participînd la ordonarea şi conducerea ei: 
„Resistenţa nu se poate efectua fără concursul unanim 
al tuturor şi mai ales al guvernului, în capul căruia 
este un general?” De altfel, pentru o :pace ca aceasta, 
„mai practic e să se adreseze regele celor. cari, la Bucu- 
reşti, se au bine cu duşmanul. : o 

Regele se amestecă numai pentru a-şi arăta adînca 
durere pentru sfîşierea ce se pregăieşte şi speranţa că 
totuşi, mai tîrziu, naţia va fi răsplătită pentru COvirşi- 
toarele ei sacrificii. Protestarea, la 19, în numele Pegi- 
nei—se adăusese, fără sust, şi „a femeilor romîne”— a 
prinţului Carol nu fu subliniată de dinsul alttel decît; 
cu un gest nehotărit. 
„Generalul-preşedinte, care, după primul Consiliu, tele- 
grafiase imediat că primeşte „renunţarea la întreaga Do- 
broge”, se găsi faţă de această manifestare şi de oposiția 
d-lui Prezan, care, venind personal, „declară în nu- 
mele 'oştirii că are și voința şi putinţa de a lupta şi, 
ca să se judece mai bine sentimentele ei, arătă că, şi 
după încheierea armistiţiului, dar înainte de a-l cu- 
noaște, irupele au tras cu tunul o noapie întreagă în 

  

1 Revista IStorică, lulie-Octombre 1932, 
? Ibid, De altiel piedeci nu va pune şi, dacă se va ști că par- 

 tidele sînt contra soluției Guverhului, în acesta chiar el va găsi 
avantagii.
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Tîrgul Ocnei”1. El îşi oferi verbal demisia, pe loc răs= 
pinsă. Rămînea deci ca el să poarte răspunderea pen- 

tru acţiunea începută, o alta nevrînd sincer să o iea 

în vedere. In ce priveşte intenţiile Centralilor de a 
opri în cale misiunile aliate se dădură explicaţii nu cu 

desăvîrşire clare, dar se deciseră măsuri destinate să 

împiedece orice lovitură. 

D. C. Argetoianu a fost deci trimes în teritoriul ocu- 
pat împreună cu Papiniu, cu un alt diplomat, Burghele, 

cu generalul Lupescu şi colonelul Mircescu. Informa- 
torul romîn se găsi înaintea unui represintant german, 
ministrul von Kihlmanu, om jovial, cu legături feminine 

răpede descoperite la Bucureşti, care nu presinta în nu- 

mele Imperiului decît clause economice, în adevăr foarte 
grele, care trebuiau să prefacă Romănia în ceia ce fu- 

ses supt: Turci, chiler al Impărăţiei lor, şi, încă mai 
rău, căci era vorba de a face din ea, cu portul Giurgiu 
cedat pe un lung şir de ani, marea magazie de upro- 
visionare cu grîne şi petrol a Genmaniei. imperiul, 
care primise luarea Basarabiei de Romănia, ar fi ad- 
mis, ba ar fi impus chiar, alte condiţii, nestirşit mai 
favorabile, dacă Romănia ar fi consimţit să trimeată un 
contingent, fie şi un singur regiment, un singur steag pe 
frontul de Apus, ceia ce i se părea de un mare efect 
pentru beligeranţi; sa afirmat că generalul Averescu 
Sa putut opri o clipă asupra unei astfel de propuneri 
Foarte sensibil. şi la aceste avantagii şi reservîndu-și ca 
"principal deposit Severinul, Czernin, credincios vechiu- 
lui său plan, pe care însă Germanii i-l amputaseră 
foarte mult, voia pămînt, data aceasta, fiindcă nu se 

„putea altfel, pentru detestata'Ungarie. Se va lua pentru 
dînsa toată linia munţilor, pănă de-asupra' Sinaii, cu 

1 Și generalul Grigorescu „declară regelui că oastea de supt . 
comanda sa, oiițeri și soldaţi, este totdeauna gata la ordinele 
regelui ei+ 

2%, Memoriile mele, la această data: -declaraţiea d-lui Argetoianu.
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vechile păduri la care făceau zimbre capitaliştii e- 
vrei din Budapesta; Moldova ieșia cu totul ciocîrtită în unghiul nord-vestic al judeţului Suceava. Dobrogea-de- 
Sud revenia Bulgarilor, pe cînd cea de Nord era păs- 
trată, în vederea surilor Dunării, ca un condominiu în- 
tre Centrali. Deocamdată se admisese, în preliminariile 
de la 5 Mart, cedarea Dobrogii .cu o „cale comercială” la 
Constanţa pentru țara despoiată, „rectificările de fron- 
tieră” pentru „Austro-Ungaria în principiu, „măsurile 
corespunzătoare situaţiei pe terenul economic”, demobi- 
lisarea supt control a opt divisii, restul rămînînd a fi 
demobilisate după pacea cu Rusia, transportul de trupe 
la Odesa. 

Odată ce era armistițiul, disposiţiile de pace, negocie- 
“rile din palatul Ştirbei de la Buftea, odată ce intra- 
se:n deci în neutralitate, presența auxiliarilor mili- 
tari ai Inţelegerii devenise indesirabilă pentru Centrali. 
Misiunile aliate fuseseră deci invitate să plece şi guver- 
nul romîn trebui să se supuie. In adîncul nopții tre- 
nul care le cuprindea aștepta în gara Nicolina lîngă 
Iași, pentru a împiedeca demonstrațiile. Figura gene- 
rălului Berthelot, căruia i se dăduseră daruri şi scri- 
sori de recunoştinţă, apărea, radiind aceiaşi încredere, 
la fereastă. Cum nu voiseră să li permită a trece spre 
țerile lor fără şicana unei umilitoare carantine, se du- 
ceau cu toţii de-a lungul imensei Rusii ca să-şi regăsească 
acele pairii şi câmpiile de luptă. Preşedintele Con- 
siliului nu apăru, dar regele, regina răsăriră în mica 
gară întunecată, şi Maria a Romăniei sărută pe obraji 
pe generalul frances căruia regele cu ochii în lacrimi 
îi strîngea călduros mîna. | 

Atunci se răspîndi şi în public ştirea că acel nu- 
măr de şoldaţi ai Centralilor, suiți în peste o sută de 
camioane, se îndreaptă în Basarabia spre calea ferată, 
cu intenţia de a face prisonieri pe militarii cari se în- 
crezuseră onoarei noastre. Ar fi fost un act abominabil, 

   

       



SUPT ARMISTIȚIU ŞI FALSA PACE 273 

care ne-ar fi înjosit pentru toate timpurile din vina cui dintre noi ar fi inspirat sau măcar tolerat. Am văzut cum, în Consiliul de Coroană de la 24 Februar st. v,, cuvinte nobile fură rostite contra oricării tentative de „a ne desonora față de prietenii zilelor grele cari ne 
părăsiau în momentul cel mai dureros. 

Pe cînd generalul căuta. în îelul său, care nu era şi al opiniei publice, să-şi servească, în calitatea nouă 
de politician stîngaciu, ţara pe care ca general o apărase de două ori aşa de bine, d. Barbu Ştirbei, care, priimise 
pe îuriş visita fostului atașat austro-ungar la Bucureşti, colonelul Randa, pusese la cale o întrevedere între re- 
gele şi contele Czernin însuşi, care fu cerută şi prin 
şeiui guvernului, pentru „0 comunicare din pariea Im- 
păratului”. Suveranul trebui să caute pe “acesta la 
gară Răcăciuni, în ziua de 15 Februar, audiența a- vînd loc în tren. După cit se ştie, după cât o spuse | însuşi, ministrul austro-ungar fu grosolan de arogant, 
dind lui Ferdinand I-iu să aleagă între pierderea tronu- 
lui şi graţia pe care i-o oieră, din solidaritate monarhi- 
că, noul Impărat şi rege Carol, dacă primeşte. sincer 
condiţiile preliminare de la Buftea şi încredinţează con- 
ducerea negocierilor de pace unui om sigur pentru! 
„Austro-Unguii, cun îl considerau pe Alexandru Marghi- 
loman. Cu lacrimile în ochi regele îmi vorbi de această 
hotârire. | . 
Deocamdată generalul Averescu avu curajul de a adu-. 

ce condiţiile preliminare înaintea a ce rămăsese din 
Parlament, o mare parte din membri fiind la Odesa, 
unde duceau o viaţă uşoară ca la Bucureşti, fără a-și 
dasamă că sînt în mîna Sovietelor, de care i-a scăpat 
numai intervenţia colonelului canadian Boyle, care expli- 
ca apoi regelui Ferdinand că el ştie cum se umblă în 
pădurile patriei sale cu huitele de cîni sălbateci, Ia cari 

  

i V. protocolul citat, '8
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trebuie să descoperi şeful. In rămășiţa. de deputaţi şi se- 
natori de la Iaşi, puţini, ca Delavrancea, acum greu bol- 
nav, şi, fără să-şi dea saina, aproape de sfîrşitul său, ori 
apărătorul devotat al drepturilor dobrogene, 1. N. Ro- 
man, Ardelean de naştere, aveau îndrăzneala unei opinii, 
supi presiunea crescîndă a Centralilor. Mulţi nu simţiră 
măcar un fior cînd. preşedintele Consiliului, neobişnuit a da dovezi de o sentimentalitate fără care oinul nu e 
totuşi complect, destăinui cu glasul potolit, întrun astfel 
de contrast cu uniforma pe care o păstra, că e vorba 
de amputarea țerii, dar să nu-l tulbure nimelii, cum 
nu trebuie să se facă atunci cînd „fiul e chemat să opere- 
ze pe mama sa”. Amintindu-şi de declaraţiile din 1916, 
d. Argetoianu voia să facă: pe ascultători a înțelege că, de 
care ce condiţiile materiale hotărăsc totul în viaţa State- 
ior, luntrea rămasă fără catarg a Romăniei poate îi în- 
dreplată către un mal ca şi către celalt. La ieşire, după 
ce arătasem necesitatea morală de a încerca, pentru o- 
noare, o ultimă sforțare—nu cu acel „triunghiu al mor- 

„a cării ideie se atribuia lui Take lonescu, şi încă mai pu- 
țin cu altă ideie, în ădevăr a lui, exprimată şi în 
Consiliul de Coroană, la 17 Februar, de a preface Romă- 
nia întro armată ambulantă ca a prisonierilor ceho-slo- 
vaci mergînd prin stepele Siberiei către frontul de Vesti—, 
ain alcătuit memoriul, iscălit de ioţi cei cu durere de ini- 
ni, în care amintiam regelui că a jurat să păstreze în- 
tveg pămîniul patriei. O protestare contra răpirii Do- 
brogii, arăţînd tot ce înseamnă pentru noi şi tot esia ce 
i-am dăât, fu redactată aproape în acelaşi timp. 

Totuşi generalul Averescu părea dispus să continue, 

* V. protocolul Consiliului de Coroană din 17 Februar: „Resis- 
tența nu trebuie să urmărească nuriai un scop de protestare, dar 
să fie făcută cu scop de a putea prin ea scăpa fiinţa Statului, adecă 
pe Rege și Guvern, cu o parte din armată, care să poată trece spre 

- Rusia răsăriteană“. 
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după disposiţia spiritului său, fără şovăire, pe. calea 
ce-şi fixase. In curînd însă acele piedeci îi răsăriră 
în cale, de care, lovindu-se căzu, Marghiloman venind - 
pe primul plan. | 

Peste puţine zile noul ministru „preşedinte îşi făcea, 
“la Iaşi, întrarea, nu ca un vechiu om de Stat, căruia'i se 
impune un greu sacrificiu, ci ca un triumfător, şi în a- 
laiul lui era -să apară, sfidînd, hidoasa figură a cotone- 
lului” Stere. 

Fiecare din ei avea o imisiune: unul era să încheie pa- 
cea care ne înipuţina, celalt, trufaş că-i revine rolul de 
mult dorit, era să ni dăruiască în schimb ţara sa, Basa- 
rabia sa. 

Am spus că Sfatul ţerii era o Adunare vioaie, dar cu 
caracter anonim, neavînd, .în complecta-i neexperienţă, 
nicio conducere, şi incapabilă de a suferi una. Totuşi: 
curente se produceau într'însa şi, de spre partea Ruşilor, 
vechi sau noi, ţariști sau bolşevici, nu era pe acea vre- 

-me nicio posibilitate de a exercita o influenţă. Ucraina 
se găsia în plină crisă, Rada, care cheniase pe Germani, 
jignind şi cel mai elementar sentiment naţional, va 
îi înlăturată la 25 April, dictatura generalului Scâ- 
ropadschi fiind ocupată mai ales cu prigonirea Evreilor. : 
La Moscova, bolșevismul se organisa după metodele sale. 
severe; afară de tendințele separatiste ale Cazacilor, 
moi guverne de oposiţie se formau la Samara şi în Sibe- 
ria; după încercarea de la Moscova contra Sovietelor, 
teroarea era să înceapă. Ecoul acestor fapte se pre- 
lungia, slăbit, pănă în Basarabia Țara simţia nevoia, 
nu numai de a se sprijini pe ceva tare şi statornic, 
dar şi de a-şi găsi o situaţie definitivă, de teama revan- 
_şelor şi răsbunărilor care sar îi putut aștepta. 

Cine crede că prin discursuri, lungi sau scurte, unice 

sau repetate, Sfatul țerii a ajuns să voteze la 8 April, 
alipirea la Romănia, nu fără anume condiţii de auto- 
determinare locală, răpede uitate sau trecute cu vede-
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rea, nu-și dă samă nici de aceste. împrejurări, nici de 
„ce înseamnă manifestările sufletului colectiv. Multe alte 
cuvîntări se ţinură în Sfatul Țerii fără alt resultat decît 
alte cuvîntări şi nesiîrşite discuţii în conciliabule. Pre- 
sența la Chişinău a lui Marghiloman, care, încrezător „în laudele fostului exilat în Siberia, cel ce se închinase 
cu totul acestui doctrinar conservator—după sărutarea 
mânii Țarului la Constanţa şi servirea autocrației wilhel- 
miene nu era de mirare—, credea că acesta singur va 
face toată isprava Şi-şi va atribui meritul, din care pri- 
mul ministru voia să-şi poată reclama o parte, a fost o 
pierdere de vreme şi o greşeală. O pierdere d6 vreine, fiindcă acestor pletoşi și zburliţi, vibrînd de pasiuni po- 
pulare încă neșlifuite, ce impresie putea să li facă „boie 
rul” din Bucureşti, sportsmanul curselor de cai, omul de 
cea mai perfectă ţinută din toată Romănia, bun de fru- 
moasc, discursuri la Parlament ieşind din impecabilul 
plasiron. al cămășilor sale fără număr, precum, pe de 
altă parte, ce mai putea fi comun între vechiul gimna- 
siast conspirator mai mult în glumă, deprins cu frase 
romantice, lustruite literar, şi între aceşti simpli ieşiţi 

-plini de prafulşi stropiţi de sîngele celor mai cumplite 
lupte pe care le-a „apucat omenirea? Iar greşeala lui 
Marghiloman, mare, îndelebilă, era aceia că părea să 
adauge prin înfăţişarea sa în Sfatul Țerii, cu armata la 
spatele sale, un fel de ameninţare de care ar îi ascultat, 
fără liber arbitru, o colecţie de bieţi oameni terorisați. 
Votul a fost imposant ca majoritate, și opinia pu- 
blică din Moldova l-a primit cu lacrimi de bucurie, 
Pentru întăia oară regele așa de greu lovit putea să 
scrie, ca răspuns la telegrama de înştiinţare a lui Mar- 
ghiloman, cuvinte de mulțămire şi de încredere în ceia 
ce, şi aiurea, sta să 'se întîmple. 

Peste o lună şi o zi, acelaşi preşedinte de Consiliu pu- 
nea cu tristeţă iscălitura sa pe pacea separată din Bu- 
cureşti. Socotelile care se făcuseră cu aducerea lui la pu- 
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tere se dovediseră greşite: nimic n'a fost părăsit 
din formidabilul program al Centralilor, a căror in- 
teligență, cu Kiihlmann şi Czernin la un loc, plus ce 
puiea să adauge, din aşa de puţin, Radoslavov şi bietul 
om care represinta Turcia, nu putea să înțeleagă acest 
lucru: că astfel de condiții, draconice, nu erau decît 
să îndirjească și mai mult la luptă pe beligeranţii ră- 
mași supt arme; mai lipsia să se adauge, cum sa fă- 
cul, cu toi atîta uşurătate, că şi mai grele, mult mai. 
grele, sînt condiţiile cari-i aşteaptă pe aceştia. pentru 
că zăbovesc. | ” 

Asupra purtării Centralilor în teritoriul a cării ocu- 
paţie şi-o reservau încă pe multă vreme, pacea, pri- 
vită cu "neîncredere şi în tiranisaţii sau 'trădătorii din 
Bucureşti, mwavu niciun fel de influență. Se căuta pănă 
la fund ce mai rămăsese unei feri aproape total secă- 
tuite, şi, cum tratatul prevedea, pe lîngă 'o represintanță 
militară la Iași, căreia toată lumea-i întorcea, 'ostenta- 
tiv, spatele, şi furnisarea de provisii din Moldova, d-rul 
Antipa, agent al regimului de ocupaţie, găsia,cu o mi- 
rare în care se amesteca nemulțămirea, că avem încă 
peste nevoile noastre. Peste zece ani academicianul ro- 
min, aşa de departe mînat de vechile sale legături ger- 
mane, era să denunțe într'o întreagă lucrare procedeele 
administraţiei în serviciul căreia a stat. 

Trista popularitate câştigată la Bucureşti — şi așa de 
răpede pierdută în Muntenia, încît, după pace, puter- 
nicul preşedinte de Consiliu nu se va putea alege nici 
el singur — și pe care spera s'o poată întinde cu cren- - 
guța de măslin în mînă asupra ferii întregi era să fie 
împiedecată în Moldova, unde, numai, trăia în adevăr 
poporul romănesc, şi prin alte măsuri, acestea datorite 
unui temperament răutăcios şi vindicativ supt aparenţa 
de cea mai perfectă eleganţă. Chestii de familie învrăj- 
biseră pe Marghiloman cu Brătianu şi, în ciuda tuturor 
relaţiilor oficiale de la Bucureşti, pe care cel d'intăiu le-a 
destăinuit în Cameră, acusînd pe celalt de uneltiri pan-
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germane, ele rămăseseră întregi, cu toată ura ce pu- 
lea să iasă din ele. Primul ministru avu, de sigur, o 
parte “personală în. prigonirile, supt presiunea germană, 
pe care le începu, san lăsă să se înceapă, contra guver- 
nului Brătianu, a 

Unul din intimii acestuia, A]. Constantinescu, fu în- 
„chis la „Poarta Verde” din Iaşi, unde semnă, ci liniştea 
omului bine nutrit şi voios: „fost şi viitor ministru”. Se 
încercară perchisiții domiciliare, care nu puteau da ni- 
mic, dar stîrniau indignarea oricui era cu iubire de 
țară şi înţelegere pentru sensul războiului. Se prefăcu 
urmărirea politică într'o. vădire a actelor necinstite pe 
care le-ar fi săvârşit Suvernul trecut: obişnuita căutare 
a „pungaşilor” la fiecare cădere de regim. Pe cînd cen- 
sura, la disposiţia Centralilor, începea o acțiune odioasă 
şi ridiculă; nicio insultă nu tu cruţată Brătienilor Şi a- 
micilor lor, sprijinitorilor politicii „care părea că dă- 
duse faliment. Calm, aşteptînd viitorul, cel mai tare 
dintre oamenii politici ai ţerii nu se emoționa. 

El rămase în. casa din Iaşi, pe cînd alţii, prinşi de 
frică, plecau, cu scusa că se duc în țeri de libertate să 
apere acele interese ale Romăniei cărora de sigur li 
erau devotați, şi care au folosit de pe urma unor si- 
linţe, inteligente Ia unii, la alții mai puţin inteligente. 
Brutalitatea Centralilor li-a dat, fără zăbavă, prilejul. 

In adevăr îndată după iscălitura păcii sa 'presintat 
guvernului -romîn, ca s?o comunice și regelui, o listă de 
persoane a căror plecare din țară, pe care n'o annţa- 
seră nimănui, ocupanții Munteniei ar fi dispuşi -s'o 
faciliteze. Era, într'o formă de o neghioabă făţărnicie, 
un decret deexpulsare,. Regele-mi spunea, arătîndu-mi-l: 
pimîne vor cere să plece regina, poimini îmi vor izgoni 
fiul”. Faţă de prinţul Carol, pentru a-l seduce şi a-l în- 
depărta, sau întrebuințat mijloace. potrivite cu un tînăr 
pasionat; poate niciodatănu se vor şti exact motivele de 
care s'au condus aceia cari l-au făcut să meargă la Odesa 
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într'o tovărăşie foarte criticată, anunțînd că, odată ce 
țara e la discreţia învingătorilor, el vrea să meargă, des- 
făcui de orice legături dinastice, pe frontul apusean, 
unde se mai poate lupia. Faţă de această aventură de 
douăzeci de ani, generalul Averescu, care alcătuise a- 
cum, în înțelegere cu dd. Argetoianu şi Cuza, o „Ligă a 
Poporului”, în menirea de asanare a căreia credea, şi 
care patrona o foaie, „Indreptarea”, în care. se mani- 
festa ca ziarist, fu de.o cruzime autipatică, şi chiar 
puţin prevăzătoare. . 

Dintre ostracisaţi, unii au zimbit şi au rămas. Alții, 
cari-şi făcuseră şi stagiul de asigurare și recontforta- 
re_lu Odesa, au străbătut supt insulte meșter pregătiie - 
teritoriul ocupat pentru a ajunge la Paris. Acolo for- 
mară, „după exemplul Croaților. şi Slovenilor, cari n'a- 
veau insă un Stat, un Comitet național, ai cărui mem- 
bri, primiţi călduros şi în. Parlamentul frances, avură 
însuşirile irebuitoare pentru a ţinea viu interesul îaţă 
de Romănia, al cării rege nu-şi pusese iscălilura pe 
actul de ratificare al tratatului din Bucureşti, şi de a în- 
treţinea strînse relaţii cu aceia cari apărau în exil drep- 
turile naţiunilor prietene. Erau acolo Take Ionescu, 'To- 
ma Stelian, d. Octavian Goga şi mulți alții; pentru a se 
face mai bine venil, profesorul Pangratti cerea ca guver- 
nul frances să ni creeze un. învățămînt. superior pe 
care nu l-am fi avut pănă atunci. In astiel de legături ” 
excesele umilesc şi compromit o adevărată naţiune, şi 
a noastră cra fără îndoială una. 

In acelaşi” timp, în: Italia se înrolau supt steag naţio- 
nal prisonierii din Ardeal, cărora guvernul italian li 
dădea o nouă şi frumoasă uniformă. Discursuri en- 
lusiaste se ţineau la Roma, unde însă acțiunea oficială 
a ministrului Al. Lahovary, care-şi dădea samă de ce 
se şade şi de ce nu se şade, de ce se poate şi de ce 
nu se poate, a întrat într'un regretabil conflict eu ini- 
țiative personale, libere, „gare-şi „depăşesc prea uşor 
ținta,
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Aveam astfel, oricum, două fronturi de opinie publică în Apus. De Anglia nu se preocupa nimeni, ceia ce era o mare lipsă, iar în America nici preotul Lucaci, venii de mult cu aparența unei misiuni pe care n'o a- vea, nici d-rul Stănculeanu, care sa prăpădit acolo, nici fostul ministru a] Instrucţiei, dr. C. Angelescu, că- rul isa dat, întrun tîrziu, Legația de la Washing- ton, mau fost în măsură, dată fiind greutatea de a cu- noaşie în adevăr o lume aşa de originală şi de com- plicată, să cîştige prieteni. Ei ni-ar fi fost totuşi de cea mai mare importanţă, cînd istoricul, teoreticianul, mis- ticul care ajunsese preşedinte al Republicii Statelor- Unite, întrate în războiu în acest an 1918 ca factor de- terminant a] decisivei, apăru cu programul de „self de- termination”, care fusese, dar fără sinceritate, şi al So- vielelor. 

In acest timp se făceau alegerile pentru Parlamen- tul păcii şi al sancţiunilor. 
Ele sau săvîrşit în Muntenia supi ochii jandarmului serman. Ocupanţii, cari ştiau că totuşi nu Vor rămâ- nea totdeauna, îşi închipuiseră că ultima lovitură care i se poate da Romăniei e aceia de a sămăna ura so- cială mergînd pănă la revoluţie. Se răspîndia sistema- tic îndemnul de a se ridica ţeranii contra marilor pro- prielari, muncitorii contra burghesiei patronilor. So- cialismul de agitaţie era încurajat de toaţă- plebea „in- - terpreţilor” evrei şi a spionilor: la cea d'intăiu înfăţi- şare a „celor de la Iaşi”, el trebuia să fie gata de lo- vitură. La fară, candidaturile recomandate fură ace- lea ale unui țerănism radical pe alături de ideia naţio- nală. Mulţi învăţători şi preoţi fură astfel aruncaţi în arenă: lipsia numai un om inteligent, activ şi cu ta- lent de vorbă ca q. Ioan Mihalache, întors căpitan de infanterie, pentru ca o închegare să se producă, de 
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Şi într'o direcție deosebită . de aceia pe care o voiseră, 
Austro-Germanii. | 

„Nestîrsit de trist în aceste alegeri a fost faptul că, 
pe cînd mii şi mii de ostaşi se întorceau acum acasă, 
brutal despoiaţi de uniformă îndată după sosire sau 
siliţi să salute pe „învingătorii” cari dese ori li necins- 
tiseră casele—și s'au lăudat cu aceasta într”o întreagă mîr- 
şavă literatură de speța cărții lui Velburg—, alegerile 
mau dat, cum se putea aştepta, o mare majoritate de 
naționaliști îndîrjiţi, gata să apere cu orice preţ nobila 
“operă îndeplinită cu atitea jertfe şi, neîndoielnic, şi cu 
multă glorie. In loc de aceasta bi-au venit intelectuali de 
merit, ca profesorul Mehedinţi, acum ministru de In- 
sirucție al lui Marghiloman, pentru cari războiul era 
cel mai mare păcat făcut contra adevăratelor inte- 
vese ale neamului. 

In Moldova, unde mulţi, ca mine, au refusat să can- 
«dideze, atunci cînd Marghiloman ar fi dat totul peniru 
-0 oposiţie cu vază, -resultatul alegerilor a fost tot aşa de 
prost: afară de vre-o doi ţerani, unul, d. Şerpeanu, din 
Botoşani, adevărat plugar, celalt, un fost teolog buco- 
vinean, venit la noi cu seri-cilindrul profesiunii sale, 
“dar trecut de mult la cojocul clasei sale de origine, 
„ambițiosul domn Zelea Codreanu, ceilalţi nu erau inte- 
-resanţi, fiind o simplă colecţie de miluiți ai regimului. 
Era şi un clan al odioșilor, din care nu putea lipsi C. 
Stere, decorat pentru discursurile din Chişinău de regele 

:care fumase alături cu dînsul, presintat poporului, în 
balconul casei din Strada Lăpușneanu. Presidenţia Ca- 
merei o avu d. C. Meissner, pedagog foarte cunoscut și 
iubit, care avuse în timpul neutralității cea mai rea ati- 
'tudine, pe cînd un H. Stahl, fiu de German şi de Fran- 
-cesă, se făcea să fie rănit cu orice preţ în Ardeal din 
causa numelui pe care-l purta. , 
„Ca operă positivă, acest Parlament de trei, patru 

„luni a făcut numai aceia a unei organisaţii a muncii a-
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gricole, şi prin femeile rămase prin satele . flămînde, 
care a putui aduce foloase într'o vreme -de astfel de res- 
trişte,. dar care urmărise scopul. de a înlătură cu to- 
tul exproprierea din Maiu 1917; meritul şi dewmeriiul 
acestei reforme, practice, de tehnicieni, dar „boiereşti”, 
sînt ale ministrului Garoflid, el însuşi din lumea ma- 
rilor proprietari. e 

Incolo, tot timpul nau fost decît recriminări  înve- 
ninate şi cereri de răstignire a „criminalilor războiului”. 
I se suia oricărui om. cu simţul onoarei sîngele în aţă 
la cetirea buletinului parlamentar din fiecare zi. Viaţa 
intimă a regelui, a reginei, împiedecată de a vorbi. de 
a scrie, refugiată ca o prisonieră în casa -de la Bicaz, 
era adusă fără.cel mai mie simț de cuviință înaintea 
gurilor grosolane, care rînjiau. Ferdinand I-iu era pe 
depsit” astfel pentru că se îmbolnăvise fără leac pe 

“ ziua chiar cînd trebuia să se deschidă aceste - Camere 
-ale desavuării şi batjocuririi, dacă nu şi ale detronărij 
sale, pe care, contra lui Marghiloman, o ceruseră.cu în- 
vierşunare răsturnătorii de la Bucureşti, cari despraţuiau 
să şi calce în Iaşi, cu Carp însuşi în frunte. Discursuri 
ca al profesorului Bărbulescu rămân ca o veşnică ru- 
şine pentru forma cea mai degradată a parlamentaris- 
mului romîn. Un discurs cuminte şi plin de demnitate 
era un adevărat act de curaj în această Adunare a ia- 
cobinilor trădării, pe cari cei ce puteau s'o reţie, de: 
fapt o înteţiau. 

! 

Simptome se produceau însă care încă din cele din-: 
iăiu zile ale toamnei păreau să anunţe o răsturnare 

- complectă a situaţiei pe care astfel de energumerii o cre- 
„deau definitivă, clădindu-şi pe dînsa un mare viitor po- litic. | 

“Pe cînd pe frontul de Apus ajutorul american permi- 
„tea anume mișcări socotite prea riscante pănă atunci, 
cu un nou utilaj tehnic, cu un enorm, inepuisabil stoc  
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de muniții, pe frontul de Răsărit unele şovăieli se pre- 

duceau la Bulgari. Ca şi la 1913, ţeranii soldaţi erau îu- 
rioşi că li s'a stricat supi arme a patra recoltă, şi ră- 

"sărise din lumea învățătorească un masiv fălcos şi cer- 

bicos conducător, de o energie impulsivă ca aceia a so- 

cialiştilor ruşi, Stamboliischi, în stare să arunce, orice ar 

fi, răspunderea în faţa Suveranului tuturor pertidiilor: 

Noul comandant al- trupelor francese din Macedo- 

nia, Franchet dEsperey, numit în locul politicianului 
Sarrail de guvernul dictatorial al lui Clemenceau, nu 

era om care să nu observe astfel de „flotări” și să nu 

tragă imediat tot folosul din ele. La îndemîna unei o- 

fensive hotărîtoare era şi armata sîrbească trecută prin 

cele mai îngrozitoare încercări: frigul din munții Al- 

baniei, holera din Corfu, peniru a se reface minunat, 

gata de un nou avînt, supt conducerea iubitului prinț 

regal Alexandru. Astfel la Iași, unde se urmăriau cu în- 

frigurare ştirile de pe frontul occidental, prea adese ori 

neclare sau contradictorii, se şopti de-odată că frontul 

- bulgăresc s'a spart şi Sîrbii sînt la Dunăre. Şi mai bu- 

„ curoasă trebuia să'fie vestea că trupe francese din Sud, 

supt comanda lui Berthelot, devenit unul din princi- 

palii eroi ai războiului nostru, sînt la Giurgiu. 

Am vorbit de semnele acestei schimbări decisive. 

Erau multe şi de multe feluri. Din teritoriul ocupat, prin 
vechile ziare mari care - apăreau din nou, de și supt. 

control, prin corespondenţele particulare de pe ultimele 

pagini, se simția o altă atmosferă. Membrii Academiei 

Row îne, cari, ca şi profesorii Universităţii, consimţiseră - 

a lucra supt ocupaţie — iar cui nu voia să se întoarcă 

i se opria, ca mie, care, totuşi, profesam, în schimb, la 

Iaşi, leafa pe mai multe luni, veniau la Bucureşti să ţie 

sesiunea generală împreună cu colegii lor, şi pocăința 

li sta scrisă pe faţă. In sufletele acelor cari, credincioşi 

steagului, suferiseră atîta, era acum ca o explicabilă 

întinerire. La 21 Novembre, cînd încă nu se ridicaseră
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toți norii, făceam să se! celebreze “un serviciu solemn pentru scumpul cap al lui Mihai Viteazul, scăpat în Rusia de urgia vandalilor şi care acum se întorsese; în acea zi de zăpezi înalte, regele, regina, lumea oficială, represintanții Aliaților, o mulţime imensă ascultau ru- _găciunile 'asupra capului încununat cu lauri în bise- rica metropolitană. O jenă tot mai visibilă cuprindea pe colonelul german şi suita lui, cari-și încetaseră zilnica paradă pe-străzile Iaşului. 
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Acest entusiasin se hrănise şi prin veştile care veniau: 
din provinciile romăneşti pentru a căror stăpînire lup- 
taserăm. . : 

Părăsită de Ruşi, Bucovina rămăsese în sama unei 
administrații ale cării procedee față de Romîni le-am: 
văzut. Pe intelectuali încercase să-i câştige, şi la Suceava 
se întemeiase şi o foaie pentru asemenea manifestații. 
De altfel, d. I. Nistor, după ce se adăpostise în neutra- 
litate la Bucureşti, ducea o viaţă grea în Moldova refu- 
giului, iar Ioan Grămadă, cel mai de talent şi mai bine 
pregătit. dintre tineri, se ducea să moară la Oituz pen-- 
tru Romănia reunită. Rămăsese o biată lume de ţerani, 
de învăţători şi preoţi asupra cărora se exercita zil- 
nic presiunea loaialismului birocratic. Se alcătuiseră. 
contra Rușilor” şi cete de voluntari supt un, ofiţer ar- 
delean, d. Dănilă Pap, despre ale cărui isprăvi ca şef. 
de tranctirori se spuneau minuni. | 

Şi dintre Ruteni fuseseră destui spînzuraţi; propagan- 
diştii. dispăruseră fără urmă. Se nădăjduia însă, în aces- 
tălalt lagăr naţional, că sar putea smulge Romînilor în- 
treaga provincie. Pentru aceasta se aduse arhiducele 
Wilhelm, care ar fi fost să fie regele Galiției înviate 
ca Stat autonom. Grupe de soldaţi ruteni chemaţi anume 
de pe îront aveau să curăţe terenul pentru dînsul. 

Incetul pe încetul Cernăuţul părea că se bolșevisează, 
Intre conducătorii romîni, deprinşi de mult a se duş-
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-măni, întrun cerc aşa de îngust şi de primejduit, nu 
părea cu putinţă o înțelegere, cu atît: mai Puțin o- ac- 
țiune decisivă. E meritul lui Iancu Flondor că în ase- 
menea zile a revenit la datoria sa politică, de mult 
părăsită, și al profesorului de Universitate ardelean Sextil 
Puşcariu că l-a ajutat. O manifestaţie publică fu întovă- 
Tăşită. de simpatia Polonilor, a multor Germani chiar; 
faţă de ce erau obișnuiți să facă Rușii de toate speţele, 
Romînii puteau fi considerați” ca o asigurare. 

O ștafetă fu expediată în grabă la Iaşi pentru a cere 
intervenţia, uşoară, a armatei romăneşti, din ce mai 
rămăsese, ştiind să o ascundă ministrul de Războiu, 

-generalul Hîrjeut, căci în condiţiile păcii era totala de- 
sarmare, livrindu-se tunurile. Trebui, supt :guvernul 
Marghiloman încă, totuşi prielnic unei întregiri în 
această direcţie, o oarecare stăruință pentru a se căpăta 
ordinul regelui. Infanteriştii generalului Zadic întrară 
asttel la Cernăuţi. Acum se putu ţinea marea adunare 
a unirii, la 27 Novembre. Declaraţia de adesiune a 
Polonilor se produse îndată. D. Nistor : putu presinta 
peste scurtă vreme regelui omagiul Bucovinei întregi, 
care, potrivit. cu toate tradiţiile ei, se incorpora Mo- 
narhiei romăneşti. 

Aproape în acelaşi timp oraşele ardelene erau năpă- 
dite de ostaşii deserțiunilor în mase pe. care le produ- 
cea îndoila lovitură a Italienilor la Vittorio Veneto şi a 
Francesilor lui Franchet d'Esperey, întraţi prin Serbia. 
Conducerea. vienesă nu mai funcţiona: Împăratul Carol 
abdicase. Fiecare nație putea să facă de capul ei. Romi- 
nii garnisonaţi în Praga ajutară schimbarea de cîteva 
ceasuri care întemeiă fără vărsare de sînge Republica 
ceho-slovacă. In Viena unii şefi încorporaţi ai Romt- 
nilor, ca d. Iuliu Maniu, încercară a comandă la Mi- 

  

iv. foiletoanele sale, ca răspuns la cartea lui Prevost (şi ex- tras), în Neamul Romănesc, pe 1920, cred. 
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nisleriul. de Războiu, unde se raliau, de frică ori de con- 
vingere, la principiile lui Wilson, cu care mulţi dintre 
liranii de ieri credeau că se mai pot miîntui. La Buda- 
pesta, radicalii candidului conte Kăârolyi, care împărtă- 
şin ideile de libertate modernă, de drept uman ale 
sociologului Jâszy, ajunseră a pune mîna pe putere, dar 
îndată contra lui se îndreptară pasiunile socialiste” şi co- 
muniste ale aventurierilor cari agitau masele nemulţă-. 
mite. Din slăbiciune în slăbiciune, regimul avuKârolyi 
soarta acelui al prinţului Lvov, al lui Miliucov în. Rusia, 
căzuţi fără a şti pănă astăzi de ce. Fiul unui notar evreu 
din Ardeal, Bâia Khun, purtat ca prisonier de războiu 
prin Rusia şi trecut la bolşevism, luă în mînile sale 
violente „cârma unei ţeri lipsite de orice direcţie şi eare 
se părăsia în voia oricărui îndrăzneţ. 

Impărțirea pe naţii, fiecare cu Statul” său, fie şi ne- 
teritorial, cu: guvernul său, complect autonom, cu garda 
sa naţională, pătrunsese imediat în Banat, în părţile un- 
gurene şi ardeleneşti. Romiînii tăcură ca şi ceilalți şi, pe 

- o vreme cînd se urmăriaw nu alte mijloace de a domina, 
ci numărul braţelor eare pot să ţie oarmă, ei avură în 
curind, afară de Secuime, unde fierbea contra lor o 
-urâ câre găsi nu odată mijloace de a se satisface, co- 
nianda peste cele mai întinse teritorii, Atacaţi ici şi 
colo, perfid, prin trădare, ei se organisară pentru ca 
să se apere. In curînd, în ciuda căutătorilor de gilceavă 
şi pregătitorilor de jaf, ei ţineau pretutindeni o ordine 
decăvîrşită. Comitete naţionale şe încercau. ici şi colo, 
pănă ajunse a fi unul singur. 
Acesta, cu dd. Maniu, Vaida, Ştefan Cicio-Pop, : avo- 

cat din Arad, persoană de ţinută impunătoare și de o 
elocvență populară apreciată, Goldiș, nepot al unui 
episcop arădan, profesor cu studii sociologice, și de 

“sigur cel mai cult dintre Romînii generaţiei sale, con- 
tinua să aibă oarecare reserve faţă de Regat, neadmiţînd 
ca relaţiile cu dînsul să fie hotărite de simpla anexare
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în urma unei noi pătrunderi cu armele. Delegații arde-. leni la înmormîntarea regelui Carol păstraseră o ati- 
tudine aşa de circumspectă încât inspira bănuieli. Pe 
cînd, întrun caiet -de versuri politice, d. Octăvian 
Goga protesta contra prelungirii neutralității noastre, 

"îruntaşii ardeleni neinrolaţi în armatţă încurajau intrigi 
ca aceia a călătoriei lui Stere, care, luat din scurt pen- 
tru crima sa politică, a lăsat să se înțeleagă că pentru 
Ardeleni ca şi pentru liberali are destăinuiri care ar 
putea fi foarte neplăcute. Din rîndurile lor niciun cu- vînt de bună venire w'â ieşit, cînd, în August 1916, oş- 

tile romăneşti au trecut granița. Din potrivă, pe cînd clerul era gata“să dea orice declaraţii, nu numai d. 
Vaida, dar şi alţii înfierau greşeala pe care, rupînd o 
alianță necesară şi prielnică Ardelenilor, a făcut-o Ra- 
mănia. Era vorba chiar de nu ştiu ce glonț romănese 
care ar trebui să întîmpine pe cel d'intăiu dorobanţ. 
care ar trece Carpaţii. ! 

Deci între vechii conducători şi popor, sincer bucuros 
că a doua oară vine ceasul unei liberări care poate fi 
definitivă, nu era niciun contact. Cei dintăiu, oameni 
politici cu interese de partid şi personale, se între- 
bau dacă ei, câţi sînt şi cum sînt; mar putea să 
continue - pentru o provincie autonomă o clasă nerăs- 
turnabilă ca aceia a liberalilor din Regat, păzind de 
oricine drepturi imprescriptibile. Ambiţii enorme se 
treziau 'la persoane în care, de dincoace, o lungă pro- 
pagandă, în „Sămănătorul”, în „Neamul Romănesc?, 
se presintase adevăratul model al oamenilor de Stat, 

"oneşti şi fără preocupaţii personale. Cine ştie dacă, pe 
basa Ardealului romănesc, “organisat, înţeles cu Sa- 
şii şi chiar, dacă se poate, cu partea resemnată a Ungu- 
rilor, nu sar putea începe o adevărată acţiune de cu- 
cerire a Regatului, necunoscut decât prin anume cer- 
curi bucureştene şi considerat ca rămas în urmă, cu 
practicele lui orientale, greceşti, asiatice? O democraţie, 

    

      Berea: ae
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mai mult de aparenţă, căci inteligenţa”, grupată în ju- 
rul băncilor, adesea necruțătoare, participa la exploa- 
tarea ţerănimii în necontenită nevoie de „„vecsăle” şi 
de „cambii”, ar putea atrage şi pe bunii socialişti romîni 
din provincie, un Flueraş şi alţii, și astfel s'ar avea faţă 
de Romănia veche, nu numai un steag de lupiă „„mo- 
rală”, dar şi unul' de ideologie populară. 

In aceste disposiţii, după programul „wilsonian”, cu 
adunările populare, care creau legiuni şi puneau lri- 
buni în fruntea lor, se luă, întăiu timid, hotărîrea 
unei mari Adunări a poporului, de la care trebuiau să 
plece decisiunile. Ea se făcu tumultoasă, țerani, bătrîni 
în mare parte, alergînd din toate părţile împreună cu 
soldaţii cari abia-şi lepădaseră mundirul. Armătura a- 
cestor mase confuse, pe care le mîna admirabilul in- 
stincl în puterea căruia se menţinuseră o mie de ani supt 
stăpînirea străină, o formau mai ales preoții, rămași 

„mai toţi acasă în vremea războiului. Ca în 1848, nu se 
simţia nicio deosebire faţă de ţinta urmărită între cele 
două cleruri, ortodox şi unit, şi credincioșii lor. Se ale- 
sese pentru amintirea lui Mihai Viteazul Alba-Iulia: 
locul însuşi avea glas. ! 

Nu se va putea stabili niciodată, cum se întîmplă ori- 
cînd în asemenea adunări, care a fost partea fiecăruia 

în resultat, Presidenţa, disputată pe urmă din motive de 
interes, nu însemna nimic, fiindcă nu de acolo putea 

să se rostească lozinca. Toţi acești oameni onorabili, de 
bune sentimente, aveau în ei puterea electrică prin 

care să zguduie mulțimile. Cînd nu discutau asupra 
“condiţiilor de care nu-i păsa de loc lumii care se zgri- 

bulia afară în acea zi de l-iu Decembre, fiecare din ei 

era un foarte convenabil represintant al unei naţii in- 

teligente şi cu simţ politic. Dar era indiferent cine vorbia 

înuntru, şi chiar afară, unor mulțimi nerăbdătoare să 

vadă 'că sa sfîrşit, şi anume cum voieşte ea. Nu era 

ca în Basarabia, faţă de o ţerănime foarte înapoiată, 

19
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un cenacul de amatori ai discuţiilor lungi, cărora după 
retras condiţiile de la început, Aic isupţirea şi răzleţita, 
atitea desbateri o părere ajunge a li se impune—, cum a 
fost acolo în April, cum va fi la 9 Decembre, cînd s'au 
supt multe raporturi, clasă conducătoare aparținea po- 
poruiui şi irepuia, în asemenea ceasuri, să se îndrepte 
după voinţa lui, rămînînd ca mai târziu, în cărți de 
răbdătoare elucubraţie, fiecare să tragă gatd înalt în ju- 
rul colțului său, inatacabil. Uriaşe aclamații arătară în 
bătaia vîntului de iarnă, care grăbia, că s'a votat ceia 
ce nici nu putuse fi pus la vot. 

In acest sens, de altfel, lucraseră, în lipsa celor cari se 
găsiau în Romănia şi ar fi făcut şi ei tot așa, tinerii for- 
maţi la şcoala de pan-rominism liber 'a „Sămănăto- 
rului” şi „Luceatărului” şi lîngă cari apărură doi re- 
presintanţi de aiurea ai aceleiaşi educaţii: generalul State 
Leonte, aprovisionatorul armatei din „Moldova, şi Basa- 
rabeanul Buzdugan, reţinut, un timp, de boală, în drum. 
Era natural ca acei din categoria de mai sus, cari cu- 
noşteau trecutul Regatului, cari se împărtăşiseră din 
şcoli de literatură comună, chiar dacă n'ar fi călcat teri- 
toriul romănesc liber, să judece în afară de formularele 
medievale în care, în toate privinţile, trăia Ardealul. 
De aceia şi dintre dînşii fură solii cari în aeroplan veni- 
seră să ceară, încă de la începutul îrămîntărilor, ajuto- 
rul militar al Romăniei; unul din ei era viitorul Mitro- 
polit al Romînilor ortodocşi, pe atunci tînărul, blon- 
dul şi foarte sfiosul profesor de „Academie clericală” 
Nicolae Bălan, cu care ne treziserăm în Iaşi în mo- 
mentul cînd ne liberam de „Ministeriul Nemţilor”. 

La veştile spargerii frontului de Sud, mari manifes- 
taţii se produseseră în Iași, aclamîndu-se regele, regina, 
care trecea cu fiicele ei. Oamenii politici se întrebau 

1 V., între altele, revelaţiile d-lui 1. Clopoţel.    
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fiecare dacă nu i-a venit lui ceasul şi încercau prin stri- 
găte de agenţi opinia publică, de fapt sătulă de dinşii 
îoți. Se striga şi numele generalului Averescu, care, în 
acest ceas al Aliaților, întîmpina opunere, ca unul 
care fusese în veşnică rivalitate -cu Francesii, tăgăduin- 
du-li şi meritele cele mai strălucitoare, la Legația tran, 
cesă. Ceia ce a ieşit deci din această turburată şi zgo- 
motoasă zi de 8 Novembre a fost un Ministeriu nou și 
neaşteptat. 

Il presida generalul Coandă, crescut în Franţa, soţ al 
unei Francese, fost adiutant al regelui Carol şi fost tri- 
mes la Stavea, unde Ruşii avuseră o atitudine necuviin- 
cioasă faţă de “acest ofiţer cult şi căruia nu i se încredin- 
ţase o comandă importantă, Neutralitatea lui părea asi- 
gurată faţă de oricine. Oameni de merit îi stăteau ală- 
turi, ca Saligny, şi la Instrucție foarte respectatnl Petru 
Poni, icoana însăși a vechii bune cuviinţi moidoveneşti 
(se vorbia de coborirea lui dintr'un Balş, al cărui nume: 
nu voise a-i primi din motive de extremă delicateţă). Iar 
mulțimilor, oştirii, care trebuia să se refacă, li vorbia 
presența în Cabinet a generosului de cuvinte, de gesturi, 
dar şi de acţiune îndrăzneață, genera! Grigurescu, 
„Ministeriul credea că are înaintea sa o adevărată mi- 

siune pe termin lung şi Poni avea ideile sale în materie 
de reformă agrară. El se bucura de destul prestigiu pen- 
tru ca să poată decreta nulitatea măsurilor luate de Par- 
lamentul regimului impus de străini. De apt însă regele 
nu putea să resiste la imperioasa somaţie de reintegrare 
care din clipă în clipă trebuia să-i vie de la Brătianu, 
pe care lunga suferință, reflecţiile dureroase în vremea 
părăsirii şi amenințările, coborîrea scrutătoare pănă 
în fundul conştiinţii sale îl făcuseră altul: acela care cre- 
de că ei a, săvîrşit opera visată cu atîta dor de multe 
generaţii și că sarcina de a o complecia, de a o apăra, 
de a o încununa îi revine lui singur.
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Deocamdată însă aceşti doi generali avură de în- 
deplinit o cerere urgentă: reocuparea Ardealului. 

La vreme de toamnă. înaintată şi deosebit de rea, “ei 
trebuiau să deie o armată, adecă,. la dreptul vorbind, 
s'o scoată din pămînt. Şi anume nu din toată Romănia, 
căci luptătorii de la. Mărăşti și Mărăşeşti erau acuma 
ţerani paşnici la vetrele lor şi neobilisabili în teri- 
toriul ocupat, ci din ce se mai putuse ascunde ori îu- 
sese păstrat în aparență, ca irupe de poliţie, în Mol- 
dova. Aceşti, soldaţi în haine supțiri, cu picioarele goale, 
trebuiau apoi înarmaţi cu ce se mai putea găsi în de- 
mposite. Cu o astfel de oaste de eroi în zdrenţe se irecu 
din nou prin pasurile de Vest ale Moldovei în Ardeal, 

“unde trebuiră să se îmbrace şi să se încalţe. Dar, în 
tot acest timp al noilor suferinți tără nume, oamenii 
generalului Moșoiu păstrară cea mai bună disciplină 
şi cea mai înaltă conştiinţă a ostaşului. Fără a” întreba 
pe Aliați, cari încercaseră a se gîndi la tratatul din 
Bucureşti, de şi ni se dăduse, dar nu de Clemenceau, nu 
chiar de Sonnino, cum o arată revelații recentel, o a- : 
desiune condiționată. în singurul cas cînd n'am putea 
„prelungi frontul -ucrainian și m'am putea scoate ar- 
mata, Suveranul şi guvernul”2, ci păstrînd ca normă 
harta de la August 1916, ni luarăm astfel dreptul nostru, 
cprindu-ne pentru cîtva timp numai la punctul dincolo 
de care, de fapt, chiar fără interdicţia conferinţii de pace 
de la Paris, asemenea puteri nu mai puteau ajunge. Tri- 
meşii oficiali ai Ardealului, episcopul de Caransebeș Mi- 
ron Cristea, dd. Maniu şi Goldiş, un unit şi un or todos, 
după obișnuita cîntărire contesională, aproape fără sens 
pentru noi, veniră apoi la Bucureşti să aducă actul so- 
lemr al închinării' celor trei-patru milioane de Romiîni, 
la cari se vor adăugi apoi, într'o adunare ale cării ino- 
  

' Xeni, Take lonescu, p. 3'2, nota 1. 
2 Ibid., p. 594. 
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tive n'au fost încă îndestul de pe larg elucidate, Saşii, 
adunaţi la 21 lanuar 1919 în dieta lor naţională de la 
Mediaş. 

Formele unei noi declaraţii de războiu fură fă- 
cute şi la laşi şi la Bucureşti, și retragerea germană, 
grea, dar în pertectă ordine, prea perfectă chiar, dacă 
se ţine samă de provisiile, răpede mucezite, cu care 
se acoperiră toale drumurile Ardealului, începu în 
zilele de 10 şi 11 Novembre 1918, în mijlocul unei 
populaţii care manifesta călduros, dar fără gesturi de- 

"sordonate, în faţa unor trupe care, primite cu strigăte, 
aveau aierul că sînt dispuse să tragă. Peste cîteva zile, 
în piața Cuza-Vodă din Iaşi generalul Berthelot tre- 
cea în revistă splendidul regiment de. la Avignon, de 

"care însă, cum s'a văzut răpede, în lunga presenţă 
pe “frontul” oriental, se prinsese bolşevismul. 
Acum Ioan Brătianu era din nou la cîrmă, guvernul 

- de simplă locotenenţă, ceia ce nu ştiau însă membrii săi, 
fiind înlăturat în forme care arată că nu totdeauna re- 
gele Ferdinand, el însuşi de o făptură morală așa de 
delicată, se gîndia că şi alți oameni au un suflet. Cu 
simțul lor de disciplină, cei doi generali se retraseră 
respectuoşi, dar Grigorescu, care a încercat mai iîrziu 
şi el un partid personal ca al d-lui Averescu, n'a uitat 
niciodată această jignire. Grav atins, Poni, care ar fi 
aflat schimbarea prin uşierul Ministeriului, se retrase 
tăcut, cu acea înaltă demnitate care l-a deosebit tot- 
deaunu: regele nu ştia de sigur, ce pierdea într'însul, 
Noul Ministeriu nu . era, de altfel, decît reeditarea ce- 

lui vechiu. Un loc de ministru fără portofoliu, oferit 
mie de Brătianu printr'o telegramă către Mîrzescu, 
în care era vorba de multe, şi de numirea unui prefect 
de poliţie la Iaşi, a fost, firește, refusat cu un simplu 
gest. De formă se adăugiră doi Ardeleni cari nu fuseseră 
amestecați într'o operă de guvern: d. Şt. C. Pop, ocupat 
mai mult de legăturile cu Ungurii. pline de incidente,
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şi d. Goldiş, care dădea prima oară ochii cu Instrucţia, 
plus ministrul bucovinean fără portofoliu, d. Nistor. Cei- 
lalţi rămîneau lipiţi, în guvernul ardelean, Consiliul Di- 

„rigent, de un localism din care sperau să facă o dis- 
cretă autonomie, de usagiu mai mult personal. 

„ Imtoarcerea la Bucureşti a regelui şi a reginei tre- 
buia să: se facă însă numai după ce Capitala, lă- 
sată de trupele ce plecau întrun hal de murdărie 
fără exemplu, cu lacuri de noroiu pe străzile prin- 
cipale, luminate slab în timpul nopții, fusese curăţită 
material, dar, din nenorocire, nu se putea şi moral, 
după toată pestilența sufletească, pe care o lăsa sis- 
temul „Ersatzweib”urilor și localurilor de petrecere 
ruşinoase. In tineret, după doi ani şi jumătate de ocu- 
paţie era o relaxare a oricării ținute, extrem de dure- 
roasă pentru cine venia din Moldova, al cării suilet, în | 
general, fusese ţinut la un nivel înalt. Se observa chiar 
un fel de antipatie faţă de aceia cari fuseseră înfățişaţi 
adesea ca morţi, în caraghioase încăierări la Iaşi. Cum, 
în sfîrşit, propaganda revoluționară prinsese, se va rage 
asupra muncitorilor socialişti, cari înaintau spre Palat în 
strigăte de răsturnare. Şi trupele învingătoare trebuiau 
pregătite pentru întrarea: solemnă. | 

Ea a avut loc la 30 Novembre. Părechea regală avea 
lîngă dînsa pe generalul Berthelot, vechiul prieten, şi 
membrii guvernului. Lipsia însă din alaiul regal loan 
Brătianu, şi generalul Averescu. Poate numai ei doi... 

Războiul încetase, dar, peste pacea răspinsă, sfări- 
mată, alta trebuia stabilită, şi pentru aceasta diploma- 
ţia şi armata vor avea încă mult de lucru. 

 



  

CARTEA a-lll-a. 

CELE DOUĂ LUMI DIN NOU 
„FAŢĂ ÎN FAŢĂ.



1. SCURTUL MINISTERIU BRĂTIANU. 

Inainte de a vedea ce piedeci va întîmpina acest Mi- 
nisteriu, care, folosind lipsa lui Take Ionescu, — acesta 
ceruse un Ministeriu Naţional fără caracter de partid, 
și cu Romînii de peste hotare, pe cînd I. Brătianu îi 
oferise pur şi simplu revenirea în Ministeriul—, împrăş- 
tierea partidului conservator, disgraţia. generalului A- 
verescu la Aliați şi starea de crisalidă a noilor forma= 
țiuni, se instalase. aşa de plin de încredere, trebuie cer- 
cetată situaţia materială, — cea morală am putut-o a- 
precia— a ţerii care i se încredința. 

"Țara fusese prădată sistematic limp de doi ani şi 
jumătate, luîndu-se tot ce se putea lua: păduri tăiate, 
vechi alei de nuci distruse pentru a se face paturi de 
puşcă, turmele reduse la o treime, lîna (aproape 5.000 
de chilograme), inul şi cînepa (lăsînd doar cinci kgr. 
de familie), arama, bronzul, rechisiționate. Numai - în 
1918, se scoaseră 600.000 de cai. 
Cifrele oficiale ale exportului, în tone de 1000 kgr. pe 

timpul de la 1-iu Decembre 1916 pănă la 31 Octombre 
1918, sînt acestea: grîne 1.273.282, porumb 495.370, 
alte cereale şi legumindase 943.631, alte alimente şi 
furaj 262.592, oleaginoase 36.148, piei 14.679, lemne 
201.156, sare 93.941, maşini, etc. 57.475, substanţe chi- 

' Xeni, 0. c, p. 4%.
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niice 2.059, textile 10.028, alcool şi tabac 8.687, di- 

verse materii prime 34.408, produse de petrol 1.140.809, 

păsări 28.870, vite 86.29%, oi şi capre 97.563, porci 
106.351, aceasta fără micile pachete de cinci chilogra- 

me ale soldaţilor (de la Ianuar la. August 1918 s'au luat 
de cei trimeși în concediu nu mai puţin de 18.000.000 

kgr. de alimente), şi în afară de ce se dădea pentru 
întreţinerea armatei de ocupaţie. La sfârşitul lui 1916 

numai se luaseră acum 299.218 'cai, 383.375 vite, 1 mil. 

372.615 oi, 88.130 capre, 446.369 porcil. Cîndva, adău- 

gim, Sau cerut din Basarabia, reservată întreagă, nu 

pentru toți Centralii, ci pentru Germanii singuri, în ter: 

minul scurt de trei săptămîni: 300.000 de oi, şi 100.000 
de porci. Pentru a se putea ajunge la aceste cifre fabu- 

loase, 900% din “pămîntul arabi! al ţerii fu pus în 

cultură la 1917, de și vitele mari rămase nu ajun- 
_geau nici pentru lucrul câmpului. Fabricile se de- 

montau: cele de pînză fură mutate la Turci. Orice în- 

treprindere care lucra pentru Stat irecea la „Comisiunea 

cea mare pentru prada de războiu” (Grosse Kriegs- 

beutekommission ). , 

Statul-major economic (Wirischafisstab) cunoştea toate 

cru. Principiul fuse fixat la 21 August: „datoria cea 

mai importantă a administraţiei militare în Romănia 

constă în a exploata. ţara în chipul cel mai desăvîrşit 

cu putinţă pentru, patriile lor” (Heimatldnder). Plata în 
bani a ocupanților în bani romăneşti nu trebuia 

să se facă niciodată, ci în „banii proşti”, cum li zicea 

lumea, ai Băncii Generale Romîne, garantaţă- tot prin- 
tun deposit, reţinut la Berlin, al Statului romîn (emi: 

siune de 2.106.374,49 lei). 
Populaţia însăși, înscrisă ca o turmă, pentru lucrul 
  

1 V. Gh. D. Creangă, Les finances roumaines sous le rdgime 
de Poccupation et de la paix ăllemande, |. L'emission de papier- 

monnaie, Paris 1919.
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continuu în folosul stăpînilor, şi verificată lunar, era 

alinsă în vitalitatea ei. Ordonanţa de la 16 Ianuar 1915 

acorda locuitorilor din oraşele cu mai mult de 5.000 

de locuitori 375 de grame de făină și 400 de pîne; în 

1918 numai 300 de făină amestecată pe jumătate cu 
mălaiu, un plus de 300 de grame fiind concedat nu- 

mai muncitorilor cu mînile în serviciul administraţiei; 

în tîrguşoare și în sate ajungea porția de mălaiul. Nu- 
mai copiii, bolnayii şi bătrînii aveau dreptul la car- 

tele de lapte. Medicii, plecaţi în cea mai mare parte 

cu armata, lipsiau, şi tifosul exantematic făcea în vole 

ravagiile sale2. | 
Resultatele acestei sistematice neomenii, care n'a fost 

încercată în nicio ţară, se pot vedea din această statis- 

iică a exportului în 1916 şi în 1920, pe cele trei luni 
de la început: | 

1916, 

Griu: exp. 2142.850.000, imp. 20.800. 

Săcară: exp. .20.262.000. 
Porumb: exp. 230.408.800, imp. 1.846, 500, 

Orz: exp. 161Î.571.200, imp. 135.500. 

Ovăs: exp. 42.730.400. 

Făină de grîu: exp. 694. 100. 

1920. 

„Exp. 228.900, imp. 762.600. 
Imp. 20.200. 
Imp. 4.587.500. | 

Imp 19.500, exp. 1.300. aa 
Imp. 114.300, exp. 1.600. 

' După notele d-lui Georgian, p. 59. Ci. N. Xenopol, Lâ richesse 
de la Roumanie, Bucureşti 1916; Rumănien, Landes- urid wirt- 

schajtsstatislische sowile topographische Ubersichten, bearbeitel. 
von der Direktion des_k. k. osterr. Handelsmuseums, ed. a, 

Viena 1917. 

2 V. şi Die rumănische Volkswirtschaft, Berlin 1917.
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Petrolul rafinat însuşi ajungea abia la jumătate di 
exportul anului 1916. 

Luarea cu armata germană în retragere a unei mari 

parți a parcului de locomotive adăugia la dificultăţile, | 
aprovisionării locale şi la acelea ale unui export, încă 

neorganisat, cu o împrejurime în cea mai mare parte 

dușmană, şi cu clienţi depărtaţi, cari nu- şi fixaseră 

încă noile condiţii de import. 

Să se adauge că, pe cînd Regatul era un organism e- 
eonomic de mult format, noua Romănie, neasigurată 
prin vre-un tratat și ale cării hotare precise nu se pu- 

teau încă şti, represintau un complex de provincii dis- 

parate, rupte de la State mari de un sistem vechiu, 
desvoltat normal şi ținut în curent cu vremea. 

Mijloacele financiare lipsiau cu totul, şi ele- nu se pu- 

teau găsi nicăiri în starea în care se afla încă Europa 

capitalistă, nesigură de ce o aşteaptă. Războiul chiar nu 

ne găsise în cele mai buue 6ondiţii financiare, cu trei 
miliarde de împrumuturi, contractate la aproape sin- 

-gurul izvor, Berlinul, plus 600-800 de milioane de da- 
torie flotantă. Asupra despăgubirilor ce trebuiau să se 

plătească se discuta la Paris în comitetul celor mari, în 

"„care fusese primită Serbia, iar, pentru a răspunde in- 

transigenței lui I. Brătianu, Romănia nu, dar nici 

după ce ni sa fixat, cu zgîrcenie, pănă la 10 în con- 
ferința de la Spa, partea cuvenită, mam ştiut să înire- 

buințăm momentul cînd se putea pretinde imperios, nici 

acela cînd ni se oferia o înţelegere profitabilă, și unele 

declaraţii ale noastre au fost imediat întoarse contra 

_Romăniei de oameni cari urmăriau fiecare cuvînt pen- 

tru a-l cântări şi tălmăci în interesul lor. La Iaşi, în 

momentul în care se credea cănu mai trebuie urmate 

socoteli, se făcuseră imense comenzi, adesea absolut 

imutile, pe care trebuia să le plătim, şi nimeni nu se 

gîndise că şi muniţiile şi orice furnituri din partea A-
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liaţilor. caii nu neglijaseră contabilitatea, sînt și ele cu 
plată. Multă vreme vom fi urmăriţi de reclamaţii din 

partea acelora pe cari ni plăcea să-i uităm, și trebuiră 

ani de zile pentru ca Vintilă Brătianu şi represintaniul, 

nostru permanent în locurile mai grele din străină- 

tate, elocventul avocat, devenii un diplomat şi financiar, 

d. N. Titulescu, figură interesantă. şi curioasă, cel mai 

mare artist al atitudinii, să ajungă a Ii fixa aproximativ 

suma. Economia particulară a fiecăruia era aşa de în- 

curcată şi. de cele mai multe ori așa de total săcătuită, 

încît nu se puteau face încasări normale cu un resultat 

capabil de a îi prevăzul. Dobrogea bombardată și arsă 

ni cădea în genunchi pentru a-şi putea reîncepe viaţa. 

In Basarabia, oamenii erau a doua zi după o revoluţie 

şi starea lor de spirit se cereacrutată; în Bucovina, ar- 

mată după armată procedaseră fără nicio cruţare; iar 

Ardealul, cît îl aveam, pănă în margenea numai a Mun- 

ților Apuseni, credea că în schimbul alipirii el are drep- 

tul să fie lăsat în pace un număr ovarecate de ani: ceia 

ce se plătia nici n'a întrat multă vreme în casele Statu- 
lui romîn,.ci în ale acelui „Consiliu dirigent”, forma- 

țiune samavolnică, de apucături stîngace şi une ori 

foarte discutabile, care, nemulțămind totuşi -populaţia 

a cării quasi-autonomie o reclamă, pe cînd se lupta fu- 

rios cu statul-major al generalului Presan şi al colo- 

nelului Ant-nescu pentru că nu înţelegea să-i deie şi o 

armată deosebită, menținea cu îndărătnicie granița față 

de Romănia și, în acelaşi timp, lăsa deschisă pe aceia a 

invasiei coroanelor depreciate şi necontenit înmulțite. 

Se adăugia şi o problemă monetară, pe care alţii o sol- 

viseră imediat şi violent, pe cînd în Romănia democra: 

lică era teama de a nu supăra nici pe Basarabeni, cari 

umblau cu hirtia Țarului, cu aceia a lui Cherenschi şi 

cu cea mai proastă din toate, a bolşevicilor, între care 

era greu să se fixeze o,scară legală. Coroana austro-un-
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x 

gară, care în Elveţia avea aşa de puţină valoare, încit 

se pretinde că un fabricant cu firma „la Coroană” o între- 

buința ca mai ieftenă decît un produs tipografic pentru 

a o lipi pe sticlele sale, era redusă Ja jumătate, dar atîţia 

-megustori ardeleni, în nevoie de bani, se plîngeau că li 

"se ieau pe nimic mărturile. Leul însuşi era cotat zil- 
nic altfel în locuri deosebite, Elveţia impunîndu-se. cu 

oarecare zăbavă, ca locul unde se verifică preţul adevă- 

rat al monedelor naţionale, pretutindeni depreciate. Ni- 

Mmeni mwavea curajul de a crea atunci, în acea stare de 

spirit, o nouă monedă dacică avînd un prestigiu la care 

cealaltă nu mai putea pretinde. Ci sfătuitorul financiar 

al tratelui său mai mare, de fapt dictatorul în materie 

de finanţe şi economie, Vintilă Brătianu, aştepta i li- 

nişte momentul cînd zdreanţa de hîrtie va valora cât 

leul aur. | 
Se încercase încă de la Iaşi un împrumut intern, sin- 

gurul care se putea încerca, şi se adăugi al doilea după 

întoarcerea la Bucureşti. Pentru a-l recomanda, s'a 

întrebuințat numai presa, ceia ce a procurat ziarelor 

mici mijlocul de a se mai susţinea puţin. Banii au fost 

răpede cheltuiţi cu plata lefilor, pe care nimeni mar îi 

cutezat, în era de sufragiu universal care se deschidea 

şi în care, de acum, totul se va sacrifica popularității, 

să le scadă tocmai pentru a le asigura, fără a cerşi în 

locuri unde banul era, şi trebuia să rămiie, aşa de 

scump, mai ales pentru ţeri atît de fundamental ruinate, 

oricare ar fi fost bogăţia lor. | 
Era şi o problemă a preţurilor, pe care guvernanţii 

o socotiseră neexistentă: a preţurilor deosebite între la- 

_șul cîrmuirii noastre şi între Capitala abia ieșită din 

cel mai strict regim de drămăluire a oricărui articol, 

de aspră, interesată, dar cuminte contingentare, a pre- 

țurilor din patru provincii deosebite. O statistică ofi- 

cială din 1919 arată o' creştere de 35% pănă la 650 

la sută pentru obiectele următoare: pîne, oțet, ceapă,
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fasole, cafea, cartoti, lapte, carne de porc, de 650-950 
la sută pentru lemne, carne de oaie, mici, undelemn, 
orez, vin, găini, curcani, zahăr, ouă, ţuică; de 950% 
1250% pentru carnea de vacă, măsline, rațe; de 
1321%, pentru grăsimea de porc; de 14710%/, pentru brîn- 
ză, de 2081 0%, pentru orezl. Ele trebuiau socotite, fi- 
reşte, mai ales pentru Bucureşti, unde era majoritatea 
funcţionarilor, dar cei mai mulţi din Moldova erau de- 
prinşi cu socoteli mult mai favorabile, aşa încît nu-și pu- 
teau orienta gospodăria. Marmelada singură, din care 
Germanii îngrămădiseră cantităţi enorme-—singura dată 
cînd sa tras folos din enorma noastră producţie de 
fructe, care se risipește, an de an, așa de primitiv şi 
de barbar—, stătea la îndemîna tuturor pungilor. 

Cu un mai bun sistem de circulaţie, în raritatea tre- 
nurilor întrebuinţînd camioanele armatei și organisiad 
cărăuşia, rămasă şi pănă azi la capriciul anarhic al țe- 
ranului, Sar fi putut face o rînduială a pieţii, de pe 
care prea adesea lipsiau cele mai indispensabile provi- 
sii, atunci cînd aceleași materii se îngrămădiau la por- 
turi şi șchele pentru un export peste măsură de încet. 
Grija hranei Bucureştilor, de care atîrna aşa .de mult 
— revoluţia din Petrograd pornise doar de la 'o momen- 
fană lipsă” de pîne—, se impunea tot mai apăsătoare. 
Incă în iarna anului 1919 un nou guvern se consulta cu 
directorul manutanţei, şi, faţă de o primejdie necontenit 
înoită, ne gîndiam la trimeterea prin debuşeuri a unui 
comisar special, care, — 'aici era greutatea cea mare—, 
trebuia să fie autoritar, activ şi onest, 

Chiar fără această resolvire, măcar parțială, a pro- 
blemei neglijate a transporturilor, se putea încerea o 
oarecare comprimare a preţurilor măcar pentru artico- 
lele principale de alimentare sau cel puţin înfrînarea 
speculei, care, după aspra urmărire din partea Germa- 

1 Brăneanu, în BuJ/etin statistigue, 1919, pp. 294-5.:
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nilor, cari-și aveau pedepsele gata, şi inapelabile, sco- 

tea din nou capul şi se sprijinia pe hotăritoarele legă- 

turi politice de partid; o reglementare a iarifurilor 

şi o foarte atentă supraveghere a ordonanţelor, cum voiu 

încerca în cele vre-o două săptămîni cît am avut Inter- 

nele, afişînd acele tarifuri în „Monitorul Oficial”, se pu- 

tea impune unei populaţii deprinse a asculta, fie și de 

guvernul însuși al ţerii. 

In loc de aceasta, ministrul de Interne Mîrzescu a ri- 

dicat toate salariile, spre bucuria celor cari credeau că 
aceasta înseamnă o reală binefacere. De a doua zi toate 

prețurile s'au urcat. Indoita demagogie, de a măguli pe 

funcţionari şi de a cruța pe furnisorii lor în vederea ale- 

gerilor apropiate, îşi produsese inevitabilele resultate. 

Şi, totuşi, neexistînd Parlament — şi se putea foarte 

bine chema, după anularea regimului Marghiloman, a- .- 
ceia, de nobile sentimente, în genere, care făcuse răz- 

boiul—, orice se putea face supt “un regim de stare de 
asediu, care, stăpîn fără restricţii pe voinţa regelui, 

preocupat numai de situaţia externă, guverna cu de- 

crete-legi, al căror număr creştea în măsură mult 

mai mare decît folosul real. Acestui mijloe expeditiv! 

de hotărîre i se reservase şi întregirea prin impropriere 

a reformei agrare care, la Iași, fusese resolvită numai 

în principiu. 
Se dase ţeranilor, în locul milionului de hectare pro- 

mis, mai mult: un milion trei sute de mii, „odată pentru 

totdeauna”,—se adăugiseră cuvintele la această călcare a 

dreptului de proprietate —, şi nu ca măsură socială, 

a cării repetiţie se putea cere, cum s'a şi cerut, de şi 

fără acest argument, de către demagogi, ci, după pro- 

punerea mea, ca una națională. In terenurile miniere, 

pentru o întindere, fixată, pe toată ţara, la 12.000 
de hectare, ţeranilor trebuia să li dea o în compensație 

aiurea. Aceste prescripţii, spxijinite pe amintiri şi pre- 

supuneri, fără nimic din 'acele anchete serioase pentru    
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care totuşi ani întregi stătuseră la disposiţie, se cereau 
însă reglementate în amănunte, şi aici o nesfîrşire de 
consideraţii se îmbulzia unui legiuitor serios. Comisii 
speciale aveau să proceadă la stabilirea terenului de ex- 
propriat, ţeranii fiind represintaţi în ele, dar neavînd 
majoritatea. Asupra viitorului acestor mici proprietari, 
ai căror fii, stăpîni toți împreună pe acel lot de maxi- 
mum cinci hectare, nu trebuiau, pentru liniştea şi pro- 
gresui țerii, să trebuiască a redeschide problenia, nu se 
prevăzuse — şi, din nenorocire, nu se. va prevedea— 
nimic. Rămînea apoi grija pădurilor şi a islazurilor, 
acestea din urmă, afară de regiunea muntoasă, rămînînd 
după regimul stabilit în urma răscoalelor. Fără-a mai 
socoti grava întrebare: de unde, în asemenea împre- 
jurări, va putea plăti țeranul stors băneşte, distrus tru- 
peşte prin războiu, şi de unde Statul va lua cele 35%, 
din preţul de răscumpărare a pămîntului. Reduşi la o 
rentă de Stat 5%, vechii moşieri, dintre cari atiția erau 
foarte interesanţi supt raportul naţional, istorie și mo- 
ral, iar alții represintau o exploatare raţională, o indus- 
irie legată cu. agricultura, care nu erau asigurate în- 
destul, trebuiau să ajungă, cînd maveau resursa pă- 
durilor, a plantațiilor, nişte despoiaţi şi nişte faliţi, 
partea lor din veniturile ţerii dispărînd aproape total. 
Numai aceia cari întrebuințau falsificaţia în designarea 
naturii proprietăţii lor sau Tecurgeau la cele mai mise- 
rabile mijloace, puse la disposiţie de atîţia mari advo- 
caţi neoneşti, vor reuşi să se salveze cu totul. 

In afară de aceasta, în Basarabia, unde ţeranii îşi făcu- 
seră drepiate ei singuri, luînd ce li convenia de la pro- 
prietarul pus pe fugă şi amenințat cu moartea dacă în- 
drăzneşte a reveni, nu era niciun regim legal. Bucovina 
înțelegea să soluţioneze pe sama sa o problemă cu desă- 
vîrşire nouă, şi foarte complicată, pentru dînsa. Ardea- 
lul nu şe învoia nici el, invocînd interese naţionale, pre- 

29



"306 CELE DOUĂ LUMI DIN NOU FAŢĂ ÎN FAŢĂ 

cumpănitoare, cu ce se prevăzuse, şi era vorba: să se 

continue lucrul pentru -Romănia din 1916. 

Se reservă pentru mai tîrziu partea, foarte gingaşă, 

care privia ţerile adause. Un decret-lege din 16 Decem- 

bre 1918 ridică la două milioane terenurile expropriate, 

ia care se adăugiau acelea ale Coroanei, ale Statului, ale 

absenteiştilor, ale persoanelor morale, — ceia ce sărăci 

Academia Romînă, cu o aşa de mare misiune ştiinţifică, 

şi splendidele spitale gratuite, moştenire a unor vremuri 
de boieri mîndri şi generoşi—, ale străinilor și ale 

Casei Rurale, care se constatase că, din 127.263 hectare 

ciştigate, nu împărţise ţeranilor decât 19.585 şi -păşuni 

de 12.681. Indată, bine ori rău, cu nestirşite abusuri, ră- 

pede ştiute şi care discreditau operaţia, lichidarea marii 

proprietăţi se şi îndeplini. E 

In această lăudabilă grabă era şi o lature politică. 

Partidul conservator se desfiinţa, în partea lui reală şi 

onestă, odată cu acea mare proprielate pe care a- 

tita vreme se sprijinise, iar adunătura „democratică” se 

putea achisiţiona om de om, cu-tarifurile reduse ale 

miseriei: de după războiu. Şi, atunci, încunjurat de 

legiunile nesfîrşite ale ţerănimii fericite prin darul pă- 

mîntului — al cărui merit e adevărat că, nu odată, re- 

gele-l va reclama, cu dreptate, pentru dînsul—, partidul 

liberal, bogat în merite istorice, încunjurat de strălu- 

citoarea aureolă a realisării unităţii. naţionale şi con- 

dus cu mînă tare de o dinastie înzeită, al cării repre- 

sinlant depăşia cu fruntea-i mîndră Coroana însăşi, pri- 

vind cu inevitabilul zimbet de despreţ zbuciumările 

unor adversari despoiaţi sau — intelectualii— neputîn- 

cioşi, ar fi, nu cel mai puternic partid politic al țerii, 

„ci singurul adevărat. Pentru nevoia succesiunilor pe ter- 

min scurt — Take Ionescu mârturisia că supt regimul 
cave fusese şi al lui existase o convenţie formală, cu 

„dată fixă a plecării,— se va forma o masă de manevră, 

care, supt orice titlu, cu orice șef, va putea fi trimeasă 
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înainte sau retrasă după cererile oportunității. Splen- 
did gind al unei minți nesfîrşit de ambiţioase, care, cu 
ajutorul Coroanei supuse Ia orice voinţă, la orice capri- 
ciu al lui loan Brătianu, s'a şi realisat în parte. 

Regele Ferdinand, un suflet așa de nobil, n'avea gust 
pentru exercițiul însuşi al puterii şi mai ales într'an 
mediu politic care, de la început, îl desgustase. Evita 
ceremoniile în care trebuia să apară şi să vorbească şi 
în care avea impresia, nu tocmai greşită, că populari- 
tatea cîştigată de frumuseţa, de curajul şi spontanei- 
tatea, de meritele pentru războiu ale soției sale îl 
îniunecă. Cetitor pe care-l interesau şi ultimele apariţii, 
birocraţia ministerială, pe care avea puterea de a o 

„controla, nu-l atrăgea. Foarte 'sensibil la plăcerile vieţii, 
pe care e curios. că le gusta brutal, el prefera să tră- 
iască pentru dînsul în vânători prin colțuri retrase. De- 
prins a ride pe socoteala tuturora, şi nu în ultimul 
rînd a miniştrilor săi— și i-am spus odată că n'aş vrea 
să fiu în locul lor, mai ales pentru că nu susţine pe 
aceia pe cari i-a numit—, ironia lui se opria înaintea 
palidei figuri cu ochii batjocuritori a „Vizirului” său, 
care o ştia şi profita de aceasta, coborîndu-se numai 

rar pentru cîteva momente la serbările care; din cînd 
în cînd, descoperiau pe regele stîngaciu, plictisit de 
concertele chinuite ale celebrităților indigene şi străine. 
Pentru Romănia se deschidea una din acele ere pericu- - 
loase în care puterea în subordine fără basă constitu- 

țională şi, în acelaşi timp, şi fără popularitate reală, 

usurpă tot ce după legea fundamentală revine regelui, 

Parlamentului, domeniilor oarecum autonome ale vieţii 

publice. | - 

Dacă măcar dictatorul de fapt, care, cum spunea în- 

suși, e obişnuit să vie la putere cînd doreşte și să ple- 

ce numai cînd îi convine, ar fi fost una din acele na- 

turi bogate care-şi află fericirea numai în acţiune şi 

a căror curiositate infinită nu se satisface niciodată, răs-
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colind un domeniu după celalt şi îructificîndu-le, în- 

mulțindu-le la trecerea lor prin fiecare! Dar Ioan Bră- 

tianu, răzgiiat în toată tinereţa sa şi obosit pe o viaţă 

întreagă, plăcîndu-i chiar să afişeze „nonşalant” a- 
ceastă oboseală— îl văd, în Camera de la 1907, trecînd 

în primele rînduri ale deputaţilor şi întinzind lungile-i 

_picioare înaintea ochilor speriaţi ai protocolarului Stur- 
dza—, era de o altă croială. Acei mari ochi negri, cînd 

dispărea flacăra verde a desprețului, aveau în ei mis- 

terioasa - vastitate a fiilor Orientului, cari ating orice 

numai cu capătul aripii, mulțămindu-se” cu plăcerea - 

de a fi avut ilusia unei stăpîniri care stă numai în ac- 
tivele ghiare ascuţite. Impunător în zilele mari, el 

dispărea. cu totul, în folosul auxiliarilor, comparşilor şi 

parasiţilor, în ceasurile obişnuite, îndreptîndu-se boie- 

reşte, cu toată originea sa mediocră, după cel dintăiu 
care, dimineaţa, îi răsăria în prag cu ştatieta,adevăr 

sau minciună, folos real sau vorbă de clacă, şi pe care 

era gata să-l ridice ori mai curind, cu un. gest de to- 

leranţă, reuşia să-l lase a se tîri oricît de sus. Singur 

 Mîrzescu, format răpede din fricoasa-i insignificanță 
de la laşi faţă de zilnicele insulte ale Partidului Mun- 

cii, a îndrăznit pănă la sfîrşit să opuie aplecărilor şi 

preterinţilor. Sultanului muntean ceva din acea dirză 
voimţă de Moldovean care nu murise cu stîngerea obscu- 

ră a lui Petru Carp în refugiul lui pustiu de la 
Țibăneşti. _ 

Pentru a întări mîndria şi a creşte strălucirea lui 

1. Brătianu împrejurările din afară, peste noi şi mari 
dificultăţi, se oferiră. 

  

| 

i 
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2. ÎMPREJURĂRILE EXTERNE. 

Soarta Romăniei, ca şi a tuturora, şi a puternicii Ita- 
lii, care ieşi indignată de la aceste discuții, începînd a- 
tunci politica anti-francesă care durează şi pănă acuma, 
era în miînile celor cîţiva: imperturbabilul ideolog Wijl- 
son, gata oricînd să rupă şi să plece, aprinsul romantic 
Lloyd George, prim-ministru al Angliei, şi mai ales a 
votuntarului, încăpăținatului Breton, inaccesibil la in- 
fluențe, care era Clemenceau. De aici veniau la Bucu- 
reşti direcţii care cădeau adesea foarte greu şi care exa- 
gerau mândria, cu atît mai sensibilă, cu cît era mai re- 
ţinută, a omului de mare rasă care era pe tronul Romă- 
niei. 

Intăia chestiune în care n'aveam glas, căci la Confe- 
rinţa din Paris se fixase nedreptul și jignitorul principiu 
al Statelor cu » „interese limitate” față de acelea care, 
avîndu-le „nelimitate”, nu înțelegeau să se limiteze—, 
quia nominor leo, ca pe vremea Congresului din Vie-- 
na, ori a lui Napoleon al III-lea, a lui Bismarck—, era a- 
ceia a hotarului ardelean. Toate silinţile pentru a face 
să rămilie în vigoare harta de la 1916 fuseseră zădar- 
nice; principiul stabilit de Wilson nu admitea hotare 
istorice și geografii, etnografii stabiliau că, din nenorocire 
pentru dînsul, astăzi elementul romănesc slăbeşte sau 
se opreşte cu totul departe de Tisa. Pe de altă parte, 
prin suferințile lor, ca şi prin dorința Franciei de a a- 
vea, contra aspirațiilor italiene, un sprijin în Balcani, 
Sirbii ciştigară o situaţie de specială simpatie la con-
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ferință, pe lîngă că, visînd chiar de Timişoara, de To-. 

rontalul întreg, dacă nu şi de mai mult încă, ei puteau 

învedera uşor preţuitorilor. ştiinţifici importanţa ele- 

mentului sîrbesc în acest Banat, adăugind şi. absoluta 

necesitate strategică de a mu avea din nou, ca pe. vremea 

Monarhiei dualiste, un altul în făâţa chiar a Belgradului, 

menit să fie capitala întregului Sta! iugoslav, care se va 

întinde, cu Croaţii şi Slovenii ca o splendidă dungă 'oc- 

cidentală, pănă la hotarele Italiei nouă, Take Ionescu 

se şi învoise cu Paşici pentru tăiarea în două a unei 

provincii național împărţite, dar de o unitate economică 

absolută 1. 

Deci ocipaţia romănească, spre marea desnădejde a a 

d-lui Şt. C. Pop, care arăta zilnic ce pătimeşte naţia 

de la Ungurii încă plini de speranţe, pe cînd în.Ti- 

- mişoara ârmata sîrbească, rechisiționînd ce putea, a- 

răta că ar voi să rămînă, nu putea să treacă de li- 

nia fixată de generalul Franchet d'Esptrey. Tyebuiră. 
mari siorțări pentru ca să se fixeze o zonă neutră, 

şi să căpătăm, în Mart, dreptul de a ni întinde stăpi- 

nirea pănă Ia capătul ei. - 

_O ciocnire cu. Ungurii, cari supt steagul roșu al bol- 

şevismului rămăseseră aceiaşi nație îndărătnic legată 

de visurile şi aspiraţiile ei de atitea ori seculare, Kârolyi 

lășînd chiar -pe Khun Bela să se instaleze anume pen- 

tru că în blusa comunistă se putea îndrăzni mai mult. 

decît în haina corectă a aristocratului, era. inevita- 

tabilă. Trebui să răsbatem prin luptă, chiar dacă pentru 

moment aveam a face numai cu rămăşiţele, încă rău în-. 

chegate, ale unei oştiri cars se disolvase. Erau însă tot 

vechii soldaţi şi tot comandamentul de odinioară, cu 

toată zdreanța de sînge care flutura de-asupra tunuri-. 

lor şi baionetelor. 

Generalul Mărdărescu înaintă deci, în April, cu 

  

! Cf. Xeni, o. e p. 438 şi urm. 
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o armată: simțitor şi, încă odată, uimitor de răpede re- 
făcută, către linia fixată de conferinţă, de la Arad, prin 
Oradea, către Satul Mare. Se încercase o apărare în 
Munţii Apuseni, care nu putu să resiste faţă: de trupe 
cu mult superioare, însutleţite de cel mai puternic 
avint pentru căpătarea graniţei "de care doriseră sene- 
rațiile. Dincolo de munte, în Graşele, în parte romăneșşti, 
ca Beiuşul, un centru şcolar al episcopiei unite, în 
parie locuite de o populaţie maghiară creştină: și e- 
vrejască de limbă maghiară, ea Oradea, unde episco-: 
pul romănesc unit, Radu, vicariul ortodox, o nume- 
roasă burghesie străină trăiau între umilinți supt o- 
bișnuita obrăznicie bolşevică, ca şi în castelele unei no- 
bilimi chemate acum la servicii cu mînile, sosirea Ro- 
mînilor, de o perfectă disciplină şi data aceasta, cra aş- 
teptată cu cea mai explicabilă nerăbdare, motivele so- 
ciale şi acelea de civilisaţie dovedindu-se mult mai pu- 
ternice decît sentimentul național -el însuşi. : 

Prin pasurile Crișurilor se ajunse acuma în iargul: 
şes, de hrană bogată care duce pănă la Tisă, ale cării va- 
luri însă ni era interzis, de stăpînii de la Conferinţă, . 
să le vedem. La Oradea toată lumea, fără deosebire 
de nație şi de religie, întîmpină pe Romîni cu flori şi cu 
strigăte de bucurie, scoase în: limba lor chiar. Acelaşi 
general Moşoiu care luase în stăpînire trei şterturi din . 
Ardeal afișa proclamația care anunţa alipirea acestor 
frumoase Ținuturi la Romănia. Şi d.. Ştefan Ciceo Pop 
îşi încetă plângerile în clipa când află că ai noştri au 
întrat şi în cetâtea Aradului. 

- Dacă diplomaţii şi miniştrii. Conterinei -« de la Paris 
ar îi avut în mînă guvernul Ungariei, armata romă- 
nească Sar fi putut opri pe linia care i-se hotărîse, dar 
mosu lui Khun Bâla îşi rideau, ca întemeietori de eră 
ouă, ca și „tovarăşii” lor din Moscova, de această lun- 

ză stătuire între burghesi stăpîniţi de prejudecăţi na- 
ționale. Invinşii din pădurile strâmtorii de la Ciucea c-
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rau să vie neapărat pentru revanşa lor. Nu însă » linie 
trasă de-a lungul sămănăturilor la Apus de Oradea pu- 
tea să asigure față de această înaintare în plină pregă- 
tire. 

Astfel Brătianu încercă prima resistenţă, în revoltă chiar 
contra stăpînilor de la Paris. Se îngădui oștilor birui- 
toare să înainteze pănă la Tisa. Şi asttel, peste ţinutul 
SŞvabilor, cu conştiinţă națională disparentă, de la Bi- 
chiș-Ciaba, cari mult timp încă se vor putea crede ce- 
tăţeni romini, trimeţind şi deputatul lor la primul Par- 
lameni al Unirii, se merse, fără piedeci, pănă la riul 
care isprăveşte la Apus teritoriul dacic, de o aşa de 
frumoasă unitate geogratică. 

In curînd, şi pentru aceasta Ioan. Brătianu eră să răs- 
pundă la Paris, unde, încă din Ianuar, nemulțămit de 
ceia ce fără autoritate se făcea în lipsa lui, se hotărise, 
în sfîrşit, îndemnat, se pare, stăruitor, şi de rege, să 
meargă. Aducea cu sine în acest drum început cu în- 
grijorări legitime harta de la 1916, pe care încă spera 
s'o poată impune, nedîndu-și samă că acolo, între repre- 
sintanţii marilor State şi marilor organisme militare, 
iinposantul ministru româîn se putea pierde în mulţi- 
mea oamenilor de Stat de o ordine mai micuță și că 
sforțări ca acelea care, în 1917, îi izbindiseră la Petro 
grad pentru a căpăta locul care credea că se cuvine 
țerii sale, de o samă cu Puterile mari, vor trezi, mai 
ales la nervosul octogenar care presida Adunarea, o 
antipatie ce se lega de resentimentele mai vechi, de 
cînd, prin L['Homme Libre, apoi L'Homme enchaîne, 
ziarele sale, încercase, şi prin invective, să facă Ro- 
'mănia a ieşi dintr'o neutralitate care i se părea lui că 
-se tiîrguieşte cam prea mult, 

Sirbii căutaseră să-l oprească o clipă la Belgrad pen- 
ru ca acolo să se tacă o înţelegere prealabilă, între ve- 
cini şi foşti camarazi de arme, chemaţi,  mîni, să 
„apere solidar dreptul lor natural, în sfîrșit cîştigat. Mi-a 
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:mărturisit-o, în ceasul chiar al plecării supăratului prim- 
ministru romîn, d. Anastasievici, atunci: însărcinat de 
Afaceri al Serbiei la Bucureşti și pe care numele său 
l-ar dovedi din vechea burghesie, de Ținţari, a patriei 
lui. Refusul lui Brătianu fu de o hotărîre tăioasă: el vrea” 
graniţa netedă a Dunării între cele două State tocmai . 
pentru a evila orice ciocnire în viitor. Banatul întreg, 
tot sau nimic; ce e la mijloc e neclar şi periculos, Şi-i. 
-desplace. 

Incepuse atunci la Paris ceia ce a fost, în această viață 
tulburată de mari “întrebări, încercată şi de grele su- 
ferinţi, dar în totalul ei fericită, momentul de mai mare 
umilinţă, îndurată- cu dinţii strînși de mînie. Omul de- 
prins a porunci şi a fi asculiat de la primul gest se 
văzu pentru întăia oară pierdut în gloată; îl durea şi: 
pentru țara să, despre care avea o concepție atît de 
înaltă. Sforțările desperate pe care le făcea în credinţa 
-că poate va răzbi totuşi, trecînd peste sîrmele ghimpate 
ale celor de categoria întăiu, i se: păru că întîmpină 
însă şi o altă resistență decît a străinilor. 

Erau, de fapt, în luptă două politici romăneşti. A 
lui, de o intransigență gata şi de ruptură, oriee ar fi să 

sse întîmple, şi o alta, care ţinea samă de toate po- 
sibilitățile şi, faţă de piedecile din cale, după ce încerca 
toate cele mai fine - mijloace de a le încunjura, is- 
prăvia prin a recunoaşte că e necesară, inevitabilă o 
«capitulare, din care totuşi sar putea trage de un om pri- 
ceput şi oarecare avaritagii pe care nicio resistenţă nu 
le-ar putea asigura. Tâke Ionescu avea convingerea că 
acolo, la Paris, admiterea Roinăniei, care încheiase 
totuşi blăstămatul tratat de la Bucureşti, e oarecum o- 
pera lui şi a auxiliarilor cari-i formau. o întreagă gardă 
-de oameni inteligenţi și cu bune relaţii. Ţinut sistematice 
la o parte, despreţuit şi ignorat ca un particular care-și 
prelungeşte prea mult o comodă călătorie în străinătate
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la ceasul de primejdie naţiorială, el vedea răsărindu-i. 
în. față firescul rival, şeful celuilalt - . partid, care în- 
țelegea să ieie lucrurile de la capăt şi pe o altă linie 
decît a lui, pe care fățiş o înfiera ca nepatriotică. Şi 
omul atitor resurse, care nu mai avea, ce € drepi, 
de mult legăturile cu ţara sa, nepulînd deci să- şi. dea 
samă de ce poaie oferi şi opune ea după instantanee 
refacere, avea în 'schimb multe şi preţioase cunoştinţe 
între aceia cari, chemaţi a. hotărî pe basele romăneşti 
ştiute pănă atunci, se treziau: cu ameninţătoarea apa 
riţie a acestui hursuz intrust ) 

Ca şi tatăl său la Berlin în: 1878, contra căruia însă 
nu lucra celalt delegat romîn, superior şi în meinta-. 
litate şi în cultură şi în raporturi cu străinătatea, ho- 
gălniceanu, loan Brătianu eră să fie deci admis ca sim- 
plu informator fără nicio influenţă “asupra hotăririi, 
ceia ce, cu gîndul că, întors în. fară, va avea cam 
situaţia lui Take Ionescu rechemat de la Londra. „fiindcă 
presența lui e mai de folos în fară”, era de natură să-l 
exaspereze. Incă din acel moment i se înfipsese î în minte 
decisiunea de a opune Conferinţei ceia ce mai făcuse 
odată Romănia în. chestia Dunării, după conferinţa 
de la Londra: .refusul de a executa. 
-La 2 Iulie el părăsia Parisul. 

Aici erau lucrurile în ce priveşte „discuţia asupra 
hotarului de Vest al Romăniei, cînd, tot în Iulie, cu forţe 
pertect pregătite, avînd tot materialul de războiu şi 
oarecare simpatii şi în rîndurile Aliaților, cari-şi ţineau a- 
„cuma la Budapesta represintanţii militari, răpede cîş- 
tigaţi, cu colonelul frances cu tot, dar mai ales cu cel 

„italian, Ungurii porniră ofensiva de recucerire peste 
Tisa, | pe care, după lupte în care ai noştri se reser- 
vară pentru a da lovitura contra unui duşman atras 
cu meşteșug adînc în lăuntrul țerii, o şi trecură. 

: Pagina a fost scrisă înainte de revelaţiile d-lui Xeni (v. o. ce 
p. 435 şi urm). : 

“
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Noua încercare nu găsi la Bucureşti aceiaşi putere de 
resistență ca şi celelalte. “Obosite de atîtea emoţii, unele: suflete, chiar din cele mai tari, manifestau o vădită în-: grijorare. Buletinele, care constatau zilnic înaintarea” 
dușmanului prin „Punga” deschisă spre Munţii Apuseni, 
nu erau, în adevăr, prea încurajatoare.. Unele elemente: 
ardeleneşti aduse în toc, chiar din cele romăneşti, nu a-. 
rătau căldura pe care o cunoşteam luptătorilor :de la 
Mărăşti şi Mărăşeşti. Scrisoarea prin care prințul Carol, 
decis să păstreze căsătoria de la Odesa, declarată ile-:. 
gală de justiţie, anunţa şefilor - de partide că-şi pără-. 

„seşte drepturile, trebuia să răpească din fermitatea: 
obișnuită a regelui. Declaraţiei prințului, care făcuse: 
şi o instructivă călăţorie în jurul lumii, îi vor urma, re- 
fusîndu-se de rege îndeplinirea unej. noi dorinţi roman- 
tice, naturală chiar la un om. foarte inteligent, şi cu siin- 
țul datoriilor sale, măsuri capabile de a asigura des-: 
voltarea normală a: dinastiei. Dea 

: Dar tot interesul “pasionat al unei, societăţi. din nou 
zguduite de un duşman care încerca să anuleze resul- 
îatul ultim al celor inai. dureroase sforțări era luat 
de, războiul deslănţuit în Vest. : Na 
„Increzători în primele succese, uşoare fiiridcă li fuse- 

seră uşurate de acei cari întindeau o capcană trupelor ce 
defilau tără nicio grijă printre holdele coapte ale Cri- 
şanei, falşii bolşevici naționalişti- se îndreptau spre tre-: 
călorile Munţilor Apuseni, socotind poate că şi aici vor 
găsi porţi deschise. In mijlocul ilușiei- două grupuri de: 
manevră îi loviră însă: de la Nord trupele generalului 
Moşoiu, de la Sud acelea ale generalului Leca. Succesul 
de surprindere a fost desăvirşit. Nu rămînea celor cari 
aşa de lesne se lăsaseră atraşi în cursă decit să se re-. 
iragă cu toată răpeziciunea spre Tisa, pe care no pu= 
tură trece decit în desordine. Se. întrebuințase de ho- 
mini ceia ce la Neajlov reuşiseră a face contra lor ar- 
matele germane ale lui Falkenhayn şi Mackensen.
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Regele, regina, Ioan I. Brătianu erau pe cîmpul de 
de luptă. Pentru întăia oară Ferdinand I-iu asista per- 

sonal la o bătălie cu urmări însemnate: era ceasul 

yăsbunării pentru atîtea jigniri adunate în inima sa. 
Reţinînd pe duşman la Solnoc, forțele principale romă- 

ueşti trecură mai sus fără pierderi şi luară, contra aş- 

teptărilor ungureşti, hotărît drumul către Budapesta. 

Acţiunea cavaleriei de 12.000 de oameni, care urmă 

exemplul Sîrbilor în toamna lui 1918, a fost așa de ră- 

pede şi asa de bine condusă de generalul Rusescu, în- 

cîi sfărîmăturile “armatei duşmane  trebuiră să depuie 

ammele. Capitala Ungariei, de altfel şi ea sătulă de 
regimul egalisării sociale prin cartele şi munca brută, 

nu mai era apărată de nimeni; în cea mai perfectă 

ordine, irecînd peste somaţiile delegaților militari ai 
- principalelor Puteri, generalul Mărdărescu întră în 

oraș (4 August), unde îndată sa procedat la operaţia, 

necesară pentru asigurarea liniștii în viitor, a demontă- 

rii fabricelor care lucrau la armament. Trebui un şir 

de noi negociaţii pentru ca, odată un nou guvern aşezat 

acolo, armata romănească să se întoarcă dincolo. nu de 

Tisa, ci de linia pe care o recunoştea dreptului său. O- 

cupaţia Budapestei ţinuse pănă la 14 Novembre, mai 

mult ca patru luni de zile, în care cea mai periectă 

rânduială a fost păstrată, plîngerile de jătuire care sau 
ridicat pe urmă de aceia chiar cari fuseseră scăpaţi de 

înrădăcinarea regimului sovietelor sociale ţintind nu- 

mai luarea despăgubirilor şi confiscarea, lesne inteligi- 

bilă, a materialului de războiu. 

Incă de la 13 Septembre Ioan Brătianu demisionase, 

pentru motive de politică externă. Totuşi tratatul din 

Saint-Germain dăduse Romăniei Bucovina, cel de la 

Trianon teritoriul fost ungar pănă în dosul celor trei ce- 

tăți disputate: Timişoara, Arad şi Oradea. Dar la jig- 

nirile sale de la Paris se adauiseră clausele articolului 60, 

prin care se prevedea protecţia minorităţilor prin con- 
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trol internaţional şi respectarea. prejudecăţilor religioa- 

se ale Evreilor, cari urmau să fie încetăţeniţi în nrasă, 
precum, de altfel, se făgăduise încă de la Iaşi, neputînd 
ti chemaţi la şcoli şi înaintea tribunalelor în ziua lor 
sfîntă. | | 

Alegerea succesorului nu era uşoară pentru Suveran, 
„căci, în graba împrejurărilor, dictatorul nu apucase a-și 
face încă o sigură echipă de schimb. Take loneseu se: 
întorsese, dar niciodată, cum a şi declarat-o formali, re- 
gele n'a vrut să admită ca preşedinte al Consiliului 
pe unul, totuşi așa de înzestrat şi de util la iueru, 
care vorbise la lași de „cascada tronurilor”. Pe lîngă a- 
ceasia partidul lui csi vechiu, scos de pe moşii şi îm- 

prăştiat, nu mai oferia nicio basă politică, cel nou, „de- 
mocrat”, nu se putuse forma, iar el însuşi, prin atîtea: 
luni petrecute își străinătate, ajunsese, în propria lui. 
țară, unde îusese aşa de popular într'o anume lume a 
oraşelor, mai mult un „străin de distincţie”, fie şi, cum 
cîtorva prieteni li plăcea a-i spune: „un mare Euro- 
pean”. Rivalul său, detestat, Alexandru Marghiloman, 
la cei peste şaptezeci de ani ai săi păstrînd, cu un 
simpatic aspect fisic, toate mijloacele unei elocvenţe ex- 
trem de distinse, spera şi data aceasta, cum a mai spe- 
rat şi pe urmă, nu pentru că era puternic încunjurat, 
guvernarea lui lăsîndu-i puţini prieteni, ci pentru că se 
credea răscumpărat de toate greşelile şi chiar păcatele 
prin devotamentul arătat faţă de Coroană— „cînele cre- 
dincios de la: picioarele tronului”, cum o va spune pa- 
tetic, şi el însuşi adînc mişcat, capabil de a mişca deci şi 
pe alţii, de la tribuna noii Camere. Regele nu se pu- 
tea încredința însă, a doua zi după desăvîrşirea biruin- 
ței, aceluia care fusese contra principiului ei însuşi, nici 
acorda putinţa de a-și face un nou Parlament aceluia ale 
cărui Camere fuseseră condamnate prin anulare, cu o- 

  

1 V. Memoriile lui Rosen.
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pera lor cu tot, cum în Roma, dar şi în vechea noastră Moldovă, se rădea, se stărima cu ciocanul numele ce- 
ior răsturnați . ca duşmani ai patriei. 

Atiţia erau acuma, rămaşi încă de-asupra pămîn- 
tului, oamenii vechi, cari aveau experiență. In față se 

-găsiau cei noi, produs al războiului şi al. psihoselor lui. 
Liga generalului Averescu se consolidase, nu prin fapte, 
pe care n'avuse încă prilejul a le face, nici printr'un 
program de „îndreptare” care plutia încă vag în aier, 
mai mălt conservator în fond pe lîngă demagogia de 
metodă, ci prin dibacea creare, cu bani răspîndiţi larg, 
cu agenți bine răsplătiți, a uneia din acele minunate 
legende în care oricărui popor, dar mai ales poporu- 
lui nostru străin de abstracții şi de principii, îi place a 
crede. In locul frumosului” Boulanger pe calul negru 
din Franţa era aici generalul făcător de minuni care 
era în fiecare aeroplan zburînd plin de speranţe de-asu- 
pra cîmpiilor măcelului şi lipsurilor, era acela pe 
care orice soldat asigura că l-a văzut undeva şi că i-a 
auzit glasul împărţitor de mângiieri, acela căruia po- 
rumbeii îi aduceau ştafete de la orice om năcăjit care 
puriă o uniformă, acela care prin încheiarea păcii 
ferise de moarte şi ultimele elemente ale unei armate 
aşa de mult încercate. Nu era omul, viguros încă şi 
Sigur, cu nemilostiva privire lunecoasă, rece, despre- 
țuitoare, ci „tata Averescu”, un bătrîn patriarh, de. la 
care noul şef de partid n'avea decît vrista şi părul alb. 
Celorlalţi, poporul, noul stăpîn al ţerii, li cerea. promi- 
siuni, pe care pe urmă le verifica amănunţit, ca 
să vadă dacă nu cumva „şi ăştia i-au înşelat”; „tătu- 
căi” i sar fi îngăduit orice.—Dar el a comandat repre- 
siunea din 1907. — Lasă-l so fi făcut: el e tata, şi are 
«dreptul să ne bată. Medalii cu chipul celui înzeit se îm- 
părțiau cu miile şi oamenii le purtau cu mîndrie, ca încă 
o decorație a războiului. Cântece îi slăviau faptele. Con- 

7 
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tra unor asemenea manitestații de misticism lupta «e 
imposibilă, cum era să se vadă ceva mai tîrziu. 

Deocamdată însă, flancat de d. C. Argetoianu, care 
făcea toate silinţile ca să fie crezut un om crunt şi cum- 
plit, cum l-ar fi îndrituit larga sa figură cu liniile pătrate. 
aspru tăiate, și de un grup de boieri şi intelectuali: fi- 
nul orator Matei Cantacuzino, profesor la Facultatea de . 
drept de la Iaşi, un aristocrat al secolului al XVIII-lea, 
d. Gr. Filipescu, fiul şefului conservator, şi cîţiva alţii, 
nu prea mulți, căci popularitatea, așa de larg răspîn- 
dită jos, nu se.suia prea mult în sus, generalul, obişnuit 
a asculta de calcule une ori cu atît mai false, cu cît e- 
rau în aparență mai exacte, se opria nehotărit, înain- 
tea ideii unei întrări imediate în viaţa publică, spre care 
era aşa de puternic împins. Aceasta spre marea mul- 
țămire a regelui Ferdinand căruia nu-i plăceau aseme- 
nea firi impenetrabile, mai ales cînd cu ele era reunită 
o aşa de mare reputație militară. | 

Le nucleele „ţerăniste” din Muscel şi Argeş, unde 
trăi: încă un rest de propagandă a lui Dobrescu, din 
Olt, unde Take Protopopescu predicase lupta contra 
datoriilor agrare, din Gorjul cu tradiţie revoluţionară, 
din Buzău, unde o altă propagandă printre învăţători 
şi preoţi se rătăcise în această direcţie, dar mult mai pu- 
ţin din Moldova duşimană a tot ce poate părea aventură 
și unde nici religia p„ăverescanismului” nu găsise, mai 
ales în Nord, prea mulți aderențţi, la ele nu se gindia 
nimeni. | , 

In toate aceste formaţiuni nouă o privire mai a- 
„tentă putea să descopere uşor și retorismul, uitat la 
„sate, al lui Rică Venturianu, de la „Vocea Partidului 
Naţionale” şi ispitele dulci ale „tachismului” și spiritul 
de strâmtă casarmă, de „mănăstire”, cum zicea odată Di- 
mitrescu-laşi, al liberalismului decolorat de aprinsul 
roşu al revoluţiei şi republicanismului. Credinţa nouă se 
întrupa mult mai curînd — fie-mie permis a o spune: 
şi în această carte de istorie, unde nu pot să adaug pen-
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tru mine, dar nu pot să scad numai fiindcă e vorba şi 

de mine — în organisația restrînsă a partidului naţio- 

nalist-democrat., - 

Cu toate avantagiile pe care le-ar fi oferit pentru opi- 

nia publică din străinătate, pe un timp cînd Conferinţa 

nu-şi încheiase lucrările, un guvern luat exclusiv dintre 
represintanţii provinciilor liberate nu se putea. Cu alît 

mai mult, cu cât acolo nu erau partide în adevăratul în- 

țeles al cuvîntului. Partidul naţional din Bucovina tre- 

cuse spre liberali, cărora li se oferiau şi alţii, aşa încât 

„d. Nistor a trebuit să se grăbească; partidul corespunză- 

tor din Basarabia nu era decît un mănunchiu de tineri 

revoluționari tără şefi şi fără ierarhie; iar marele par- 

tid naţional ardelenesc, care-și socotia trei șierturi de 

veac de activitate harnică şi cu folos pentru nație, era, 

supt conducerea de fapt a d-lui Maniu, mai mult obştea 

romănească de acolo decît un grup politic cu programul 
său. | 

Partidul naţionalist-democrat ieşise de la sine ca or- 
gan de regenerare, fără grijă de clientelă, fără disposiţie 

la transacţii şi fără apetituri de putere pentru putere, 

precum şi fără obişnuitele liste de aderenţi, asiguraţi ori- 

ce ar face partidul, ieşise ca formaţiune asemenea cu 

cele occidentale, din apropierea tot mai strînsă a celor 

ce colaborau la „Neamul Romănesc”, la inspiraţia venită 
la mine adăugindu-se aceia a profesorului Cuza. Mărun- 
tul om vioiu cu spirituala ripostă trecuse de mult peste 

junimismul ironic pentru a se dovedi om de credinţă. 

Basa acestei credințe era desvoltarea liberă a poporului 

romănesc, complect în toate clasele lui, dintre care cea 

mijlocie îi lipsia aşa de mult. Cum un element străin ne- 

asimilat—el zicea, îndreptînd pe toţi: spre realităţile du- 
reroase ale Iaşului, de care era inseparabil: neasimila- 

bil—, un element străin, zic, ocupase în Moldova acest 

ioc, combaterea rolului economic covîrşitor al acestui e- 

lement i se părea prima necesitate: pe urmă, cînd na-  
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ţia îşi va avea toate organele, atunci, numai atunci, se va 
putea vorbi de altceva. Duşmănia ce i se arătase, isola- 
reu la care părea să fie condamnat întrun oraş unde 
exolismul intelectual era la modă, nu făceau decît să 
învierşuneze şi mai mult spiritul: său luptător, să as- 
cută o vorbă de sfidare, un condeiu de nemiloasă îm- 
pungere. Cum politicianii erau contra lui, el a văzut 
în ei, după anume exemple din faţa lui, în oraşul pănă 
ieri aşa de puternicului A. A. Bădărău, compromis a- 
cum şi prin germanofilia tățişă, numai organele plă- 
tite ale străinului cotropitor. 

Jurist şi sociolog, economist cu catedră la Universita- 
tea: din Iaşi, fostul socialist nu putea să vadă decit în 
primul rînd această lature a patimilor şi nevoilor popo- 
rului său. Pe de altă parte, plecînd de la cunozşterea în- 
tregului trecut al acestuia, scos în lumină în felul pe 
care l-am arătat mai sus, de la străbaterea nu numai a 
țerii libere, dar şi a tuturor provinciilor romînismului, 
sat de sat, aproape om de om, scoţind din exemplul is- 
toriei universale înseși o îndoită convingere: că orice so- 
cietate neorganică nu poate irăi şi că orice schimbare 
trebuie să vie nu din consideraţii teoretice, ca ale libe- 
ralilor, ci de la nevoile organice profunde şi, al doilea, 
că nu elementele materiale, ca în concepţia socialistă, 
sînt acelea prin care în rîndul întăiu societatea e mînată 
înainte şi prefăcută, ci cele de ordine morală, cineva ca : 
mine. nu putea să stăruie Pentru nimic mai mult, dînd 
însuşi exemplul după puteri. decît pentru marea, nece- 
sara, nezăbăvitoarea reformă morală prin literatură, 
artă, şcoală, propagandă: aşa, credeam, de mulți ani, 
şi aşa făceam eu a 
Programul din 1911 cuprindea deci: punctele a două 

crezuri sirîns îmbinate: reformă agrară, sufragiu u- 
niversal, credit muncitoresc, ridicarea comerțului naţio- 
nal, descentralisare, dar nu tărîmițare şi localism stri- 
cător şi, fireşte, de voie de nevoie formula d-lui 

21
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Cuza: ;expulsarea Jidanilor”, fără care d-sa sta pe loc, 
pe cînd mie „Jidanii”, între cari aveam şi prieteni ve- 
chi şi al căror rol mai ales în Apus îl. preţuiam, îmi 
păreau mai curînd o veche și importantă rasă, care 
purta păcatele unei triste desvoltări istorice, iar, “ca 
om tînăr, unele înfățișări, incontestabil caricaturale, mă 
făceau să riîd, cu sau mai adesea tără malice; iar, de 
partea cealaltă, mă interesa învățământul desfăşurat de 
atitea legi și regulamente ale birocraţiei, şeoala vie pen- 
îru viaţă, şi variată ca viaţa, deschisă tuturor iniţiative- 
lor, literatura şi arta inspiraţiilor proprii, infusarea a- 
cetei încrederi în noi care atîta de muit ni lipsia, iar, 
în atitudinea principală a Statului român, -de întors în- 
iăuntru spre o tradiţie care aceia ne răsfrînge pe. moi, 
şi nu caraghioasele înfăţişări ale modelor apusene ne- 
înţelese şi neadaptate, desfacerea de politica Triplicei, 
recunoaşterea veciniloi din Sud, recîștigarea vechiului 
rol între ei, reunirea în acelaşi timp a elementelor na- 
ționale. 

In multe din aceste cerinţi credea și regele Ferdi- 
nand, cetitor asiduu al „Neamului Romănesc” şi care, 

de mult, la laşi, îmi vorbise de intenţiile sale, nouă, 

cu totul nouă, reformatoare în așa fel de ieşisem beat 

de bucurie din lunga conversaţie pentru care lăsase la 

o parte toată bogata colecţie a invitaţilor la masă, pro- 
"duse ale Domnie lui Carol I-iu. Dar i se spuneau atîtea 
lucruri rele despre cei ce fuseseră pentru predecesorul 

său nişte „mauvais drâles”, cari tulburau raporturile cu 

“Austro-Ungaria, şi apoi timidul Suveran nu era. dintre 
aceia cari ajută esenţial să crească puterile pe care ar 
prefera a se sprijini, ci trecea și peste postulatele unei 

conştiinți sigure, peste învăţămintele unei critici ascu- 

țite pentru a se pleca înaintea forţelor reale care au 

dovedit că pot domina. Cînd un „partid” e în stare a a- 

lege cel mult un deputat Sau doi, ce sprijin poate îi el 

pentru o dinastie care abia-şi înfige rădăcinele întrun 
teren politic aşa de fugar! 
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Cugetarea Suveranului trebui deci să se oprească, în 
acel Septembre 1929, a doua zi după izbînda de la 
Budapesta, asupra unui Ministeriu fără caracter de par- 
tid, care să facă alegeri libere. Profund onest, el s'a ţi- 

„nui de cuvint, dînd întocmai ce făgăduise. : 
„Sa încercat întăiu un Cabinet avînd în fruntea. 

sa pe preşedintele Curţii de casaţie, respeciatul magis- - 
trat Corneliu Manolescu Rîmniceanu, care aştepta să fie 
chemat pentru prestarea jurămîntului ; apoi regele sa 
oprit asupra generalului Artur Văitoianu. 

Acest ofițer superior luase o parte importantă în răz- 
boiu, aducînd în el nu numai o competenţă profesio- 
nală, dar şi o convingere, pentru care, în momentul ar- 
mistiţiului, a fost unul dintre acei şefi ai armatei cari | 
au protestat, şi înaintea reginei, cerînd continuarea lup- 
telor, pe care armata ar fi încă în stare să le poarte. 
Avînd, după retragerea sa din armată, legături cu parti- 

ul liberal, în care se credea că este şi înscris, el era 
dispus să facă tot posibilul, şi din mândrie de militar, 
pentru ca Romănia să nu iscălească, fără a ști situația 
de la Paris, primejdia de desfacere a Conferinţei pe care 
ni-o revelează publicaţii americane recentel, 

Fireşte că acest Cabinet de transiție era să continue 
supt toate raporturile pe acela căruia-i urmă, şi astfel, 
chiar cînd stătea să plece, el dădu la 21 Novembre or-. 
dinul pentru ca hotărîrile comisiunilor de expropriere 
să fie aplicate pe teren. “ 

In ce priveşte alegerile, a căror grijă o avu secreta- 
rul general al Internelor, colonelul Manolescu, organi- 
satorul pe front al Caselor Naţionale, militar bine pri- 
vit de rege şi întrebuințat apoi pentru misiuni de edu-: 
caţie şi pietate față de martirii războiului, ele fură ab- 
solut libere, cu toate că aparatul administrativ rămă- 
sese tot cel liberal. Astfel dădură un resultat la care 

  

1-V. Roucek, o. e.
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mului local,: am fost ales cu o mică majoritate contra. 
trebuia să iasă neapărat din expropriere şi împroprie- 

tărire, nu se aşteptau. Dacă era de crezut că vor îi 

foarte mulţi represintanţii partidelor din provincii, for- 

mate așa cum erau, se credea că în Romănia veche suc- 

cesul va: îi al liberalilor. Aceasta cu atit mai mult, 

cu cil, pentru motive personale, generalul Averescu re- 

iusase să iea parte la alegeri, urmat fiind şi de Take 

Ionescu, care nu ştia bici pe ce platformă să se presinte; 

li se adause, văzîndu-se întrecut în încrederea came- 

nilor din București, rege şi politiciani, de d. Nistor, 

meritosul Flondor, a cărui întreagă atitudine, de veşnică 

supărare, de ameninţări, de atacuri împotriva oricui 
i se părea că-l jignește, mergînd pănă la provocări la 

duel şi declarînd că, în conflictul cu Coroana, el înţelege 

că regele nu poate merge la Sigmaringen, pe cînd el e 

dispus să meargă la Storojineţul său, răsbotezat Flon- 

doreni, era de natură să trezească grave îngrijorări. 
Era îusă în ţară, pentru întăiaşi dată, un avînt curat 

către schimbări de pe urma cărora continuitatea neno- 

rocită cu trecutul sar rupe în sfîrşit. Niciodată poporul 

romănesc ma fost mai aproape de acea salvare prin 

el însuşi, peste legături, peste formule, pest: obiş- 

nuinţe, înlăturînd parasitismul politic care-l roade şi-l 

desonorează, ca în acea lună a lui Novembre, cînd 

întăiaşi dată Romînii de pretutindeni votau împreună 

pentru aceleaşi Camere care trebuiau să li deie, după o 

îndreptare nouă, aceleași legi. 
Pe lîngă cei între treizeci şi patruzeci de naţionalişti- 

democrați, cu Cameră, cu Senat, şi peste o sută de libe- 

rali numai în cea diintăiu din aceste Adunări, ieşiră 
foarte mulţi „ţerănişti”, cari, de aitiel, abia se cunoşteau 

între dînșii, fiind, de şi mult mai puţini decit pe ur- 

mă, luaţi din deosebite clase sociale și categorii intelec- 
tuale, conservatorii rămaşi fără conducători înrolîndu- 

se în armata acestor „ţerani” numai pentru politică. 
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In lanuar sau Februar 1919, unul dintre fruntașii lor, 
d. lon Mihalache, se presintase la redacţia mea pentru 
o înțelegere asupra căreia n'am mai vorbit, fiindcă de 
la început îmi arătasem neîncrederea în izbinda unei a- 
semenea grupări, pe care şi înainte de războiu o de- 
clarasem imposibilă şi, mai ales, periculoasă prin a- 
ceia că ar urmări interesul unei singure clase, chiar 
cînd aceasta ar trebui să se declare satisfăcută faţă 
de altele mai puţin favorisate de soartă, răspuns pe care 
l-am dat, de altfel, şi secretarului doctrinar al noii alcă- 
tuiri, profesorul de Academie Comercială Virgil Mad- 
gearu. 

E necesar să ne oprim asupra acestor oameni cari 
vor avea pe urmă un mare rol, pentru mine neaşteptat, 
cum am spus, în viaţa unei Romănii cu totul deosebită 
de trecutul ei, în care cel puţin era oarecare eleg ganţă 
de ţinută şi de atitudine 

D. Ion Mihalache, învăţător muscelean, purtînd veş- 
miîntul pitoresc al satului său, așezat nu departe de pa- 
latul şi casele de familie ale Brătienilor, se deosebise 
înainte de războiu printr'o mare îndemănare de vorbă 
țerănească apăsată și şcolăreşte explicată şi printi'o 
marcată nesupunere la obligaţiile şi exigenţele ierarhiei 
profesiunii sale: cum învățătorii începuseră a se or- 
ganisa în Asociaţii locale, care ţineau congrese cercetate, 
cu harţă violentă, aici şi-a găsit întăia tribună, prin care 
a căpătat o notorietate care l-a. semnalat liberalilor 
D. Duca, factor important la cooperaţia rurală, care 
căuta să atragă partidului elemente de această catego- 
zie, nestirşit de preţioase unei tovărăşii de îmbogăţiţi şi 
îmbogăţitori, îmi vorbia cu mirare de tînărul dascăl ca- 
re fusese cîndva foarte aproape de mine. Ajuns pe îront 
căpitan, el întrebuințase contactul cu multă lume țeră- 
nească în vederea unei acţiuni politice viitoare. Imi vor: 
bia despre dînsa la Iaşi, cînd stătea să se întoarcă în
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teritoriul ocupat şi a trebuit « să-i spun că orice rupere - 
de solidaritate naţională, pe clase, supt ochii sentinelei 
Germanilor, cari atîta aşteaptă, îmi repugnă. Săteanul 
de la Topoloveni (oameni de pe 'Lopolog, din părţile 
Oliului) nu ascultă, pentru mai marele succes al carierei 
sale, de sfaturile unei experiente melancolii a omului 
care în tot cursul luptei naţionale nu făcuse un cingur 

"gest de partid, cu riscul de a-și pierde cei mai mulți 
parlisani, răpede încunjuraţi de toate ispitele cui a- 
vuse şi va mai avea puterea. Puindu-se pe lucru ca 
să-şi complecteze cunoştinţile reduse,— întru cît, afară de 

învăţarea limbilor şi de deprinderea cu unele formule 
sociologice,aceasta e posibil după treizeci de ani—, tine- 
relul sprinten, ochios și cochet pieptănat, impresio- 
naut pentru mulțimi cînd în mijlocul unui discurs 
patetic săria în sus. în cămeșuţa-i făcută evantaliu, se 
pregătia pentru un rost a cărui mărime n'o gicia, de 
sigur, el însuşi, nici în clipele cele mai avîntate ale u- 
nei mari ambiţiuni. 

Ce va ajunge să gicească şeful, d. Madgearu, cu o- 
chelarii săi eminamente doctorali şi bărbia. dinz vo- 
luntară în necăjita față palidă o ştia din cărţile studiilor 

_sale de la Berlin, din literatura nouă cu care se linea. 
„necontenit în curent. Fiul marelui negustor din. Ga- 
lați, de origine balcanică, probabil macedo-romînă, fă- 
cuse, ca orice revoltat din şcoli, puţină excursie pe la 
„Neamul Romănesc”, pentru ca, plecând. în Apus, să 
se întoarcă imperativ categoric permanent al unor lu- 
cruri cu totul nouă, reunite prin fire teoretice tari, care 
trebuie înfăptuite şi anume prin el. Încă un om cu 
misiune în viața noastră politică, şi siguranța misiunii 
era așa de puternică la acest studios, capabil să răsfo- 

"iască sute de dosare pentru o întrebare la „comunicări” 
în Cameră, încît nu era adversar, oricît de sus şi oricât 
de stimat, asupra căruia să nu cadă fulgerele cu vînătă 
lumină ale unei elocvenţe ritmate, de sunet şters şi mo- 
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neton, care izbutia să reţie prin cerbicoasa ei persistenţă 
în serviciul  dărîmărilor voite; ciocnirile cu - sonvin- 
gerile, tot aşa de absolute, dar pe lîngă care mai era 
în momentele bune şi oarecare stătoşenie şi chiar ca- 
pacitate de glumă, ale lui Vintilă Brătianu, adversarul 
lui născut, precum d. Madgearu se născuse mai ales 
pentru a îi adversarul lui Vintilă Brătianu, după a” 
cărui moarte i-a şi scăzut prigonitoarea vervă, erau 
aşa de „savuroase”, cum se zice, încît publicul curios 
ar îi trebuit să fie înştiințat de plăcerea unică a îie- 
cărui nou incident. Odată, la Iași, secretar-general pe ne- 
aşteptate al unui Ministeriu economic, d. Madgearu. se 
convinsese că, pentru a ajunge, calitățile sale, reale, wau 
nevoie de revoluţia, în genul „partidului muncii”, de cae 
vorbise pănă atunci cui voia să-l asculte. In partid, cum 
uşile erau larg deschișe, mai ales cui m'avea nimic a face 
cu feranii, erau avocaţi de o elocuţiune și o ținută ele- 
gantă, ca d. Mirto, profesori foarte de treabă, grozav de 
gîlcevitori fără a fi de loc răi, ca zooiogul Borcea, un Bă- 

- căuan ajuns la Universitatea din laşi, mediocri profe- 
sori de liceu, cari visau să ajungă sus de tot, preoți ie- 
şiți din luptele bisericeşti cu polita de a se da şi la alți - 
adversari, învăţători pentru cari cariera d-lui Mihalache 
era o ispită şi o speranţă. Jumătate măcar din ei erau 

"tineri absolut oneşti, de foarte bune disposiţii şi cu cari 
se putea lucra. - 

Generalul Văitoianu a crezut că o poate face. Dar, de 
la început, opunerea dirză la care se obligase faţă de 
Conferinţă s'a lovit de aplecările cu totul contrare ale 

- majorităţii celor aleşi. Dacă între naţionaliştii-demo- 
crați chiar mam putut, eu părere de rău, clinti pe 1e- 
şeni: pe d. Cuza, care avea atunci'ca acolit insepara- 
bii pe d. Zelea Codreanu senior şi pe profesorul Şu- 
muleanu, viitor vice-preşedinte al Senatului din alegerea 
mea — ceia ce însemna mult atunci—, şi aceasta pentru 
că şi Conferinţa şi toate personalităţile şi rosturile ei li
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păreau o simplă „treabă jidovească”—, însăreinaiul de afaceri al Franciei, d. Cambon, și-a pierdut și ci toată. 
elocvența pentru a schimba această, de altfel foarte o- 
norabilă stare de spirit—, argumentele mele au avut in- 
fluență asupra altora, pe cari atunci îi vedeam întăia oară 
în viaţă. Li spusesem că de fapt conducătorii Conferinţei, 
cari mau izbutit în multe, caută să-şi refacă autoritatea 
şi s'a întîmplat că, orbecăind după o victimă, să fi dat 
peste noi, că după închiderea Conferinţei, în atitea cîte 
va î; de făcut, nimeni n'o să aibă vreme să ne controleze 
dacă respectăm sau ba acest „sabăş”, ajuns „piatra de 
scandelă”, că e o mare deosebire între presenţa noastră 
dincolo de munţi în numele obștii învingătorilor şi pe 
basa unei hotărîri de tratat şi între o situaţie datorită 

numai ocupaţiei şi consfinţitorului, dar nu pentru toţi, 
“noroc al armelor, că, oricît am crede în noi, mai sînt 
și alţii pe lume, cu cari nu putem fi într'o stare de veş- 
nică gîlecavă, oricît ar fi supărat un aşa de important factor al vieţii politice romăneşti ca loan Brătianu şi oricît Sar simţi de jignit regele însuşi, care nu sufe- 
rise să-i atingă nimeni demnitatea. Spuneam că de la Legația francesă, unde am întîmpinat toată priate- 
nia, mi Sa dat asigurarea că în adevăr umilitorul pre- ambul de care erau precedate condiţiile Consiliului Su- 
prem a şi fost retrasa, 

Rămase deci ca, generalul Văitoianu refusînd abso- 
lui să-şi puie iscălitura supt un asemenea text al trata- tului, un alt guvern să se formeze, și sîmburele lui nu putea fi alcătuit decît din Ardeleni, cari erau gru- păreu cea mai numeroasă, cea mai solidară şi mai diba- 
ciu condusă, de şi nu lipsiau nici la ei neînțelegerile, şi mai ales n'aveau cunoștința ţerii-mame, deprinderea cu 
nevoile ei, iniţiarea în problemele curente Şi chiar sensul 

1 Ci. Xeni, o. e, p. 446: „în opt zile să se supună fără discuţie, fără reserve şi fără condiţii“. 
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unei politice mai ridicate decît cea de clopotniţă. Tre- 
buie să mai adaug că la dînşii, de şi erau atîtea minţi 
clare şi intime calde, angajamentele maveau totdeauna 
valoarea absolută ca la Basarabeni. Cât priveşte pe Bu- 
covineni, ei erau de multe feluri, de la admirabilul 
luptător naţionalist, acum distrus de boală, Tofan pănă 
la foştii onciulişti, gata să-i scape din mînă tocmai cînd 
aveai nevoie de dînşii, ca d. Teofil Simonovici ori chiar 

«d. Reuţ.



3. GUVERNUL BLOCULUI. 

Regele mi-a explicat, în cuvinte de pare că voiă 

să se scuse, că, atîta timp cît se mai discută la Paris in- 
terese romăneşii contestate şi atacate, e bine ca un gu- 

vern romîn să fie condus de o personalitate ardeleană, 

ceia ce de la primele cuvinte am admis cu toată sin- 

ceritatea. i 

Această personalitate trebuia să fie d. Iuliu Maniu. 

Imi aduceam aminte cu. plăcere de avocatul blond care 

primia aşa de bine în sanhedrinul Consiliului lor transil- 

van pe cîte un naţionalist din. vechea ţară liberă, şi 

am avut și după aceia multe momente plăcute în 

conversațiile cu acest om de o aleasă educaţie, cu poli- 
teța totdeauna foarte în afară, aşa de mult încât la pri- 
ma vedere sămăna chiar cu o adevărată prietenie, pe 
care ai îi acceptat-o cu bucurie dacă din cînd în cînd for- 

mule de vechi rancune şi declaraţii de inebranlabile ho- 
tărîr: nu şi-ar fi aruncat flacăra de înştiinţare pentru cei 

pricepuţi. De la venirea în Bucureşti, însă, acela care 
era un şei fără ca, formal, să-l fi ales vre-un for din or- 
ganisaţia ardeleană, învedera tot mai mult nota ul- 
timă a silinților sale tăcute, dar cu atît mai persistente: 
formarea unui partid cu oameni de pretutindeni— la 

nevoie şi loan Brătianu şi Take Ionescu și eu—,a 

unui partid „regnicolar” care să nu fie nou, ci să se 

lipească de ce au fost cele trei şferturi de veac ale is- 
„ toriei partidului naţional ardelean. Clubul instalat la 

a
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Teatrul Majestic era în veşnică fierbere, cu clienţii cari 
se presintau şi cu atîţia curioşi, din partidele anti-li- 
berale, cari veniau numai să vadă ce este. In același 
timp cînd li se făceau toate amabilităţile, elemente din- 
tre Ardelenii așezați de mult în țară se ocupau; să creeze 
clubul naţional nou cu alți oameni, lîngă naţionalis- 
mul, menit să dispară, al „Vechiului Regat”, transfor- 
mabil, mai curînd sau mai tîrziu, cu toți ai săi şi ioate 
rosturile sale. - 

Situaţia oferia prea puţină siguranță şi d. Maniu o. 
văzuse foarte bine de la început pentru ca să pri- 
mească însuşi răspunderea. De aceia, cum d. Vaida Voe- 
vod era pentru dînsul un „fraţe” iubitor, admirator şi as- 
cultător, acest rol i-a fost dat aceluia înălțat acuim 
la demnitatea de preşedinte al Camerei, pe care căuta 
s'o prefacă în ce era la Budapesta sau la Viena o 
atil de însemnată demnitate. 

Dar pentru a se avea Ministeriul Vaida mai erau aite- 
lucruri de îndeplinit, şi mai ales trebuia găsită basa 
parlamentară, o unire a partidelor noi, care se simțiau 
observate și pîndite din umbră de liberalii furioşi de 

neprevăzutul resultat al alegerilor. 
Na fost lueru ușor pregătirea și alcătuirea acestui 

„bloc” care trebuia să. deie o majoritate noului guvern 
pe care regele era dispus a-l primi. După obiceiul pro- 
vincial ardelenesc, lungi discuţii se întindeau în casa 
d-rului Popovici, unde era găzduit viitorul preşedinte 
al Consiliului şi, începute seara, ele se prelungiau pănă. 
tîrziu după miezul nopţii. Luau parte la dinsele Ba- 
sarabeni ca dd. Inculeţ. şi Halippa, cărora acest sistem. 
nu li e nici străin, nici neplăcut, d. Cuza. în veşnică, 
stare de oposiţie, chiar şi, poate mai ales, cînd era vor-. 
ba de mine, care recomandasem stăruitor iscălirea, 

» fireşte, mai mulţi Ardeleni, dintre cari unii legau - 
folosul argumentaţiilor cu plăcerea de a se legăna 
întrun confortabil chaise longue. A trebuit să amintesc:
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că eu am şi o ocupaţie, care nu-mi permite să pierd nop- 
țile, şi supt această presiune vechiul mieu amic D. Mun- 
“teanu-Rîmnic a putut să presinte spre iscălitură actul de 
constituire al blocului, pe care d. Maniu l-ar fi dorit nu- 
mai la optativ, ca un simplu desiderat. Dar, dacă din 'da- 
sideratele altora cineva poate să-şi facă folosul lui, nicio 
polilică nu sc poate sprijini pe cele mai călduroase de- 
siderate. - 

Din Ministeriu declarasem că nu înțeleg a face parte 
şi nu deleg pe nimeni dintre ai miei. Intr” adevăr, pur- 
tător al unei necesităţi morale a părţii celei mai curate 
din oamenii cari în vechea ţară trecuseră de patruzeci 
de ani şi, ca să zic aşa, al unui scump deposit de idea- 
lisra pe care maveam voie să-l risipesc, nu puteam înţe- 
legc o guvernare altfel decît cu garanţiile necesare pen-: 
tru a putea îndeplini un program şi servi un ideal. 
A trebuit să stăruiu însă îndelung pentru ca „ţerăniştii” 
să se recunoască faţă de o astfel de grea îndatorire. 
D. Mihalache, de şi avea ideia altei formule a legii 
de împroprietărire, nu părea de loc dispus să lunece pi- 
ciorul într'o apă a cării temperatură n'o ştia; cînd a 
fost vorba de un secundant, în locul d-lui Mirto, propus 
întăiu, cu toată marea sa tinereţă, a ieşit pentru Instruc- 
ție jovialul, dar la nevoie tonitruantul profesor Borcea. 
Incolo, Ardeleni, plus d. Inculeţ, care şi-a găsit uşor lo- 
cul şi acolo. Regele, plin de neîncredere în aceia cari 
îmdrăzniseră a înlocui pe liberalii preferaţi, ţinuse 
a da el ministrul de Războiu, pe generalul Răşcanu, care, 
demisionînd mai tîrziu, după suggestii de la Curte, a 
fost înlocuit cu generalul Moşoiu, atras de exemplul 
d-lu: Averescu să încerce o carieră politică pentru care 
era foarte puţin făcut. 

In ce priveşte minoritățile, cu care eram la primul 
contact parlamentar, ele aveau o atitudine de pipăire, 
foarte naturală, dar, în același timp, afară de Unguri, 
membri ai aristocrației şi ai inteligenţei”, regretînă: 
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unii pămînturile pe carele vor pierde, alţii întreţinerea 
largă din budgetul Statului, cel puţin tot aţîta cât pa- 
tria maghiară pierdută, o sinceră dorinţă de colaborare 
şi o atitudine în adevăr prevenitoare, Saşii, în mijlocul - 
cărora avea mai multă autoritate îrancheța d-lui Ru- 
dolt Brandsch, foarte German de sigur, urmărind acea 
unitate germană în margenile regatului care pănă la un. 
punci se va şi realisa, dar om de cuvînt şi de omenie 
— ascensiunea rivalului său, dibaciu și puţintel intzi- 
gant, Hans Otto Roth, se va face numai pe încetul—., ei își 
arălaseră dorinţile, nu exagerate, într”o broșură romă- 
nească pentru care mi se ceruse cuvîntul de introducere. 
'Ciţiva Ruşi vor apărea la tribună, într'o atitudine simpa- 
tică. Crezusem, contra părerii liberalilor, că, la. aceste în- 
ceputuri de viaţă împreună, e bine să-i lăsăm pe mi- 
noritari a-şi arăta păsurile şi dorinţile în limba pe care 
o obişnuiesc şi singură o cunosc. Na fost nicio protes- 
tare. La recepții ale presidenţiei Camerei minoritarii au 
fost. poftiţi cu insistență şi mi-am făcut şi o plăcere şi 
o datorie să li arăt ceva dintr'o viaţă care li era complet 
străină, să-i fac să stea un moment supt farmecul perso- 
nal al reginei. Intr'o visită la Sibiiu am visitat satele să- 
sești şi n'am pregetat, adresînd oamenilor cuvinte bune, 
să mă adresez în chiar limba lor. Aşa vedeam eu, iar. 
nu prin singure pacte de alegeri şi pe urmă închide- 
rea neromiînilor într'un fel de parc ca al Peilor Roşii din 
Statele Unite tăind viitorul unei munci comune în care,. 
independent de naţionalitate şi de religie, fiecare ar fi 
avut ce se cuvine inteligenţei şi muncii sale devotate. 

Locul de preşedinte al Camerei îl voia d. Goldiş. La 
Senat fiind profesorul îeşan, fost socialist, Bujor, un Ar- 
delean avea deci dreptul dincoace. Am crezut că soarta 
unui întreg regim puţintel revoluţionar nu se poate 
lăsa unui filosof cam „depeisat” şi fost ministru al lui 
loan Brătianu. Votati de ţerănişti, de Basarabeni, de Bu- 
covineni, cărora li cerusem o manifestare contra egois--
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mului local, am. fost ales cu o mică majoritate contra 
unui adversar care nu mi-a iertat-o . niciodată. 

Locul de ministru de Interne rămăsese liber. D. Vai- 

da Voevod crezu că, în calitatea sa de preşedinte, are 

dreptul de a-l da oricui fără a-și mai consulta colegii. 

Încă -nedeprins cu viaţa politică şi speriat puţin de 

imensa-i popularitate, generalul Averescu, supt sugges- 

tii care veniau poate de la regele, care astfel ar fi ispră- 

vit şi cu dînsul, primi. Ne trezirăm cu apariţia vredni- 

cului militar, recomandat printr'un gest larg de pri- 
mul ministru. Uimirea fu enormă. Jenat, generalul riscă 
o glumă: „Cînd se face o astfel de făcere,- un proverb 

german spune că un ofițer de cavalerie îşi plăteşte da- 

toriile”. Din colţul unde era d. Inculeţ veni ghiduşul, 

dar tăiosul răspuns: „La Ruşi se zice că se naşte un 

prost”. Totuşi d. Averescu rămase. 

Persecutat de ideia că el vrea dictatura şi avînd. sigu- 

ranța că urmăreşte disolvarea Camerelor, pe care Su- 

veranul nu le putea suieri, am primit pe noul ministru 

cu o cuvîntare care prevenia asupra piedecilor pe care 

le va înțîlni din partea noastră orice tendinţă dictato- 

rială. Supărat, generalul demisionă imediat (17 Da- 

cembre). - 

Ni-a trebuit, într'un timp cînd colţul nordic al Ba- 

sarabiei era atacat de bandele bolşevice care omorîră pe 

generalul Poetaş şi trebuiră distruse, cu satele rebele cu 

tot, şi cînd zilnice procesiuni cu steagurile roşii cu- 

treierau străzile, un ministru de Interne destul de la | 

stînga el însuși pentru a cîştiga, destul de tare pen- 

iru a putea să şi reprime. Astfel şi de aceia d-rul Lupu, 

care fusese în America, unde tipărise o carte englesă des- 

pre drepturile noastre, şi care afişa, cu o mare ură con- 

tra liberalilor, o putere de ofensivă puţin comună, ne-:- 
cruțînd şi invectivele, totdeauna invincibile, a devenit  



GUVERNUL BLOCULUI 335 

ministrul de Interne socialist „sui. generis”, cum o zicea 
însuşi, contra socialismului. 

Inaintea acestui Ministeriu se deschidea o îndoită da- 
torie, și el era ameninţat de un întreit pericol: din par- 
tea clasei dominante pănă atunci, din partea regelui şi 
din partea lui însuși. 

Prima datorie era, de sigur, dat fiind că jertiniştii 
făceau parte dintr'însul, să se resolve chestia agrară. 
Vechiu învățător, deprins cu înceata, dar foarte re- 
comandata, pănă ieri, metodă a „treptelor formale”, 

„d. Mihalache nu înțelegea să înzestreze. ţerănimea cu 
o lege personală şi făcută în pripă: neștiind sensul, 
pe câre-l voiu lămuri mai departe, al Ministeriului, el a- 
dunasc o comisie care a lucrat cu multă rîvnă, dar, ia- 
răşi, cu oarecare încetineală; lucrarea trebuia supusă 
apoi altor instanțe pănă ce în Mart abia a căpătat for- 
ma definitivă. Se putea lua orice termine: nu era doar 
acesta cel d'intăiu Ministeriu de origine parlamentară, 
ieşi! din voia unei majorități impunătoare, a repre- 
sintanţilor tuturor, provinciilor şi claselor romăneşti — 
erau şi socialişti, chiar din ţara veche, şi d. Cristescu, . 

căruia tot i se mai zicea, şi după ce devenise bărbat po- 
litic, plăpumarul, exhiba o cravată roşie ca flacările Ia- 
duiui—şi avînd misiunea, pecare se simţia în stare a o 
îndeplini, de a da, supt oblăduirea unui rege popular, 
pe care-l şi intitulau „regele ţeranilor”, împroprietăriți 
de dînsul, o operă ca aceia pe care partidele de pănă a- 
tunci aşa cum erau alcătuite nu erau —și mâu fost— 
capabile de a o duce la capăt? | 

Deocamdată Basarabenii şi-au cerut legea lor: o și 
aveau gata, pe basa discuţiilor din Sfatul Țerii. 

Legea Mihalache, descoperind că: sînt încă 612.303, ha, 
meîmpărţiie încă ţeranilor, pentru care Statul plă- 
lia pe an o arendă de cinsprezece milioane, introducea, 
în folosul, dus pănă la ultimele margeni, al clasei ţe- 
rănești, principii nouă, în afară de schimbarea limite-
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lor proprietății mai mari (100 de ha. “pentru acei cari-şi 
cultivă pămîntul, dar mau ferme, 250 peniru ceilalți în 
locuri de populaţie deasă, 500 unde ea e rară). Expro- 
prierea trebuia continuată pănă ce mu va fi țeran 
care să nu-şi aibă lotul de trei pănă la cinci hectare, 
indivisibil, anume loturi, în regiuni de colonisare, putînd 
fi ridicate şi pănă la 50 ha. Preţul era să fie stabilit pe 
basa contribuţiilor plătite de proprietar şi a valorii de 
înainte de 1916. Obştile se desființau, stabilindu-se pre- 
tutindeni proprietatea individuală. Embaticarii cari fă- 
cuseră plantaţii erau declaraţi proprietari. Exproprie- 
rea păşunilor trecea în sama Statului. 

D. Vaida Voevod plecase în Apus: întăiu la Paris, 
unde fusese cîtva timp informatorul şi ajutătorul ar- 
delean al ]ui Ioan Brătianu, şi apoi la Londra. Călă- 
toria sa, ţinută aproape secretă, şi de cei mai mulţi 
din conducătorii blocului, n'avea de la început o ţintă 
bine definită; era vorba, de sigur, mai mult de o pre- 
sinlare inaintea acelor factori hotăritori cari pănă acum 
îl cunoscuseră în adevăr, dar în subordine. Preşedintele 
de Consiliu era, de alifel, jenat de inacţiunea pe care 
i-o semnalasem şi el văzuse într'însa, la o întrunire a 
majorităţilor, o mustrare, un desacord grav între pre- 
şedintele Camerei şi dînsul (legile îndrăznețe ale d-ru- 
lui Lupu, cu privire la jandarmerie, la chirie, erau să 
vie mai tîrziu numai). 

Dar acolo, şi mai ales la Londra, care -privise cu ochi 
"răi faptul că pănă atunci miniștrii noştri se opriau la 

Paris, se întîlni o atmosferă aşa de favorabilă, încit' se 
putea pune chestia, pănă atunci zăbovită,a recunoaşterii 
Basarabiei. La 3 Mart 1920 se luă o hotărâre care, anun- 
țată în Cameră, cînd tocmai votase proiectul de lege al 
creării Romăniei îndeplinite, stîrni mari manifestații de 
explicabilă bucurie. Preambulul „lua în deplină. consi- 
deraţie aspiraţiile generale ale populațiilor Basarabiei 
şi caracterul moldovenesc al regiunii din punctele de 
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vedere geografic şi etnografic”: de aceia „Principalele. 
Puteri aliate se declarau în favoarea unirii Basarabiei 
cu Romănia. care a fost forimal hotărîtă de represintanţii 
basarabeni”; ele erau „doritoare de a încheia un tratat 
care să recunoască aceasta îndată ce condițiile fixate”— 
între altele. respectul pentru minorităţi— „vor fi fost 
îndeplinite!”, . 

Supt pretextul că legea merge prea departe şi că 
atinge interese legitime, sau creiază greutăți — regele 
dorind ca exproprierea să fie. oprită la formula pe 
care el o acceptase la Iaşi,—' s'a hotărît înlăturarea Mi- 
nisieriului, dar nu şi a Parlamentului, care nu odată 
arălase Suveranului, puţin indispus de atitudinea unui 

deputat țeran din Basarabia, la presintarea adresei, un 
devotament absolut, de o sinceritate cum nu mai fu- 
sese pănă atunci. Anume doamne anunțau la telefon 
apropiata schimbare. Cu toată intervenția mea şi pro- 
misiunea formală care ni se dăduse, după o audiență 
la Curte unde toţi adversarii fuseseră poitiţi şi erau în 
cinste, pe cînd pentru miniştri erau locurile din îund, 
regele plecă la vînătoare în ziua cînd trebuia să pri- 
mească pe ministrul de Agricultură, şi, a doua zi, eu 
însumi redactam actul prin care d. Mihalache, “atît de 
greu jignit, şi pe nedrept, căci nu refusase a sia de 
vorbă asupra unor eventuale Schimbări, ruga să i 
se primească demisia. S'a obiectat că el trebuia s:0 facă 
prin şeful guvernului, dar d. Vaida Voevod era absent şi 
nu ştiu dacă prin locţiitorul unui prim ministru se 
poate iace acelaşi lucru. 

Oricum, această schimbare de regim, care la început 
era resultatul unei lungi „lucrături”, nu trebuia să a- 
tingă, precum am spus, şi Parlamentul. 

V. V. Tillea, Acfiunea diplomatică a României (Novembre 
1919-Mart: 1920), Sibiiu 1925; A. Popovici, The political status of 
Bessarabia; A. Boldur, La Bessarabie et les relations FUSS0- 
roimaines. , 22 
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„Insemmnata minoritate liberală încerca toate mijloa- 

cele pentru ca, ajutînd şi nedeprinderea unor elemente 

țerăneşti cu atmosfera aceasta, să compromită Par- 

iamentul prin urâte scene de luptă grosolană. Dar cu 

asemenea furtuni artificiale—foaia lui Marghiloman, că- 
ruia-i îngăduisem să se răfuiască puţin cu loan Brătia- 

nu, găsia că sînt un „adevărat Pherekyde mai tînăr”, şi 
se ştie cu ce autoritate a presidat, mulţi anide zile, bă- 

trînu! liberal—, nu se ajungea la resultatul dorit. E a- 
devărat că la atingerea scopului unor adversari aşa de 

hotărîţi au mai ajutat şi unii dintre miniştri: după ser- 

bările din Sibiiu, unde, la inaugurarea Universităţii ro- 

măneşti, cu Branişte ca „şef de resort” la Instrucție, re- 

gele, foarte aclamat, foarte bucuros, foarte în vervă, pă- 

rea că s'a împăcat cu un regim care nu sămăna cu ce- 
lelalte, d. Şt. Ciceo Pop, ţinînd locul şefului său, mă 

întreba la telefon dacă nu e bine să amînăm redeschi- 

derea Camerelor pănă la întoarcerea d-lui Vaida Voe- 

vod. De şi n'aveam o presă defavorabilă,—și aceasta în ce 

vremuri încă bune!— fără a o fi plătit, se căula să se 

infiltreze în opinia publică părerea că această stare 

de lucruri nu poate dura. ” 

De la o bucată de vreme d-rul Lupu a devenit ţinta 

atacurilor. Se semnala la Palat că el a vorbit mun- 

citorilor nemulțămiţi de la Monitorul Oficial supt stea- 

gul roşu ridicat de aceştia de-asupra capului său, că 

el îngăduie manifestații comuniste, care, lăsate libere, 

dar cu supravegherea necesară, ajunseră se desguste pe 

participanţi, cari nu înțelegeau să se primble așa de-a 

surda fără scandal. Dar trebuia ceva mai tare şi de- 

cît atîta: se pretinse că niște placarde revoluţionare gă- 

sile în căsărmi s'au tipărit în imprimeria preşedintelui 

Camerei şi se făcură cercetări, ridicule şi” jignitoare; 

liberalul şei al Siguranţei, Eduard Ghica, descoperise 

mu ştiu ce relaţii ale ministrului de Interne cu bolşevi- 

cii bulgari. Chemat de regele pentru a-l lămuri, el mă 
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rugă să trec în camera reginei, care-mi ceru formal 
să consimt la înlăturarea acestui ministru — şi el ținuse - la Teatrul Naţional un întreg discurs de proslăvire a dinastiei!—, care pregăteşte lucruri așa de grozave ca acelea care reușiseră contra lui Nicolae al II-lea,— şi de aceia într'o seară -se aduseseră și mitraliere la Co- troceni. Dacă mă învoiesc, reformele agrare vor fi is- călite de mine, nu de generalul Averescu. Era destul de categoric. In zădar am arătat că nimic din ce se pune în sarcina ministrului nu e adevărat şi că nu mă pot uni la aceia cari vreau să-] înlăture fără nicio vină, 
Hotărîrile erau acuma luate. ” 

De mult i se vorbise în acest sens şi d-lui Şt. Cicio Pop, care, în desorientarea sa, puţintel comică, mă în- irebn ce să facă. După demisia d-lui Mihalache se ceru locţiitorului de prim-ministru demisia întregului Cabi- 
nel fără a i se lăsa timpul de a înştiinţa pe d. Vaida, - 
scos asttel, precum zicea, indignat, d. Maniu, „cum 
n'ar scoate pe un rîndaş ungur de la curțile sale”. Intre- 
barea, de usagiu constituțional, a preşedinţilor Camerelor 
a fost numai de formă: am fost primit în altă odaie decii cea obişnuită, fiindcă acolo se şi găsiau gene- ralul -Averescu, d. C. Argetoianu şi ceilalți miniştri, 
între cari Ardealul era represintat prin d. Tăzlăuanu. 
Coborîndu-mă jos, am sfătuit pe d. Bujor să se prim- 
ble mai bine la Şosea decât să treacă și el prin această 
formă ofensătoare. Cum necontenit se vorbia de dicta- 
tură, semnalasem regelui primejdia ei, care ar putea a-. 
duce lupte în stradă şi astfei „sîngele ar stropi zi- 
durile Palatului”, 

Parlamentul însă exista. Generalul Averescu, lotdeau- 
na foarte „constituțional”, ţinea să i se presinte măcar 
de formă, şi anume după ce se va deschide şedinţa Ca- 
merei. Am refusat să deschid pănă nu vati pe banca 'mi- 
nisterială preşedintele Consiliului, şi nu dd, Inculeţ şi
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Nistor, cari întraseră în noul Cabinet. Neexperienţa 

primului ministru se temea de demonstraţii contra sa, 

care fu sau produs. El scoase din portofoliu un decret 

regal pe care-l credeam că e acela de disolvare: era 

numai pentru o lungă proorogare, în cursul căreia 

să se poată face unele pipăiri. IE 

Ele mau reuşit, şi, astiel, la redeschidere, eu lăsînd 

să presideze d. Simionovici, declaraţiile d-lor Maniu 

şi mai ales Mihalache indispuseră. pe şeful guvernu- 

lui. E] nu mai puse la vot încrederea, ci, dispărînd un 

moment, veni cu disolvarea, în sfîrşit smulsă ri egelui. 

In strigătele de: „Sinistră comedie” se împrăştie o 

Adunare conira căreia nu se putea aduce nicio învi- 

nuire: primul: Parlament al Romăniei unite. 

  

 



4. ÎNCERCAREA A VERESCU. 

Era întoarcerea spre un trecut, care, hotării, părea 
mai comod regelui marilor reforme. 

Generalul Averescu, total inexperient încă, văzînd 
viitorul politic cu „un partid de guvern şi altul de 
control'i, mavea, nu putea să aibă un program de 
guvernare, înțelegînd programul, nu ca un decalog ideo- 
logic menit să fie impus realităților, nici ca o serie de 
desiderate al căror termin de îndeplinire rămîne inde- 
finit, ci ca un şir de măsuri neapărat reclamate de 
societate ca organism viu, şi de realisat din prima clipă. 
In jurul lui stăteau prieteni personali, cu tot atîta 
lipsă de cunoaştere a lucrurilor ca onestul general Vă- 
leanu, sau filosoful, fost şi rămas în suflet junimist, P, 
P. Negulescu, tînărul avocat Trancu-laşi, încîntat de 
marea sa situație, — dar ministrul de Războiu, gene- 
ralul Răşcanu, fusese din nou impus, ca măsură de pre-. 
cauţie, de regele—, un diletant de valoarea intelectuală, 
de distincţia, de cultura unui Matei Cantacuzino, dar to- 
fal inutilisabil și gata în orice ceas a părăsi orice corabie 
în care sar fi îmbarcat, âpoi, ca un om de nesfîrşite 
mijloace, d. Titulescu, a cărui grijă pentru sănătatea sa 
și obiceiurile sale, puţintel curioase, a cărui nevoie de 
măgulirea, de adorarea în fiecare clipă îl făceau impro- 
priu pentru ingrata sarcină a guvernării. şi, mai ales, d. 
Argetoianu, în aparenţă stăpînit, peste tot ce era 

  

Ei Iorga, Memorii, LI, p. ui
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imperios în acest puternic temperament, de comandă 
'şi sfidare, prin acea hotărîre din ochii de oţel ai șetu- 

Iui. Am spus că Ardealul era represintat de d. Tăslăua- 
nu, care de a doua zi fu atacat ca ministru al afacerilor 

grăhite; d. Octavian Goga, căruia i se dăduse,—numâi 
pentru a avea pe acest vechiu revoltat contra: şefilor 

săi transilvani, dar care reluase legăturile personale 
cu aceştia, ameninţindu-i totuşi cu un mare discurs care 

va îace să dîrdiie fereştile—, Ministeriul, anume creat, al 

Cultelor, dar şi al Artelor, două ramuri de activitate aşa 

de deosebite, a represintat mai mult o împodobire in- 

telecluală a echipei, elocvenţa . sa, cu adinci răsunete 

dramatice şi gesturi studiate, aprigă, vehementă, co- 

rosivă, cînd are un public asigurat, avea să fie întrebu- 

ințată numai cîte odată, faţă de adversari pe cari per- 
sonal se deprinsese a-i uri. 

Se va adăugi, după alegeri care-i învederaseră to- 
iala părăsire, Take Ionescu, cu un singur aderenț, avo- 

calul M. Antonescu. Străin de această lume, abia ieşită 

din umbratulbure a conspiraţiilor cu socialiştii, cari au 
reiusat, onest, tovărăşia, şi cu orice element agitat, în ve- 

derea chemării nu ştiu cărui prinţ engles, şi jenat 

de contactul ei, omul, corect englezeşte la locul său, 

juca numai foarte greu rolul, nou pentru dînsul, de sol- 

dat al unei discipline necunoscute, care nu ţinea samă 

nici de marele său talent de vorbire, nici de lunga sa 

carieră politică şi de preţiosul material de cunoştinţi, 
de experiență în multe privinţi pe care-l adusese din 

exilul său. 

Cu :oposiţia, unitară, a unui mare partid, bine orga- 

nisat şi avînd o popularitate reală, un astfel de gu- 

 vern, care avea să lupte şi cu greutăţi de care pre- 
decesorii putuseră abia să se atingă în acele vre-o trei 

luni tăiate şi de o lungă vacanţă, ar fi dus-o greu din 

prima zi. Din fericire — o fericire -foarte relativă şi, 

de altfel, puţin durabilă — pentru echipa disparată 
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a generalului Averescu, el avea înainte pe liberali, cari, 
dacă nu erau complicii „loviturii de Stat” din Mart, 
cum erau bănuiți, îi cunoscuseră pregătirea şi dă- 
deau aprobarea lor la oricine înlătura primejdia u- 
nei presupuse anarhii, şi, pe de altă parte, pe foştii 
membri ai unui bloc pe care șeful Ardelenilor îl soco- 
tia desfăcut în momentul chiar al căderii. E adevăraţ 
că indignarea împotriva loviturii neprevestite strînsese 
împreună pentru strigătul de revoltă, sincer şi pu- 
ternic, cum nu se mai auzise vre-odată în politica ro- 
mănească, pe aceşti oameni de o origine şi de o edu- 
caţic atit de deosebite. Dar elanul de la care Sar fi 
putui aştepta chiar o biruință în alegerile apropiate 
nu ținu mult. La un banchet într'una din primele zile, 
înainte de reculegerea intereselor şi de jocul intrigi- 
lor, discursuri aprinse, ca al fulgerătorului d. Șt. Ci- 
cio Pop sau al d-lui Mihalache, care presintă una din 
cele mai frumoase comparații ale unei elocvențe ră- 
mase totuși şcolare, proclamară o solidaritate nezgu- 
duită peniru ducerea mai departe, peste orice pie- 
deci, a operei întrerupte, şi mi se făcu mie onoarea de 
a mă considera ca şef al unui nou partid ieșit din aşa 
de seurta colaborare. O întrunire. publică foarte cerce- 
tată ne mai adună odată, dar peste puţin fiecare ele- 
ment se găsi din nou, isolat, slab, desorientat, pe ve- 
chile sale posiţii. Singur d-rul Lupu, împreună cu ami- 
cul său gorjan, tot aşa de combativ, d. lunian, se tineau 
de o parte, ca un grup democratie independent, ve- 
cin cu socialismul, care, ca intelectuali, mărturisia că 
e mai aproape de mine decit de țerăniştii cari, cu 
toate. popularităţile lor judeţene şi cu tot steagul 
legii agrare, pe care făcusem să o presinie, în mij- 
locu! urletelor liberale, ca de inițiativă parlamentară, 
erau încă mai mult un grup de îndrăzneţi agitatori. 

Inainte de alegeri se luară prin decrete-legi, pe lingă 
măsura care fixă loturile țerăneșşti, pe loc şi de colo-
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nisare, şi felul distribuirii lori, altele, care arătau totuşi 
că guvernul va da dovezile, făgăduite regelui, de - „mînă 
tare”. Astiel, se întroduseră, dictatorial, modificări în 
legea electorală, în aceia a chiriilor. Şi, mai ales, grea 
lovitură pentru naţionalii ardeleni, cari. pănă atunci 
„pertractaseră” cu noul stăpîn, se disolvă, supt influenţa 
d-lui Goga, care ar fi dorit şi altă atitudine faţă de 
minorităţi, a căror dispariţie în nu prea lungă vreme o 
prezisese imprudent, Consiliul Dirigent, care ajunsese, 
e adevărat, une ori un izvor de afaceri şi necontenit p 
adevărată primejdie pentru unitatea naţională aşa de 
greu realisată. In același timp de la Palat se făceau pu- 
ternice stăruinţi pentru o înțelegere a Ardelenilor cu 
guvernul. . E 

Pentru alegeri, tineretul ardelean voiă lupta împreu- 
nă, aşa. de naturală, cu colaboratorii de supt regimul în- 
lăturat; bătrînii — şi între aceştia ca disposiţii se nu- 
mărau cel puţin dd. Maniu și Şt. Cicio Pop, dacă nu 
şi d. Vaida—, de şi expropriaţi. de la puterea în Ar- 
deal, şovăiau. Pentru aceşti conservatori de fapt, o înţe- 
legere cu liberalii, cari fluturau steagul luptei contra 
»bolşevismului”, se părea încă preterabilă, şi  fiind- 
că în Ardeal răsărise pentru ei primejdia unei grupări 
ţerăneşti,. ale cării oferte au fost amînate de membrii 
„regățeni” ai fostului bloc, devenit acuma un începul de 
„Federație naţională” în care sar fi lăsat oricării grupări 
perfecta sa autonomie. Se hotări în conciliabulele ar- 
deleneşti, care, ca de obiceiu, nu șe mai sfîrşiau, o 
participare a celor de dincoace de munţi, ca invitaţi 
numai, ca prieteni, din galeria de sus, la adunarea de- 
cisivă a faimosului Consiliu de o sută care era să se 
ție la Alba Iulia, irezitoare. de amintiri capabile de a fi 
ulilisate, ca să nu- zic: exploatate. Ciudat amestec de 
calcul egoist şi strâmt şi de romantism istoric la oame- 
nii cari multă vreine încă nu-şi vor lămuri de. loc 

  

V. amănuntele mai jos. 
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sulielul, ceia ce va fi izvorul atâtor greutăţi politice, 
ținînd pe loc o ţară care avea -nevoie: de claritate şi e- 
nergie pentru a prospera cu mijloacele admirabile ale 
pămîntului și oamenilor ei! 

La 7 Maiu congresul avu loc. Nu erau mai puţin de 
patru sute şeizeci de membri, cameni de toată bunăta- 
tea şi înțelegerea, cărora li lipsia numai conducerea ne- 
tedă şi consecventă pentru a face lucruri mari. Supt 
presidenţia d-lui Goldiş, şetul ținu o cuvîntare remarca: 
bilă ca măsură mai mult decît ca siguranţă. In ce pri- 
veşte colaboraţia, nu se dădea încă nimic, cu toată ne- 
răbdarea celor formaţi la şcoala nouă, ca marele poves- 
titor Ioan Agîrbiceanu și istoricul Stefan  Meteş. Cel 
mult sa permis invitaţilor să-şi facă auzite glasurile, 
şi d. Mihalache a vorbit despre proiectul său ca şi mine, 
căruia, ca măsură de precauţie, mi se ceruse a explica 
pe Mihai Viteazul. | 

in programul, atît de asemenea totuși cu cel făcut de 
noi pentru bloc, din care .de fapt se luaseră multe 
puncte, pe care l-a cetit d. Voicu Niţescu (era şi con- 
trotul averilor de războiu, dar şi, ceia ce pulea să 
mire, unificarea monetară), ca și în discursul d-lui Gol- 
diş, erau numai invitaţii de a întra în partidul naţio- 

„nal din Ardeal, presintat ca fiind cel mai național, 
cel mai democratic, cel mai „ţerănesc” — a fost cuvîu- 
tul-— şi care e pe cale de a „se extinde” și peste munţi. 
Totuşi, fiindcă înscrierea zăhovia, s'a decis o „colabo- 
rare. cu pariidele democratice care au aceleiaşi idei 
şi aceleaşi. sistem”. Cum după aceasta dd. Maniu Și 
Vaida veniră la mine în casa bunului primar al Al- 
bei ulii, fiind şi d. Mihalache de aţă, pentru a-mi a- 
răta că nu admit ideia Federaţiei, nici măcar a „oposiţiei 
unite”, învoindu-se cel mult la un cartel, mă puleam 
întreba, în noua ciocnire cu același egoism, feroce şi 
neinteligent, dacă nu cumva şi partidul de la gu- 
vern şi liberalii fac: parte din „partidele democratice 

x
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care au aceleaşi idei şi acelaşi sistem”. Numai prin 
ziare am aflat apoi că în sfătuirile, singure hotări- 
toare, ale Consiliului de o sulă țerăniştii şi naționaliștii. 
democrați au fost admişi la o colaborare electorală, dar: 
numai în primul rînd, Se evita mai ales orice atingere 
cu d-rul Lupu; rău văzat la Curte, şi căruia totuşi i 
se făcuseră oferte de întrare în partid, în care cas fi-- 
reşte tot „bolşevismul” i-ar fi dispărut?, 

In acest timp, alegerile parlidului celui mai popu- 
lar, care luase supt regimul trecut fără luptă câteva 
alegeri senatoriale, se anunțau ca violente şi con- 
rupte, risipindu-se banii unui 'Tesaur aproape fictiv. 
Teama unei nereuşite sau a unei reuşite incomplecte în- 
demna la intervenţia fățişă a pretecților şi la specta- 
cole demagogice. Şeful guvernului, un om aşa de res- 
pectabil, era tîrît la spectacolul de ohlocraţie  desmă- 
țată de la Arenele Romane, unde veniau numai imascara- | 
dele; bătăi avuseră loc în jurul bisericii vecine, un mort, 
dus întîmplător acolo, rămînînd părăsit pe stradă. Aceas- 
ta în același timp cînd se îndemnau proprietarii să se a- 
dune supt steagul ordinii. In Basarabia se arestau că- 
peteniile partidului ţerănesc. Pretutindeni în țara veche. 
adunările „Federaţiei” erau tulburate sau atacate de- 
agenţi. La Brăila ni sau aruncat pietre, apoi scaunele 
de fier din sală, s'au sfărîimat, în fața mea, cu stin- 
ghia de la scenă, sticla cu apă și păharele și, afară, un. 
parlagiu scosese cuțitul să mă înjunghe— scene nemai 
întilnite în analele electorale—, pentru ca, apoi, îngădui- 
torul acestor bande, fostul socialist şi ăpărător al pu- 
rificatorului sufragiu universal, d. Jenică Atanasiu, să 
explice spiritual că acelui cetățean îi displăcea pur şi. 
simplu că port, în deosebire de d-sa, barbă. 

Regele. putuse vedea ușor că nu are în jurul său nici; 

' Ibid, pp. 15-£, 
2 Ci. ibid, pp. 8 şi 17, 
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marea popularitate de care se vorbise, nici oameni 
cari să-şi dea samă de datoria lor. Greve ca aceia de la 
Căile Ferate (va veni apoi una, de lungă durată, cu 
procesiuni pe stradă şi urlete în jurul Camerei, la Poş- 
tă), care se socotia ca începutul grevei generale, erau de- 
natură să-l îngrijoreze. Suveranul îşi da samă că poli- 
tica nue un lucru plăcut. Faţă de d. Brandsch, de d. M. 
Popovici, cel mai bucureştean dintre Ardeleni, dar nu şi 
cel mai ardelean dintre Bucureşteni, el îşi arăta oarecare 
păreri de rău pentru ceia ce se întîmplase. Regina sin- 
gură părea că-şi păstrează, din oroare faţă de închi- 

- puitul „bolşevism”, optimismul de la început. Poate supt 
influența ei se făcu, pentru a încerca o aprăpiere, 
pe care sufletul blînd al Suveranului o doria cu toată 
căldura. 'romanticul pelerinagiu de la Putna: cu tot 
ceia ce trebuia să spuie inimii mele acest nobil act de 
omagiu a trebuit să răspund mareşalului Palatului că 
„împrejurări bine cunoscute mă împiedecă de a sta 
alături de miniștrii actuali ai Maiestăţii Sale”. Primi- 
rea Suveranului, care ca de obiceiu a vorbit frumos şi 
mişcător, a fost rece. N'a putut aduce o descordare nici 
ceremonia întronării noului Mitropolit ortodox Nico- 
lae Bălan, tînărul cu ştafeta din 1915, pe care izbuli- 
sem a-l impune împotriva unor candidaturi suspecte, 
precum împotriva clerului din Vechiul Regat, împotri- 
va celui din Basarabia, care ceruse răgaz ca să. 
consulte poporul, făcusem să se dea cîrja de Primat al 
Romăniei impunătorului şi elocventului episcop din 
Caransebeş, Miron Cristea. 

La jumătatea lui Iunie avură deci loc, în cea mai 
mare învrăjbire naţională de la Unire, de şi libe- 
ralii, favorisaţi, își primiau în tăcere porţia, alegerile 
pentru Parlament. Afişele guvernului se lipiau în Ar- 
deal, unde candidam la Sălişte, și pe uşile bisericilor; 
beneficiindu-se de perfida lege ungurească, se profita 
de o clipă de lipsă a alegătorilor pentru a declara o-
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peraţia terminată. Sașii singuri, aliaţi cu partidul na- 
Vonal din Ardeal, votau tăcut, cu disciplina lor de: 
fier; Romînii se împroșcau cu insulte pe care le-am gus- 
tat şi eu la Apold. In cursul unei campanii purtate 
personal aproape, și fără întovărăşire din partea Ar- 
-delenilor cari mă poitiseră, am putut observa adînci re- 
sentimente față de Consiliul Dirigent, deci şi de par- 
tidul d-lui Maniu. Gruparea din Sălişte se făcuse a trece, 
în scris, cu iscălitură, la naționaliștii democrați ai miei. 

„ Resultatul de la 21 Maiu nu putea fi decât favorabil 
pentru un guvern care desonorase o popularitate reală 
prin astfel de metode. Dar mulți naţioiiali ardeleni şi 
„dăstui ţerăniști din vechea țară reuşiseră, iar Basarabia, 
unde apăruse, cu  entusiăsmele şi cu dibăciile sale, 
şi d-rul Lupu, nu dăduse mai puţin de treizeci şi doi 

.de oposanţi hotărițit. „Oposiţia națională”, pentru a se 
«deosebi de socialiștii cari căpătaseră cîteva locuri supt 
semnul moscovit al ciocanului şi secerii se alcătui de 
la sine, în ciuda drămăluielilor provinciale, care, din nou, 
prin d. Vaida, încercau anexarea la Ardeleni prin in- 
vitaţii de a ne sălăşlui în acelaşi club, şi ea deveni, de 
ia întăia sesiune, extraordinară, amînată pe lulie, un 
formidabil instrument de discreditare a unui regim în 
care guvernul n'avea consistenţă, iar majorilăţile, cu- 
lese la întîmplare, erau lipsite și de inteligență și de 
experienţă, avind în frunte, fără voia lor, energumeni, 

ale căror strigăte erau o ruşine. 

Pănă atunci strada gemea de demonstraţii ale „xoşi- 

lor”, de contra-demonstraţii ale „galbenilor”, scoşi în 

luptă de o intervenţie oficială pe care o vedea toată 
dHumea. In zădar se trimeteau agitatorii la regiment; ră- 
săriau alţii. Atacuri la drumul mare arătau întinde- 

rea anarhiei. Take Ionescu, speriat, striga că mergem 

la desâstru” „grevă a transporturilor izbucnind în No- 

1 209 deputaţi ai Guvernului pe lingă 17 liberali şi 19 socialiști; 
restul fiind. al autorului.       
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vembre, ca preludiu al celei generale. Așa se va-urma 
din scandal în scandal, din grevă în grevă, pănă ce, pes- 
te orice scrupule de legalitate, agitatorii, atraşi la clubul. 
socialist din dosul Palatului, fură arestaţi şi daţi în ju- 
decală: pănă astăzi între d. Argetoianu şi fostul său 
şei este încă o discuţie căruia din doi îi revine meritul 
acestui act de „mântuire publică”, menit să arăte re- 
gelui că totuşi se guvernează în Romăriia. Intre, arestați. 
era şi deputatul Jumanca, unul din cei cari au votat ali- 
pirea Ardealului la Romănia. 

Parlamentul a început, la 2 Iulie, cu piciorul stîng, 
într'o atmosferă de temere şi îngrijorare, regele tinind 
într'o mînă crispată un Mesagiu nehotărit. La validări 
un guvernamental rosti tare adevărul relativ că „alegeri 
fără bătaie nu se pot”. Din primele discuţii încă se 
afirimă ' directiva că, atunci. cînd e vorba de interesul 
parlidului, nu există piedeci legale. 

Fireşte se ajunse la lupte şi cu pumnii, cum nu le 
cunoscuse Parlamentul trecut. Setul adorat, de sigur 

“un om de bine, care nu voise aceasta, n” ajungea să re- 
prime pornirile bătăioase ale unor oameni cari vădit 
nu-şi dădeau samă unde se găsesc şi ce 'drepturi au. 
Presidentul Camerei, Duiliu Zamfirescu, un fin literat, 
dar nedeprins a-şi stăpîni nervii şi veşnic în căutarea 
atitudinii, n'avea nicio influenţă: se glumia pe socoteala. 
necunoştinţii împrejurărilor - care-l făcuse a vorbi de 
legăturile Saşilor cu Papa, şi Take Ionescu se găsia 
alături de prietenul politicei germane, care, în chiar 
discursul de mulțămire pentru alegerea sa, vorbise de 
putinţa ca Romănia să-şi caute altă orientare exțernă, 
La un moment dat se presintară oposiţiei, din nou 
jignite, scuse formale din partea guvernului. 
După o săptămînă de la adunarea ei, Camera asista 

uimită la apariţia în incinta ei a armatei, care evacua 
tribunele, viciu atente la încă un imens scandal. Se. 
ceru un nou regulament drastic contra oposiţiei îndrăz-
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peraţia terminătă, Saşii singuri, “aliaţi « cu partidul na- 
tonal din Ardeal, votau tăcut, cu disciplina lor de: 
fier; Romînii se împroşcau cu insulie „pe care le-am gus- 
tat şi eu la Apold. In cursul unei campanii purtate, 
personal aproape, şi fără întovărăşire din partea Ar- 
-delenilor cari mă pofliseră, am putut observa adinci re- 
sentimente față de Consiliul Dirigent, deci şi de par- 
tidul d-lui Maniu. Gruparea din Sălişte se făcuse a trece, 
în scris, cu iscălitură, la naţionaliştii democrați ai miei. 

„ Resultatul de la 21 Maiu nu putea fi decît favorabil 
pentru un guvern care desonorase o popularitate reală 
prin astfel de metode. Dar mulţi naționali ardeleni şi 
„destui ţerăniști din vechea țară reușiseră, iar Basarabia, 
unde apăruse, cu entusiăsmele și cu dibăciile sale, 
Şi d-rul Lupu, nu dăduse mai puţin de treizeci şi doi 

«de oposanţi hotărâți! „Oposiţia națională”, pentru a se 
„deosebi de socialiștii cari căpătaseră cîteva locuri supt 
semnul moscovit al ciocanului şi secerii se alcătui de 
la sine, în ciuda drămăluielilor provinciale, care, din nou, 
prin d. Vaida, încercau anexarea la Ardeleni prin in- 
vitaţii de a ne sălăşșlui în acelaşi: club, şi ea deveni, de 
ia întăia sesiune, extraordinară, amînată pe Iulie, un 
formidabil insirument de discrediiare a unui regim în 
care guvernul n'avea consistenţă, iar majorităţile, cu- 
dese la întîmplare, erau lipsite şi de inteligență și de 
“experiență, avînd în frunte, fără voia lor, energumeni, 
ale căror strigăte erau o ruşine. 

Pănă atunci strada gemea de demonstraţii ale „roşi- 
lor”, de contra-demonsiraţii ale „galbenilor”, scoşi în 
luptă de o intervenţie oficială pe care o vedea toată 
lumea. In zădar se trimeteau agitatorii la regiment; ră- 
săriau alţii. Atacuri la drumul mare arătau întinde- 
rea anarhiei. Take Ionescu, speriat, striga că „mergem 
ia desâstru” „grevă a transporturilor izbucnind în No- 

1 209 deputaţi ai Guvernului pe lingă 17 liberali şi 19 socialişți; 
restul fiind. al autorului.
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vembre, ca preludiu al celei generale, Aşa se va- urma 
din scandal în scandal, din grevă în grevă, pănă ce, pes- 
te orice scrupule de legalitate, agitatorii, atraşi la clubul. 
socialist din dosul Palatului, tură arestaţi şi daţi în ju- 
decată: pănă astăzi între d. Argetoianu şi fostul său 
şet este încă o discuţie căruia din doi îi revine meritul 
acestui act de „mântuire publică”, menit să arăte re- 
gelui că totuşi se guvernează în Romănia. Intre. arestați. 
era şi deputatul Jumanca, unul din cei cari au votat ali- 
pirea Ardealului la Romănia. 

Parlamentul a început, la 2 Iulie, cu piciorul stîng, 
într'o atmosferă de temere şi îngrijorare, regele ţinînd 
într'o- mînă crispată un Mesagiu nehotărît. La validări 
ua guvernamental rosti tare adevărul relativ că „alegeri 
fără bătaie nu se pot”. Din primele discuţii încă se 
afirmă directiva că, atunci cînd e vorba „de interesul 
parlidului, nu există piedeci legale. 

Fireşte se ajunse la lupte şi cu pumnii, cum nu le 
cunoscuse Parlamentul trecut. Şeful adorat, de sigur 
un om de bine, care nu voişe aceasta, n'ajungea să re- 
prime pornirile bătăioase ale unor oameni cari vădit 
nu-şi dădeau samă unde se găsesc şi ce drepturi au. 
Presidentul Camerei, Duiliu Zamiirescu, un fin literat, 
dar nedeprins a-şi stăpîni nervii şi veşnic în căutarea 
atitudinii, m'avea nicio influenţă: se glumia pe socoteala. 
necunoştinţii împrejurărilor. care-l făcuse a vorbi de 
legăturile Saşilor cu Papa, şi Take Ionescu se găsia 
alături de pristenul politicei germane, care, în chiar 
discursul de mulțămire pentru alegerea sa, vorbise de 
pulinţa ca Romănia să-şi caute altă orientare exțernă. 
La un moment dat se presintară oposiţiei, din nou 
jisnite, scuse formale din partea guvernului. 
După o săptămînă de la adunarea ei, Camera asista 

uimită la apariţia în indinta ei a armatei, care evacua 
tribunele, vioiu atente la încă un imens scandal, Se, 
ceru un nou regulament drastic contra oposiţiei îndrăz-
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neța şi el se impuse în mijlocul protestărilor. Indignaţi, 
Basarabenii declarau la clubullor că renunţă, dacă e pe 
aceia, şi la aciul de unire. La întrunirea noastră de la 
„Dacia” se auzi strigătul de „Trăiască Revoluţia”, pen- 
tru ca d. Buzdugan să răspundă că acela care l-a scos 
nu știe ce este o revoluţie. 

In acel moment regele urmăria cu cea mai mare strân- 
gere de inimă marșul cavaleriei bolşevice către Var- 
şovia, unde o refacere neașteptată a forţelor polone ale 
mareșalului Pisudski, ajutate şi de populaţia desperată, 
putu să înlăture o catastrofă care părea ameninţă-. 
toare, Take Ionescu se gîndia să venim în ajutor unui 
Stat, atît de simpatic Romînilor,: cari puteau întreve- 
«dea aceiaşi primejdie, dar cu care maveam încă niciun 
legămînt. Ministrul de Războiu nu credea că putem 
mobilisa înainte de recoltă, şi încă numai două-trei 
contigente. 

O ofertă repetată a Sovietelor, doritoare să îie lăsate 
să se descurce cu Polonii, de a negocia cu dînşii, la Har- 
cov sau aiurea venia să complice încă situaţia într'un 
mowent cînd aceiași aliaţi din Apus cari ni tăiaseră 
„calea Budapestei ne îndemnau să ni trimetem regimen- 
teie peste Nistru: mulţi, şi dintre liberali, pe lîngă 
„antantiştii” cu orice preţ din guvern, erau de părere 
că trebuie s'o facem. Declaraţia ministrului preşedinte 
că nimic nu e adevărat în această privinţă nu ajun- 
gea ca să asigure o lume îngrijorată, care nu ştia însă 
teribilul adevăr că biruitorii din 1919 sînt lipsiţi pănă 
şi de puştile trebuitoare. In unele părţi sătenii au se 
arătau dispuşi a răspunde chemării militare. Se vor- 
bia de evacuarea Hotinului, a Cetăţii-Albe. Visita la Bu- 
cureşti a mareşalului Jotfre arăta că este vorba de 
lucruri pe care nu le ştiam şi care n'au fost scoase la 
lumină nici pănă acuma. Faţă de mai vechi încercări 

“de îndulcire a raporturilor cu Sovietele, încă nerecu- 
mosculte şi bucuroase să găsească undeva o mînă de care
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să se apuce, generakul Averescu, regele însuși manifestau 
anumite disposiţii, dar opunerea lui Take Ionescu, care 
declarase că de fapt sîntem în războiu cu dînsele, o- 
Pri orice continuare a unor discuţii care, la această 
dată, puteau să aibă avantagiul lorl. O visită, pe la mij- 
locul lui Mart, a ministrului de Externe al Poloniei, 
prinţul Sapieha, era în legătură cu aceiaşi direcţie de 
absolută intransigenţă, pe care, atunci, o voia Parisul, 
EI plecă, ducînd cu dînsul, în ciuda atingerilor pe care 
continuam a le avea cu Sovietele, un tratat formal de a- 
părare contra Rusiei pe termin de doi ani (Mart 1921); 
alianțele anterioare ale fiecăruia rămîn, 

Take lonescu se putea gîndi, în această atmosferă 
pestilenţială, şi la mari interese de viitor ale ţerii. 

„Faţă de revanşa, necontenit anunțată, a Ungurilor, ne- 
mângiiaţi pentru pierderea hotarelor Monarhiei me- 
„hevale, faţă de intenţia Sovietelor de a reface contra 
oricui vechea Rusie, el se gîndia să ajute intenţiile o- 
mului de valoare, de mare prevedere, care, supt înţe- 
leptul preşedinte Masaryk, conducea politica externă a 
Republicei ceho-slovace, Eduard Beneş, care-şi făcu vi- 
sita la Bucureşti, cald primit în cele dintăiu zile ale 
lui Septembre, şi să lege în tovărăşia care se va che- 
ma „Mica Înţelegere”, de şi cea mare nu 'mai exista, 
în realitate de mult, Statele naționale ai căror cetăţeni 
nu erau dispuşi de loc să reîntre în carcera »aposto- 
lică” a vechii Ungarii. 

In situaţia creată de atîtea nedibăcii, la care se a- 
dă'1gi discursul, obosit, desorientat, al preşedintelui Con- 
siliului, regele, prin “răspunsul la comisiunea Adună-. 
rii deputaţilor, aruncă din nou un cuvînt de concordie, 
coniră căruia se ridică însăşi gazeta guvernului. Apoi: 
cele d'intăiu legi se votară: ale generalului Răşcanu, 

  

' Iorga Memorii, LII, pp. 107-8. 
? Ibid., p. lt.
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pregătite supt fostul regim, ale d-lui Trancu- Iaşi, care 
introduse, ca ministru al departamentului, nou- -creal, 
al Muncii, principiul, care sa dovedit de bună apli- 
care practică, al mijlocirii de Stat în casuri de grevă, 
dar el- interzicea greva „Politică”, cu pedepse pentru 
propunători, şi făcea arbitragiul obligatoriu. Această. 
activitate tîrzie; înceată, stîngace, fără legătură, într'o 
sesiune infinit tărăgănită din partea regimului auto- 
cruţiei ministeriale, capabilă de a răsturna orice pie- 
decă, influența aşa de mult, spre sfîrşitul lui Au- 
gust, pe rege, încît, prin d. Ştirbei, el ni vorbia de 
dorința pe care o simte de „a fi ușurat de răspunde- 
rea ce o are astăzi, dată fiind slăbiciunea Ministeriului”. 

Din nou Ardelenii sperau că li va reveni moştenirea, ' 
cel. mult cu unele elemente bune din Regat”i. Regele 
ceruse un memoriu şi la recepţia dată pentru d. Beneş 

„îşi repetă cererea, arătînd deschis că pregăteşte o 
schimbare, pentru. care însă multă vreme nu va avea 
curajul. Şi cu prilejui reaşezării, zăbovite, la Dealu 
a capului lui Mihai Viteazul, în definitivul sareofag 
de marmură, Suveranul, care rosti o adînc im'pre- 
sionantă cuvîntare, se arătă extrem de prevenitor față 
de acela ale cărui oneste sfâturi le răspinsese, supt 
„intiuenţa, totdeauna puternică, a intrigilor, cu o jumă- 
tale de an înainte. Şi regina-mi va telegrafia “că e în- 
credințată cum că, „în ciuda tuturor fluctuaţiilor poli- 
tice, bucuriile ca şi năcazurile noastre nu te lasă ni= 
ciodată indiferent”. 

Pe 14 jumătatea lui Septembre se închise, după vo- 
tarea în pripă a legii islazurilor, o sesiune în care nu 
se adusese legea agrară. Se păstra decretul-lege din 31 
Mart 1920, prin care noul ministru al Agriculturii, pro- 
prieiarul Garoflid, care, în Mart, protestase printr'un. 
memoriu contra proiectului agrar Mihalache, desfiinţa, 

1 Ibid. pp, 54-85. 

2 bid., p. 60,
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Casa centrală a cooperației şi a creării proprietăţii jerăneșşti, trecîndu-i puterile asupra Comitetului agrar | pe lîngă Presidenţia Consiliului de miniştri. „Toţi ţe- . ranii vor avea un lot de mici hectare, cuprinzîndu-se şi porțiunile inferioare pe care le şi au în posesiune”, ţinîndu-se samă mai ales de soldaţii ultimelor războaie ori de văduvele lor şi de cei cari nu aveau pănă acum nimic; desertorii şi cei ce au fost în legături cu inami- cii erau excluşi. Unde nu e loc, se va oferi colonisarea, . cu. păşuni şi ajutor pentru casă; alifel se va. căuta „0 compensație în forma prescrisă 'de împrejurările locale”. Ă _ - Dobînda prețului de expropriere o lua Statul asupra sa şi se emiteau bonuri de plată care se putea cum- "păra imediat de ferani. Potrivit cu adausul din 8 Maiu, pentru a satisface şi pe ultimul rămas fără pămînt se creau loturi de trei hectare şi se ridica la şepte, pentru a atrage, lotul de colonisare; ba chiar se puteau sili recal- citranţii la strămutare prin comitetul judeţean, pe lîngă care, pentru a fixa ordinea împroprietăririi, se va crea apoi comitetul local, compus din primar, preot, : învățătorul dirigent, agentul fiscal şi trei ţerani aleşi. 
In ajunul redeschiderii Camerelor, zăbovite pănă la 28 Novembre. st. n. eram în plină dictatură. Zia- rele. neplăcute guvernului— şi „Neamul Romănesc”, cu trecutul pe care-l aveal—erau oprite, censura funcționa ca pe vremea ocupaţiei; trupe circulau pe străzi cu musica pentru a impresiona. . Gările erau goale, și abia dacă mecanicii militari, adesea nepricepuţi, ca- pabili să strice, mai urniau trenuri rare. Ioan Brătianu găsia chiar că nu e de ajuns şi că fățişa dictatură milita- ră se impune. Indemnat şi de d-rul Lupu, în continuu contact cu muncitorii, a trebuit să intervin în scris pe - lingă rege pentru ca, faţă de bunele intenţii ale ce- lor pocăiţi, să nu se continue aceste compromițătoare - scene de războiu civil, din care nu lipsia, ca la Cluj, - | 23
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schingiuireaarestaţilor. Pentru a sili pe ultimii împotri- 
vitori la capitulare, administraţia îi îi expulsa din case în 
plin Decembre îngheţat, supt oblăduirea omului celui 
„mai popular din Romănia. Consiliul 'de Războiu a osîn- 
dit la cinci ani de închisoare tot comitetul de conducere 
socialist, deputatul Dragu, singur, cu un frate gene- 
ral, scăpînd prinir'un vot. . 

în aceste condiţii, Parlamentul, care mi se părea că, 
el, trebuie cruțat —şi în vederea unor eventualități—, în- 
ir'o atmosferă aşa de grozavă îşi redeschidea şedinţile, 
în lipsa de la aceia de cetirea Mesagiului a lui Ioan 

ă Brătianu, care negocia cu Basarabenii, promiţindu-li 
ce „autonomii”mai mărunte vor, şi cu naţionalii bănăţeni 
ai lui - Cosma, în vederea unei apropiate reveniri la 
cîrmă: el va declara că nu asistă la lucrări şi nu de- 
misionează numai pentru că are o'misiune de la ale- 
gători. Şi regele și regina păreau foarte atectaţi, şi de pe 
băncile ţerăniste a răsunat, în presemţa.: lor, întăiu din 
gura d-lui Î. Răducanu, strigătul de „Trăiască Regele, 
jos conspiratorii”. _ 

Oposiţia părea că merge către o fusiune, pe care na- 
ționalii ardeleni arătau a voi, chiar — din gura d-lui 
Maniu însuşi — supt conducerea mea, iar ţerăniștii o 
propuneau cu condiția de a nu li se pierde numele, care 
era ca o flamură de popularitate. Oferte de ultim mMo- 
ment din partea guvernamentalilor căzuseră cu atât 
mai mult, cu cât: ministrul de Agriculţură voia un pas 
îndărăt în finanțarea împroprietăririi şi  reservări de 

mii de hectare pentru restul marii proprietăți. 
„Ceis. ce va împiedeca iratalivele bine îndrumate şi 

„care întilniau la toţi o reală bunăvoință va îi alegerea, 
în Mart. 1921, la Soroca, nu fără complicitatea suver- 
nului, care se pricepea în asemenea profitabile intrigi, 
a lui Constantin Stere. Omul odios, care venia cu toate - 
rancunele lui tenebroase, va declara întăiu, după o 
lamentabilă apărare, că nu cade greu nimănui, pentru
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<a apoi să facă pe -un germanţțil inveterat şi brutal. de la Piteşti să-l întroducă în organisația ţerănească din Argeş, şi, astfel, conform  statutelor sovietice, să 
pătrundă în partid, spre fireasca plictiseală a şefului, 
d. Mihalache. După stăruinţile d-lui Inculeţ, Basara- 
benii, cari formau încă un partid, refusaseră de a-l lua în. mijlocul lor. şi isprăviseră prin a declara că al 
lor partid țerănesc basarabean „este şi se menţine, 
partidul ţerănese independent? (26 Maiu), dar bătrînul 
revoluționar întrase uşor şi în organisaţia- de la Soroca 
a acestuia. A doua zi, îmbulziciosul cerea “imperios să 
fie ales delegat al Basarabiei întregi la congresul gene- 
ral ai țerăniștilor, Rămăşiţe ale vechiului partid con- 
servator, cu fiul lui Nicolae Filipescu în frunte, schițau 
un început de oposiție în legătură cu călătoria în A- 
pus a prințului Carol. 

In acel moment oribila crimă politică de la Senat dis- 
trase atenția şi permise guvernului a persevera în a- 
titudinea prigonitoare, aşa de curioasă din partea mă- 
sulitorilor „poporului”. Un Evreu fanatic, pe jumătate 
nebun, pe jumătate zăpăcit de propaganda comunistă, 
înțelese a pedepsi pentru sentința care i-a trimes la 
cenă camarazii şi făcu să explodeze o maşină infernală, 
care, cu cîteva clipe mai tîrziu numâi, căci nu se 
deschisese încă şedinţa, ar fi produs un măcel în masă, 
Episcopul Dimitrie Radu, mândră personalitate biseri- 
cească, rămase trăsnit; rana ministrului de Justiţie D. 
Grecianu era aşa de gravă încât nu va putea supraviețui; 
un braţ îi era rupt episcopului ortodox al aceleaşi 
Orăzi, bătrânul luptător. naţional Ciorogariu; generalul 
Coandă primise o schijă în burtă; un al patrulea din 
cei atinşi, episcopul Dunării-de-jos, Nifon, tipicar ves- ; 
tit, nu se va îndrepta niciodată deplin, precum nici 
încă una din victime. | 

Sălbătăcia nu provocă indignarea care era de. aş- 
ieplat în masele populare. Un vînzător de ziare striga:



356 "CELE DOUĂ LUMI DIN NOU FAŢĂ ÎN FAŢĂ 

„Au început să piară şoarecii”. Clasa stăpînitoare se 
stringea însă împreună, din instinct. Nu îngăduia nicio 
judecată asupra motivelor. D. Inculeţ era privit chiorîş. 
fiindcă, în legătură cu adîncile regrete ale partidului 
său, făcuse o uşoară alusie critică la metodele guvernu- 
lui, iar cînd am pomenit de „libertăţile publice care sînt 
principalul scut al ordinii întrun Stat constituțional”, 
o parte din Cameră mă. irimese, a doua zi, întrun tu- 
mult comandat, la ocnă, alta, mai generoasă, numai la 

balamuc. Ministrul de Interne, d. C._ Argetoianu, vorbi 
de frasele pe care le scot pe nas și care sînt singurul 

mieu rol în viața publică şi-mi făgădui acel „pumn 
în gură” de care se va vorbi încă multă vreme. Foaia 

mea, organul „ignobil” al „anarhiei”, era învinuită că a 
aprobat atentatul şi ameninţată cu suprimarea. In 
schimb întreaga oposiţie cartelată, că d. Maniu în frunte, 

se adună în jurul mieu, care-i întrebasem dacă nu cum- 

va am devenit pentru dînşii, oameni de ordine, un pe- 

riculos indesirabi]. | i 

Cum d. M. Popovici readuse chestia insultelor ce su- 
ferisem, majoritatea propuse şi votă —. dar nouăzeci 
şi trei de bile negre se găsiră în urnă-— moţiunea de 

încredere în ministrul măsurilor de represiune, care 

devenise din ce în ce mai mult esența însăşi a guver- 
nului. In schimb şi Sașii și unii dintre takişti chiar sub- 

scriseră moţiunea contra censurii pe care o adusese d-rul 

Lupu. Resultatul votului fu, şi data aceasta, simptoma- 

tic: 127. de bile negre," 103 albe, 10 abţineri; liberalii se 

declarară, după votare, contra măsurilor ilegale. Doi 

deputaţi vor fi chemaţi la judecătorul de instrucție, 

ca unii cari ar fi pregătind un nou atentat. Se refusă 

„asigurarea în vacanță a nearestării: parlamentarilor, 
dar din nou votul afirmă că în Cameră sînt două con- 

ştiinţi: 108 contra 133. O caritabilă doamnă promitea să 

fie o Charlotte Corday pentru mine, al doilea Haret. Iar 

preşedintele Consiliului se lăsă atras într'o discuție as
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supra legăturilor sale proprii cu socialiștii, crud ur- 
măriţi apoi, contra dinastiei: se destăinui,. de d. Dragu, 
Şi scormonirea invalizilor, uneltirile prin căsărmi, pre- 
gătirea formală -a revoluţiei. 

Regele resistă însă la toate aceste dovezi că regimul, 
abia instalat, nu poale merge decît din gveşeală în 
greşeală, din brutalitate în brutalitate. Vedea starea de- 
sastroasă a finanţelor hrănite cu bonuri, traticate ori- 
unde, „prosteşte. I se părea că liberalii, cari nu vor putea 
alege pe. Vintilă Brătianu la Bucureşti, ci numai pe d. 
Duca, şi cu ce sacrificii!, la Romanați, - deci nepopu- 
lari, nici „Uniunea națională”, neorganisată, nu pot fi 
înlocuitori. Totuşi, în audiența pe care mi-o acordă îna 
inte de sîîrşitul acestui greu an de crise, recunoscu că 
în acest Ministeriu este un singur om. care-i place, d. Ti 
tulescu. Ar vrea însă de pe acuma un Ministeriu de con- 
centrare, în care primul rol să fie al oamenilor din țara 
veche şi în acesta minoritățile şi-ar avea şi ele un sub- 

_secretariati. Take Ionescu însuşi era” încredinţat că nu. 
mai merge; rivalitatea lui: cu „naivul” Averescu, care 
propunea din nou: fusionarea cu ţerăniştii ca să scape 
de dinsul, cum i-o pretindea, tare, d. Argetoianu, şi 
care poate de aceia îi cerea fusiunea ca să mai poată 
rămânea împreună, se înteţia zi de zi şi numai frica 
de o întoarcere: a liberalilor îl împiedeca de a se re- 
trage, cu d. Titulescu cu tot (Februar 1921). 

Jocul cu alegerea lui -Stere izbulise: eram silit să. 
părăsesc Federaţia, creată deimine, în care se puteau ac- 
cepla astfel de oameni cu asemenea concepţii ; în 
jurul omului de la „Lumina” se adunară Basarabenii, 
cu d. Halippa în frunte, de acuma stricaţi pe multă 
„vreme, cari vedeau în el omul cult înaintea căruia ge- 
nunchile semi-docţilor se îndoaie de la sine, apoi socia- 
liştii, cărora totdeauna omul li-a mirosit bine, în sfîrşit 

* Ibid., pp. 102-3,
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şi d-rul Lupu şi vechiul aderent al sterisinului, şi la 
laşi. viitorul ministru liberal V. Sassu, un frondeur de la 
1907; tribunele adunară la ceasul validării toată isteria 
revoluţionară şi, cînd, din majoritate, i se strigă duşma- 
nului dinastiei „preşedinte de republică”, dintr'o lojă 
un glas de iluminată întrebă: „Şi de ce nu?”. Era o scenă 
ca în Husia pe vremea lui Inochentie, a lui Rasputin 
şi a lui Lenin, trei idoli ai aceleiași psihose nistice. In 
inomentul cînd arătam actele de trădare, scrise şi sub-. 
scrise de e], ale alesului, şi d. Maniu păstra o atitudine 
de prudență reservă, întrebarea mea repetată îl făcu 
şă recunoască în tentativa de a aduce ca rege pe Carol 
de Austria printr'o Adunare națională a Romînilor! ac- 
tul de les-maiestate care a fost. Şi, cînd acest scandal se 
va încheia, va începe altul: pe chestia bonurilor de te- 
sâur trimese la. comisiunea financiară, după care, pro- 
nunjîndu-se expulsarea contra unor: membri mai a- 
gresivi ai partidului ardelean, făceam cu toții gestul, ce- 
rut pe altă temă de d. Maniu, care era grăbit fără să 
şiie de ce, al retragerii din Parlamenent. Şi în. acest 
timp se găsia un mijloc după altul—ca tratativele d-lui 
Goldiș cu liberalii—pentru a zăbovi, nu numai reface- 
rea unei alianțe, de. fapt desfăcute, a oposiţiei naţio- 
nale, dar fusiunea, care mi se cerea din mai imulte 
părți. 

Numai crisele din afară — căci toate cele d'inuntru. se 
mîntuiseră—, puteau salva guvernul. In April se află 
că fostul Impărat şi rege venise, susținut de contele 
Teleky, pentru a cere regentului Horty, fostul său ami- 
ral, care-i jurase credinţă, să se retragă în folosul res- 
taurării. Atitudinea regelui a fost fermă: noile State nu 
sînt consolidate în de ajuns ca să poată resista la tot 
ce poate trezi după sine un astfel de act, 

Aventura habsburgică avu însă un resultat. Regele, 
care -zăbovise iscălirea tratatului de apărare comu- 

  

1'Ibid, pp. 138-9.
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nă contra Ungariei cu Cehoslovacia, în cursul visitei 
d-lui Beneş, şi cu Iugoslavia, cu prilejul visitei lui 
Tate Ionescu la Belgrad, se învoi (23 April) să o facăl, 
acela cu Iugoslavia avînd să urmeze la 7 lunie?. Cu 
cite muniții aveam. a trebuit să lăsăm însă noilor noştri 
aliați gestul de scmaţies. 

Acuma legea agrară venia la rînd după multă fră- 
mântare. între proprietari, conduşi de d. Garoilid, şi „de- 
magogi”, cari voiau liînita de o sută de hectare, plus: 
Basarabenii, cari apărau furioși vechea lege, aşa de lar- 
să, din 1916. In a doua jumătate a lui Iunie ea a fost 
discutată cu pasiunea firească atunci cînd atîtea interese 
eraa în joe, ministrul găsind cu. greu cuvinte pentru 
a-și apăra opera. PR | a 

Oposiţia era cu totul desfăcută. Congresul ardele- 
nesc vorbia de colaboraţia din alegeri, din primele 
luni ale Parlamentului, ca despre un depărtat. lucru 
de trecut: atacurile contra „Vechiului Regat” se în- 
desau.-D. Maniu-mi vorbia de o propunere a lui Ioan 
Brătianu, gata să facă un Ministeriu cu dinsul, şi ames- 
tecat. cu mine, nu însă şi cu țerăniştii, ceia ce co- 
respundea cu ce-mi spunea regele: că un Ministeriu' 
de bună coaliție i-ar “fi cel mai drag; dr. Lupu nu- 
şi recunoștea nicio legătură; o parte din ţerăniști stă- 
iea uimită înaintea învăţăturii unui Stere. Mulţi erau 
pentru înţelegerea cu liberalii, caii făcuseră cu pompă 
comemorarea la Florica a bătrînului „Vizir” al lui Ca- 

„rol L-iu. loan Brătianu mersese în Banat pentru a-şi 
întări situaţia acolo şi cu acest prilej făcuse declaraţii 
contra Sîrbilor, sfărimătorii unității naţionale a pro- 
vinciei. - | Ă | 

În asemenea condiţii d. Mihalache sa mulţămit a a- 

  

1 fbid, pp. 161, 173, 175, 
V. Xeni, o. c., p. 402 şi urm. 

3 Iorga, Memorii, UI, p. 14.”
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nunța planul său de „gospodărie complectă” a ţeranului 
Şi, învederînd caracterul fundamental şi hotărît 'de 
clasă al partidului său, prefera exproprierii de interes 
naţional” formula: „socială - de Stat”. Elementele de 
stinga ale guvernamentalilor veghiau să nu se întroducă 
nimic care ar scădea masa de 'expeopriat, ceia ce 
exaspera pe ministru, care voiă doar aceasta . înainte 
de toate. Se încerca restituirea caselor, parcurilor că- 
tre proprietarii mari de odinioară. Inaintaţii însă, între 
cari rotundul deputat doljean Potîrcă, nu îndrăzniră to- 
tusi să voteze fățiș pentru irecerea, propusă de mine, 
a subsolului: la Stat. Generalul Averescu însuşi refusă 
wpropunerea onestului preot Mănescu ca văduvele şi 
orfanii să poată represinta totdeauna dreptul “soțului, 
tatălui încetat din viață. La fixarea prețului pămîu- 
tului expropriat lupta a fost şi mai învierşunată, pro- 
ducîndu-se încă unul din scandalurile cu care obişnui- 
se un Parlament unde erau atiția oameni fără creştere 
şi fără ţintă; obiecțiile, presintate elocvent de d. Miha- 
iache, cu aceiaşi patimă de clasă, fură înlăturate: cu 
acest preţ se cîştigă şi concursul Saşilor. La 20 Iulie 
proiectul de lege se votă, şi de liberali, cu câteva re- 
serve neclare, „intro atmosferă degradantă”.. 

Alături, se discutau proiectele de reformă fiscală ale 
„d-lui Titulescu, care a întrebuințat toate mijloacele sale 
oratorice pentru a le susținea, sărutat pentru îrumuseţa 
discursului său chiar de aceia cari-i ridicau împotrivă 
pe raportor, profesorul I. N, Angelescu, economist forinat 
în Germania, pe care generalul ar fi vrut să-l puie în - 
locul meşterului orator. De altfel pentru generalul. pre- 
şedinte, pe cînd legea agrară era „legea sa”, aceste- 

„laite erau, cum o spunea şi d-lui Titulescu: „ale dumi- 
tale”. De aici desinteresarea, zăbovirea, lăsarea unui co- 
laborator preţios în pradă oposiţiei, care une ori refusă 
să fie gentilă faţă de un om amabil ca aparenţă, care, 
de fapt, nu cerea și de la alții decît atîta.
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Proiectele, de mult pregătite, cu concursul elemen- 
elor tehnice, se inspirau de la stricta fiscalitate, după 
superioare principii abstracte, a Francesilor şi cuprin- 
deau, cu impositul asupra cifrei de afaceri, asupra ve- | 
“nitului global, cu atitea şi atitea cedule, imposibilități 
de realisare, care se vor vedea“ îndată, într'o societate în 
care exactitatea contribuabilului, nedeprins a face. o 
economie, şi preferînd să treacă peste ce are, era a- 
proape generală şi unde agenţii fiscali, a căror apărare 
a crezut că trebuie să e iea ministrul, pe lîngă că nu 

» erau toideauna activi şi oneşti, se puteau pierde prea 
uşor în varietatea infinită a noilor hîrtiuţi de toate mă- 
rimile și. colorile; datinele ardeleneşti, cu carneţelele 
practice, rămăseseră necunoscute. | ” 

Regele era cu totul desguștat de oamenii pe cari-i a- 
dusese ca salvatori; apucăturile de „sub-ofiţer” ale pre- 
şedintelui de Consiliu îl exasperau, aducerea proiec- 
tului de iege pentru. societatea „Reşiţa”, de care se 
legau atîtea pofte, afişate cu cinism, i se părea cu to- 
tul nepotrivită. Li impuneau însă cele două treimi cu 
care guvernul își trecea legile, şi astfel „motivul par- 
lamentar”, pe care-l :ceruse de mult, îi lipsia, ca să a- 
ducă — aceasta se simția de luni de zile — pe liberali, 
adecă pe loan Brătianu, care i se părea: tot mai mult că 
e singurul om de, mare autoritate şi ascultare, în sama 
căruia ar putea să lase ţara, în dorința însă ca “omul 
de care începea să se teamă — de mult regina se 
plîngea că nu- poate ajunge la cuvînt cu ministrul de- 
prins a face o lecţie oricui — și al cărui despreţ pentru 
munca ordonată o, ştia, să aibă pe lîngă dinsul şi pe 
alţii, pe Ardeleni, dacă se poate, cari, ei de ei, nau prac- 
tica guvernului. Un astfel de guvern ar avea, pe iîngă 
aceasta, să creeze acea politică economică, neschimbată 
de la un guvern la altul, care-i lipseşte” mai mult de-
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cît orice şi în care şi capitalul străin, bine condus şi 
supraveghiat, şi-ar avea o parte. | 

Aceasta era situaţia, cînd, în mijlocul tumultului fără 
nume cu care eru intunjurată discuţia unui proicut de 
căpăluială, şi în fața unui vot secret de falsificaţie, d. C. 
Argetoianu trimese d-lui Madgearu, a cărui tenacitate cu 
mijloace de o lipicioasă monotonie putea să exaspereze- 
şi oameni cu alte mijloace de expresie, pe şoptite, 
mai mult prin mimică, cuvintele care se ştiu şi care 
sînt, ca -să zic aşa, vecine cu acela, celebru, al lui 
Cambronne. Intovărăşiam pe țerănișii, pe liberali, puşi. 
în mişcare, la Palat pentru a se arăta regelui că așa nu 

"se poate merge înainte. | 
„Dar, peste cîteva zile, Suveranul, vădit foarte obosit, 

pleca în străinătate, pentru îhtăia oară după războiu, 
ca să-și caute sănătatea, şi soluția crisei deschise prin a- 
titea greşeli ale omului care putea să facă minuni și 
prin atîtea greşeli de tact şi intrigi ale celor cari-l 
încunjurau şi-l exploatau rămînea, cum, de almin- 

„teri, mi se făgăduise formal, pentru toamnă. 
Şi ea nu putea să fie decât în sensul care mi se a- 

rătase cu cîteva zile în urmă. Tot aşa-mi vorbia, la 28 
Iulie, şi loan Brătianu, pe care nu-l văzusem de foarte 
multă vreme: tovărăşia cu Ardelenii, da, însă, în ce: 
priveşte partidul de clasă — şi eram cu totul de aceiaşi 
părere—, nu se pot admite decât colaboi'ări individuale?. 
Indată după aceasta urmară declaraţiile de retragere 

„din Parlament, pe care nu le-am putut aduce să fie a- 
ceieaşi măcar din partea represintanţilor cartelului, 
care așa de uşor, cu alte procedări, cu altă disciplină, 
şi mai ales cu altă 'sinceritate, ar îi putut căpăla el o 
moştenire apropiată pe care acuma, cu năcaz, o vedeau 
trecînd, din însăşi vina lor, la alții. Pentru a primejdui 
această moștenire, majoritatea, devenită, prea tărziu, 

" Ibid, p. 182. 

> Ibid,, pp. 184-5, 

* 
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solidară, cu . Take Ionescu, cu d. Titulescu -cu tot, re- 
curse la mijlocul usat de a cere verificarea gestiunii gu- 
vernului liberal: generalul Averescu își adăcea aminte 
în ajunul căderii de programul de la Iaşi, peste care 
trecuse atita îngăduinţă, şi atîta complicitate... De alt- 
fel, într'o nouă audiență. înâinte de plecarea sa, regele 
nu se învoia la întrebuințarea metodei care dusese 
supt Marghiloman pe Al Constantinescu la „Poarta 
Verde”. Totuși, influenţat, el nu mai avea “0 orientare 
sigură pentru viitor, pretextînd că înţelegerea dintre li- 
berali şi Ardeleni, cărora li propunea terminul de „Co- 
laborare naţională”, nu i s'a comunicat, ceia ce era fi- 
resc cînd atiţia conducători ardeleni preferau. pe țeră- 
nişti mergînd pănă la Sterel. Brătianu, care conti- 
nuă a se crede jignit, refusă a cere audienţă. In ori- 
ce cas i se dădu generalului Averescu la închiderea Par: 
iamentului, mesagiul asigurător pe care l-a fost pretins, 
de și nemulțămirea lui Take Ionescu, şi pentru atitudi- 
nea d-lui Titulescu, pe care-l crease, era aşa de mare, în- 
cît în fiecare moment ar fi fost gata, cu ceva mai mult . 
curaj, a trage consecinţile: de altfel, pentru motive de 
politică externă si demisionase de două ori şi ştia deci 
cum se face. Dar el plecă în Apus. 

Vacanţa a trecut în aceleaşi, în adevăr îngrijorătoa- 
xe împrejurări, cu” adînci năcazuri pentru multă lu- 
me, cu ordinea publică distrusă pănă într'atîta încât 

“un bandit dobrogean arestă pe un procuror şi se ira- 
se la drumul mare cu mitraliera contra unui general 
con:andant de armată; în Dîmboviţacperau şi săteni, 
cari nu erau de meserie; pe la Hotin bande de bri- 
-ganzi bolşevici veniau cînd „voiau de peste Nistru; 
altele apăreau la Tighinea, perfect înarmate. Valuta 
scădea, şi la Bucureşti preţurile se îndoiau. Banca Na- 
țională reiusa o nouă emisiune. Creditorilor din străi- 

1 Ibid., Pp. 190-1: Şi audiența, aproape în acelaşi moment, a 
d-lui ]. Nistor, 191-2. Aceia a d-lui M. Popovici, ibid. PP. 192-3..



:364 „CELE DOUĂ LUMI DIN NOU FAŢĂ ÎN FAŢĂ 

nătate nu îi se plătia şi, nu se înoiau măcar poliţele, 
Statul ajungînd chiar să fie sechestrat în Franţa. 

Se luau în acelaşi timp măsuri, precum îi anunţasem 
regelui, pentru ca partidul să rămîie la putere ori- 
cî!, contra oricui. Era îngrijorarea de la început a 
oamenilor cari vedeau ca mine. De aceia călătoria pre- 
şecinlelui de Consiliu şi a d-lui Argetoianu în Ardeal, 
de aceia de claraţia de la Iaşi că guvernul, perfect con- 
slituțional, va şii să resiste şi încercării de revoluţie, de 
jos, şi încercării de lovitură de Stat, de sus. Cum noua 
aventură a lui Carol de Habsburg adusese arestarea lui 
şi trecerea pe la Galaţi în vasul care-l.va duce în exilul 
„definitiv, complicația externă nu venia să tulbure aceste 
ihuasii pe care le puteai crede gata să fie transformate 
în urite realități. Sesonul politie reîncepea „cu deschi- 
derea. Parlamentului fără ca lovitura temută să se fi. 
produs. 

Cu atît mai mult, cu cât, în Novembre, Ardelenii nu 
putuseră căpăta de la liberali, cărora li se recunoscuse că 

“au şi ei un partid dincolo de munţi, mare concesie, 
îndărătnie refusată pănă atunci—, o promisiune fermă 

“în 'c€ priveşte, nu administraţia, care li s'ar fi lăsat to- 
tuși, ci repartiția mandatelor parlamentare, şi ţeră- 
niştii, injectaţi cu urile şi apetiturile revoluţionare ale 
noului lor director spiritual, Stere, erau gata de războiu 
pănă la cuțite cu 'toată lumea. Vechile tîrguieli şi ve- 
chiul egoism, otrava ţerii. de pănă acum. Şi Bucovinenii, 
încă de sine stătători, nu găsiau că li se dau, în noul gu- 
vern ce se pregălia, toate garanţiile. - 

„___ Regele, întors refăcut şi în cele mai bune disposiţii, 
aducea însă și impresii din Apus, care erau cu: totul de- 
favorabile guvernanților. Din nou el apăsa asupra ne- 
cesităţii de a:se găsi o politică economică, fie şi ea, 

„dar să fie. Arătînd că a trecut peste îndoielile din 
„Vară şi că vrea cu toată hotărîrea o schimbare, el critica 
formula d-lui Vaida Voevod: „Ardealul al Ardelenilor”,
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îşi arăta nemulțămirea cu agitația socială- a  ţerăniştilor 
supt noul lor inspirator revoluţionar, care presida un 
congres cu totul supus suggestiilor sale și deci absolut 
bolşevic, şi manifesta dorinţa, evidentă, ca baâsu nou- 
lui guvern so formeze liberaliil. Ca foarte dese ori, 
Ferdinand l-iu vedea mai bine decât o lume politică. 
frămâîntată, fireşte, de pasiuni politice, care. e soluţia, 
bună ori rea, plăcută ori neplăcută, pe care o impun. 
împrejurările. Ştia bine că timiditatea lui, aşa de mîn-. 
dră în iond,va întra supto stăpînire lungă şi grea, chiar 
fără formele care se impun faţă de un Suveran, dar 
nu putea să facă altfel. 

La sfîrşitul lui Novembre negocierile în jurul cîtar- 
va miserabile mandate erau. rupte. Asupra lui loan 
Brătianu, acuma intransigent pănă la ofense care mă 
loviau şi pe mine, simplu mijlocitor patriotic peniru a 
îndeplini şi 6, dorință a regelui, se exercita şi pre- 
siunea, pe care cine nu-l cunoştea bine n'ar fi crezut-o că 
poate avea efect, a celor care-i stăteau în preajmă şi cari 
voiau neapărat o anumită sumă de satisfacţii. pentru 
ei și pentru ai lor. Singură cumintea practică a lui 
Al. Constantinescu, care, disgraţios în toate înfăţişările şi 
manifestările sale publice, cîştiga să fie cunoscut, în- 
drăznia să ţie piept şetului, recomandîndu-i o salu- 
lutară moderație peste care acesta trecuse de mult, şi 
definitiv, spre marea pagubă a guvernării sale apro- 
piate. Nici intervenţia indirectă a regelui, care avea 
nevoie cu atît mai mult. de un puternic Ministeriu, reu- 
mind partidele burghese, cu cît ținea numai! decît la. 
o punere în curent a Constituţiei, nu mai putea fi de 
folos acolo unde, prin îndărătnicia păcătoasă din amîn- 
două părțile, se ajunsese ?, 

Aparenţa „revoluţiei” se menținea însă, chiar după 
ce, arătînd că mi-am dat cuvîntul Ardelenilor şi nu 

+ Ibid., pp. 221-3. 

-2 Ibid,, p. 228.



366 " CELE DOUĂ LUMI DIN NOU FAŢĂ ÎN FAŢĂ. 

sînt obişnuit a-l. retrage, refusam. concursul mieu, prin 
faptul că dd. Nistor şi Inculeţ, schimbîndu-şi prima a- 
titudine, erau dispuşi nu numai la întrarea în Mi- 
nisteriu, dar şi la fusiune. La Palat însă, Brătianu şi a- 
cuma se refusa să meargă. Prefera să facă. impresie a- 
colo printr'un mare congres şi prin defilarea pe Ca- 
iea Victoriei a unui număr de țerani, achisiţionaţi în 
condițiunile obişnuite. . | 

Totuşi regele, ameninţat cu unu complot —i se spusese 
că, dacă se vor numi noi miniştri, ei: vor fi arestaţi—, - 
avu o nouă şi gravă eclipsă de voință şi iscăli decretul 
de convocare a Parlamentului. Atunci; după stăruința 
u-iui Stirbei, care venia la mine cu o misiune, am stre- 
curat locul din Mesagiu în care se spunea că numai 
„concursul tuturor, oamenilor de samă din toată parti- 
dele” poate să asigure existenţa însăşi a Camerelor. Işi 
poate închipui cineva ce impresie a putut face acest 
membru de frasă asupra cui făcuse amenințătoarele- de- 
claraţii de la Iâşi, Suggestia provocătoare n'a plă- 
cul la început nici lui Take Ionescu, care a îndulcit-o, 
dar, îndată, el s'a oferit să facă un nou Ministeriu pen- 
tru acelaşi Parlament, dacă are la disposiție două- 
trei săptămâni. 

Răspunsul generalului a fost: tare: el vorbia de „Sreu- 
tatea mînii sale”— înainte era vorba. la altul, de această 
mînă strînsă „pumn” — şi anunţa o resistență constitu- 
țională pănă în pînzele albe. Regele fusese înștiințat 
particular, în anume condiții, că, „dacă vrea revoluţie, 
o. va avea”, După înţelegerea cu d. Ştirbei, mă unisem 
cu Ioan Brătianu pentru a declara în scris că a par- 
ticipa la lucrările unei astfel de Adunări eo „unposibili- 
tate morală”, lăsîndu-i sarcina unui memoriu către re- 
gele, căruia nu voia să-l ducă personal. Atitudinea ţe- 
răniștilor, doctrinari și solemni, ca supt noul lor şef, îl 
încuraja. - 

  

„NV. zbid, pp. 23
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„Sufletele omeneşti sîni însă insondabile pănă în fun- 
dul lor. -Naturi blînde provoacă hotărîrile mari; cele 
care par de oțel şi le-ai zice ajunse la margenile din 
urmă, dincolo de care actul de violență iese automatic, 
se pleacă. Primul ministru: ceru scuse la Palatul, al cărui 
stăpîn arăta că ar fi gata să-l şi schimbe — doar po- 
vestea prințului engles nu era chiar aşa de veche—, 
dar, pe cînd se explica blajin, căiit, în Parlament, acesta 
vota o moţiune care era o provocare faţă de Coroană, în 
răspunsul la Mesagiu i se vorbia regelui de necesitatea 
ca el să păstreze legătura cu: „poporul”,-care singură 
poate îi o asigurare pentru viitor (19 Decembre). Un 
senator pomenia în şedinţă de Ferdinand „Preşedintele 
pe viață al Republicei romîne”. 

Și astfel, la 22 ale lunii, Take Ionescu, de altfel foarte 
muiat-şi declarîndu-se „nenorocit”, îmi anunţa că tre- 
buie să facă Ministeriul, avînd cu gl şi pe unii din frun- 
tașii majorității, ceia ce-l încurajează a-şi birui ne- 
siguranțele şi temerile. Peste două zile el demisiona 
şi primia însărcinarea de -a forma guvernul fără ca fos- 
tul său şef, răzimat pe ofertele făcute Ardelenilor în 
ultimul moment, dar ei nu le-au" primiti, să consim- 
tă a se retrage, pentru ca peste noapte să presinte 
Suveranului un curios act prin care pe de o parte de- 
clara că are tot ce-i trebuie pentru a rămânea, iar, pe 
de alta, recomanda, în cas cînd regele nu e de aceiaşi 
părere, pe generalul Coandă, acum, membru al Par- 
tidului Poporului. 

Ministeriul lui Take lonescu, în care sperase să a- 
tragă, scoțîndu-i din isolarea lor, pe Flondor, care 
voia puterea pentru el, şi pe Matei Cantacuzino, căruia 
i se suggera același lucru, — dar se oferise Marghilo- 
man, — se formă cu greu, răspunderea apăsind așu- 
pra lui aşa de greu, încît îi răpia obișnuita vioiciune de 

' Scena, amusantă, fbid,, p. 242.
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spirit, uşurinţa de ase hotărî. Acasă la mine a trebuit 

să-i: semnalez numele 'care ar face bine; la ele am adaus 

ca observator pe -uur prieten politie, inginerul Cihoda-. 

riu. Ardelenii, anunţînd că nu susțin încercarea, au: 

dat ca observator :pe- d. Caius Brediceanu. Noul preşe- 

dinte de: Consiliu .căpătase și el, .ca şi generalul Averes-- 

cu, prorogărea, care: ajunsese astfel a însemna: posibi:. 
litatea: de'a cerca măjorităţile, dar nu și disolvarea; 

d-lor Maniu şi Vaida regele li declarase-că pe aceia, u- 
„nui guvern târg: ar da-o. Imi oferia - presidenţia -Came- 

vei, în cas 'cîndimajorităţile :sar gîndi să propuie. la 

dînsa pe: generalul Averescu. 

Ziua “de 'care se temea aşa de inult acest om de mare 

merit, venit aşa de tîrziu şi: în atît: de 'rele- îm preju- 

rări-lă locul care-i se 'cuvenia, sosi (30-lanuar 1922. st. 

n). Hugasem: pe Take Ionescu să nu 'se impresioneze: de 

- mişelia 'care:i seva pregăti, şi în adevăr fu pus să-l. a- 

tăce, înainte. ca d.! Madgearu să-şi fi făcut funcțiunea 

in. numele lui Stere, pamnflelistul Cocea. D. Goga a re- 

dactat. moţiunea de: neîncredere .contra acelui pe care-l. 

recunoscuse: ca îndrumător 'şi, trecută .răpede prin sec- 

ţii, ea a fost votată și 'de-:Ardeleni şi!de Basarabeni, nu 

însă şi de -țerănişti, cărora li dăduse acest sfat d-rul: 

Lupu, întors de la rege. Fără. un cuvînt de explicaţie 

Take lonescu părăsi: Camera. unde, avînd, cum nu pu- 

iea bănui nimeni, numai cîteva luni de. trăit, nu era: să 

se mai întoarcă niciodată. Urlete de triumf îi salutară 

ieşirea. Aceiaşi oameni veniră. apoi să-mi ofere:: mie 

o succesiune pe care niciun om de onoare mar. îi pu- 

tut-o primi: ” 

Necăpătînd .disolvareă,. Take Ionescu. demisionă. Re- 
gele-i . arătase că: numirea lui. Brătianu e. aproape ho- 

| tărită.
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însărcinat cu formarea guvernului, omul tare oteri | 
Ardelenilor pe lîngă Ministeriul tor alte două, dar încă 
odată pe numărul mandatelor — cîteva de senator —.nu 
sa putut ajunge la înţelegere. Deci Ministeriul se formă 
cu vechiul personal clasic, la care se adăugiau- dd. Sasu, 
C. Banu şi popularul orator - „bucureştean I. Th. Flo: 
rescu, la Justiţie. Dar Internele, după dorința. regeiui, 
care-şi păstra şi acum dreptul de a numi pe ministrul 
de Războiu, fură date generalului Văitoianu, ca o ga- 
ranție că nu se vor face obişnuitele presiuni grosolane. 

Alegerile, la care am presintăt, în înțelegere cu Take 
ionescu, „liste. cetățenești”, fiind ales în patru locuri, 
au fost făcute, cum era de aştepiai, cu adausul că vo- 
turile se cereau în numele regelui. La Galaţi mi se 
urla: „la școală, la Văleni, la Ploeşti”; în Dolj jandarmii 
voiau să mă aresteze. Bătaia fu larg distribuită şi falsi: 
ficaţia m'avu îviu. | 

Ardelenii, cari tucrau pe sama lor, fură aeimnulță= . 
miţi cu resultatul. Prin d. M, Popovici ei îmi propuseră 
să aprob ideia denunțului către străinătate şi adunarea 
unui contra-Parlament la aceiaşi Alba-lulie, la care să 
particip şi eu. Revoluţia, ni se spunea, se apropie. In cel 
de la București nu vor pune piciorul şi, fiindcă şi la 
dînşii nu puteam aproba măsurile revoluţionare, Gazeta 
î'rânsilvaniei atacă violent pe „omul paşnic”. 

" Parlamentul se deschise în April fără vre:o presență 
a oposanţilor de orice direcţie, 

24
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Se începu, pe cînd Ioan Brătianu mergea la Geneva 

peniru negociaţiile noului internaţionalisim, care, cu So- 

„cietalea Naţiunilor, îşi ţine acolo şedinţile, o activitate 
parlamentară aproape nulă, votîndu-se doar o 'presantă 

tege a chiriilor, în aşteptarea modificării Constituţia, 

ia care, contra părerii multora, acest Parlament se 

credea îndrituit. In acest timp, rămaşi afară, Ardelenii, 

în veşnica lor dorinţă de a cuceri „Vechiul Regat”, con- 

ira căruia tăceau o .urită campanie de ură pe care am 

mers acolo la ei s'o-combat—și nu am fost rău primii—, 
îşi anexau pe puţinii amici ai lui Take lonescu și țeseau 

“cele Wintăiu fire ale viitoarei fusiuni cu țerăniştii. 

Opera întăii sesiuni a Camerelor liberale a fost aproa- 

pe nulă, şi aşa va fi în general, şi cu celelalte, i.ucrui de 

căpetenie, o migăloasă treabă de contabil, scotocirea, 

gruparea, adiţionarea datoriilor cu atîta uşurătate în- 

grămădite, în rîndul întăiu tot de liberali, la Iaşi, discu- 

țiile cu creditorii, regularea socotelilor cu acei cari da- 

-“ioriau despăgubirile, a fost opera lui Vintilă Brătianu, 

neobosit la Ministeriul său de dimineaţă pănă seara şi 

ispițil pănă la Londra, de d.. Titulescu, ca să între 

în negocieri financiare, aşa scorțos cum era şi în 

cruniai, așteptînd ca bancherii să vie cu oferte ca să 

li .se spuie întăiu cît de mult e contra capitalului 

străin. Fără îndoială ca această sărăcie. se datoria slă-. 
biciunii Parlamentului şi faptului că măsurile cele 

mari fuseseră luate înainte, rămîind numai retuşări, 

ca acelea. foarte însemnate, ale legilor financiare, 

de fapt neaplicabile. Apoi faptului că-pentru autocratis-. 

mul lui loan Brătianu, rar văzut pe banca ministe- 

rială şi foarte zgîrcit cu discursurile sale, rostite de 
sus, cu sonorități şi ameninţări în voace, parlaihenta- 

rismul a fost toldeauna o simplă formă, încredinţată 

subaliernilor săi pentru a o mania, — şi se pricepea 

numai Mirzescu. Numai puţin neîngăduirii absolute
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a personalităților, casul lui Stelian fiind aşa de e- 
locvent, şi lipsei tineretului, elementele nouă trecînd 
printr'o iniţiare lungă, sterilisatoare. Dar aceasta se 
datoria mai ales altui motiv, asupra căruia trebuia 
să ne oprim. - 

Toate celelalte *grupări aveau, sau măcar avuseră 
de curînc, un suflet: unul care le ducea la bine sau la 
rău, 'cum era tendinţa şi cum ieşia creaţiunea, care, 
la ele, era nu numai o datorie, dar îndreptățirea însăși a 
existenţei lor, iar acest suflet ieşia din contactul cu nația; 
une ori păstrat, alte ori numai la eruptiva origine a 
întemeierii lor, şi anume domenii de viaţă națională le 
puteau considera ca fiind mai mult în sama lot de- 
cît a altora. La vechii conservatori, mîndria înaintaşi- 
lor, legătura cu istoria națională, înălțătoarea con- 
“ştiinţă de ctitori: bătrânul general Argetoianu zicea că 
nu-i păsirează şi nu-și cultivă moşia pentru cîştig, ci 
„pentru a cinsti pămîntul ţerii”, adecă pentru a-i înfă- 
ţişa cuvenitul omagiu de fiu drept. Aceasta vibra şi 
ia Nicolae Filipescu. *Naţionaliştii-democraţi porniau de 
ia apropiata, entusiasta luptă literară de la „Sămănă- 
torul” şi o ideologie, statornică li rămăsese, care era 
peniru ei, chiar dacă mar fi să guverneze niciodată, dacă 
ar fi să-şi istovească viața suferind de nelipsitele prigo- 
iri şi mici miserii ale cluburilor, un crez sfint, un ar- 
iicol de religie; relaţia cu' desvoltarea unei noi litera- 

„turi continuă; în orice cuvînt, în orice atitudine a lor se 
simţia mirul. Ardelenii veniau calzi încă din războiul 
lor secular, cu amintirea recentă a insultelor, a caselor 
bombardate cu pietre, a închisorilor răbdate cu lunile, 
cu anii, şi ei erau pătrunşi de conștiința că întreagă ființa oamenilor de la dînşiie întrupată într'înşii, fără 
să aibă nimeni dreptul de a se atinge şi el de lucrul oprit, căci âr fi fost o obrăznicie şi o profanare; pe lîngă a- 
ceasia aveau, şi nu se jenau s'o arăte, de şi această COn- 
vingere se răzima pe aproape totala ignorare, din iner-
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"ţie, dar şi din voință, ca să nu trebuiască a recunoaște, 

a lucrurilor din Regat, — mai ales clanul unii—, că ei 

sînt; Occidentalii, Furopenii, purii, chemaţi a înlă- 

bura -grecisnu], bizantinismul, orientalismul acestor bieţi 

de  „regățeni” abia ieşiţi de supt Turci. La adevărații 

țerăniști — ceilalți trebuind să imite, ca străini adopiăţi, 

cu și mai multă exagerare, atitudinea — era seculara” 
ură contra „ciocoiului”, omului cu bani de la oraşe, 

„guleratului”, care trebuie, dacă se poate, stîrpit, pen- 

iru ca, în-loc, să se clădească pe „spinările. tari ale mi- 

lioanelor Statul cel nou: 'poporanist, cîtă vreme dicia 

Sibila de la Soroca, semi-Rusul care se răsese la faţă 
odată cu ceilalți Ruși, după ce, asemenea cu vechii re- 

voluționari, fusese terific de bărbos, o linereţă întreagă; 

apoi, după reţete economice, Statul pur ţerănist, închi- 

; nîndu-se la zeul colectiv al „maselor” în afară de na- 

: iune: mi-a fost imposibil, cît stăteam înpreună în 

lupta politică, să îmipiedec pe d. Mihalache de a-şi tri- 

mete delegaţii la congresul de la Sofia al lui Staboliis- 

chi, iar d-rul Lupu căuta ia Praga şi aiurea Internaţio- 

nala Verde. Mai e nevoie să spun cît de mult mîna de 

socialişti ameninţaţi și pedepsiţi cu închisoarea, Moscovi- 

cii, Cristeştii, se îmbărbălau din decalogui marxist ca şi 

; din compătimirea pentru mulțimile fără drept şi fără fe- 

| picire, sensibilă mai ales la cei din Ardeal, între cari 

; distinsa figură a osînditului Ciser, brutala voinţă a lui 

Dascal, pe lîngă quasi-naţionalii Jumanca şi Flueraş?: | 
ja fiecare succes al causei, şi aceasta cu toată duşmă- 

Bia dintre dinșii și comuniști, simţia cineva cum un nou 

aflux de vitaliiate li umilă vinele. 

Tiberalii aveau departe în urmă o ideologie, care 

avuse un sens cît era vorba de a se cuceri şi menținea 

“ „libertatea, egalitatea şi  fraternitatea”. Eroii lor erau . 

„ în capitole mai vechi ale istoriei, pe care o imitație din 

“ partea sutlelelor simple sau vulgare le batjocuria sau 

"le compromitea.. Rămăsese din practicele conspirației so-
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şii numai un fel de hermetism  uricios, cu catape- 
teasma fără altar la spate, şi v disciplină care stîrpia 
răpede orice poftă de rebeliune, nesupusul fiind sigur că 
va vedea trecîndu-i înainte toți neînzestraţii cari înde- 

“plinese strict riturile inclinaţiilor. Războiul contra” 
„desordinii”, campania contra „anarhiei”, apărarea prin | 
ordonanțe polițienești şi prin scoaterea armatei pe 
sirăzi contra „bolșevismului” nu' puteau să li trezească 
nicio simpatie acelor cari-şi aveau sprijinul în spionii de 
Palat sau în oameni ca Panaitescu, şeful, cu dosarul fie- 
căruia, după sistemul Sturdza, al Siguranţei Statului. 
Orice mişcare de jos li se părea pregătirea unei noi 
porniri subversive şi „Poporul” ajunsese a fi pen- 
tru dinşii năimiţii manifestaţiilor şi cîrciumarii cari 
„înscriu” pe cetățenii rurali şi, împreană cu jandarmii, 
fac alegerile. Fire ţesute în toate categoriile servitori- 
lor Sialului, de la copistul de Ministeriu, numit de dîn- 
şii şi care tot printr'înşii putea fi mai sigur favorisat, 
pănă la generalul de corp de armată care [i datoria 
înaintarea lui, şi care aştepta anii de pensie ca să 'se 
înserie la club şi să înceapă, la o vristă tirzie, o nouă 
carieră remuneratoare, înlocuiau frămîntarea cu idei, 
injeelarea cu pasiuni ale mulțimilor. Banii băncilor erau 
în stare, după a lor părere, să facă toate minunile: să 
cumpere la nevoie și Ardealul; despre mine şetul, cînd 
şi-a picrdut toate ilusiile că mă poate întrebuința, spu- 
seso că „mă va reduce prin foame”, 

“u literatura mavuseră a face multă vreme: era o po- 
doabă peniru serbătorile naționale, un mijloc de uio- 
plire a poporului, un articol de manual şcolar; am vă- 
zut cum înțeleşeseră „Sămănătorul”, care, odată ieşit de 
ia casieria Ministeriului de Instrucție, nu i-a mai intere- 
sa, pănă în momentul cînd şi scrisul a ajuns a fi o 
îorţă: atunci, răpede, supt numele doctorului Cantacu- 
zinc și cu dibacea manevrare a specialistului în propa- 
gandă Stere, se întemeiă, cu abonamente ordonate la fie-



„374 CELE DOUĂ LUMI DIN NOU FAŢĂ ÎN FAŢĂ 

care club de provincie şi cu plata regulată pentru fie- 

care ariicol—, 0, miseria revistei: noastre trasă în trei 

sute de exemplare şi 'datoare veşnic! — .Viaţa Romă- 

nească, unde, pentru atitudinea politică, „Nicanor. şi 

Compania”, întrebuințind toate perfidiile ironiei obraz- 

nice, îţi relua taleniul pe care i star fi întîmplat să ţi-l 
deie din greșeală. Reviste cum au fost Democrația pu- 

neau - formulele sociologiei moderne la îndemîna unui 

neo-liberalism  supraveghiat destul de strict pentru ca 

oamenii să nu-şi închipuie că au în adevăr dreptul de 

a reforma radical Statul romîn. lar firea potolită a poe- 
tului Ion Pilat, Brătianu după mamă, cu al său „Cuget 

romănesc”, era pusă la contribuţie pentru ca șă iea cu 

binişorul pe romanticii de douăzeci de ani şi să Ii 

arăte, în sunetul lirei adolescentului Orfeu, drumul sigur 
care duce la adevărata mîntuire. 

De aici şi înțepenirea pe încetul a țerii întregi, aşă 

de plină de avînt în războiu, supl guvernarea suu 

sup! influenţa indirectă a lor, căci de fapi toate par- 

tidele, afară de îndărătniciă, pedepsită, a naţional-de- 

mocraţilor, se modelau după dînşii, starea morală a 

-lerii nepărînd că permite parvenirea politică pe aliă 

cale: se întîmpla astfel cu noile grupări, Ardeleni, 

cari aveau, de alifel, de ia băneile lor şi de la subsisdiile 

bucureştene o oarecare iniţiare, ţerănişti, asociaţii poli- 

„itice cu uşile fără zăvoare, ci, din potrivă, larg deschise, 
“cu invitaţii de a pofti înlăuntru, ceia ce deplora cu a- 

atiția ani în urmă Filipescu la naşterea tachismului. 

In. Regat ce era cu zece ani în urmă se menținea: 
lumea lui Caragiale cu mult mai multe diplome, dar 

nu şi tot atita spor de civilisaţie adevărată, de producere 

a caracterului, prin care se ţine şi se asigură o ţară. Era 

o, jale 's'o constaţi la fiecare străbatere a oraşelor de- 
provincie, din care puţină grijă din partea unor primari 

fără politică şi. fără risipă ar îi putut face obiecte de. 

admiraţie pentru străini. 
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Basarabia, fără alte drumuri decit cele cîteva şosele 
ruseşti şi şleaul negru prin mijlocul sămănăturilor, era 
în prada aceleiaşi plebi evreieşti, rămasă. tot aşa de 
needucată, şi câteva naturi superior hamletice, Ciobanu, 
Alecsandri şi, mai ales, Gore, rămîueau, în veşnicele 
lor îndoieli, şi în ciuda buor însemiiate însuşiri, tot , 
aşă de neîntrebuinţate ca şi oropsita boierime a Catar- i 
şiilor şi a -altor doritori de a se întoarce suiletește. la po- 
porul lor. 

Citeva personalități bucovinene, unele cu ui trecut ca 
“al d-lui Dori Popovici, mânau mici grupări de înte- 
rese care, țintind spre Bucureşti, neglijau lumea mo- 
destă de acasă: Cernăuţul era poate cel mai neromănese 
oraş din Romănia, rare ori cîte un Radu Sbierea araes- 
tecîndu-se în ignoranța şi părăsirea mahalalelor. 

lar în Ardeal, noul regim; în: loc să învie micile, 
centre  romăneşti, Făgăraşul, Orăştia, Sebeşul, se a- 
runca, după datina sclavului liberat - care copiază 
pe stăpîni, trufaş spre capitala fără - niciun caracter 
a dominaţiei, maghiare, poate în zădarnica speranţă 
de a o putea cuceri cu țeranii, rămaşi ţerani, ai îm- | 
prejurimilor. Evreii: rămîneau Maghiari, iar - aristo= | 
craţia se închidea desprețuitoare „conira. oricărui cou- | 
tact social cu neamul vechilor iobagi ori cu întăţişiito- i 
rii cuceririi, usurpării. Vedeai acolo, alături cs a :ume 
de afaceri, care înfrăția în cîştig şi mai ales. în fraudă; 
pe toţi doritorii de iute îmbogăţire— ah, povestea ca-N 
selor celor cari plecau!—, alături de cetățile cu podul ri j 
dicat ale Saşilor în- genere impenetrabili. şi cu na-i 
ţia înciudată a Ungurilor, incapabili, ca orice neam, 
trăit din budget, de un iredentism activ, pe bietul nostru 
sătean, prețuit numai cînd era vorba ori de a-i impune 
votui pentru guvern ori de a-l stîrni pentru vre-o Alba- 
Iulie, din care nu înţelegea mai nimic. Improprietări- | 
rea nu era îngrijită de aproape, nu ca satisfacţie bru- 
tal a foamei de pămînt, ci 'ca principalul mijloc de 
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înaintare culturală. De la multele şcoli luate pentru 

românism se scoteau numai tinerele legiuni ale acelora 

cari, supt steagul d-lui Vaida Voevod: „Ardealul penira 

Ardeleni”, se pregătiau, că studenţi antisemiţi, clienţi sra- 

tuiţi, cu sila, ai teatrelor, ori ca dibaci „chemăriști”, 

redactori de ziare-revolver la douăzeci de ani, de favo- 

rurile budgetare pe care în casa lor nu voiau să le 

împartă cu intruşii regăţeni, cari fuseseră. cei dintăiu 
prefesori şi cei d'intăiu magistrați. Oraşe venerabile ca 
Blajul arătau aceiaşi tencuială jupuită pe păreții şco- 
ilor şi bisericii, aceiaşi lucie sărăcie de nemeș de la 

'1700 în casa de ţeran mai bogat a „Vlădicului” unit. In 
_- Secuime, unde se credea că sa făcut mare lucru: 

schimbînd prosteşte, ca în Dobrogea, nume străine 
de caracter istoric, se urmă supt Romîni desnaţiona- 
lisarea lentă a. alor noștri, lăsaţi pradă unor active 
organisaţii maghiare ca Biserica catolică. In Munţii 
Apuseni, purtaţi cu făgăduielile de la alegari, plingea 

prin bordeiele cu coperişul înalt şi cu uşa de să între o- 

mul în brînci aceiaşi milenară miserie în vecinătatea 

easielelor nobilimii trecute la parveniţii romîni fără a- 

vere, şi la gări, în margenea : lumii străine care se 

învedera astfel şi prin îmbrăcăminte, Dacul barbar în 

zdrențe negre se pitia la o parte. Afară de toi de par- 
tii, distilind fără respect faţă de nimeni injuria, toată 
hrana zilnică a intelectualilor era marea gazelă ma- 
ghiară iredentistă. 

Păcate cu atît mai grele, cu cît acum nimeni nu se 

putea scusa nici cu grija situaţiei externe, uici cu aceia 

a noilor aşezămințe. 

Toate acestea păreau că se uilă o clipă la încoronarea, 
Zăbovită, de la 24 Septembre 1922, a regelui şi a reginei, 

“Supremă răsplată pe deplin datorită faptei lor de cre 

“dinţă, jertfă şi neelintilă stăruinţă. In biserica, după 

„cea domnească. din Tîrgovişte, de lingă frumoasa, ve- 

.
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neruhila fundaţiune medievală a catolicismului, pe care 
căut:. so întreacă din avintul. turnului sprinten de la 

* poariă, se adunaseră fetele, acuma şi ele regine: a Gre- 
ciei, a Serbiei, ale părechii regale, trimeşii de distine- 
ție ai Statelor prietene, cu însuși mareșalul Foch, eu 
»concetăţeanul” nostru Berthelot, dar fără vre-un mem- 

“bru de Casă domnitoare, şi şefii celor mai multe cul- 

e 

turi. Ceremonia a fost bine ordonată, foarte decentă, dar 
speciacolul irupelor care defilară, numeroase, în a- 
ceste vremi de lipsă, asemenea cu cele care îştiga-" 
serii zilele neuitatelor birainţi, trecerea grupelor de ţe- 
rani chipeşi, în porturile lor minunate, acelea erau 
mult mai mult decît orice paradă a oficialităţii civile 
dovâda unei vieţi naţionale, care, neștătuită, neajutată, 
nesusținută se îndărăinicia să dureze şi să se desvolte. 
Militarii străini, oricât ar fi constatat un armament înve- 
chit şi disparat, pe care m'aveam cu ce-l schimba, au ră- 
ias adinc impresionați, aproape mișcaţi de această 
revelaţie. Totuşi, generalul Pâtin, după ce văzuse cele 
trei divisii „făcute din ciupeli”, îmi va mărturisi păre- 
rerea sa că, fără muniții, fără putinţa de a le avea, pro- 
vocaţi de Unguri, ameninţaţi de Soviete, „aveam tot ce i 

i 

trebuie pentru o nouă catastrotă ca aceia din 1916”, : 
nefiind în stare să resistăm măcar o săptămînă, pănă 
aim putea să fim ajutaţiI. 

Dar, faţă de supărarea partidului naţional, înţepenit 
înir'e atitudine de resistenţă, pănă la capăt, contra ori- 
cui, fie şi supt ochii de critică răutăcioasă ai adversari- : 
lor etnici, cari priviau pe îuriș, nu putea să existe o soli- 
daritate nici într'o astfel de zi. Toţi s'au ţinut lao parte, 

  

" Ibid. pp. 17-18 (şi incercarea de răspuns a generalului Mărdă- 
rescu, ministrul de Războiu, al cărui exagerat optimism se cunoaş- te). Opinia regelui, ibid, pp. 24, 49. El va chema Consiliul armatei ; “ibid, p. 35. Arătam şi reginei această stare de lucruri, ibid, p. 36 V. şi dbid, pp. %, 61, 195 (părerea generalului Samsonovici), 
149, zi. i 
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dear cîte un informator fiind sămănat prin mulţime. 

In Ardeal nu se poate încorona un rege fără voia ace- 

lora cărora pentru loaie timpurile, din generaţie în ge- 

neraţie, li aparţine Ardealul. Biserica unită, pe care 

o influențau şi motive confesionale, dîndu-se la spatele 

unei păreri a Sfintului Scaun, se ţinea după ușă, atunci 

cînd Ungurii, catolici şi calvini, şi Saşii, cînd Evreii, 

i Armenii şi Musulmanii credeau că nu se spurcă trecînd 

: | pragul bisericii ortodoxe: lucruri care nu se vor uita și 

! nu sevur putea ierta niciodată. 

In re priveşte partidul căzut prin conflict cu Co- 

roana, generalul Averescu trebuise să fie special in- 

vitat, printr'un ambasador anume, pentru ca să cou- 

simtă a-şi părăsi rancuna, şi, pentru ca să arăle îa ce 

calilaie vine, militarul încă drept și zdravăn îmbrăcase 

frumosul costum al cavaleriei, în care servise: el a fost 

tot limpul răzgiiatul reginei. Lîngă dinsul, venit-fără. ni- 

cio stăruinţă şi neîncunjurat de nicio atenţie, Marghilo- 
man, obosită umbră. 

Pentru a. da un sens noii sesiuni a Camerelor, ioan 

Brătianu, de mult bolnav— de şi se exagera sulerinţa 

| lui —, găsi proiectul noii Constituţii pe care, de alt- 

| îel, de mult îl dorise regele, Parlamentul acestui „aşe- 

'zământ fundamențal”. trebuind să vie, fiecare cu mij- 

" siunee sa, după acela al semnării tratatelor şi Gupă 

Pai 

acela al resolvirii chestiei agrare 'printr'o lege căreia Al. 
Constantinescu îi  adăugise acuma un -regulanient care 
de multe ori o corecta, şi în puncte importante. Noua 

misiune era anunțată în Mesagiul primit de majorităţi 

cu 0 deosebită căldură. | 

Pănă la discuţia textului elaborat de bătrîneţele, fără 

contact cu ideile moderne, ale lui Disescu, țara va avea, 

la Cluj ca şi, mai ales, la București, chiar şi la Timi- 

şoara. mai puţin la Iaşi, totuşi centrul mişcării, distrac- 

jia violentelor manifestații antisemite ale studenţilor, 

cari, în lipsa unui ideal în chiar învățămîntul lor,
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de pură tehnică savantă şi de ocupaţii absorbante în 
adevărate seminarii, iar, pe lîngă aceasta, îngrijorată 
de concurența evreiască la profesiunile libere, primiseră 
ideologia creștină a „erucii - bîrligate”: aşezaţi în că- 
minuri, care sînt adevărate căsărmi, unde Statul îi ţine 
şi pe basa recomandărilor politice, ca o datorie a sa, 
ori de-şi dau examenele ori de nu, ori dacă mai avem . 
nevoie de intelectuali iefteni, ori dacă mai toate locurile 
sînt prinse, mobilisarea lor pentru. spargerea de gea- 
muri, devastarea de sinagogi și luptele cu poliţia e lu- 
crui cel mai uşor de făcut şi, cu îngăduinţa unui gu- 
vern care-și menajă  puţina: popularitate, o și făcură 

“cu un entusiasm vrednic de o causă mai bună, — și în 
incultura mulțimilor e atîta de făcut, pentru mai mult 
decit o generaţie! Oposiţia, ai cării şefi erau aclamaţi 
în treacăt, se arătă fireşte încîniată. Reputația terii -1i 
era cu totul indiferentă. Intrerupte de serbători, sce- 
nele sălbatece von fi reluate cu şi mai mare furie în 
Februar, declaraţiile grandilocvente ale lui Ioan Brătia- | 
nu însuși că va face ordine rămînînăd fără niciun efecf, i , / 
Am fost huiduit de o bandă extrem de numeroasă pe | 

care poliția nu se gîndia sp împrăștie. Rectorului de 
la Cluj i se sparseră fereştile, dar acela al Acade- ; = 
miei Comerciale din Bucureşti, ca și alți profesori, încu-! N 
rajau. Ministrul de Instrucție însuşi a fost insultat, | 
— Ştiţi, cine sînt eu? a întrebat d-rul Angelescu, — Nu 
şlim.— Ministrul de Instrucție. — Să fii sănătos! Largul 
sprijin dat de publicul bucureştean acestei acţiuni de 

„un naționalism rătăcit :supt care de tapt colcăia anai- 
hia; conciiisul magistraţilor, al ofițerilor pretăcură o co- 
lecție ds “iecuviinţe copilăreşti în adevărată amenin- 
are cu revoluția. Legăturile cu Ungaria lui „DUINErus > 
clausus”, cu Germania revanşiştă nu se vedeau sau nu 

“se preţuiau în de ajuns. Unii țerănişti vroiau să ducă ini 
„işcârea și la sate, câia ce aminteşte anul 1907, cînde- 
rau alte nevoi, și alte îndreptăţiri. Se ajunse acolo încît 
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steagurile negre cu crucea încârligată erau sfinţite la Mi- 
tropolia din Iaşi, cei doi generali comandanţi fiind ală- 
turi de agitatori; doamne din societate vindeau pe străzi 
ziarul revoluţionarilor, cari nu mai ştiau de nicio autori- 

tate La Dorohoiu primarul conducea, cu musica, pe ma- 

nifestanţi la grădina publică. La Iași, oprindu-se con- 

gresul studenţilor, ei. se vor închide la Universitate ca 
întrun fort. 

Şi, cum era de aşteptat, alături, un fascism, încă timid, 
prinzînd pe tinerii ofiţeri, începea să „se _organiseze; i BI SELe 

„Prinţul Carol _se credea cîştigat Pentru € acest st_curent, 

i ior de vânători, care la Iaşi scrisese o cate frumoasă 

despre văzboiu şi avuse glas conira umiliaţilor lui Mar- 

'ghiloman, se vedea viitor Mussolini al Romăniei. Doi ge- 
nerali, încă ascunşi, îl depăşiră îndată. In Banat între ţe- 

rani apăreau. „cămăşile negre”-ale marşului spre. Bucu-” 

reşti. “Măsuri - tîrzii de cercetare nu putură descope- 
rii lucruri serioase. Dar lui loan.Brătianu însuşi i se 

presinta exaltatul fiu al lui Zelea Codreanu - -şi-fiul me- 

xitosului părinte Moţa cu somaţii privitoare la Bucovina; 

şi curind întrun ascunziş cu pumnale și revolvere se 

găsia lista miniştrilor cari trebuiau executaţi. 

Scandalurilor din afâră, care vădiau şi spiritul a- 

»arhie al. tinerimii inareptate spre toate violențele îi 

va corespunde, în Mari, ca un exemplu şi un îndemn 

din partea generaţiei mature, scandalurile din Parla- 
ment, mai ales din Cameră, cu prilejul discuţiilor Con- 

stituţiei, la care nu asistară Ardelenii, uniți acuma după 

multe „pertractări” cu tachiștii, dar în ruptură cu ţe- 

răniştii, pe al căror şef real, Stere, îl denunțam, din nou 

in Adunare ca trădător, cetindu-i memoriul pentru 

Berlin. Regele fu adus să vie la ceaiu în palatul lui M. 

Cantacuzino, unde găsi pe d. Maniu, care cu invier- 

'sunare refusase a face primul pas. Va urma o au- 
diență, dar numai pentru a declara că lupta va conti- 

1
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nua tot mai necruțătoare, ziarele partidului avînd ordin. 
să treacă supt tăcere orice legislaţie liberală. | | 

În această atmosferă cătrănită acţiunile generalului A- | 
verescu, deplin împăcat cu Palatul, marea lui manifes- - 
iație populară pentru „cucerirea” Bucureştilor cu trei 
generali se pregătia, şi era serios vorba de ai se da ! 
puterea ca dictatorului care singur poaie face Linistă 
Cine credea în asemenea posibilitate nu cunoştea însă N 
toate resursele de influenţă pe care despoticul prim- 
ministru le avea față de regele  hotărîrilor încete, şi - 
capabile, oricînd, de a fi anulate în ultimul moment, : 
"Cînd, pentru a se împotrivi „obrăzniciei” votării Con- 

stituţiei de un singur partid, oposiţia, națională, țeră- 
nistă, reveni în Cameră, el îndură strigăiele şi huiduie- 
lile— „calăi, ptui, ptui”, strigau cei dintăiu, „meriţi, tăl- 
harule, să fii băgat cu capul în urnă”; „eşti cel mai | 
mare bandit al Țerii Romăneşti”, țipa d. Iunian unui 
general care comandase Cu onoare în războiu; pentru 
d. Madgearu realisatorul, prin dibăcie măcar, al Romă- 
niei unite era un simplu „şarlatan”—, şuierăturile din | 
sirenă ale d-lui Sever Dan, gazurile astixiante ale cu- | 
tăvui preot de sai, aducerea cinematografului ca să 
înregistreze pentru străinătate priveliştea de cîreiu. 
mă; el toleră orice excese antisemite, bune pentru el, 
aricii rău ar fi făcut ţerii, ca un derivator de la lupta 
între partide, asistă impasibil la demonstraţia monstră 
de la 1-iu Maiu, în care armata a fost lovită, şi-şi 
urmă, bolnav, cum era, o linie cu care va ieși învingă- 
tor. DI i | 

Astfel se ajunse la votul luării în consideraţie a pro- 
jectului. Acesta era de fapt de o nulitate desperantă. 
Nimic din ideile vremii, nimic din amintirile unui tre- 
ut naţional, de care Disescu, Al. Constantinescu n'a- 

veau habar. Aceiaşi centralisare. acelaşi birocratism, a- 

  

1 V. ibid, V, p. 256.
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celași corset de fier în care de mult ni pîriiau vasele; 
aceiaşi lipsă de idealism, de organism, de elasticitate. 
Se crea pentru a înfrîna Camera un Senat cu notorietăţi 
naţionale: generali comandanţi, aleşi a zece legislaturi. 
Se mențineau două sisteme de vot pentru cele două Ca- 
mere şi „sulragiului universal erau să i se presinte ace- 
jeaşi liste de partid, distrugînd dreptul individuali-: 
tăţilor, Naţionalităţile erau complect trecute cu vede- 
rea, uitîndu-se însă a se spune — ceia ce a trebuit să 
coreclez — că Statul e naţional. Se suprima Biserica 

“de Stal— și eu a trebuit să adaug un drepi în al doi- 
lea rang al Bisericii unite, ca a doua Biserică romă- 
nească. După dorința regelui se păstra dreptul la suc- 
cesiune al rudelor din Germania. Evreilor li se recu- 
noştea cetăţenia, dar a trebuit să amintesc purtătorului 
de cuvint al lor, octogenarul Adolt Stern, cel mai bun 
iraducător al lui Shakespeare în romăneşte, că legea 
ca atare valorează puţin şi că „Evreimea însăşi trebuie 
să caute mijloacele pentru ca să între în cetatea mo- 
rală a poporului romănesc. 
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După votarea Constituţiei, oposiția națională şi țeră- 
niştă, pe care o unia aceiași palimă, dacă mu acelaşi 
scop; căută şi găsi alte prilejuri pentru reluarea scene- 
los de primitivism politic. La 7 luni amenințau cu be- 

“ele, la 8 d. Mihalache aruncă o urnă jos şi alta în ca- 
"pul unui chestor. Incercarea regelui de a se apropia de 
Ardeleni prin venirea la Sibiiu, pentru comemorarea lui 
Şaguna, nu reuși: aceiaşi abţinere de la banchet, a- 
ceiuși neatonţie a Bisericii unite. i 

Pe cind Ardelenii cutreierau Vechiul Regat în cău- 
iare de noi parlisani și d. Argetoianu, cerînd printi”o 

“frumoasă scrisoare către mine reluarea relaţiilor peste 
io ce iusese în trecut, se despărția de generalul Ave- 
rescu; al cărui loc ar fi voit să-l ieie în partidul pre- 
gătit acuma pentru putere, loan Brătianu lăsa liberă 
încăierarea între cele două tabere care se desemnaseră,
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într'o guvernare așa de putredă, la ai săi: Mîvzescu, de o o-parte generalul Văitoianu şi Al. Constantinescu, de 
alta, d. Duca făcînd funcțiunea de neutru. El luă pur 
şi simplu act de victoria celui dintăiu, care singur pu- 
ten să-i fie un adevărat succesor. | I 

Odată sesiunea Constituţiei încheiată, și acest incident 
terminat, primul ministru, de- obiceiu retras la Florica 
sau închis în casa din Bucureşti, îşi luă toate măsurile 
pentru a duce guvernarea sa pănă la patru ani, cînd 
de voia sa se -va reirage, şi pentru a pregăti pariidului 
un viitor în care, ca stăpîn al ţerii, să nu se poată 
încurea de nimeni. | | 

D. Argetoianu plecase de la- generalul Averescu, de 
Sigur, cum o lăsa să se vadă în discursul de la Ţi- * - mişoara, şi cu gîndul de a fi armătura din Vechiul + Regat, garanţie pe care regele o cerea neapărat pentru 
“ guvernare a Ardelenilor, cu cari stătea în. contact, . 
gata să accepte pentru „partidul unic”, dorit. de rege cu : 
noi toţi, şi o şefie de formă a d-lui Maniu, fără a me- : 

“glija nici pe d. Titulescu, ale cărui planuri le ştia. A- ! „* ceasta făcea din cei rămaşi în jurul generalului tocmâi ! ce trebuia pentru o riepericuloasă guvernare de va-! „ canţă. Asociarea d-lui Argetoianu, care-și reserva: iniţia- i 
tivele financiare—cu ținerea în samă a realității moneta-=. 
re — “şi-economice, cu mine, în noul partid „naţiona- i list al Poporului” (Maiu), nu-i va părea lui Brătianu  / că represintă o coricurență de ţinut în samă, după atiţia” ? ni de cînd se lucra cu o stăruință diabolică la anularea 
mea politică, şi sus, ȘI jos. Țierăniştii, legaţi cu Stere 
revoluţionarul şi capabili de ce dovediseră în Parlament 
—de altfel alături cu Ardeleno-tachiştii—, nu puteau fi consideraţi ca un partid de guvern. Regele rămînea deci 
la hotărîrea de a-şi păstra indefinit dominatorul auxi- 
liar, chiar dacă stăpînirea liberală nu însemna Şi nu pu- 
tea să însemne altceva decit un lînced oportunism, ne- 
întruntînd nicio greutate, ci așteptind ca paroxismele - 
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slrăzii să se potolească de la sine, indiferent de ce lă- 
sau în suflet unci societăţi desaxate. 

Astiel, în toamnă, Ministeriul, sigur că rămîne, se 
preschimba puţin, în sensul lui Vintilă Brătianu, care- 
şi urmăria cu tenacilate planurile de dominație în 
subordine. Se înlătura, după ce-şi îndeplinise misiu- 
mea de a aduce pe Bănăţeni, mediocrul Cosma, se tri- 
metea la odihnă d. Sasu, care totuși, la Comerţ, supunea 
toate hotărîrile sale vice-conducătorului economic al gu- 
vernului, şi d. Banu, a cărui fire de intelectual boem nu 
întra în cadrele tradiţionale ale partidului. Acelaşi 
Vintilă. Brătianu  impusese pe întreprinzătorul ingi- 
ner, de urită înfăţişare şi de reputaţie foarte discutată, 
Tancred Constantinescu, pe profesorul N. N. Săvaanu; 
numirea pentru Ardeal a istoricului Al. Lăpedalu, au- 
xiliar folositor pe lîngă foasta delegaţie romănaască 
la cenferinţa din Paris, om măsurat și de bun sfat, 
era datorită amintirilor favorabile ale însuşi preşedinte- 
lui de Consiliu. | 

Şi, “odată. această echipă de lucru alcătuită, cadetul 

Brătienilor începu, supt influența noului său sfătuitor, 
pus la Domenii, Tancred Conștantinescu, o întreagă o- 
peră de creaţiuni noi: cointeresările, „comercialisările”, 
în. care era adus a vedea mîntuirea. 

Era vorba de a. se cîştiga mai mult din proprietă- 
țile, administrate funcţionăreşte, cu ]us, risipă şi pier- 
deri, ale Statului, trecîndu-le în sama unor particulari 

„cu spirit de inițiativă sau unor tovărăşii de intere- 
: saţi. Părere curioasă la cineva crescut în cultul Sta- 

tului; spre care totul să vie și care singur poate îngriji, 

liber de preocupări de pradă, interesele societăţii! Era 

cu atit mai neadmisibil sistemul, la care se aţinzau 
cu nerăbdare atilea guri lacome, fireşte ale partisanilor 

politici, cu cît nu erau la noi nici capitalurile gata de 

a fi puse la disposiţie, nici curajul de risc, nici spiritul 
de creaţiune, nici cunoștinţile” tehnice. Era de așteptat
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ceia ce, de altfel, s'a şi întîmplat, o evaluare catastrofal de mică a aportului Statului şi o acceptare fără niciun control serios a condițiilor din cealaltă parte. De al- minierea, peste sfaturile pe care le-am notat mai sus era şi amintirea acţiunii. proprii a lui Vintilă Brătianu în chestia tramvaielor Comunale, care adusese conflictul dramatic cu P. p. Carp şi căderea acestuia; numai cât acuma planul era mult maj vast, înglobînd toată zes- trea ţerii. In felul cum era adus şi tu oamenii cari mi- Şunau mai tîrziu nu era nimic mai uşor pentru un COm- pulsator de dosare de calitatea d-lui Madgearu decit să vie zilnic cu descoperiri, destăinuiri şi „înfierări”, care de la un timp au prefăcut Camera într'o arenă în care se ciocniau zilnic aceşti aprigi luptători cari aveau. atitea puncte comune de Cugelare şi de temperament. Proiectul de lege s'a votat cu discursul ministrului spus. la stenograti, cu huiduieli şi o mică bătaie Pe cînd aceşte afaceri se tratau în Parlament, sirada | îşi reîncepea activitatea: studenţii, de o parte, siguri de achilări, care li dădeau prilej de serbătoriri ale coInp1lo- tiştilor, fasciştii militari, de alta. Olimpianismul pri- mului ministru nu vedea în această destrămare morală decît incidente, unele tota] indiferente, altele de tapt ne- plăcute, cîteva chiar utilisabile, dacă nu profitabile, în deplinul înţeles al cuvîntului. 
O călătorie mai lungă a regelui în străinătate, altă aingiiere a unei vieţi în general năcăjite, mîngiiere ve- nind din felul cald cum a fost primit mai ales în Elve- ţia, întrerupse activitatea Parlamentului, care conlinuă "cu discuţia unor legi economice și militare, cu mai puţin zgomot şi mai puțină trivialitate decât pănă a- tunci, țerăniştii şi naţionalii—aceştia după ce răspinsese- ră, cu privire la posibilitatea „partidului” unic, oferta, clară, sinceră, loaială, pusă în scris de mine — fiind o- cupaţi cu negocieri de fusiune supt egida marelui unelti- tor, neobosit în clocirea de planuri, Stere. Aproape în, 

25
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acelaşi timp cînd generalul Averescu încerca la Bucu- 

„ reşti o mare manifestaţie de ţerani veniţi ca într'un 

marş cuceritor să-şi salute şeful şi să ceară puterea pen- 

tru dînsul, care promitea regelui un împrumut italian 

şi recunoașterea şi de Italia a actului din 28 Octombre 

1920 pentru Basarabia, se ajungeala înţelegere a naţio- 

nalilor ardeleni cu ferăniştii, pe care o va rupe toamai 

cel care legase ițele şi căruia i se făcea un loc prea 

„ mic: Basarabenii lui erau puşi să denunțe îusiunea abia 

încheiată, ceia ce aruncă un diseredit durabil asupra. 

Ardelenilor (August). De şi, la Craiova, oferiam parti- 

dului lor o înţelegere, „cu. braţele deschise, dar nu şi 

cu ochii deschişi”, ei rîvniau tot la unirea. cu puterni- 

cul partid de clasă. 

Camerele continuau însă în acest timp şi lucrau a- 

cum, potrivit cu îngăduirea regelui, care promisese lui 

Joan Brătianu că nu-l va opri în votarea „legilor 

organice” ce trebuiau să complecteze Constituţia. Se a- 

duse în discuţie întăiu o mai largă lege a minelor, ca- : 

re putea atrage capitalul străin cu care Vintilă-—Bră- 
„râu arăta. că ar putea să se împace, apoi cea dintăiu 

“din legile școlare. ale d-r ului i Angelescu, pentru care 

băsa Bl putea fi decit şcoala de Stat, cu progran-unie-şi > 
x CU supravegherea. revisorilor,_sub-revisorilor_ și jn=__. 
spectorilor de partid, cu “manualele aprebate;-făcîndu-se 

E nai, pin. 19€ “şcolii maţionalităților, _celeij_ conlesior 

r
a
 
t
r
 

tive o libere, adese | ori i tecunde, din ale: căror vesullate. şi 

şcoala publică are de câștigat. Pentru motive pe care nu. 

le pot desluşi, această sesiune, care ţinea de opt luni, cea 

mai lungă în analele Parlamentului nostru romîn, era 

închisă, dibaciu, de loan Brătianu fără a se deschide 

măcar şedinţa, la 13 Iulie!. Poate o urmare a conflic- 

    

1 Peste cîteva zile, regele deschidea cursurile de la Vălenii-de-“ 
Munte vorbind, în telegrama de mulțămire, de „atmosfera bine- 

i
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tului cu guvernul american, care cerea cu stăruință plata unor datorii prea mult rămase în urmă şi făcea şi obiecții asupra legii minelor, ministrul Statelor U- nite, Jay, amenințînd cu plecarea: mi se vorbi de o au- dicnță de trei ceasuri a primului ministru, care şi-ar fi oferit şi demisia, arătînd însă că nu de pe urma străină- tății trebuie să plece un Suvern romîn. Aceasta se va petrece numai peste opt ani, în 1939. - | După o vacanță stearpă Camerele . se adunară din ncu, într'o atmosferă srea, a doua zi după înăbuşirea revoltei din Sudul Basarabiei, la Tatar-Bunar, unde a- pariţia unei bande Sovietice g SIse Sprijin călduros la! "Hhinoritarii bulgari, dar cca mai hotărită împotrivire la bogaţii coloniști germani, după uciderea la Iâşi, de un. descreierai, a prefectului poliţiei, în mijlocul canibalieei bucurii a tineretului, sedus, și după scandalul paşapoar- „telor, pentru Statele Unite, cu încercarea de sinucidere a unui general, fratele chiar al ministrului de Interne. Se anunţară proiectele de legi: administrativă, bisericească, a d-lui Lăpedatu, care introducea pe mireni în conduce- re-—se va mîntui cu crearea, cerută şi de mine, a Patriar- hiei—, dar ele nu veniră încă. Şi în acest timp tulbu- rările studenţeşti se țineau lanţ la Cluj fără ca autorită- țile să îndrăznească a interveni. 
În situaţia politică, aşa de nelămurită, ceia ce permi- lea unui guvern cu totul usat şi unor Camere obosite să mai rămilie, o Oarecare lămurire păru că se ca- pită! prin realisarea, mulțămită stăruinților neobosite ale d-lui Argetoianu, a fisiunii dintre naționaliștii Po- porului şi cei ardeleni. Basa de principii erau cele pZece puncte”, asupra cărora se căzuse la înţelegere în- tre prietenii d-lui Maniu şi țerănișştii cari rupseseră pen- iru a păstra pe Stere şi de teamă să nu se găsească şi 

făcătoare de unire sufletească naţională“ (îbid., p. 182). EI arăta cît îl -dor discordiile în care la fiecare clipă îi se cerea să fie judecător. 
”
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a 
A 

“înaintea mea prin încă o fusiune (Februar). Din acel 

d moment, de fapt eu deveniam incomod, jenant, şi pu- 

A Neam so observ încă din prima zi, prin felul cum vestea 

ÎI mi-a fost comunicată la Paris, unde făceam cursul micu 

obișnuiti. Dintre Ardeleni, nu toți mulțămiţi—în ce pri- 
veşte pe foştii takişti, cari odață mi. se oferiseră mie şi se 

supăraseră că prietenii miei. voiau să facă o selecţie, 

de fapt necesară, ei erau de mult hotărît contra—, 

d. Guldiş, om cu memoria tare, era cel inai împoairisitor, 

şi pentru că dorința sa de alte legături îl ducea ne- 

conienii de la liberali la averescani, cu toate solidele 

sale principii sociologice și ce trebuia să-i fi lăsat în su- 

îlei o activitate naţională aşa de lăudabilă. Din partea 
țerănjştilor, = espiosie de injurii, pe care ar îi !rebuit 

so oprească amintirea atîtor relaţiuni bune, întîmpin: 

creațiunea noii forţe politice care li-ar putea tăia dru- 

mul, iar, într”o întrunire la Brăila, generalul Averescu, 

„care e de obiceiu răpede la calificative cînd are vre-un 

năcaz, făcea din mine, nici mai mult, nici mai puţin 

decit instrumentul „liberalilor”. Şi, totuşi, întrebat de 

la Bucureşti dacă mă opun ca şi generalul să între în 

alcătuirea care se formase, răspundeam telegrafic: „fără 

rancună, foarte bucuros”. Cum arătam în aceiaşi misivă, 

zăboviam. în Apus numai că să nu se creadă că am ve- 

leiiăţi de a mă impune unor oameni cari ştiam bine ce 

puţin vreau de mine?. 
După ce admisesem chiar propunerea ca d. Maniu 

să cunducă alături de mine partidul fusionat, un rol mi 

se reserva: acela de a porni eu lupta contra lui Îuan 
Brătianu, ceia ce ar lămuri siluaţia neclară în ce pri- 

veşie conducerea. Ocasia se presintă îndată: bliîndul Ha- 

| lippa fusese arestat în Basarabia sa și lovit de un ofiţer 

"de jandarmerie. Chemat la răspundere, guvernul răs- 

punse slab, prin sub-secretarul de la Interne Tătărăscu. 

  

 Ibid., pp. 208-10. 
* Tbid., p. 221.
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care, fire oltenească violentă Şi amator pasionat al pro- prie; sale retorice, părea că priveşte supt un rece ra- port de critică toată această urâtă afacere, capabilă de a 
trezi cea “mai călduroasă indignare a oricărui om cu simţire; el o „explică”, revenind cu explicaţiile” -păl- 
muitorului însuşi, ceia ce îngreuiă greşeala de tact. D-rul Lupu, țerăniştii, pănă atunci aşa de nedelicați faţă de mine, cereau o luptă aoposiţiei coalisate, dar numai 
peniru răsturnarea guvernului, fără niciun angajament pentru viitor, şi propunerea, fireşte, se acceptă. 
Neprevăzut, atacul comun de la 17 Maiu în contra re- 

giimului deconcertă 1. Brătianu, atacat personal, cu 
violenţă, şi din causa obişnuitei sale atitudini sfidătoare. 
părăsi foarte turburat — probabil şi din causa relei 
stări de sănătate, care se ascundea, cu dibăcie—, banca ministerială. Pentru întăia oară, din causa noii mele si- 
tuaţii, trebuia să mă pun la nivelul patimilor deslăa- 
țuite, cu toate că păstram sentimente din vechile noa- stre legături, față de omul de mare merit, care totuşi 
necontenit îmi stătuse protivnic în cale. Dar d. Duca, liniştit în momentul cînd poetul Goga, foarte iritat pen- tru motive necunoscute mie, voia să-mi arunce în cap 
ceasornicul stenografilor, mă asigură că, orice ar fi, Ioan Brătianu va merge pănă la capătul legislaturii. 
“Oposiţia coalisată — q. Argetoianu voia şi iusiunea, ” imediată, cu ţerăniştii— credea însă altfel. Noi: scanda- luri în Cameră, succesul convocării unei mari întruniri ia Bucureşti o întăriseră în părere, şi noul partid „unaţio- 

nal” fără alt adaus era Sigur că-i revinemoştenirea, pen- 
inu pregătirea căreia, la sfîrşitul sesiunii, am fost ce- lega! la regele, care abia se ridicase dinti”o boală atît de grea, încît îi ameninţase viața. Aceasta părea cu atît mai indicat, cu cât, la Curte, stăruinţile pentru generalul A- 
verescu se făceau grozav de insistente şi Ioan Brătianu, 
în clipa cînd anunța că el va face alegerile comunale după noua lege, pierzîndu-și calmul, trata oposiția de 
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„cîni”. Incă odată, din causa atmosferei irespirâbile, 
Parlamentul se închidea prin surprindere, la 26 Iunie. 

Audiența mea, peste două zile, avu acest îndoit resul- 
tat: siguranţa că regele nu schimbă guvernul decît după 
volarea - legii electorale, pe care deci şi de aceia 
loan Brătianu o zăbovise pentru toamnă: ca să-şi aibă 
quadrieniul complect, şi declaraţia că, pentru succesiune, 
trebuie neapărat, în prima linie să se asigure ordi- 
nea, din nou şi din multe locuri ameninţată. De 
fapt, la Focșani o sfida întrarea triumfală pe cal 
alb şi cu  buzduganul în mînă, în fruntea a sute de 
jerani, -a ucigaşului prefectului de poliţie din Iaşi; agi- 

„taţii contra schimbării calendarului erau făcute, în Mol 
"dova-de-Vest, de călugări fanatici şi de țerani aproape 
nebuni cu salbe de icoane la git; doi bandiţi faimoși 

| despoiaseră în Dîmboviţa şi pe popularul domn Miha- 
lache; la Iași tulburări antisemite izbucniau din nou, 
şi la Vasluiu se va trage contra ţeranilor înebuniți. Re- 
gele a pomenit cu mînie și desgust numele lui Stere. 
El mă asigură că nu sa luat niciun angajament faţă 
de nimeni, deci nici faţă de generalul Averescu,—asupra 
căruia nu mai avu niciunul din calificativele ironice de 
odinioară, . | 

Dar alegerile la Camerele Agricole, în care oposiţia 
coalisată căpătase un însemnat succes, anumite atitu- 
dini jignitoare -ale primului-ministru iață de regele 
întors după o cură în străinătate care păruse a-l între- 
ma puţin după îlebita grea de care suterise,— a putut 
merge la Exposiţia din Chişinău,— schimbară atmosfera 
şi ma; mult contra guvernului, căruia totuşi i se reserva 
legea electorală, —pe care de sigur alţii ar fi făcut-o mai 
largă, şi aceasta nu convenia Suveranului, spirit de 
fapt conservator şi autoritar—, ba chiar şi budgetul.; 
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1 Ibid., V, pp. 36-9. Confirmare prin audiența d-lui Argetoianu 
ibid, pp. 40-1. CE. şi ibid., pp. 41-2.
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Necontenitele, desgustătoarele şi mai ales ridiculele 
negocieri cu țerăniştii pentru locuri în comitetul de con- 
ducere în cas de fusiune, pentru condiţiile în cas de 
colaborare — patru Ministere: Agricultura, Comerţul, 
Justiţia (pentru “d. lunian), Intemele sau LExternele 
(pentru d-rul Lupu)—, pentru relațiile ce aş îngădui să 
le aibă cu mine Stere—, şi-i refusam persistent pe cele 
personale,—pentru locul lui în Ministeriu, represintau o 
pierdere de vreme — dar d. Maniu şi chiar d. Argeto- 
ianu. aveau atîta! — şi o compromitere. Acestea toate Lă- 
trundeau fireşte şi la Palat, şi influenţau asupra regelui 
pe care suferinţile fisice, cu îngrijire ascunse, îl făceau 
brusc şi acru, cum nu fusese niciodată, răpindu-i voia 
de a gl umi, cu care ne deprinsese. La 2 Novembre eram 
primil cu o vădită răceală pentru a mi se spune care 
sînt condițiile pentru orice guvern, pe care «e liber â 
şi-l alege după interesele țerii: „garanţia ordinii, păstra- 
rea continuității şi o mînă tare”, trebuind să se dea pen- 
tru toate trei şi o garanție. Un singur partid,—nici vorbă 
de a introduce pe un Stere în noul cabinet,—. iar „par: 
tidul unic” dacă se poate — şi acela avînd raporturi 
civilisațe cu celalii. . E 

În urma acestei explicaţii cele două părţi, pe care 
le doriam, cu orice Prej, unite, îşi făceau concesii re- 
ciproce, suficiente. pentru o guvernare împreună; na- 
ționalii ar fi să aibă două treimi din “locurile în 
Parlament sau ceva asămănător ; întinderea expro- 
prierii, dorită de d. Mihalache, ar fi so decidă regiele. 
Dar numai cine a avut a face ori cu „cei o sulă” ai 
Ardelenilor ori cu spvietul țerăniştilor ştie ce infinitate 
de chin e o diseuţie cu acești oameni. Resultatui, care: 
se şi putea aștepta, a“ fost că, în ciuda alegerilor pe 
care le luam una după alta, la jumătatea lui Decembre, 
generalul Averescu era aşa de sigur de succesiune, încât 

  

2 Ibid., pp. 63-4.
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declarase că nici nu-i pasă de aderenţi şi-mi propunea 
numai o reluare de relații, cu declaraţie. publică, în Ca- 
meră, dacă numai aş declara că n'am pus niciodată la îndoială onestitatea sa personală, de altfel evidentă. 

In acest moment, pentru a zdrobi speranţele naţiona- 
lilor, cari pierduseră ocasia unică, dar şi ale ţerăniştilor, 
cari-i ajutaseră la aceasta, Ioan Brătianu dădu marea lovitură care trebuia, nu numai să asigure viitorul par- 
tidului său, dar şi să-i aservească pe mult timp. Coroa- 
na: chestia, noua chestie a prințului Carol. 

Ne. se poate spune ce a înşeannat pentru un popor di- 
naslic, iubitor al Domniei sale din veac în veac, copilul 
regal, cel d'intăiu vlăstar născut pe pămînt romănese 
ai noilor săi stăpînitori. Cu aţat mai inult, cu cât au 
ni-a plăcut prea mult demnitatea rece, pe care am 
preţuit-o și am respectat-o, şi timiditatea, oricît de o- 

- meslă şi de delicată, n'a putut cuceri firea unui popor 
vioiu şi plin de inițiativă, căruia-i place avîntul şi im- 
Provisaţia, încît iartă şi capriciul, interesîndu-se la nou- 
taiea lui. 

Voinic şi frumos, cel d'intăiu născut al princesei Ma- „Tia a fost crescut cu o libertate pe care ă îngăduit-o şi 
regele Carol, odată așa de sever pentru sine şi pentru, tot ce-i era în preajmă. Poporul nu ştia că aceasta 
e educaţia englesă, dar găsia că sămăna mult cu aceia 
pe care el însuşi o dă alor săi. S'au adus învinuiri "pre- 
ceptorului elveţian Mârlin, care ar fi strecurat elevului 
său o noţiune precoce de republică; oameni cari l-au cu- 
noscut m'au asigurat că „anarhistul”, aşa fără disciplină 
ptusiană, era om de bine, care şi-a "făcut datoria în con- 
Ştiinţă. Băieţii cari fac zgomoi, cari calcă poveţile pă- 
rinteşti pentru o escapadă cu haz şi cari nu-şi suprave: 
ghiază prea mult vocabulariul sînt foarte adese ori, 
dacă-i prinde, dacă li se şade, cei mai îndrăgiţi. Ast- 
Îel' sau cules toate năzdrăvăniile ieşite din gura co- 
pilărească şi ele au fost socotite ca de bu» augur peutru,
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viitor, începînd cu ocuparea fără a o cere nimănui a 
tronului mîndrului său străunchiu. 

Nu s'a dai un Vasile Păun şcolarului, ajuns, după do- 
vezi de frumoasă caligratie, păstrate încă la Museul |, 
din Sinaia, în clase de liceu, ci un număr de profesori | “ în adevăr aleși au fost însărcinaţi cu instrucţia lui. Intre 
alții, acel Munteanu Murgoci, care, cunoscător în a- 

“tâleu domenii şi aşa de priceput în a face ştiinţa pe în- 
telesul oricui, dădea însuşi exemplul a ce poate fi un | 
om întreg şi liber în cugetarea şi în acţiunea sa. Am 
avut cîndva actele bacalaureatului trecut de copilul mai 
mare al Moştenitorului. şi ele cuprind o frumoasă măr- 
turie de învăţătură şi de pricepere, cu un caracter cu to- i i iul personal, ceia ce în lumea prinților bine crescuţi lip- AX 
seşte prea adese ori, meșteșugul educatorilor fiind acela 
de: a crea *păpușa solemnă pentru stricta îndeplinire a a 
datoriilor constituționale. ! | Prin Murgoci am ajuns a cunoaşte firea spontanee 
a celui menit să fie regele Romăniei. De la dînsul am | A = 
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allal că nu sămăna cu boieraşii ce i se dădeau ca tova- 
răși de jocuri şi de la cari se poate învăța mult răs- 
făţ şi câte altele, că a creat o bibliotecă de cărți romă: |, 
nești pentru soldaţii corpului de gardă, că el însuşi, eare Y 
vorbeşte ca un Romîn, caută, de şi limba de la Palatul 
din Cotroceni era, fără excepţie, cea englesă, cărţile a. . $ ceslea în limba ţerii sale, pe care le înţelege şi le iu- 3 
beşte. Invăţătorul îndrăgit de: ucenicul său asigura CĂ 
prinir'însul lucruri mari se vor putea face, lucruri ie-. 5 
şind din comun, şi ţintind spre scopuri înalte. ! ' 

Şi despre purtarea tînărului ofițer se spuneau numai 
lucruri care ne mişcau. La trecerea unui vad i se oferia i 
calul, dar răspunsul veni iute: „Sublocotenentul merge 
pe jos”. 

Doritori,. pe vremea politicei cu Tripla Alianță de 
cuceririle întregirii naţionale, le vedeam ieşind fireşte 
pe vremea cîrmuirii lui, pe care, dată fiind firea bol-
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năvicioasă a prinţului Ferdinand, mulţi o inodau direct 
cu aceia a întemeietorului Regatului. Liga. Culturală, 
din congresele ei, îi telegrafia ca realisatorului chemat al 
unilății naționale şi, cînd regele Carol a trimes la 
cursurile de la Vălenii-de-Munte cu tendinţe iredentiste 
pe acela care-i purta numele—şi ce cald mi-a mulțămit 
pentru primirea lui „entusiastă!—, trei lecţii făcute anu- 
me pentru adolescent se încheiau cu perspectiva ace-! 
ieiaşi realisări supt el, cu generaţia lui, a Daciei de mult 
visate. 

La Universitate, unde a asculiat, întovărăşit tot de 
“guvernorul militar, generalul Perticari, din ordinul dom- 
nitorului cîteva cursuri de istorie ale mele, n'a avut pri- 
lejul de a întra în raport cu acești tineri, cari, ieşiţi din, 
greutățile unei vieți sărace, i-ar fi fost de sigur buni to- 
varăşi. Ei priviau însă cu încredere la blondul camarad 
de citeva zile, cu care, pe linia îndrăzneață trasă de în- 
vățămîntul nostru, îşi jurau să facă bună ispravă pe 
druinul de oaste al strămoșilor. 
Nu crezusem bună ideia, la care regele Ferdinand ţi- 

nea morţiş, de a întrerupe vechea pregătire prin anii 
de regiment la „Berlin, de şi acolo, în contact chiar 
cu imperiosul monarh al Germaniei, prințul a dovedit 
că nu se sfiește a apăra ceia ce ştie în adevăr. - 

A venit războiul, cu tot ceia ce. putea să coboare ne- 
obișnuit şi neîngăduit în suflete încă neîncercate, şi a 
irebuit ca acei cari-l cunoşteam, cari ni dădeam samă 
de ce este în fund să venim în sprijinul tinărului a 
cărui vorbă liberă începuse a-i face duşmani. Am do- 
vedit că sînt cîțiva cari ştiu să sărute şi buzele amare. 
lar, mai tîrziu cînd cavalerismul bărbatului îață de 
femeia pe care a iubit-o l-a adus la anume atitudini pe 
care înțelepciunea oficială e obișnuită a le sancţiona, 
sa găsit vorba drept la inimă care frînge cerbiciile, a- 

: tunei cînd temeiul este înţelegător şi bun. 
Prinţul a ajuns să cunoască apoi multe ţeri, unde a
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ştiut să represinte demn țara căreia-i aparţinea. Pretu- tindeni, peste tot ce fusese la mijloc, el ducea aceiaşi legendă a copilăriei, aceleaşi speranțe legate de viito- rul său. 
” 

„A venit maturisat. Regele avea ochii în lacrimi cînd vorbia de căsătoria fiului cu graţioasa şi cumintea fiică a regelui Greciei, şi aceiaşi duioşie a avut-o în suflet / cine i-a văzut la începutul căsniciei, binecuvîntată în curînd cu un copil drăgălaş, în cele două-trei odăiţe de jos la Cotroceni, unde abia se puteau învîrti. O familie 
de care nu se “putea vorbi decît bine: oaspeţii de la Congresul de bizantinologie au ieşit fermecaţi de recep- ţia de la dînşii. Planurile culturale, pornite din aca- „iaşi iubire a cărţii, F undația pentru sate, înţelegerea că, nu prin Ministeriu numai se trezeşte mintea unei națiuni inteligente îl puneau în cea mai favorabilă lu- mină, 

” 
Dar, în Italia, unde avuse, în vederea altei legături; o splendidă primire la Florenţa, tînărul cunoscuse un regim excepţional: al d-lui Mussolini. Ca pe toţi aceia 

cari făceau parte din Romănia nouă, fie şi cu zece, douăzeci de ani mai bătrîni decît dînsul, miseria taate- rială şi morală a alcătuirilor de cluburi, parasit după 
parasit, cît să nu-i mai poată suporta naţia, trebuia 
să-l desguste, și astfel ajunse a se gîndi la alte forme de guvernare, căutînd cu ochii oameni fără frică, de cari 
sar putea servi pentru aceasta—unul dintre dînşii fiind, 
de la început, d. Argeteianu, pe care-l credea de lalie| |, să o poată face. De aceia i sau atribuit şi legături SC 
cu un fascism de tineri ofițeri care mă îngrijora, căci 
lucrurile mari şi îndrăzneţe nu se fac în orice inoment, 
şi cu oricine, fiindcă alifel se strică tocmai ce are în 
vedere încercătorul. 

Da Aceste momente au trecut, însă nu fără să trezească 
la cei ameninţaţi o aprehensiune foarțe naturală. Iarăşi, cînd e vorba de lovituri care să schimbe viaţa unei na- 
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țiuni înoroite, aceia cari au interese să nu se mişte roa- 
tele nu trebuie înştiințaţi. In special se simţiau ame- 
nințaţi liberalii, în primul rînd personalitatea excep- 
țională, deprinsă a trată de sus pe ioată lumea, care 
era în fruntea lor şi care de sigur avea dreptul să fie 
întîmpinat de oricine cu respect. EL află apoi imediat, 
într'o ţară în care totul se spune, că prinţul e contra noii 
Constituţii şi a unor anume practici de guvern pe care 
regele Ferdinand credea că trebuie să le tolereze. 

Cînd, în primăvara lui 1925, Suveranul căzu aşa de 
bolnav încît i se numărau zilele, Moştenitorul uu sa 
putut opri de a lua tonul de stăpîn, în Palatul care era 
să fie al lui și în care n'aveau ce să caute suspecte în- 
Îluenţe străine, şi faţă de miniştrii de cari ar fi avut 
a se servi. Războiul era din acest ceas hotărît. Un mare 
şi puternic partid, un om de o voință de fier şi de o 
mândrie care întrecea şi această voință, se holări să 
meargă pănă la capăt, şi princiarul său adversar nu-şi 
dădu samă că faţă de astfel de primejdie viaţa celui a- 
menințat nu trebuia să presinte niciun punct care să 
ajute atacul. 

Se şiie că prinţul a plecat la Londra pentru înmor- 
mîntarea reginei Alexandra. In loc să se întoarcă, el ză- 
bovi. Il îndemnau la aceasta, pe lîngă motive personale 
care mai bine n'ar fi fost, anume atitudini ale guvernan-, 

“filor faţă de rostul său în oştirel, anume _piedecci şi sus- 
piciuni pe care o astfel de natură nu le poate suferi, 
Se ară în anume cercuri despre o nouă părăsire de 
drepturi, Trimes la Veneţia, unde se 'afla prinţul, mi- 

„nistrul Palatului, d. Hiotu, crezu că se biruie un astfel 
de caracter prin somaţii de supunere imediată, cu is- 
călitura supt condiţii scrise, care erau grele. Resultatul 
îu chemarea, în ultima zi a anului, atunci cînd şi cel 
din urmă dintre oameni se simte fericit în mijlocul fa- 

1 O-părere competentă în chestia avioanelor, ibid, p. 31.
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miliei sale şi face şi primeşte urări pentru zilele ce vor 
veni, a unui Consiliu de coroană, pe care anume 
ziare iniţiate îl şi puseseră în perspectivă, înştiințind că 
regele va lua o hotărîre care va uimi, | 
An ascultat şi eu, între cei d'intăiu, mărturisirea de- 

„plină; scăldată cu cele mai amare lacrimi, a regelui, a 
părintelui, a bolnavului care simţia că zilele-i sînt nu- 
mărate. Am ieşit cu încredințarea că nu se va rosti o 
hotărîre: sufletele omeneşti au atîtea taine, şi numai în 
liniştea cea mai perfectă ele se pot schimba. Dar, pe 

- lîngă aceia cari aveau soluția gata!, se găsiau fruntași ai 
oposiției ca Ardelenii, dd. Maniu şi Vaida, primul avind 
două păreri care nu făceau cît una singură, celalt do- 
ritor să ştie „din ce va trăi tînărul”, ori ca d. Miha- 
lache, căruia-i îusese tăcută lecţia de Stere, sigur că 
astfel face să se uite trecutul odios şi cîştigă pe rege 
prin însăşi durerea lui. Astfel apărarea mea înduioşată 
a rămas isolată şi, în şedinţa de seară din vechiul Pa- 
lat al regelui Carol a cărui umbră o simţiai, îndurerată 
că dinastia, scopul vieţii lui chinuite, se cufundă, era ge- 
neralul Averescu, care-şi asigura astfel Succesiunea, era 
un Patriarh în care nu s'a trezit marele duhovnic. Hotă- 
tărîrea căzu nemiloasă, în gesturile imperioase ale lui 
Ioan Brătianu și lui Al Constantinescu. 

Intors de la această execuţie sumară, de la acenstă 
sirangulare, săvîrşită cu o diabolică voluptate, de apă- 
rătorii unei morale care forma doar însăşi esenţa vieţii 
lor, scriam la Ploeşti cîteva rînduri despre „un om mai 
puţin”. Peste două zile Camerele erau adunate pentru 
a „vota” ceia ce li se spusese limpede că este voinţa 
nezguduită a regelui. Şi comedia tragică se va repeta şi 
aici;: deocamdată, tovarăşii miei de acţiune, d. Maniu, 
d. Argetoianu, stăruiau asupra mea ca să nu ieau cu- 
vîntul, ceia ce „ar deranja tot ce era pus la cale 

7 

  

: Totuşi cumintele. bătrîn Pherekyde ar fi fost contra ei. 

9
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. 

Nu PE | , A peniru a căpăta singurul lucru interesant: moşteni- 
A „Tea puterii. În convorbirea pe care mi-o ceruse re- 

gele și în care am avut dureroasa datorie de a spune 
1 adevărul unui om pe care-l iubiam şi la care sfişierile. 
morale zsuduiau un trup atacat de o necunoscută şi ne- 
miloasă boală, trebui să încheiu cu brutala constatare, 
care s'a adeverit, că „de azi înainte “ţară şi dinastie 

N sînt la disposiţia unei bande de politiciani răufăcători”, 
N In şedinţă, o declaraţie oficială, dibaciu stilisată de d. 

Argeţoianu, se opuse sincerului miu strigăt de indig- 
nare, în urma căruia țerăniştii, cu d-rul Lupu  îm- 
preună, căutară a întrece, prin formula impusă de Stere, 
toate „devotamentele” faţă de rege pentru ca a ior şi 
nu a altora să fie moştenirea; generalul Averescu cău- 
tase, la rîndul său, să nu fie întrecut, căci ar pierde par- 
tida. 

Pe stradă, fiind vreme frumoasă, Calea Victoriei în- 
ățişa desgustătorul spectacol din fiecare zi, Acest „act, 

de o așa de mare influență asupra vieţii țerii, încît d. 
Ianiu spunea că poate pune în scris începutul Repu- 

blicei, căci copilul Mihai nu. va domait, -nu trezise nici 
cea mai mică emoție aparentă într'o lume pe care aşa 
de mult o usase politicianismul, politica făcută fără 

| “ ldinsa și nu pentru dînsa. In presă, nuinai scriitori ca 
= /Nichifor Crainic şi romancierul Cesar Petrescu aveau 

curajul de a spune supt iscălitură durerosul adevăr al 
întrării în sclavia anonimă, regisată din culise de aceia 
care rămînea stăpînul, singurul şi absolutul stăpîn- al 
unei regalități de agonie şi al unei țeri de nesfirșilă 
ăbdare. Sa 
Acest: capitol odaiă încheiat şi prin desemnarea €- 

ventualei regenţe, cu Patriarhul, om fără hotăriîri, cu 
- primul-preşedinte al Curţii de Conturi, Buzdugan, li- 
berai, care, supt influenţa fiilor, va evolua apoi pe ne- 

  

* Ibid,, p. 82 (cuvîntul „regele“ trebuie înlăturat). 
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prevăzute către țerănişti, şi cu foarte tînărul prinţ Ni- 
colae, copil sportiv abia întors dintrun stagiu lung în 
îlota englesă, truda facerii noului guvern uimă, cu a- 
celeaşi „periractări” între naționali şi ţerănişti care, 
nu-mai obosiau pe dă, Maniu, Argetoianu şi, de fapt, - 
Stere; eu, avînd marele privilegiu de a fi absent în a- 
ceste socoleli bizantine, eram, şi o-știam bine, cu totul 
indiferent. In asttel de condiţii, cu cele „trei țesătoare lu- 
crînd la aceiaşi pînză ca să desfacă azi ce făcuseră ieri, 
loar Brătianu, urmînd exemplul marelui său tată, 
ar îi putut începe un nou ciclu de patru âni dacă 
aceiaşi grabă, care dăduse un succes mediocru la Came- 
rele de Agricultură, war fi împins la noua încercare a 
alegerilor comunale. . 

Desvoltîndu-se la Bucureşti, cu scene nevăzute pănă 
atunci, câ asaltul dat Primăriei, ele aduseră zdrobi- 

„rea în oraşe — 'prin sate notarii fiind puşi să fugă 
pentru a nu primi candidaturile — 'a guvernului, - şi 
regele însuși, -al cărui suflet chinuit m'avea, disposiţia, 
'hotărîrii unui sfîrşit de regim cu un astfel de şef în 
frunte, trebui să treacă prin durerosul moment al unej 
alegeri între atît de imperioase pretenţii din partea ce-. 
lor trei candidați, tustrei siguri”. naţionalii, ţerăniștii, 3 » y > - 
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generalul Averescu, totuși uniți un moment ca să câştige | 
acea biruință decisivă. , : 

Problema se punea în împrejurări deosebit de triste 
la el însuși. Pe cînd. în relragerea sa din Italia, prin- | 
țul Carol, acum d. Caraiman, căzuse bolnav de gripă,| 
Mîrzescu, puterea în viitor a liberalilor, omul voinic 
şi mîndru, era atins de cancer la iicat; vechiul sfă- 
luitor cu părerea sigură, Pherekyde, se stîngea amă- 
rit întrun colţ, și în străinătate se răspindise zvonul că 
Ioan Brătianu însuşi fusese lovit de o congestie. Vintilă 
Brătianu, şi mai ales AJ. Constantinescu, ridicat: din în- 
irîngerea sa de acum cîteva luni, erau acum forţa ac- 
tivă a partidului. Şefii oposiţiei păreau, ce-i drept, perfect 
sănătoşi trupeşte, dar ce revărsare diluvială de preten- 
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|. ţii, ce întreceri în intrigă! Incă de atunci mi se pregă- 
tia suprinderea că, îutr”o conversaţie în care regele ar fi 
asigurat pe d. Argetoianu de succesiune, el ar fi adaus, de 
două ori: „dar Maniu, nu Iorga”, rugîndu-se ca acesta 
să nu se dea în vileag fiindcă ar fi silit să desmintă. 
Constantinescu, din partea sa, ar fi preierat unei gu- 
vernări aanele şi una; a lui Stere, despre care, se vorbia 
cu oarecare serioșitate în unele cercuri, căci regele se co- 
borîșe pănă a-l primi şi a-l auzi vorbindu-i, ca „un pro- 
consul basarabean”, despre programul „unic” pe care 
îl ţine la disposiţie, ceia. ce a stricat deplorabilele relaţii. 
Ba, cum Marghiloman, care ni se oferise de atitea ori, 
pentru a fi totdeauna neted refusat, vărsase rămăşița a- 
derenților săi, între cari cîţiva oameni de merit, utilisa- 
bili, în colecţia generalului Averescu, nu ştiu cine ridi- 
case şi posibilitatea unui guvern de. coaliţie: avînd în 
frunte pe preşedintele Camerei anulate de la Iaşi. Nu . 
era imposibil nici guvernul. omului cu multe legături, 
şi de zhult agreat de. naţionali, care era d. Știrbei. 

In acest iimp, loan Brătianu îşi lua ultimele mă- 
suri peniru ca programul de lucru din 1922 să fie 
dus, inexorabil, pănă la capăt, „Legea electorală. copia 
pa cea â Ii Italiei, unde un singur partid. nu împărția pute-” 

k imeni! Votul era“să fie pe ţară, ca să nu pro- 
| fite minoritățile, cărora acorduri electorale aproape cer- 
Îite erau să li dea mai aceiași situaţie. Şi, pentru ca 
Parlamentul să nu fie viu, plin de posibilităţi de sur- 
prindere, cerînd deci o încordată atenție din partea gu- 
vernelor, care n'ar mai fi stăpîne în sensul de pănă a- 
tunci, parlamentari şi miniştri trebuind să plece în a- 
celaşi moment, indisolubil legaţi, se întroducea enormi- 
tatea ca acel partid care va avea 40% din voturi să le 
socoată. ca 600; ceia ce, dată fiind, „Zestrea guverna- 
lală”, însemna atita: intenţia că niciodată niciun guvern, 
cit de prosi şi cît de impopular, să nu poală că- 
dea în alegeri. Nu se prevedea înmulţirea grupărilor, 
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şarlatania semnelor— cu un cerc, două cercuri, unul cu două puncte ca ochii şefului ş. a, m. d..— şi desgustul a- legătorilor, căutînd ceva nou, orice ar fi, numai să nu. dea voturile acelora cari i-au înşelat, Sistemul, aprobat şi de rege, convenia aşa de mult tuturora, sau atenția era aşa de mult îndreptată asupra conciliabulelor şi intri: gilor privitoare la succesiunea iminentă, încât discuţiile la proiectul de lege au fost cu totul neînsemnate. | Palid, văâit ridicat de pe boală, dar mîndru de opera, discutabilă, pe care o îndeplinise, mai mult însă, de di- băcia- cu eare pusese pe toţi la pămînt, ținînd pe regele în cercul său de magică influenţă, Ioan Brătianu, scu- sîndu-se față de majorități pentru perpelua sa absenţă, glorifica această “guvernare complectă, cum nu-i va mai fi dat nimănui, câre avea un singur şi foarte mare a- vantagiu: acela al stabilității, continuității de patru ani” încheiaţi. - 

Era: 0 plecare de bună voie”, dar nu era o plecare. “ Fiindcă oracolul situaţiei, consultat permanent și de o- posanţi, A]. Constantinescu, spusese, cu zimbetul său o- bisnuit,-că. „peste şase luni”. părtidul va ti-ai nou la putere-—$i el, jucîndu-se cu ilusiile celorlalți pănă u-i fe: „licita în batjocură pentru un succes pe care ştia că nu-l vor avea, cunoştea încă de atunci guvernul care trebuia să urmeze. 
- 

Chemat la regele în ziua de 28 Mart 1936, ca fiind cel mai în vriîstă dintre cei doi conducători ai naţionalilor; veniam ca să recomand numirea d-lui Maniu, nie oferinz "du-mi-se, ca fişă de consolaţie, „conducerea” partidului pe tot timpul cît va dura” regimul. Regele arătă a dori un Ministeriu al tustrei învingătorilor, ceia ce-i ărătăiu că e in.posibil, generalul Averescu fiind bănuit ca nesidicer de naţionali și țerănişti. Altfel ce i se va da să fie perfect, unitar ca alcătuire şi ca direcţie — ceia ce exciudea toc- mai o coaliţie între celelalte două partide, d. Maniu „însuşi ţinînd, morțiş- să nu împartă cu țerăniştii,. pe 
25 

.
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cari-i. purta cu vorba. „ Totuşi se părea că el a fost 
cîştigat pentru Ministeriul în doi, pentru- care era şi 

d. Argetoianu; de fapt, dorinţa lui ascunsă era să lu- 

creze numai cu ai săi. In a doua audienţă la regele, că- 

ruia trebuia să-i comunic şi lista miniştrilor, ceia ce 

însărcinat cu două formule, simplă şi dublă, nu puteam 
face, fiindcă pentru ţerănişti era numai locul reservat, 
nu şi persoana aleasă — acelaşi lucru şi pentru naţio- 

nati în audiența, imediat următoare, a d-lui Mihalache—, 

ain întîlnit aceiaşi hotărîre nestrămutată de a nu ac- 

cepta în Ministeriu pe cine şi-a trădat ţara. La pomeni- 
rea numelor d-lor Goldiș şi Lupaş, regele avu un 

zimbet, ştiind că sînt cîştigaţi de generalul Averescu ca 

„| „naţionali” în guvernul său „de coaliţie”. „Sînt şi aici?? 
i „Şi aici, Maiestate”1. Audienţa, care m'a mişcat prin a- 
imănunte personale, nu s'a terminat fără ca regele să mă 
'asigure că, precum Carol l-iu w'a ales între Ioan şi Du- 

mitru Brătianu, nici el n'a emis nicio părere în ce pri- 

veșie drepturile d-lui Maniu şi ale mele?. 

Plecam cu impresia că regele, care-mi ceruse nem= 
“i ţeşte să-i las noaptea pentru a lua o hotărâre, nu va 
'admite un guvern naţional fără ţerănişti şi wrădat de doi 
importanți membri ai săi şi nici o asociaţie care pănă 
în ultimul moment nu-i putuse da ceva stabilit. De 

AO altei, seara, o greşală de fir făcuse să aflu la mine lista 
iguvernului Averescu, aşa încît n'a fost pentru mine o 
mare surprindere cînd am auzit des de dimineaţă la 30 
Mari glasul speriat al d-lui Maniu, care mă întreba dacă 

__ Şieu am fost chemat la Cotroceni, unde adversarul său se 

ducea să presteze jurămîntul. Noul Ministeriu avea, 
din_voinţa liberalilor, la Interne pă d- Goga, imediatrîn- 
Trat în pielea lui “Mussolini. 

ciă ce-a -urmat -aceăstă journte des dupes pentru 
prielenii și asociaţii miei, dintre cari grupul tachist de 

  

' Se va adăugi și iinanciarul ardelean I. Lăpădatu. 
» Tbid., pp. 117-8. 

1
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la „Universul” se destăcu imediat cu destinație la li- 
berali, a fost, mai trist şi decât această bătălie pierdută 
pentru prea mare complicaţie strategică. 1 se ceru d-lui 
Maniu retragerea, şi conducerea unică mi-a iost oferită, 
„mie prin d. Argetoianu, care mă credea acum pe. mine 
mai folositor pentru ulțimele sale scopuri. Am dat după 
dorință şi o scrisoare de acceptare, redactată în ter- 
minii cei mai cruţători şi mai amicali pentru acela ca- 
re-şi pierduse în clipa aceia tot prestigiul de om price- 
put la asemenea manevre. O visită de revenire a sa s'a 
terminat cu învoirea asupra soluţiei date, dar cu cererea 
ca ea să fie supusă „Consiliului de o sută”, de mult des- 
fiinţat, ceia ce însemna o restaurare prin „voinţa po- 
porului”. 

Ea sa şi produs la peste cîteva zile, făcînd fără 
scop congresul convocat la 18, în care, d. Maniu 

“tund întîmplător aşa de bolnav încît era reţinut la Sa- 
natoriu, a trebuit să mă biruiu ca să fac funcțiunea de 
a presida o adunare de oameni fără încredere în sine, 
cari visliau desperat către limanul țerăniştilor, puţin 
dispuşi acuma a face tovărăşie. Se observa aproape to- 
tala lipsă a Ardelenilor. Situaţia era caracterisată prin 
declaraţia lui Ioan Brătianu la congresul liberal, de 
cu totul altă disciplină și unitate, că „niciun guvern nu 
va trăi fără voia lui şi că partidul naţional sa  di- 
solvat”, ceia ce era mai mult decît pe jumătate adevă- 
vărat la o asociaţie pe care o adusese fără un crez co- 
mun, fără afecţiune reciprocă şi mai ales fără tradițiile 
unei lungi lupte şi suterințe împreună numai per- 
specliva unei apropiate veniri la putere. Rămînea nu-, 
mai micul mieu “grup,. încă resistent fără nicio de-. 
fecțiune, şi îndărătnicele, devotatele legiuni ardelene, pe . 
care le încolţiseră foarte puţin cele cîteva trădări ale 
„tripturiştilor”, despreţuiţi de Popor, cum nam putut 
convinge însumi, şi nu le vor putea sparge metodele de 
mărunţică dictatură violentă ale d-lui Goga, “ieşii cu to- 
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; tul din realitate. Totuşi dă. Maniu şi Vaida; mai ales cel 
| de-al doilea, mai frecat cu liberalii, căutau o apropiere 
"cu aceştia, ca să capete răspunsul ironie că, dacă a- 

pzră Constituţia sa, cu care niciodată nu se împăcaseră, 
el e dispus: să-i „ajute”. Alţii dintre Ardeleni, dar mai 
mult elementele din Vechiul Regat, aveau toate speran- 
țete în fusiunea cu ţerăniştii, ale căror pretenţii, dirz 

' susţinute de d-rul Lupu, se făceau pe zi ce îmer- 
ge mai mari. , 

| „De fapi şiîn. aceste negocieri, în vederea unei 
noi lozince, a aleger ilor aproapiate, lipsa_d de_ sinceritate, 
“dis anibele. „părți, era absolută. şi se va trees CUR 
ja brutalitate în. _apăra vea. posiţiilor reciproce. Aceasta 
era mai uşor pentru Ardeleni, Cărr”55 ştiau stăpîni a- 

| A casă la dînşii şi pentru cari sacrificarea tuturor elemen- 
A telor din ţara veche, afară de cîțiva vechi aderenţi, pen- 

tru cari se mai păstra ceva consideraţie, era lucrul cel 
A mai uşor de făcut. Amicii miei şi ai d-lui Argetoianu 

i puteau fi consideraţi în negociaţiile, asupra cărora, cu 
i | toată presidarea mea, d. Maniu, mai tare în isolarea 

voită a Sanatoriului său bucureştean, exercita o influen- 
ță decişivă, ca azviîrliţi peste bord. Foaia mea fu lăsată 
să moară; 0 înviam ca sărac organ săptămînal. D. 
Argetoianu, ca unul care face „politică. reală”, era ho- 

— [rit să. destiințeze »Parigul, bicefal”. l lup- 

          

  

dealui Ardeleni: r; estul, cu Basarabia, c cu Bucovina cu 
tot, al partidului de clasă, deslănţuitor la nevoie al tutu- 
ror. pasiunilor populare. Şi, pentru ca speectacolul a- 
cestui politicianism. de rînd să fie şi mai urit, între ad. 
Vaida şi Goga se continuau tratative pe locuri, cu oferta 
unei fusiuni ardelenești cu amicii celui din urmă. 

Dictatura se manifesta pe faţă. Şefii basarabeni fuse-
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seră arestaţi încă de la început; circulaţia pe şosele era 
oprită, împiedecîndu-se orice propagandă activă şi di- 
rectă: Ioan Brătianu însuşi, ba încă și prințul Nico- 
lae au fost întorşi înapoi de jandarmi. Pentru ca re- 

„gelc să nu fie martor la 6 urgie sca aceia de pe vremea 
Imi Marghiloman în vechea formaţiune, ba încă mai 
rea, i se recuinanda omului aşa de atins, încât, la Zece 
Maiu, starea lui fusese ascunsă, mutîndu-se revista mi- 
lilară la Cotroceni, o lungă primblare- pe Dunăre Ce 
Yrei, d-le doctor”, spunea d. Goga d-rului Anghelescu, 
foarte tare în Buzăul lui; dar. fără voie să-l visiteze, 
„dacă regele mi-a ordonat să biruim înalegeri?”. Atișele 
elcctorale presintau pe generalul Averescu ca dăruito- 
rul cu pămînt al sătenilor; „decoraţiile” lui se în- 
părțiau prin toate satele; bătaia aştepta pe ţeranul cere 
îndrăznia să se opuie. Magistraţii erau favorabili, vfiţe- 

„rii făceau politică. Nici candidaţilor în margenea Bucu- 
“reştilor chiar nu li se permitea întrarea în localu 
de vot. Numai antisemiţilor, de aripa stîngă, codrenistă, 
cari începeau să se organiseze, mînîndu-și bandele de 
studenţi ieşeni, li se îngăduia o predicaţie de violenţă 
şi ură, menită a smulge ceva de la ţerăniști, extraordi- 
nar de bătăioşi. | 

In acel-momeut, în lunie, două puteri existau la o- 
posiţie: Ardealul, strîns ca un ariciu pentru lupta lui, 
încorporată în d. Maniu, şi furia populară a ţerănismu- 
lui. O intervenţie a mea către generalul Averescu ca să-l 
şi dea sama că, în situaţia pe care o are, el ar pulea săi 
Siringă elementele de luptă contra atotputerniciei li 

„berale; intervenţie neînţeleasă, cade. Condus de pusee 
linismul” poetului Goga, de elementele marghiloma- 
niste, al căror fost şef dispăruse, aniinat de tempera- 
mentul mai cald decît sigur al unor neofiţi ca elocventul 

"tînăr AM. Manoilescu, partidul însuşi se mişca Sreu, n6- 
prinzîndu-se de nicio adevărată operă. Succesul unui 
vag pact cu Mussolini îl îmbătase. Pentru ca acele 

e
)
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două adevărate partide de oposiţie să se lege în sfir- 
şit, ascunzîndu-și de acum înainte fricţiunile pe care 
nimic nu le putea desfiinţa, ma trebuit aşa de multă 
vreme, creîndu-se astfel, în afară de partidul poporu- 

| lui şi contra lui, forța antagonică faţă de liberali. 
In vară. negociaţiile, fără amestecul mieu tulburător, 

erau bine îndrumate. Se vorbia, pentru formă, de „ce- 
lule” ţerăniste şi de alte reminiscenţe de. doctrină, pe 
care ţinea să le exhibeze secretarul partidului, d. Mad- 
gearu, care săpase adînc influenţa, în răpede  des- 
creştere, a lui Stere şi manevra el acuma pe onestul 

domn Mihalache, dar esenţialul era altceva: şefia, pe 
care ţerăniştii se hotăriîseră a o. recunoaşte d-lui Maniu, 
şi locurile în comitetul de conducere al „fusiunii”. Sen- 
tința capitală mi-a fost comunicată în August de doi re- 
presintanţi ai grupărilor grăbite să se îmbrăţişeze. Re- 
fusînd să admit resultatul unor înţelegeri în umbră, nu- 
mi făceam nicio ilusie, cum şi-o făceau de sigur două 
voinți „realiste”, d-rul Lupu şi d. Argetoianu, cari vor 
fi debarcaţi fără milă, supuşi fiind la scăderi pe care 
orgoliul lor nu le va putea admite, a doua zi chiar după 
jtusiunea pentru care şi unul şi altul sacrificaseră orice 

; amintiri, orice prietenii, orice datorii. Peste takiştii dela 

| „Universul, în ciuda importanţei ziarului popular, se 
„trecu încă mai uşor. Amicii liberalilor dintre naţionali 
tură siliţi să tacă. D. Maniu nu uita să spuie, şi în adu- 
-narea delegaţiei permanente, că totul se face cu ştirea, 
cu voia mea— de ce nu adăugia şi: în interesul mieu? 

In-siîrşit, la capătul -acestor-uneltiri. lamentabile faţă 
„de. atitudinea sigură şi dreaptă a liberalilor — în mijloc 
 intermezzul ave averescan, susținut numai de boala regelui, 

ajunsă în fasa operaţiilor, fără a se rosti încă sentința 
de cancer—, delegaţia permanentă a maţionalilor, impro- 
visînd un statut de ocasie, călca peste drepturile con- 
gresului şi crea, pe basa vechilor puncte ale îusiunii 
desfiinţate de Stere, partidul naţional-ţerănesc, reforma- 
tor din temelie după crezul d-lui Madgearu — d. Ma-
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niu, complect iniţiat, va vorbi de „docirina claselor pro- 
ducătoare”— şi lucrînd pe linii revoluționare după moş- 
tenirea agonisantului Stere (28 Septembre; întărirea, 
de formă, a congresului urmează la 10 Octombie). | 

În jurul mieu, cu numele de „partid naţional”, dar, 
de fapt, supt vechiul steag al naționalismului-democrat, ” 
„rămăseseră prietenii de o viaţă întreagă. Ce însemnau ei. 
îuisi faţă de clientele organisate pentru a domina, a-i 
bele, şi cea liberală şi noua formaţiune pe basă de 
greoiu materialism, fără nicio atingere cu forţele morale - 
ale unei națiuni admirabile? Generalul Averescu, amabil | 
de o bucată de vreme, în ciuda a tot ce fusese în tre- | 
cut față de mine, se ilusiona şi el: nu vedea că singu- 
rul lucru care-l ţin e Situația datorită unui capriciu al 
Suveranului care vădit se stîngea în chinuri pe care nu- | 
mai o nebiruită voință, un mare simţ de demnitate | 
regală și un profund sentiment religios izbutiau să le i 
ascundă. EI visa de viitor pe cînd cele două tankuri că- 
rînd interese şi ambiţii enorme stăteau să-l zdrobeas- 
că şi pe dînsul supt roţile. lor. 

Liberalii însişi făceau o greşeală în calculele de viitor. 
Ei nu-observau. că un tineret rău crescut după războiu, 
cu sporturi vii lîngă programe moarte, avind înaintea 
ochilor. parveniri politice uimitoare, de băieţi cu caşul 
la gură, nu se. mai îndreaptă către dînşii, chiar dacă la 
la clubul lor sînt încă mai multe garanţii de putere. 
Ei nu cîntăriau valoarea reală a truntaşilor pe cari şe- 
ful îi luase fiindcă n'avea altă libertate de alegere; lăco- 
mindu-se şi la unii naționaliști-democraţi cari veniau să 
ceară la dînşii împrumuturi la Banca Naţională pentru 
întreprinderi falite sau situaţii pentru a trăi fără a-şi 
exercita profesia, minţindu-i că aduc un întreg partid 
pe care-l voiu urma şi în părăsirea idealurilor şi me- 
tedelor mele. Nu prevedeau tot ce va resulta din inoar- 

- tea, iminentă, a regelui, cu toate măsurile ce-şi luaseră în 
ce priveşie regența, în care Patriarhul era' un fost na- 
ţional ardelean legat prin multe amintiri de d. fsoga,
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Buzdugan un om nesigur politiceşte, cu grijă de fami- 
ie, iar tânărul prinţ, doritor înainte de toate de o viaţă 

| liberă, doar în legătură cu armata, pe care o iubia, sin- 
| | cer şi inteligent, rămînea exponentul reginei, care 'cre- 
dea momentul venit pentru a-și exercita, în puterea 
“părţii ce o avuse în realisarea unităţii naționale, intluen- 
ţa asupra ţerii. Şi mai ales ei nu măsurau cu nintea ce 
însemna pentru ei pierderea dibăciei, pănă âcum tot= 

„deauna victorioase, a lui Al. Constantinescu, răpus de 
pneumonie în Novenibre. Li va mai rămînea o basă, a- 
ceia cu adevărat puternică, a omului în care se .în- 
corporase mai multă energie politică, pusă de atîtea 

„ori în serviciul ţerii, fără a uita însă niciodată par- 
itidul: Ioan Brătianu, vrednic continuator, cu aceleaşi 

| ansusiri. afară de singura generositate amabilă, a ta- 
“i 

3 
ălui său, 

- 

  

Iniăia jumătate a anului 1927 trecu într'o atmosferă 
de choseală a tuturora. Ceia ce preocupa înainte de toate 
era starea de sănătate a regelui, la care se constatase 
cancerul la intestine, operat cu oarecare succes; dar, 

„ adăugindu-se, în April, o puternică Sripă, sa răs- 
pîndit la un moment vestea că nu i-a putut re- 
sista, fără--ca lumea politică să ştie păstra atitudi- 
nea care se impune în asemenea împrejurări. Dar, în 
momentul cînd d. Manoilescu, conducător de fapt al Fi 
nanţelor, „armonisa” salariile, cu toată starea economică 
relativ bună se descoperiau sarcini: nouă, ascunse pănă 

» atunci printr'o dibace contabilitate, asupra unui Te- 
laur ș şi aşa foarte împovărat; ar fi fost nevoie de un nou 
|imaprumcut, care se va negocia în Germania. Aceiaşi ten- 
|dință de a căuta, pentru mi Stat aşa de strîns legat de 
Fr anța; prin amintiri şi interese comune, legăluri tinan- 

eiare, şi chiar politice, aiurea: în Italia rivală, în Ger- 
nania, pănă ieri duşinană, chiar. Şi, de aici, o întreagă 
acţiune surda de la Paris, obişnuil a interveni în politica
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unor State clientelare. contra „cîrmuirii  neleale, care-și 
caută alte drumuri; o bucată de vreme a indispus şi 
presența în locuri înalte a foştilor amici ai lui Marghi- loman., | - - 

- COposiţia de toate nuanțele observa apoi anume fapte 
care i se păreau prodrome ale unei dictaturi ns care 
boala aşa de înaintată a regelui ar face-o uşoară-—ceia 
ce, cu toate multele simpatii pentru liberali între ofiţerii 
superiori, era o realitate, Generalul Averescu, printr”o fa- 
Voare specială a regelui, căpătase dreptul de a relua 
uniforma, în care a apărut la Cameră cu prilejul co- 
memorării lui Zece Maiu; se credea că regina,—reche- 
mată în toamnă dintro mare călătorie în America—, care, 
împreună cu fiica ei mai mică, presintase oarecum în 
biserica metropolitană pe copilul moştenitor, întovă- 
rășii de mamă, căreia nu i se reserva niciun rol şi 
care nu represinta nicio ambiţie, nicio revendicare, va a- 
sista şi ia ședința solemnă a Camerei. Trimeţiadu-i-se- 
de la Congresul din Tirgul Murăşului al Ligei Cul: 
turale o telegramă în care era vorba de „regina care al 
crezul, a luptat şi a suferit”. s'a primit răspunsul e i 
„va gîndi, va lupta şi va suteri”, ceia ce,evident, însem: 
na intenţia de a interveni activ, în casul dispariţiei so- i 
țului «ei, în afacerile Statului, ceia ce conştiinţa publică! 
nu era de loc dispusă să admiţă. 

Pentru a nu lăsa în urma sa situaţii nehotărite şi de- 
osekite ambiţii în luptă. regele reveni, cu o ultimă stor-[ 
țare de voinţă în trupul, devenit ca o umbră, pe care-l | 
„ascundea în căsuţa de.țară de la Scrovişte, în Ilfov, 
la vechea sa ideie de a uni în jurul tronului elementele 
de samă ale vieţii politice. La 30 Maiu ministrul Paia- 
tului mă înştiință că Ministeriul naţional a fost cerut ge- 
neralului Averescu. A doua zi vedeam confiscate toale 
ziarele, afară de „Universul”, şi, cum vorbisem şi eu de 
această nobilă intenţie în jurul căreia pietatea cea mai 
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elementară trebuia să adune pe toţi aceia cari cunos- 
cuseră, iubiseră şi avuseră onoarea de a servi i pe. Fer- 
dinand I-iu, „Neamul Romănesc” fu atins de acciaşi mă- 
sură, ieșită” din "biroul . ministerial al - d-lui” Goga,..mai 

i ireal decît oricînd în imensa-i sete ds â domina; mai 
| ales că de-a lungul țerii apăreau noi semne de anarhie. 
Ziarele guvernului strigau că “intenţia, pe care “d. Hioiu 

"ini-o confirma, e neexistentă şi zvonul, - neserios. Se 
vorbia de anumite ordine, c: care, pentru un anume cas, se 
daseră prefecţilor. 

Revenind în toată forma, public, asupra măsurii care 
mă jignise, preşedintele Consiliului asigura că lot ce 
se vorbeşte e fals, că el n'are gîndurile de lovitură care 
i se atribuie, dar ideia colaborării, pe care ai săi nu vo- 
iau nici într'un chip so admită — iată ce înseamnă a 
depinde de pretorienii puterii!—, îi displace, mai ales— 
şi aici avea toată dreptatea—că cei asociaţi ea un oma- 
giu căire rege s'ar încăiera răpede şi ar ieşi la iveală 
liberalii, cari pîndesc în fund. Totuşi va invita pe şefii 
de partide pentru un schimb de vederi la Presidenţia 
Consiliului. 

Niciunul: din conducătorii armatelor “electorale ma a- 
părut. D. Maniu punea anume condiţii în scris: Minis- 
teriu de alegeri libere, cu preşedinte şi ministru de 
Interne fără partid, dar admiși de toţi participanţii. 
Incercarea, făcută fără tragere de inimă, căzuse. Și, 
asiiel, cum absenţii lucrau în acest timp aiurea, cu 
vechile mijloace de intrigă, a răsărit, după ce generalu-. 
lui Averescu nu i se ceruse măcar demisia, presin- 
tîndu-i pur şi simplu pentru iscălire decretul de. nu= 
mire al succesorului, în noaptea de 1 la 5 Iunie. Minis 
teriul, fără legitimare, fără cohesiune, fără aulori-: 
tate şi fără conducere, al d-lui Ştirbei, în care întrau: na- 
ționali de a doua mînă, cîţiva țerănişti, la cari nu se 
poate face gradarea, d-rul Lupu ca şef al noului partid. 
pentru „țeranii săraci” şi chiar d. Argetoianu, care mi
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se declarase retras din politica activă. Generalul Po- 
pescu, comandantul Bucureştilor, devotat prieten al lui 
Al. Constantinescu, garantase prin măsuri militare ener- 
gice instalarea noii cîrmuiri contra »dictatorilor”, cari 
nu schițaseră un gest de resistenţă. 

De la început, loan Brătianu, care dorise alceva,| 
opunea  improvisaţiei cumnatului său afirmaţia că 
el e acela care vine la putere cînd vrea, şi, acuma, 
vrea, fie şi cu o colaborare pe care ar domina-o. In în- 
vrîstarea ministerială el se temea ca, neputîndu-se face | 
peniru alegeri o listă comună, din ciocnirea între deo- 
sebitele partide represintate de deosebiți miniştri ar: 
ieşi era ţerănistă, la care se gîndia cu groază şi contra 
căreia, mai mult decît contra unei satisfacţii date Arde- 
lenilor prin chemarea oamenilor lor, luptă de aproa- 
pe zece ani de zile. Strîngînd la piept pe insignifi- 
canții pribegi de la mine, pe care a avut, o clipă, ciu- 
data ideie de a mă invita la înscriere, el se pregătia, 
nu printr” frămîntare a ţerii, pe care şi-o ştia ne- 
prielnică, ci prin mijloacele care-i reușiseră de atitea 
ori. 

Cele d'intăiu ciocniri se produseră, fireşte, la numirile- 
de prefecţi, pe cînd manifestele înflăcărate ale țeră- 
niştilor speriau pe liberali. Incă de la 21 lunie, trebuind 
să aleagă, mintea încă așa de clară şi de sigură a Su- 
veranului se opri asupra acelora pe cari-i cunoștea, cu 
cari lucrase, cari nu aduceau după dînşii impondera- 
bilul, neprevăzutul neliniştitor: asupra liberalilor, adecă. 
asupra lui loan Brătianu; cu care începuse şi cu care 
deci era să se mîntuie această scurtă şi fără aşezare 
Domnie a aceluia care fusese totuşi, din mila lui Dum-. 
nezeu, realisatorul unității naţionale, Doctorul Lupu 
consimţise a se alia cu oamenii în mijlocul cărora pănă 
la războiu trăise. - 

In alegerile, pe care ministrul de Interne, d. Duca, le-
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roxîudui, după exemplul predecesorului său, nemiloase, 
jadversarul nu era însă atita popularitatea ţerănistă în 
| /echiul Regat, ori credința necugetată, dar invincibilă, 
a Ardelenilor faţă de q. Maniu, a căruj menţinere Ioan 
Brătianu, care nu ştia, ca-mine, ce e trăinicia instine- 
tului la ţerani, mărturisia că n'o poate înţelege, ci ab- 
sentu!?. - - 

Cei cari crezuseră în Ianuar 1995 că prin votul unor 
Camere de pariid se omoară un om, un viilor şi mai 
ales o mare legendă se înșelaseră. In ciuda şi a celor 
mai mari greşeli ale sale, necontenit. semnalate, cres- 
cute, denunţate unei opinii publice rebele, acela care 
fusese prinţul Carol al Romăniei era foarte viu, depor- 
larea dindu-i chiar proporţii pe care amestecul în 
viaţa zilnică a ţerii le-ar fi scăzut fatal. Regina, une 
ori plină de păreri de rău, îşi visitase fiul la Paris, cu 
prilejul călătoriei americane, regele însuşi îl văzuse 
nu tără emoție şi pusese pentru o întoarcere condiții care, 
din nenorocire pentru amândoi, pentru prestigiul di- 
nastiei şi pentru binele țerii, nu fuseseră acceptate. Oti- 
jerii decoraţi cu Mihai Viteazul schițară la 22 Novembre 
o manifestaţie peniru princiarul camarad. Liberalii (re- 
buiseră să intervie pentru ca regele, printr” scrisoare 
către generalul Averescu, să declare, la 28 Novembre, 
că-și menţine „hotăririle” contra „rătăcirilor şi şo- 
văielilor unui. copil iubit”. Deci se afirma sentimentul 
părintesc, regretîndu-se nwmnai neascultarea. Putusem 

” eu singur să-mi dau samă că exilatul. doreşte aprius să 
revie. Naţional-ţerăniştii, cari-l cercetaseră prin emisari, 
şi prin d. M. Popovici, făcuseră, la începutul lui 1926, 
chiar în plină Cameră, propunerea de a se Supune 
revisiei unui nou Consiliu de Coroană „actul de la 4 Ia- 
nuar”. Generalul Averescu, care răspinșe cu succes a- 
ceastă ofensivă interesată a unor oameni cari lucrau 
mai ales din dorinţa de a căpăta asttel puterea, trime- 
sese totuşi la Paris un informator, pe colonelul Manio-
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lescu, şi, față de ininenţa vacanței tronului, discutînd + 
ideia unei regenţe a princesei Elena, pomeuise şi de a- 
cel: pe care-l încunjura o mare popularitate ca des- | 
robitor din sistemul partidelor. La căderea sa, gene! 
ralul nu vedea înainte decit Republica, de care vorbise la. 4 Ianuar, fără aprehensiuni, d. Maniu, sau Carol al Il-lea. IE 

De mult încă, prințul,  menţinîndu-și reservele în 
ce priveşte o viaţă de familie pe care nu vciă so reieie chiar dacă i-o cere țara, arătase că e gata să se întoarcă 
pentru a o servi, dar, nerecundscîndu-şi nicio greşeală, 
ar îi vrut ca revenirea, cerută de toate partidele, pe care 
le înşirase pe rînd şi în renunțarea de la 1919, văzind 
în ele realităţile cars nu erau, să fie un act naţional. 

Aşa Îiind, măsuri straşnice se luară în Iulie 1927 pen- 
tru ca oricine ar putea să trezească din nou „chestia . 
închisă” să nu poată întra în Parlament: "pentru în- 
tăia oară, de pe urma ordinelor scrise în acest sens, 
n'am fost ales nicăiri. Se interzicea prin poliţie pome- 
nirea la întrunirile electorale, de aproape, suprave- 
ghiate, a numelui celui oropsit. | 
Acum apărarea prințului ajuusese şi în grija ave- 

rescanilor răsturnaţi, cari pregătiau o întreagă agitaţie |. carlistă—  terminul începea să se răspîndească. D. Ma- 
noilescu se așeza în primele rînduri. Cu atât mai mult, 
cu cît ceia ce de mult se aştepta cu o nesfirşită milă 
se îndeplinise. Dus la Sinaia, unde regăsise pentru pu- 
blicul care-l privia înduioşăt un ultim zimbet pe sup- 
țirea-i față de ceară, aşezat în mijlocul florilor pe care - 
le iubia şi le înțelegea, în continuu contact cu natura în 
imensitatea căreia stătea să se piardă, regele Ferdinand 
aţipise liniștit într'o noapte care i se părea mai cru- 
țătoare decît celelalte (19 Iulie). 

De a doua zi se declarase starea de asediu, ziarele fu- 
seseră censurate, confiscate sau cumpărate, se amenin- 
țaseră meritoşi ofițeri superiori dacă vor pomeni de
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prinț; o înştiinţare caritabilă îmi pusese în vedere „Ji- 
lava”. Telegramele către fiul din. străinătate nu erau 
„primite şi numai prin stăruința reginei Maria a Iugosla- 
viei se putură expune pe sicriul tatălui florile de crin 
alb ale fiului, trimese „pentru a risipi ipocrisia de care 
a fosti încunjurat”, 

Rare ori clasa noastră politică a arătat mai mult că 
practica intrigii îi veştejeşte orice ce sențiment uman 
ca la îngroparea regelui, de la îngăduinţa căruia avu- 

“seră cu toții atitea favoruri. O pompă vană şi rece: aşa 
| a fost dus în biserica lui Neagoe de la Argeș acela care 

avuse, ascunsă cu multă îngrijire, o inimă așa de sim- 
țitoare. Cum nu se luaseră toate măsurile trebuitoare, 

| lăcașul a fost părăsit de toţi, fără excepţie, înainte 
“ea trupul să fie coborit în criptă. 

Regența a fost proclamată în Parlament la 26 Iu- 
lie, Ioan Brătianu întovărăşind cu obişnuita-i subli- 
niere prin lovitura de pumn, caracterul „incontes- 
tabil” al actului de succesiune — se răspîndise o scri- 
soare a defunctului către dînsul prin care întăria blăs- 
fămul—, și suirea pe tron a lui Mihaiu Li -iu el se îmbră- 
țişase cu generalul Averescu, care, în ciuda multora din- 
ire aderenţii săi, declarase că se raliază. Răpede, Par- 
lamentul era închis ca să nu fie vorbă, cu atît mai mult, 
cu cit prințul declarase că-şi retrage părăsirea :de 
drepturi, de altfel fără valoare juridică şi neînregistrată 
la un notar italian sau la Legația Romăniei din Roma, 
şi-şi arătase intenţia de a reveni pentru a transmite la 
„Xremea cuvenită copilului său Coroana Romăniei. Cu 
acest prilej, într'un interview din Le Matin şi întrun 
foarte pios şi frumos articol din „Revue des vivants”, 
prelendentul — căci acuma era în toată forma — găsia 
cuvinte demne pentru a vorbi de cel ce dispăruse şi de 
propria sa datorie faţă de țară. 

Dar, îndată, cum nu se prevăzuse, un alt conflict iz-
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bucnia, acela între stăpînul de fapt al ţerii şi Regența 
pe care înțelegea s'o trateze ca un birou subordonat 
autorităţii sale. La observaţiile lui Buzdugan, în care 
se produsese transformarea trebuitoare pentru a-şi în- 
deplini cu demnitate rolul, că o numire nu e consti- 
tuțională, i s'a răspuns că primul-ministru „nare de 
dat explicaţii”, la care i sa cerut imediat „ca altă dată 
să se facă represintat prin altcineva, care e. capabil să | | 
le dea”. De fapt regentul era acest frumos bătrîn ma- 
gistrat, care aducea cu el Şi blîndeţa, dar şi hotărî- 
rea lăuntrică a adevăratului boier moldovean (era din i 
răzeşii Vrancii). 

i 
Eu waveam „carlism” de vînturat şi de exploatat, ! 

ci păstram sentimente de atîția ani de. zile şi credinţa 
fermă că pentru a se întoarce şi a domni, a domni ic ERE 
cu strălucire, așa încît să-i rămiie numele în istorie, exi- 1 6 latului de la Paris îi trebuia numai un lucru: să şteargă NU 
cîţiva ani din viața sa şi să revie la ce era cînd a pără- : . 
sit țara, pentru motive de care un Suveran nu trebuie să 
ţie samă, prinţul Carol, Când generalul Averescu, îndată 
după moartea regelui Ferdinand, mi-a cerut în scrisi o 
apropiere, în răspunsul mieu îi arătam dorința de a 
se întemeia un partid de ordine pentru a scăpa tara] 
de „aservirea Iu o clică de familie şi la tiranicul ei şef”, 
apăsînd asupra „sălbăticei lor patimi împotriva cuiva 
căruia calitatea lui de fiu de rege nu-i poate răpi cele 
mai elementare drepturi în țara lui” şi dorinţa ca 

- „al doilea partid să ție deschise uşile ţerii aceluia care, 
azi, cu atita înțelepciune, reclamă ceia ce după orice o- menie i se cuvine'”3, | | 

În toamnă, pe cînd, cu poetul Nichifor Crainic, se 
pregătia ziarul, cu subînţeles în titlu: Craia Nou, d. 

* Manoilescu-mi cerea, precum ceruse şi altora, după „însăşi. dorinţa prinţului, care ţinea la ideia sa a re- 

    

1 Ibid., pp. 242-3, 
2 Ibid., pp. 243-4.
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chemării de toate grupările, să-l întreb cu privire la 
“declaraţiile sale, şi am făcut-o cu plăcere, în timpul 
cînd „Universul”, vorbind de „fostul moştenitor de tron”, 
se amesteca în lucruri care de sigur nu priviau decit 
pe cei direct interesaţi. Indată după aceasta transmiţă- 
torul scrisorilor era arestat în tren, despoiat de corespon- 
denţa sa şi trimes la „Jilava”, pe cînd se aresta şi maio- 
rul Teodorescu de la Aviaţie; din NOU, cu învierșunare 
faţă de ameninţarea care-i revenia necontenit asupra ca- 
pului, Ioan Brătianu, care ordona să se facă în cea nai 
mare grabă procesul d-lui Manoilescu înaintea unui 
Consiliu de Războiu, releva în Parlament intangibili- 
tatea „actului de la 4 Ianuar” şi căuta să atragă la » 
recunoaștere comună pe d. Maniu, care se furişa, şi 
pe -generalul Averescu, care păstra o atitudine extrem 
de prudentă. 

Procesul, ințentat fără socoteală supt impulsul pati- 
mii oarbe, dădu prilej să se vorbească larg de chestia 
prinţului şi scoase la iveală iucruri neştiute, ca o scri- 

_soare, contestată vehement, a răposatului rege în fa- 
voarea fiului său. Chemat ca martur, generalul Averes: 
cu vădi răspunsul lui Ferdinand I-iu: „ni jamais, ui ă 
tout prix”. Calitatea mea de martur âm prefăcut-o în a- 
ceia de călduros apărător, ale cărui cuvinte pentru „fiul 
cel mai mare al regelui Ferdinand” au fost fireşte mă- 
celărite de censură. Sentința, rostită la 14 Novembre. 
dovedia încă odată că mai toţi. ofițerii tineri sînt pen- 
tru „Carol al II-lea”, camaradul, omul de vrista lor. 
Un comunicai al guvernului, care blama Consiliul şi a- 
taca armata însăși, nu făcu decit să adauge la greutatea 

"greşelii. | 
Cabinetul ieşia atit de slăbit din această proastă afa- 

cere, încît, de mult solicitat de ţerănişti, cari nu se 
mai vedeau stăpînii situaţiei, am adresat şi generalului 
Averescu şi d-lui Maniu o întrebare în scris, propuind 
unirea oposiţiei pentru răsturnarea liberalilor. Genera-
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lul avu simţul politic necesar ca să primească fără re- serve, pe cînd scrisoarea şefului naţional-țerănesc jignia - fără motiv pe acela în care vedea un concurent. 
Aceasta era situaţia, pe care, din aceleaşi eterne ne- înțelegeri de caracter pur personal, pentru rivnita „Şe- 

tie”, ale oposiţiei, dibăcia lui Ioan Brătianu, slăbit însă 
şi foarte amărit în timpurile din urmă, ar mai fi pu- tut-o prelungi câtva timp, cînd o anghină difterică ne- glijată puse pe neaşteptate capăt acestei vieți ames- 
tecate cu cele mai mari momente ale țerii, la 24 Novem- 
bre din anul care văzuse moartea regelui. Cei doi oa-! 
meni fuseseră, parcă, prea mult legaţi în cele bune şi 
în cele rele pentru ca unul, plecat înainte, să nu cheme 
la dînsul pe celalt. 

O altă era începea cu moartea lui în viaţa politică 
a Romăniei. 

27



* 

1 

6. REVOLUŢIA ȚERĂNISTĂ. 

Regența se găsi înaintea grelei sarcini, mult mai grea: 
pentru dînsa decît pentru regele dispărut, de a hotărî 
între pasiunile aprinse şi interesele radical opuse. 

Un Ministeriu de coaliţie, care de sigur că se impunea, 
şi pe care cei trei vicari regali arătau a-l dori, s'ar fi 

putut, în afară de chestia grea a presidării, numai dacă 

* Vintilă Brătianu ar îi părăsit liniile generale ale unei 

politice pe care „econoiniștii” din partidul naţional-ţeră- 
nesc nu-o admiteau cu niciun chip şi dacă d. Maniu, 

vîniurînd iarăşi, potrivit cu o tenace ideologie de ab- 

stracţii, steagul „alegerilor libere”, ar îi admis să lu- 

creze cu. un Parlament pe care-l considera tot aşa 

de falsificat ca şi ps toate acelea care-l precedaseră şi 
scoseseră din Ardeal și alți deputaţi şi senatori decit 

dintre amicii săi. Aşa fiind, nu era altă deslegare de- 

cit aceia, pe care o presintam eu, de a chema Ja putere 

pe acesta din urmă. Ideia unui guvern Titulescu — mi- 
nistrul nostru la Londra plingîndu-se de mult că nui 

se apreciază îndestul marile-i servicii financiare —, nu 

putea îi potrivită într'un ceas cînd puterea luneca din- 

tro aşu de tare mînă ca a lui Brătianu cel mare, cati- 

felatele degete ale diplomatului neavînd ce trebuie pen- 
tru a ţinea cîrma în mijlocul atâtor furtuni. 

Cît priveşte situaţia dinastică, Vintilă Brătianu, şi 
în conversaţia cu imine, plină, ca de obiceiu, de o mo- 

rală care nu-mi trebuia, şi de oferte care mă desgus-
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taul, pretindea recunoaşterea înlăturării prințului, pe | care d. Maniu nu credea că o poate acorda; din parte- ; mi, „țineam la un punct de drept pe care nu-l părăsiam.: | orice lege se poate revisui, orice om poate fi util la cea-! sul lui”, de şi, aşa cum se presintau lucrurile atunci, „chestia Ia care se sîndiau regenţii nu era pentru azi, poate nici pentru mîne” şi nu eram. dispus „să bag sa- bia în ţară” | 
„ Astfel Vintilă Brătianu rămase, aşa cum fusese tot deauna, onest, muncitor, patriot, dar năcăjicios şi iute 1 vădirea mâniei sale, amestecîndu-se în toate şi luîndu-se în gură cu toată lumea, începînd, fireşte, cu d. Mad- gearu, vechea sa cunoștință, urînd orizonturile largi | în care „omul de Stat” se pierde și privind cu stră- lucitorii lui ochi mărunți de cîrtiță amănuntele cele - mai însemnate. Puţine garanții pentru o lungă guvernare . într'o astfel de țară şi avînd înainte, cu ura puternică, hotărîrea cerbicoasă a Ardelenilor, a lor mai” mult decât a ! ţerăniştilor, de a merge și pănă la luptă, întrebuințind metodele care folosiseră pe vremea stăpânirii ungu- reşti şi gindindu-se a învia, cu Adunarea poporului cu tot, cu scoaterea afară din lege şi cu mersul asupra Bucureștilor, puțintel împrumutat şi-de la generalal A- verescu, metodele de la 1848 ale lor. i De a doua zi după menţinerea la guvern el căpătă însă adesiuni mai mult sau mâi puţin trainice, în frunte cu a d-lui Argetoianu, doritor de „a isprăvi înt'o casă cinstită”, şi a d-rului Lupu, bun de luptă contra -foşti. | lor tovarăşi, pe cari-i „Va acusa că i-au răpit parti- dul întemeiat de dînsul şi că deci sînt nişte simpli u- surpaiori. - 
Partidul naţional-țerănese își urma în acest timp pla- 

1 V. ibid. p. 259, şi urm, 
“* Audiența la Regența, ibid., p. 232. Cf. şi ibid, p. 265, şi decla=— rațiile lui Vintilă Brătianu, ibid., pp. 259-60, şi, pe urmă (23 De- cembre), pp, 2653-6, -
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nul de luptă, cerîndu-mi, şi prin d. Mihalache, să cen- 

tinuu măcar atitudinea, favorabilă față de dînşii, de pă- 

nă acum; -permiteam ca un prieten al mieu să vorbească 

la întrunirile lor, cu care, în iarna 'de la începutul. lui 

1929, colindau ţara, tîrînd cu ei şi acţiunea, evident per- 

sonală, divergentă, a lui Stere, care, înviat din morţi, 

odată cu putinţa de a pescui în apă tulbure, li se pă- 

rea util pentru Basarabeni și pentru unele elemente de 

extremă stîngă. De aitfel conducerea partidului se gîn- 

dia şi la scoaterea în linie a socialiştilor, acţiunile so- 

ciale fiind totdeauna vecine, oricare ar fi crezul lor deo- 

sebit. D. Grigorovici, şetul romîn al socialişiilor bucovi- 

neni se rali€ la acțiune. La întrunirile: din provincii, ca 
la Cernăuţi, se vorbia în toate limbile. Ungurilor pare 

că nu li şa vorbit, şi era totuşi o notă bună. dar Sa- 

şii, cărora un om ca d-rul Aurel Dobrescu, fără mar- 

| geni în impulsiile sale barbare, li dădea asigurarea că 

“ţeranii de la Alba-Iulia îi vor da puteri de să poată 

desarmă! o divisie” —şi ce frumos se presinta armaia, 

țintită sastfel ca duşmanul de învins, la măreţele serbări 

comemorative de la Chişinău!l-—se arătau îngrijoraţi 

ca oameni cu aver» și cu instinet politic, şi, neconsim- 
țind a se lega de.agonia liberală, nu înțelegeau a da vre- 

un concurs acestor nesincere încercări ale bolşevismului. 

Siere, din nou un șef chemat şi un candidat de minis- 

tru, era organisatorul în Basarabia sa al „libertăţii popo- 

rului”, prin ocuparea de ţerani a oraşelor; în strinse le- 

“gături cu Curtea dela Balcic a reginei Maria, credea să 

poată cîştiga şi acest sprijin, care se socotia, din causa 

“influenţei asupra prinţului Nicolae, de oarecare. impor- 

ianţă; relaţiile Basarabeanului cu d. Ştirbei. alt ele- 

ment preţios, erau. aproape „frățești”. Se trecu peste 

i moua şi puternica afirmare, prin marele congres din 

Februar, a unui naționalism care nu se închină aici ia 
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Ungurii din Ardeal, nici la Ruşii din Basarabia, nici la 
Bulgarii din „Eadrilater” şi care nu credea că o socie- 
late e cușca în care trebuie să se stăşie neapărat fiarele, 
înadins iritate, ale intereselor de clasă, existente, dar nu 
în prima linie şi nici de 'o eternă necesitate. Ce-i privia 
mai mult pe naţional-ţerăniști era să deie impresia de 
ansamblu, naţiei şi mai ales Regenţei. 

Cu siguranța că generalul Averescu, nevăzînd nicio 
perspectivă. momentană, sa potolit, cu bucuria că eu 
am plecat pe câtva timp în străinătate şi că amicii 
miei îi simpatisează, luptătorii neapăratei. revoluţii, a- 
decă ai prefacerii totalea Romăniei în Stat pentru ţe- 

„Fani, oricari ţerani, şi anume nu pentru că sînt Ro- 
mâni, ci numai pentru că sînt ferani, se aruncară deci 
în Camere, ca pe vremuri, asupra duşmanului;: strigă- 
tele, injuriile, urnele răsturnate — şi, de partea cealaltă, 
excluderile—, pentru a încheia cu o retragere eroică din 
Parlament, anunțind că, în faţa acestuia, în curînd un a-. 
devărat Parlament îşi va începe şedinţile, „Adunarea 
Naţională” a lor. Un adevărat, şi regretabil, 1789. După 
“un număr de şedinţe la Bucureşti, „ca să se. vază”, se 
„_hctări disolvarea acestei „Adunări”, dar dosarul şi grija 
întregii probleme constituţionale se transmiteau celei de 
la Alba-lulia,—copie a memorabilei Adunări din Blaj la: 
1818—, care trebuia să se adune în curînd. Pentru cei zece! 
ani de la Unirea Basarabiei, d. Maniu trimetea d-lui 
iialippa un adevărat mesagiu de suveran. 

In vederea noii adunări se proceda milităreşte, cu pli- 
curil: marşului încredințate misterios acelor cari tre- 
buiau să-l conducă, cu steaguri sfințite contra „duşma- 
nului”. La Bucureşti, pe aceiaşi zi de 6 Maiu, se pre- 
vedea o alta de 40.000” de oameni, D. Maniu, care în- 
jelegea să aibă biruința complectă numai pentru sine, 
nu voiă să audă de sfatul cumintelui Buzdugan, care 
aducea oferta lui Vintilă Brătianu de a părăsi ceva mai 
iîrziu puterea şi anume în folosul acestor adversari. Ca 

4 
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şi primul ministru, Buzdugan se declara hotărit a 
nu eeda străzii, ceia ce ar fi, de la început, totala com- 
promitere a regenței, şi aceasta dădea speranţă libe- 
ralilor că vor trece şi toamna, cu o guvernare în care 
de fapt nu mai era nimica viu. 

Pănă la capăt am refusat să merg, peniru creşterea 
figuraţiei, la Alba-Iulia, unde, de fapt, se adunară cu 
zgomot mare, în jurul tribunelor improvisate, mulţi ţe- 

; rani din judeţul Alba, „fieful” electoral al d-lui Maniu, 
: şi destui muncitori cari, fireşte, aveau alt crez şi ur- 
'măriau cu totul alte scopuri. Am irimes numai o tele- 
gramă cu înţeles, în care „recunoşteam partidului drep- 
tul de a fi valorificat într'un viitor guvern cum va înţe- 
lege Regența”. Prevedeam că din toată imensa recla- 
mă, în ţară şi în străinătate.— se vorbia şi de coborîrea 
din aeroplan a prinţului exilatt—, se va alege prea puțin 
lucru: de fapt, cu toată strîngerea laolaltă a, poate, zeci 
de mii de oameni, ascultind lacomi discursurile prin 
care se făgăduiau fericiri imposibile, cu toate urletele 
de: „Azi să se schimbe guvernul, azi! şi „Murim azi, şi 
aici”, cu tot asaltul de trenuri, care irebuiră să li fie ce- 
date — dar nu cel spre Bucureşti—, cu țoată cererea 
de a porni pe jos către blăstămata Capitală a „re- 
gățenilor” urgisiţi, resultatul fu votarea unei moţiuai 
de un iacobinism anacronic în care se cerea, se procla- 
ma demiterea „guvernului inimic al Patriei” şi se des- 
lega „poporul romîn” de ascultarea îață de legi; iul- 
burări socialiste vor duce la o aspră represiune, 
fără vărsare de sînge. Iar la București generalul Ho]- 
ban, unit cu d. Madgearu, bucuros, de sigur, că nu iea 
răspunderea exceselor ce -aştepta la Alba-lulia, s'au 
anărgenit a da locuitorilor Capitalei, într'o frumoasă zi 
de Maiu, încă o- detilare populară pe lîngă atitea. pe 
care le văzuseră. 

1 Destăinuiri recente ale d-lui lunian, la discursul din Tîrgul- 
Jiiului. 
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“Aceasta dădu curaj guvernulu PE se arumce asupra 
prinţului, răspîndind ştirile cele mai “exagerate, de si- 
gur impresionante pentru oricine, asupra conduitei lui, 
la Paris, la Bruxelles. Se presintă o între eagă conspi- 
raţie la Londra, cu amestecul unui aventurier român, şi 
o proclamaţie a prințului, mediocră, ca fond şi ca formă, 
era exploatată cu dibăcie. Ministrul Romăniei la Lon- 
dra, d. Titulescu, fu invitat să intervie pentru ca să .nu 
se mai îngăduie şederea acolo a pretendentului. Pe de 
altă parte, toate stăruinţile tură întrebuințate pe lîngăf 
buna principesă Elena ca s'o facă a cere un divorţ, 
la care soțul, revenind la mai bune sentimente, se o- 
puse fără să poată împiedeca sentința, la 21 Iunie. 

În acelaşi timp, în ajunul sesiunii extraordinare, la: 
26 Iulie, a Camerelor, se încheia o convenţie favorabilă 
cu Germanii în privința despăgubirilor de războiu, şi 
se lucra la împrumutul de stabilisare, absolut nece- 
sar în jocul continuu al valorii leului, foarte priinej- 
duit. Dar cererile bancherilor, la cari ne adresaserăm cu 
mult prea tîrziu, erau aşa de grele, cu controlul lor a- - 
supra veniturilor Statului, trecute prin filiera Băneii 
Naţionale pentru constatarea şi dijmuirea lor, aşa 
de umilitoare, aşa de contrare ideilor şi sentimentelor, 
tradițiilor şi amintirilor personale ale unui om aşa de 
mândru de ţara sa ca Vintilă Brătianu, încîţ, dese ori! 
anunţată, operaţia se opria iarăși în loc. 

Astfel se ajunse pănă în toamnă, marile serbări come- 
morative de la Constanţa, pentru anexarea Dobrogii, 
nevădiud prin nimic că se apropie o deslegare, în ve- 
derea căreia se vînturau atitea planuri mai mult sau 
mai puţin serioase, dar mai ales acela al noului „Mi- 
nisteriu naţional” Ştirbei. Aceasta făcea pe generalul A- 
verescu şi pe devotatul său secund, d. Goga, cari mă vi- 
sitaseră la Văleni, să stăruie de o înţelegere între gru- 
pările noastre, care să se afişeze la 4 Novembre, cînd" 
naţionalii miei aveau o mare întrunire la Bucureşti. Du- 

| 
i 
|
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pă ce acum toate a;.gurările se dăduseră în taină na- 
țional-țerăniştilor, demisia, aproape impusă lui Vin- 
tilă Brătianu, era imediat aceepiată în ziua de 2 ale 
lunii. 

Se recurse de formă la o consultare a celorlalți şefi de 
grupări. Plecînd din sala banchetului, unde d. Anibal 
Teodorescu îmi spusese că Partidul Poporului stă la dis- 
posiția mea şi refusînd în cale oferta srăbită a unuia 
din cei doi domni Boilă, care, în cas de colaborare cu 
ai săi, îmi oferia orice vreau pentru ai miei, găsiam la 
membrii Regenţei, cărora, din neîncredere, li-am pre- 
sintat un memoriu scris, o primire plină 'de con- 
traziceri şi de reserve, din care se desfăcea doar un 
lucru: năcazul, manifestat mai ales de prinţul Ni- 
colae, pentru intransigenţa absolută, slacială a d-lui 
Maniu, care se voiă formal stăpîn al Romăniei, mai 
mult decît fusese Ioan Brătianu, căci nu era numai şe- 
ful unui mare partid, ci şi căpetenia unei revoluţii 
triumtătoare, care, reţinută un moment în mersul ei, 
pulea fi deslănţuită oricând. | 

Tot pentru a salva aparențele, se încredinţă la 8 No- 
vembre d-lui Titulescu misiunea de a: face „Ministeriul 
Naţional”. De la cel d'intăiu pas, el se găsi, ca şi regenţii 
la moartea lui Ioan Brătianu, înaintea certei cu pri- 
vire la Parlament, pe care el ar fi voit să-l păstreze pen- 
tru a se isprăvi cu împrumutul. Peste cîteva ceasuri, mi- 
nistrui de la Londra depuindu-și mandatul, instalarea 
d-lui Maniu se făcea, la 9 ale lunii, în strigătele străzii, 
cart-şi avea biruința deplină. Douăzeci şi unul de imi- 
niştri de simplă valoare electorală, agitatori mari şi 
mici, erau aşezaţi la locurile lor. , 

Din acest moment, Regența putea să se consacre 
singurei operaţii a iscălirii decretelor, cu care, de alt- 
fel, în ciuda unor rari observaţii tehnice ale lui Buz- 
dugan, sa împăcat foarte uşor. 

Alegerile, la care m'am presintat în cartel cu geue-
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ralul Averescu, fură violente în sensul că bandele na- 
țional-țerăniste izgoniau şi loviau după ordin pe ji: 
nimic”, care în Ardeal era „regăţeanul”, bun să i -se 
spargă capul, preoții strigînd: „aşa li trebuie cui nu 
ține cu Maniu”. Basarabia era închisă oricărui „străin” 
de către Stere, care, din nou refusat peniru vechea iră- 
dare, şi aceasta cu toate preţioasele sale legături, voia Fi- 
nanțele sau presidenţia Camerei, care-i fu luată de 
d. Ştefan Cicio Pop: 

Astfel începu o aclivitate consacrată întăiu resolvirii 
chestiilor financiare îndrumate de liberali şi: servite 
în străinătate de influenţa d-lui Titulescu. In Februar 
1929 se ajunsese la semnarea împrumutului de stabi- | 
lisare; cedarea către Suedesii lui Krueger a monopolu- 
lui chibriturilor dădea noului ministru de Finanţe M. 
Popovici ceva bani de cheltuială. Comereialisările _li- 
berale le lua asupră-şi ministrul de Comerţ Madgearu, 
propuind şi o nouă alcătuire a Camerelor de Comerţ, 
rămase şi aşa organe costisitoare şi inutile, pe cînd, - 
ca şi Sfaturile Negustoreşti independente, ar fi pu- 
tut fi, dar fără politicianism, adevărate Parlamente «- 
conomice, ca în Germania, ca, în oarecare măsură, 

şi la Francesi. Toate acestea arătau limpede că un grup 
de materialișii urmase altuia, că, schimbîndu-se numai 
personalul, piesa era în fond aceiaşi, cu aceiași căpă- | 
tuială pe sama Statului. Pe cînd în Palatul Presidenţiei, | 
—Casa Creţulescu, Casa Cantacuzino—, d. Maniu, regu- | 
lind afacerile clienţilor săi politici, adopta maniere ar- : 
hiducale, fabrica de legi, păstrând în discursuri nota re-! 
voluţionară, nu soluţiona nimic fără a se gîndi la ce to- 
los resultă. pentru partid şi miluiţii lui. Ca pe vremea ge- 
neralului Văitoianu cel mic, se făcea irafic cu paşapoar- 
tele. « 

Un revoluţionarism deci care cu frasa lui 1789 unia 
starea de spirit a Directoriului lui Barras. Cei cîţi- 
va învățători, preoţi, intelectuali prinşi în virtej se ui- 
tau uimiţi în jurul lor cînd se votau capitolele unei le-
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gislaţii de armătură, poate nu „bancară”, cum numia 
; d. Madgearu liberalismul, dar, oricum, foarte „capita- 
! listă”, | 

Doar iscălitura, prin intervenţia polonă, de d. Da- 
villa, la Moscova (Februar) a pactului cu Sovietețe, 
după ce d. Duca de mult se lăsase înșelat de dinşii 
la Lausanne şi luat în batjocură la Viena, dădea 
pacificului ministru de Externe Mironescu pulința de 
a proclama că şi în domeniul politicei exierne, mult 
timp ocupată cu procesul, la. Geneva, al optanţilor, 
creațiune a d-lui Titulescu, se iea o nouă direcție. O 
discuţie pătimașă şi stearpă, ca aceia provocată de d-rul 
Lupu cu privire la data serbării Paştilor era o tecon- 
fortare după tot acest zornăit de statistici în vederea de- 
cretării cu grămada, imediat, a unei sume de forme moar- 
ie pentru o economie naţională, poate foarte modernă, 
dar cărturărească şi fără nicio atingere adevărată cu 
țara, pe care tînărul ministru reformator mavuse nici 

„mijlocul, dar nici dorinţa, nici pregătirea sufletească 
pentru a o înţelege. 

„Se urma, intenţia fiind de-a atrage capitalul străin, 
care nu se vacăpăta, pentru punerea în valoare a bo- 
găţiilor ţerii, cu modificarea legii minelor, cu legea Căi- 
lor Yerate, de pe urma căreia nu va resulta niciun 
progres real, cu legea de cointeresare a Pescăriilor, în a 
căror conducere, pe motive politice, se întroduseră oa- 
meni fără nicio pricepere. 

Şi, în timpul când se făceau toate aceste experienţe ale. 
teoriei, fără a întreba pe cei interesaţi şi fără a ur. 

| mări coborîrea în realitate a infinităţii paragratelor, 
controlorii finanțelor noastre, cu d. Rist în îrunte, se 
înspăimîntau de ce găsiseră (8.000 de creanţe neglijate 
numai la Instrucție) şi puteau constata că, într'o tară a 
ării viață economică wa tost întețită, diriguită si le- 

gată împreună de la o întreprindere la alta, de la 
o provincie 'la alta, creînd astfel noul organism al pro- 
ducţiei romănești, încasările sînt îngrijitor de slabe,



- 
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În Maiu situaţia era aceiaşi, adăugindu- -se o recoltă rea. 
Căile Ferate presintau deficite de care se loviră planu- 
rile altui specialist străin venit în virtutea condițiilor 
în*prumutului, d. Leverve. 

Dar noul regim avea patima de cheltuieli a tuturor 
parveniţilor. Serbările comemorative de la Alba-lulia 
mîncară sume enorme, a căror socoteală nu se va 
îace exact niciodată. Fiecare. profita cum putea. Chel- 
tuieli mari le va aduce şi legea administrativă, ieşită 
din inspiraţia, mult corectată cu oarecare simţ prac- 
tic, a lui Stere, "căruia, în lipsă de altceva, i s'a dat 
acest rost, care mulțămia prea puţin o formidabilă 
ambiţie pe câre ma domolit-o nici vrîsta. Sau creat 
Consilii de sate pe lîngă cele de comună și o droaie 
de noi primari îşi cereau plăţile, oricît de mici. Pre- 
şedintele Consiliului judeţean dubla pe prefectul poli- 
tic, comandînd în mare parte administraţiei. Directo- 
ratele, care din nenorocire erau pe măsura teritoriilor 
stabilite de străini, de duşmanii prin cucerire, implicau 
noi apeluri la punga contribuabilului. Câte unul din di- 
rectori se simţia un mic suveran acasă la dinsul Şi, 

„cum în Banat era şi un ministru, d. Bocu, el va fi 
văzut de Zece Maiu cu generalul călare la uşa automo- z

a
 

bilului său. Era la acești oameni răsăriţi din mul- , 
țime o poftă de paradă: pe socoteala Statului care pent 
tru cei din Vechiul Regat contrasta așa de neplăcut cu 
discreţia boierilor noştri. | 

Astfel guvernul aşteptat atîta de „masele” necon- 
tenit prelucrate pierduse foarte răpede mult din acea 
popularitate în virtutea căreia singure şi nu a calităților 
politice dovedite sau a serviciilor aduse de partid se ce- 
ruse şi se căpătase puterea cu abia un an înainte: pre- 
cocea îmbătrînire a oricării cîrmuiri ieşite din îăgă- 
duielile demagogiei. Generalul Averescu se agita; i- 

- beralii cereau fățiș guvernul şi străbăteau ţara denun- 
țînd o stare de lucruri care, în aşteptarea realisării
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împrumutului încheiat, nu era mai bună decât înainte, 
avalanşa greutăților finaneiare urmîndu-şi, peste toate 
piedecile uşoare puse în cale-i, drumul ei fatal, Stricta 
iege, de o contabilitate complicată, a d-lui. M. Popovici 
nu ajungea ca să îndrepte Finanţele împovărate şi în- 
chinate străinilor. 

i 
Un. complot fusese descoperit, al unui bătrîn mili- 

lar din provincie, dar se citau numele unor glorioşi- 
generali cari ar fi complici, şi uneltirile unor tineri 
coloneli erau să urmeze. Se vorbia din nou eu în- 
sistență de guvernul: Titulescu, socotit capabil de a găsi 
oricând, oriunde, în orice condiţii cîrjile unor nouă, 
ajutoare băneşti, ori de guvernul, preierat în anu- 
ine cercuri de la Curte, care nu desarmau, al d-lui 
Ştirbei, a cărui influență ocultă asupra întregii vieţi a 
țerii începea să devie nesuterită. Se ventila şi. for- 
-maţia Ştir»ei-Titulescu sau invers. Cînd absurdul pro- 
iect de reformă administrativă ieşi la iveală, în Iulie, 
prinţul Nicolae, căruia dominaţia țerănistă îi displăcea 
de la început, fu ciştigat pentru o resistenţă, făţişă, 
în timpul când vădita dorinţă a reginei văduve de a 
întra în Regenţă, cu omagii de deputaţii din toată ţara, 
stîrnia o răsunătoare campanie. 

Schimbări importante înlăturară primejdia. Dar acest 
regim, care-şi organisa pentru o resistență care s'a do- 
vedii imposibilă cetele de țerani ale „voinicilor” cu 
steaguri sfinţite în biserici ca ale 'antisemiţilor tîra după 
dînsul multe miserii de care cu greu se putea desface. Im- 
buînat pe Regenţă căi s'a mutilat proiectul administrativ 
care era sprijinit întreg pe eleclivitatea administraţiei şi 
pe localismul ei, care distrugea aproape total autorita- 
tea Statului, vechiul inspirator ocult, admirabil de fapt, 
cu toată vrista pe care o avea şi boala pe: care o 
afișa, în sforțările desperate spre culmi de reabilitare, 
de împărtăşire la putere, din care recădea necontenit . 
cu tragicele mîni sîngerate pănă la os, 'se făcuse re- 
cunoscut de justiţie senator de drept. Dar, la primirea



REVOLUŢIA |ȚERĂNISTĂ | 429 

lui de Adunare, generalul Prezan luă inițiativa unei ră- 
sunăteare protestări, care, cu toată apărarea neastîni- 
păratului domn lunian, izbuti. Se adăugiau _tristele 
scene de la Lupeni, unde minerii, trataţi ca animalele, 
cu toate aparențele sociale şi culturale pentru visitatori, 
se ridicau, scormoniţi de agitatori, şi trupa, atacată, tră-. 
gea în carne vie: un tînăr Evreu din laşi, presiuiin- 
du-se ca răsbunător al celor căzuţi, trăgea, la rîndul 
lui, asupra ministrului de înterne, d. Vaida Voevod. 
Pentru armată se făcuse atît de puțin, încît discrete ob- 
servaţii veniră de la aliații noştri iugoslavi şi poloni. 
Era destrămarea unei țeri nenorocite. 

| 

] 
| 

Totuşi încrederea fericită cu care Providența a în- 
zestrat -pe d. Maniu 'rămînea nezguduiiă. Fără nicio 
concepţie proprie de. guvern, fără nicio metodă care 
să-i aparţie, fără niciun ideal care în ceasurile de întu- 
nerec să-i licărească în zare, fără acea sentimenialitate 
care ţine cald sufletul omenesc, fără îndemnurile ne- 
contenite ale unei popularităţi, care, dibaciu îndreptată 
spre dînsul de propagarea legendei omului mare şi 
iare, nu se putea prinde de o natură anguloasă şi se 
răcia în contactul cu încremenirea . trupului, el credea 
şi rai departe în misiunea sa pe care mar îi fost ca- 
pabii de a o defini altfel decât prin vechi formule un- 
gureşti usate de veacuri. Hotărîrea aceasta nestrămu- 
tată, mare calilate, dar şi grozav defect, împiedeca 
de alifel orice înţelegere cu orice alt grup. 

O mare lovitură pentru ilusiile de durată a unui Mi- 
Bisteriw fără o adevărată valoare şi fără niciun tel de 
cohesiune a fost moartea, venită năprasnic, a regenlului 
Buzdugan, care singur dădea prestigiu prin trecutul său, 
prin felul de viaţă, prin cunoştinţile sale juridice, prin 
caracterul şi grija sa de demnitate unui şubred suro- 

 Ibid, p. 364.
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gat de regalitate, în dosul căruia răsăriau îndărătnic 
umbre din lăuntru şi din afară, care nu se puteau în- 
iătura definitiv. - | 

Candidaturile răsărite cu acest trist prilej, de la gene- 
raiul Prezan, singurul care putea să înlocuiască pe 
defunct, la d. Titulescu, aşa de tînăr şi aşa de străin 
de ţară, și la nagistratul care succedase la Casaţie, ba 
chiar la d. Mironescu, blînd profesor de Universitate, fost 
prieten al lui Take Ionescu, şi alţii, ale căror nu- 
me treziseră un zimbet, erau înlrecute de aceia, fă- 
tisă, pusă de „Universul”, a reginei Maria, ale cării 
merite atît de mari fuseseră încetul cu încetul umbrite 
de participarea la urîta politică spre care fusese în- 
dreptată de interese stăruitoare. Toată vechea Curte, 
ale cării intrigi permanente d făcuseră odioasă, lucra 
în acest sens, şi din mou Sisiful neostoitei ambiţii, 
Siere, credea că a prins colțul de stîncă prin care 
sii se poată ridica mai sus. 

D. Maniu își avea însă de citeva zile candidatul, 
pe care ajungea un gest al său ca să-l impună: el nu 
putea fi decît dintre oamenii devotați, dintre aceia cari 
aveau legături peste care mar fi putut să treacă. Buz- 
dugan fusese prim-preşedinte al Curţii de Casaţie; în- 
tre membrii supremei magistraturi era însă unul pe 
care o relație de familie îl strîngea de ministrul de Fi- 
nanţe. Astfel se ivi candidatura d-lui C. Sărăţeanu, onr 
de cea mai bună societate, bibliofil pasionat, timid pen- 
sionar, care nu se gindise la o asemenea situaţie, în 
care sa găsit totdeauna foarte stîngaciu. Numele, ros- 
tit numai cînd Adunarea Naţională era în cea mai a- 
prinsă aşteptare, a fost îndată aclamat de parlamentarii 
cari aparţineau cu totul, şi prin demisiile lor în “alb, 
preşedintelui de Consiliu, învestit provisoriu cu atribu- 
țiile . regale. Instalarea se făcu “imediat, în strigătul i . E , pa | ciudat al d-lui Ştefan Cicio Pop, care presida: „Trăiască 

| Dinastia romînă!”. Iar dinastia răspundea prin declara- .
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ţii în „Universul” ale reginei Maria că ei, soţiei rege- 
lui unităţii naţionale şi ajutătoarei lui, i se cuvenia 
o regență, pe care țara ar fi trebuit so olere, că aceasta 
era şi părerea fiului ei şi că — alusie la liberalii cari 
protestau violent contra alegerii făcute — ea nu sufere 
o altă dinastie. Guvernul impuse o retractare com- 
plectă, la care „Universul” răspunse prinir'o tot atât 
de categorică întărire. | 

Dar şi în partidul care credea că şi-a asigurat ast- 
fel viitorul se pronunțau adînci nemulțămiri. D. Iu- 
nian, â cărui elocvență iute şi înţepătoare îi crease 
un prestigiu şi care se găsia de mult în. conflict, ca 
minisirv de Justiţie, cu Ardelenii, pe cari nu-i în- 
găduia să-l conducă în numirile sale, denunța pu- 
blic pericolul înrudirii dintre un regent şi -unii mi- 
niștri şi cerea, nu numai demisia d-lui Popovici, cum- 
natul, dar şi a d-lui Vaida, care, de şi mai bătriîn, era 
prin alianță nepotul; de îapt foarte „ascultător, al a- 
cestui din urmă. Protestarea era urmată de o. demisie, 
care dădea drumul la toate zvonurile, pănă la acela 
al unei înţelegeri cu liberalii și averescanii apucaţi 
pe un poviîrniş din cele mai lunecoase, ziarul fostului 
mieu prieten politic calticîndu-mă-— mam înţeles nici- 
odată pentru ce, căci nu putea îi vorba de refusul 
de a susținea pe regina ' ca regentă— de „mercenar” 
„grosolan” şi „caraghios”. Se atribuia, în acest trist haos, 
d-rului Lupu “asigurarea formală că „peste un an 
va fi sau dictatorul Țerii Romăneşti sau călugăr la 
Muntele Athos”. ' ” 

La redeschiderea Camerei, în toamnă, proiectul de 
lege al unui Credit agricol cu capital străin, care lo- 
via în interesele liberalilor, provocă un. violent con-.. 
îlict cu aceştia, în cursul căruia d. Madgearu, care, cu 
măsurile sale, din care spera să scoată o refacere finan- 
ciară a țerii, de şi ea ar fi fost de compelinţa colegului 
său M. Popoviei, din ce în ce mai gelos, devenise ut
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fel de Vintilă Brătianu al partidului său, „dictatorul fi- 
nanciar”, califică pe adversari de „eriminali”, pe cari:i 
scoate „în afară din lege”. Retorica revoluţionară ieşia 
asifel la iveală de cîte ori se întilnia o greuiate; revo- 
luția care răstoarnă şi face potrivit, totdeauna, cu „ideo- 
logia” ei, pentru ca apoi să răstoarne şi ce a făcut, după 
altă interpretare a aceluiaşi crez de „ideologie”, era în 
fundul sutletesc al tuturor acestor oameni, oricare li-ar: 
îi fost proveniența: lupta cu Ungurii, în care lipsise 
doar curajul pentru a arunca bomba, comploturi basa- 
rabene de metode ruseşti. Ei porniră, ca la 1907, contra 
„ciocoilor” din Regat—, parvenitism de intelectuali cari nu 
respectă nimic în calea unor ambiţii grăbite. Lipsia ceia 
ce face pe adevăratul om de Stat, chiar dacă a cîştigat 
această însușire, ca, în Franţa, un Briand, contra a- 
mintirilor şi păcatelor tinereţei sale: simțul de so- 
lidaritate al societăţii, înţelegerea pentru sufletul unic 
care, peste toate interesele, şi cele mai legitime, trebuie 
s'o anime, respectul faţă de un trecut în care s'au limu- 
rit direcţiile permanente, care rămîn a fi numai acoma- 
date cu vremile schimbătoare, și acea căldură puterni- 
că prin care singură se pot topi brutele minereuri pe 
care le dau pasiunile de clasă, egoisanele de provincii 
şi pottele individuale. 

Peste neastîmpărul unui tineret, căruia: la Oradea, 
cu disirugerea sinagogelor supt Vintilă Brătianu, la 
Bucureşti, cu serbarea „zilei studenţimii” în toate cen- - 
treie universitare, îi plăcea numai misticismul, uven- 
tura, complotul, contribuind, cu creşterea lor strîmbă, 
la anarhia generală, peste caducitatea, necontenit ară- 
tată cu degelul de ziarul îndrăzneţ al d-lui Gr. Fili- 
pescu, a partidelor usate chiar cînd erau tinere crono- 
logic, se simţia nevvie de altceva. De refacerea teme- | 
liilor înseşi ale unui Stat«cu forme vane de împru- 
mult, şi acela perimat, căci, alară de Franţa şi de Anglia, 
în care, de aitfel, orice avea un rost propriu, netransmi-
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sibil, sensul însuşi al Statului se schimba supt impulsul 
noilor nevoi, inexorabile. In locul oamenilor luaţi prin 
alegeri, din grămada amoriă, pentru a alcătui în Par- 
lament altă grămadă tot amortă, peste care să plu- 
tească un grup ministerial ieşit din simpla înțelegere 
trecătoare a ambițiilor personale, fără a se admite Co- 
roanei sau represintanţilor ei niciun gest de orientare, 
trebuia voinţa clară a unui om, asigurat în situaţia sa, 
legat de autoritatea supremă printr'o colaboraţie onestă 
și bine gârantată şi consultînd în fiecare moment o Adu- - 
nare care, neavînd de-asupra ei veşnica amenințare 
a disolvării, să fie compusă din categorii sociale adevă= 
rate, revenindu-se într'o formă mai largă la =orpo- 
rațiile medievale. Aceste elemente ar constitui toate un 
corp material organic, dar; fireşte, numai o inferioa- 
ră cugetare materialistă. sar putea opri aici: cealaltă 
înțelege că acest organism arc nevoie necontenit de în: 
sutlețirea care vine din contactul permanent cu ideâ- 
lele. In acest sens îndrumam o lume desorientată, care- 
mi răspundea, ca în tot cursul unei vieţi risipite pentru 
țară, cu o neînțelegere totală şi cu o pasivitate ab- 
solută. Ă | | 

În faţa acestei concepţii se ridica, dacă. i se poate 
atribui acest. nume, o alta, şi aceia peste partide, 
dar şi peste Coroană: a d-lui Maniu, care, întrun dis: 
curs la începutul anului 1930, declara că înaintea sa 
celelalte partide sînt „pulverisate”, rămîind doar li: 

“beralii, cu cari sar putea trata pentru un sistem de bas- 
culă, individualițatea, sa, a' d-iui Maniu, rămtind, to- 
tuşi, să dea pecetea vremii noi. , 

Deocamdată, în depărtata Americă, unde mă chema- 
„se dorul de cele.de acasă al coloniilor romăneşti, nu-mi! 

„ veniau alte veşti decît acelea despre agitaţiile sterpe ale: 
„unei tinerimi care ducea la Universitate, loc de recule- ; 
gere .ideaiă, apucăturile turbulente ale liceelor fără con- ! 
ducere morală și fără autoritate adevărată. Din ce în 

i " 28
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ce mai mult se învedera o catastrofă financiară, pe cînd 

lumea politică se ocupa de demisia lui Stere, -sprijinit 

"de Basarabenii săi, cari urau celorlalți, rămaşi credin- 

cioşi pariidului, să mîntuie „pe cracă”, spînzuraţi. 

Găsind, în stirşit, prilejul mult dorit de a arunca peste 

bord un cadavru politic, d. Maniu nu se lăsa impresio- 

nai. de strigătele demisionatului că va chema Sfatul ba- 

“sarabean, că va întemeia, cu elementele celei mai extre- 

me stîngi şi custrăinii, cu bolşevicii, făţişi sau ascunşi-— 

cum a şi făcut-o — un alt partid ţerănesc, al revoluţiei 

„Tără perdea, şi că guvern şi ţară vor trebui să ca- 
pituleze în faţa răsunătoarei lui revanşe. Ca un a- 

daus la aceste miserii, 'cum toate mişcările anar- 

hice fuseseră trecute cu vederea, Bucureştii văzură în 

April războiul civil între invalizii susținuți de excelen- 
ţii noştri studenţi şi între forţa publică şi armată, bom- 

'bardate cu ce li cădea în mînă de asediaţii din Palatul 

|studenţilor în medicină, demn pendant al scenei din 

'Cameră în -care d. Madgearu arunca în capul d-rului | 5 

Lupu budgetul, primindu-şi-l înapoi dintro lovitură p getui, p 
de picior. 

Peste cîteva săptămîni o vagă temere de revoluţie 

plutia asupra tuturora, şi liberalii, căutînd un spri- 

jin, nu pentru salvarea societăţii, căci acest sprijin 
_nu putea să: ajungă, ci pentru revenirea lor la pu- 

tere, se adresau prinţului Nicolae. Ei acusau guvernul că 
e nesincer în ce priveşte „chestia închisă”, şi astfel, zile 

întregi, în fața redacţiilor ziarelor „Viitorul. şi „Epoca” 

se destășurau noi lupte în toată regula cu poliţia, pu- 

blicul aduniîndu-se ca la spectacol, fără a lua de loc 

partea beligeranţilor, cari doar pentru aceia se băteau. 
Imipasibilă, regența “asista la aceste scene de ultimă. 

decadenţă a unei teri părăsite cu totul capriciilor și vio-. 
lenţelor de cluburi. 

Astfel de la sine ideia revenirii prinţului, agitată per: 

severent de ziarul „Cuvîntul” prin condeiul ziaristic cel



- | „REVOLUȚIĂ ȚERĂNISTĂ 435 

mai puternice al momentului, al profesorului Nae Lo- nescu, Brăilean de cumplit temperament, ajungea în primul rînd al preocupaţiilor generale, fără ca prin- țul însuşi să fi grăbit lucrurile. 
Încercările reginei de a căpăta puterea de fapt căzu- seră. Pentru moment nu se putea încerca nimic în fo- losul fiului ei mai mare, a cărui revenire mo doria cu- niciun preţ mama, convinsă că sa încheiat cariera ace- luiu pe care-l revăzuse în Franța. Ciîţiva grăbiţi erau să-l compromită prin punerea unei candidaturi la re- genţă, care se cerea altfel pregătită; cele cîteva voturi căpătate făceau ca adversarii permanenți și învierş 

nați să zirmmbească. Mulţi ofiţeri tineri erau pentru „car lism” şi ceia ce sa numit pe urmă restaurare”; într. ofițerii superiori, mai toți cu legături de partid sau rapcrturi personale cu oamenii politici, puţini. Genera-! lul Averescu căutase o întîlnire cu exilatul, şila Bellin- zona, unde i-a plăcut să se încunjure de tot farmecul misterului, era vorba de un fel de întoarcere fățișă prin Giurgiu, ca a lui Napoleon de la insula Elba. | 
Căci acum „chestia închisă” ajunsese, ca orice lu- cru, ca orice drept, în Romănia, un mijloc de a ajunge 

la putere. De aceia călătoria generalului, de aceia en- tusiasmul d-lui Goga, care odinioară, ca ministru de Interne, arătase ce mijloace ar înțelege să întrebuințeze dacă indesirabilul ar apărea la frontieră. -Dar aceşti. 
membri ai oposiției nu puteau acţiona pentru întoarcere, 
a cării dată apropiată mi-o dăduse a înţelege prințul 
îusuşi la debarcarea mea în Franţa şi pe urmă îmi 
vorbise, prinir'un intim al său, cu prilejul unei călă- torii în Anglia. Ştiam şi cine era devotatul prieten ca- 

're-şi risca nu numai cariera, dar poate şi viata p:en- 
ica a pune toate în ordine: maiorul Tătăranu, ataşatul 
militar la Paris, pe lîngă un ministru al Romăniei 
adversar hotăritţ al schimbării, C. Diamandy, care n'a 
aflat nimic din ce se punea la cale. Un alt militar, ge-
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nesalul Suţu, în legătură cu un plan care a trebuit 

să fie părăsit, aştepta la Viena. Cîţiva tineri coloaeli, 

Gahriel Marinescu, Teodorescu, erau înştiinţaţi la Bu- 

cureşti, şi ei aveau în mînă regimentele bucureștene de 

care era nevoie. Nu lipsiau nici elemente “militare din 

Ardeal, care, ca mulți alţii, au indispus pe urmă, recla- 

“mându-și un merit pe care de fapt l-au avut. 

In sfîrşit, ceia ce era hotărîtor, prinţul Nicolae, din 

sincera afecțiune fâță de fratele mai nare, pe care dir 

copilărie era deprins a-l admiia, şi din desgust pen- 

tru un rost politic pe car& nu-l dorise şi care nu con- 

venia disposiţiilor sale, aştepta cu nerăbdare momen- 

iul doritei sale despovărări. Era sigur că pretendentul 

nu va întîmpina nicio resistență de la noul coleg fără 

prestigiu şi nici de la Patriarh, care, de curînd, spusese 

franc unui visitator: „Ţara nu merge pentru că w'are 

cap: prințul își fumează ţigările, Sărățeanu cercetează 

ecăr țile, eu, un preot, nu „pot decit să încerc o impă- 

care” 

ÂĂ Ştiut ori ma ştiut, în « ce inăsură a ştiut guvernul şi 

cari membri din guvern, e un lucru care nu se va 

puteu desluşi multă vreme. E sigur că pentru un Ma: 

niu întoarcerea prinţului, a „stăpinului”, cum îl na- 

mia, apăsînd şi exagerind, d. Nae Ionescu, nu putea fi 

decii o „mare piedecă în calea recii ambiţii care nu 

credea că are nevoie de niciun sprijin; doctrinarul „dic- 
tator” de la Finanţe era mai bucuros să nu aibă de dis- 

cu'al decit cu d. M. Popovici, care se obișnuise a-și 

înghiţ: năcazul; ceilalţi nu contau, ca oameni gala a se 

acomoda cu orice; un ministru de Interne ca d. Vaida 

e toideauna inexistent. Dar acela căruia, după părerea 

sa, nui se dăduşe destul, d. Iunian, nu făcuse în zădar, 

dupi ruperea cu colegii pe tema înrudirilor d-lui Sără- 
_ţeanu, o călătorie în Apus, unde i se pierduse urma. In- 
„eles probabil şi cu elementele ţerăniste din guvern, în- 
„îre care d. Mihalache era aproape grămădit în colțul 
:semi-culiurii sale, el represinta acum în locul Ardele-
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nilor lecuiţi momentan de toate pornirile violente de : 
îelul „Albei-Iulii”, tendinţa spre revoluţie, „în care tre- 
buia încadrată, ca un capitol esenţial, restauraţia. Prin 
ea, cu un rege tînăr. care avuse totdeauna, alături de 
un puternic autoritarism, de dorința izbînditoarei inter- 
venţii personale şi a. guvernării directe, idei foarte de 
stînga, indiferonț” de metoda ce sar impune, înțelegeau 
aceşti oameni ai generaţiei mai nouă să reformeze (ara 
înt”un sens care întrecea șovăielile Ardelenilor, în fond 
conservatori pe linia liberalilor din țara veche. In lupta, 
de fapt neîntreruptă măcar o clipă, între naţionali 
d-lui Maniu, amestecați cu atîta takism, între d. Matgea- 
ru, teoreticianul răpede legat şi prin temperament, mai 
mult ciudos decit răsturnător, de preşedintele Consi- 
liului, şi între aceşti radicali rurali cari dispuneau de 
figura simbolică şi decorativă, de talentele de agitator 
pentru sate ale d-lui Mihalache, era necesar şi altceva 
decit măsurarea unor talente cam de o samă: trebuia să 
îie cineva care să asigure biruinţa acestei ramuri Iu- 
nian-Mirto-Mihalache. Greutatea era numai să nu tre- 
buiască a împărţi cu un Manoilescu, mai vechiu devo- 
iat, care riscase totul, favoarea noului domnitor, 

“Astiel un aeroplan aduse, nu fără pericol în cale, pe 
prințul Carol, în noaptea de 6 spre 7 lunie 1930. Prinţul 
Nicolae îşi îmbrăţişă fratele și colonelii presiutară 
trupa. Încă de cu poapte plouau ofertele oamenilor po- 
litici, cari nu înțelegeau că altele trebuiau să fie direcţiile 
erei care se deschideau astfel, liberalii singuri, într'o in- - 
slinctivă mişcare de apărare strângîndu-se în jurul o- 
bositului Vintilă Brătianu: d. Duca, înfierînd „aven- 
tura”, prefera „să i se taie mîna” decît să trebuiască a 
servi un asemenea regim. . 

: Discuţiile asupra situaţiei de fapt n'au durat mult. 
Afară de cîteva demonstraţii de stradă, unele vădit a- 
ranjate şi care nu puteau da adevărata notă â imen- 
sei popularităţi care se îndrepta către. omul simpatic
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şi care suferise, dar mai ales către legenda unui „salva- 
tor” care de pe o zi pe alta poate totul, nu erau acelea 

Jcare să poată impune o hotărîre, iar intervenţia, utilă, 
a armatei, de sigur prielnică schimbării, avea navele 
neajuns de a putea face dintr'o restituire da drept un- vul- 
gar şi periculos „pronunciament”: şi fără amestecul 
prea visibil al ofițerilor în clipele hotăritoare fireasca 

“recunoştinţă a celui restabilit trebuia să deie un carac- 
ter prea militar noii stăpîniri. Ce au putut şti mul- 
țimile ţerăneşti, pe care le preocupau grele datorii, 
exagerate de o demagogie ministerială, în lupta din- 
tre dd. Madgearu şi Manoilescu, despre cele ce se 
întîmplaseră la București! Ceia ce. irebuia să  ur- 
meze: o regență pentru micul Mihai I-iu, îndată com- 
pleci părăsit, a cărui mamă, cu sufletul disputat de 
senlimenle aşa de deosebite, îşi aştepta soarta în pa- 
iatul de la Sosea, sau o răsturnare a ordinii de la +4 Ia- 
nuar şi revenirea la succesiune a tatălui, era la disposi- 
ţia clasei politice, aşa cum ajunsese a fi. 

Şedinţa Adunării Naţionale, în care d. Maniu, demisio- 
nat în folosul d-lui Mironescu, totdeauna gata a împăca 
siluaţiile, era în aparență un simplu deputat —: şi 
de fapt el era acuma depăşit de împrejurări pe care 
navea nci curajul de a le aproba, nici acela de a le 
înfrunta—, şi în care d. lunian îşi reservase primul 
rol, de propunător al noului rege, a fost adînc inişcă- 
toare. Cuvintele rostite de acela care prin votul unanim 
al celor presenți, liberalii fiind afară, iar generalul Ave- 
rescu, neînsărcinat, cum aşteptase, cu guvernul, prete- 
rind a vorbi prin d. Goga, devenise Carol al II-lea, 
rege al Romăniei, —regele Mihai ajungea, după bizara 
ideie romantică a d-lui Manoilescu, „Mare Voevod de 
Alba-lulia”,— erau întipărite de ideologia frumoasă a 
„Sămănătorului”,. de sfaturile unui Murgoci, de aminti- 

„rile unei ere pe care cu entusiasm o represinta; dar rea- 
lităţile materialismului dominant erau cu totul altele.
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De a doua zi chiar revoluționarii, stăpîni, în numele ma- 
selor suverane, erau să dea răspunsul, şi înaintea pu- 
terii lor brutale, sprijinită pe inconştienţa populară, 
pe abdicarea intelectualităţii, pe neputinţa tineretului, i 
mobilisat: în violenţe, sincera dorință de lucruri nouă 
şi mari a Suveranului aclamat era să se plece, nu fără 
momente de revoltă, care vor face şi actul următor din 
tragedia carierei mele politice. Şi apoi 'resolvirea, care s'a 
făcut, contra opiniei publice, după lungi tărăgăniri, 
a chestiei familiare a noului rege, soția divorțată, care 
era însă mama _Moştenitorului, devenind „Maiestate” 
fără a putea fi regină decât prin anularea, câtva Lianp 
sperată, a actului de divorţ şi ajungînd a accepla o şe- 
dese aproape continuă în străinătate, a ocupat aşa de 
muit atenţia regelui, tocmai în momentul cînd se pu- 
iea lua orice hotărîre de fericită înoire împotriva ori- 
cui — nu,.cereau, umili, liberalii, afară de Vintilă Bră- 
tianu, şi el îngenunchiat la urmă de interesul partidului, 
favoarea audienţelor reparatoare, şi nu se simţia bine ge- 
deralul Averescu cu buzduganul de mareșal în mină ?—, 
încît orice mare acţiune informatoare se înlătura, 

Carol al II-lea, în fond prieten al unui regim Mi- 
halache, dorise ca toţi să-l cheme, toate partidele, căci 

„Du sc voise rege peste diînsele şi contra lor în numele 
" acelu: Popor romănesc care trăia viața lui, cu totul 

- alta, alături de viaţa lor superticială, insigniticantă 
chiar, pentru istoria în stil.mai larg, care nu înscrie pe 
tabletele ei pe toţi deţinătorii, "cari se succedă răpede, ai 
portotoliilor ministeriale; o 

El îşi simtia datoria, 'după o îndreptare spre. d. Ma- 
ni, care se lovi. de neînțelegerea dintre colaboratorii 
săi, între. cari ţerăniştii nu. înțelegeau a împărți— şi se 
grăbi, ca și cum ar fi voit să isprăvească odată cu acest 
scrupul de conștiință—, de a încerca Ministeriul Na: 
Vonal. | 

Insărcinat a-l face, d. Prezan căută, cum i se is:di- 

m
 

case, asentimentul aceloraşi şefi, şi, cu aprobarea ne-.
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sinceră a d-lui Maniu, el se lovi de resistenţa încă proas- 
pătă, neînduplecată a lui Vintilă Brătianu, deprins a 
considera pe :meritosul general ca pe una din uneltele 
sale în momentele mari, ca în casul Stere. Atunci, forma 
fiind îndeplinită, d. Maniu 'fu reintegrat în drepturile - 
sale, pe care le credea acum incontestabile. A disolva 
Parlamentul a doua zi după restauraţie: se părea —și 
era—o imposibilitate morală, oricare ar fi fost valoarea 
muvală însăşi a acestui Părlament. | 

Dar, cum doi ţerănişti «de marcă fuseseră înlăturați, 
dd. Mirto şi Răducanu, d. Iunian impunîndu-se mai muut 
ca supraveghetor în numele regelui, prin rolul ce ju- 

„Case, cum restauraţia, duşmănită de d. Madgearu, nu-i 
: putea accepta „dictatura financiară”, exilîndu-l la Agri- 
cultură, pe care şi pe aceia o va reforma, cum d. Manoi- 
| lescu, cu aşa de mari merite faţă de Suveran, reclama 
meritul peniru dînsul, Ministeriul rechemat la viață 
în această formă. împuţinală şi slăbită era osîndit, cu 

! Cameră cu tot,— înviorată de regularea unor afaceri ca 
aceia a şoselelor Casei Stewart, care oferia un capital 
pe care noi trebuia să- -l căutăm—, la o miserabilă vege- 
tare 

Se adăugi neapăratul: conflict între şeful Statului 
„Şi şeiul revoluţiei. Dacă regele consimţise să accepte 

; program şi metode de la iacobinii. la cîrmă, el, foarte * 
„sensibil la demnitatea Coroanei sale şi deprins a se 

+ gîndi la regime de autoritate,de un singur om—, şi şe ve- 
dea el însuşi în acest rost-decisiv—, nu puteasă admită 
“ această continuă încremeneală  dominatoare în faţa sa. 
După o vacanţă de complectă desilusie, la capătul că- 

„reia miracolul era complect dispărut, cu toată străluei- 
rea voită a noii Domnii cu prestigiul său exterior 
de uniforme scăpărătoare, nu mai erau, supi presiu- 
nea strivitoare a greutăților financiare, neînlăturabile 
prin economii de către un guvern de parlid, avînd 0 aşa 
de largă şi încă flămîndă clientelă, decit, în imprejurări 
absolut anormale, şi pentru lumea întreagă, de jur 

| 
| 
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împrejur, —, oameni de obişnuita normalitate. Iar în | 
ascmenea condiţii niciun preşedinte de Consiliu nu era: 
mai indicat decât d. Mironescu, care, în Novembre, îşi şi 
„relua locul, privind nu' fără îngrijorare patriotică la 
miniştri cari se luptau zilnic între ei, orbi pentru. scă- 
derea continuă a veniturilor publice. Cu toată presenţa 
d-iui Mihalache și a câtorva tineri de aparenţă reforma- + 
toare, de fapi vechiul takism oportunist îşi relua locul în 
viața publică. supt: regele de la cara se aşteptase com- 
plecta şi imediata îhoire. _ 

= 

Sesiunea Camerelor, deschisă în Novembre, îu -de o - 
rară stirpiciune, cu toată legea valorificării produselor 
agricole şi aceia contra cametei, ambele inoperante. Par- 
tidul de la cîrmă își simţia sfîrşitul aproape, iar libera- 
liii, dintre cari se desfăcuse un grup „carlist”, al tînăru- 
lui fiu al lui Ioan Brătianu, cu care se începuse îndată 6 
luptă de o rară sălbătăcie, avură să se ocupe de succe- 
siunea lui Vintilă Brătianu, care, îndurerat, distrus fisi-: 
ceşte de situaţia în care-l puseseră împrejurările în apă- 
rarea unei cause pierdute, căzu trăsnit de apoplexie la 
moşia sa din Mihăeşti, asupra morlului măcar spuindu- - 
se cuvintele bune pe care cel viu nu le-a auzit niciodată 
în viaţa sa. Și, de jur împrejur semne de o şi mai îngri- 
jorăioare anarhie se înmulțiau: noi atacuri la drumul 
mare; lupte cu poliţia ale muncitorilor de la Căile Fe- 
raic, greve la Usinzle comunale, ciocnire între armată 
şi antisemiţi la Rădăuţi în Bucovina, încercări comu- 
niste la regimente, crearea unei organisaţii comuniste a 
studențimii sărace, ameninţări, la o întrunire de mari 
proprietari în Craiova, cu lăsarea fără lucru a câm- 
iilor, pe cînd din Gorj venia ştirea, repetată, stărui- 
toare, că țeranii, în neputinţă de a-şi plăti datoriile, se 
vor revolta supt înteţirile unei impiudente Ligi contra 
can.etei. Schimbarea samavolnică a d-lui Burileanu, gu- 
vernăâtorul, de origine averescană, al Băncii Na aţionale, 
cu un amic al guvernului, autor al legii care favorisa 

o
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ielen.entul bulgăresc în Cadrilater ca util pentru ale- 
seri, d. Angelescu, altfel un om onest şi de înţeles, pro- 
vocă în Parlament o furtună căreia banca ministerială, 
"minată de aceleaşi disensiuni ca la început şi mai ales 
„de rivalităţile, vechi, între dd. Madgearu, M. Popovici, 
şi Manoilescu, îi rezistă numai cu greu.-Cel din urmă, 
socoti! câ intim al Palatului, anunţa apropiata lovi- 
tură prin care regele era să fie în sfîrşit repus în drep- 
turile pe care alit de uşor le părăsise. 

Da: ce era mai impresionani era starea detestabilă 
a finanţelor, în ' ciuda împrumutului încheiat şi votai 
în mijlocul unuia din obişnuitele scandaluri cu gura şi 
cu pumnul, în atit de umilitoare condiţii: încasările, de 
ohiceiu slabe în lunile de iarnă, erau acuma mult supt 
cele mai joase estimări. Pentru a se plăti salariile, lo- 
tuşi amputate, ceia ce adusese nemulțămirea în lu: | 
mea favorisată a ofiţerilor, se cheltuise fondul de: rul- 
meni prevăzut de: convenţia cu bancherii şi se puseseră 
la contribuţie cele 300 de milioane ale Casei de aju- 
to la Căile Ferate; se lua de oriunde, orice, recur- 
gîndu-se la deposite de bănci interne, pentru a face. 
faţă plăţii lefilor; pe care nimeni, înti”o. guvernare de 
partid demagogică, nu se putea gîndi să le scadă. Or- 
dinele date pentru a se culege cu orice preţ dările în res- = 

“tantă puleau aduce un. spor momentan 'de încasări, dar 
ele secau pănă în tund mijloacele contribuabilului, la 
a cărui putere de producere nu se gîndise pănă atunci, 
niireni. Represintantul împrumutătorilor, d. Auboin, 
mergea la Palat pentru a cere neapăratele reduceri la 
un budget care însuma încă patruzeci de miliarde: 
pe an, cu încasări care nu ajungeau nici la treizeci. 

Și din tabăra guvernamentalilor, cu toată .groaza 
că sar putea recurge la „personalităţi”, se întrevadea 
pulinţa unei soluţii care n'ar aduce -la putere pe libe- 
vali, neiertaţi de Suveran cu toate storțările pe zare le 
făcuseră. Se vorbia de tot felul de ajutoare, de nombi-
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naţii care ar fi peiimis să. se păstreze cîţiva dintre 
miniştri. Şi, mai ales: Parlamentul. Cu deosebire din rîn- 
durile ţerăniştilor, ale „regăţenilor” în genere, pe cari pa- 
siunea de a stăpîni nu-i orbia cu totul, se manifesta 
această dorinţă. 

De pe urma unui conflict cu majoritatea a d-lui Ma- 
noilescu, care presintase un proieci, foarte criticat, pen- 
tru exploatarea gazului metan, acesta îşi dădu demi- 
sia, fără a putea fi adus să revie asupra ei. De aici re- 
sultă demisia cabinetului „Mironescu, care era pentru 
conducătorul lui mai mult o uşurare. 

Omul coaliţiilor naționale sprijinite pe finanța inter- 
naţională, d. Titulescu, fusese în țară în toamnă pentru 
o visită care m'avea, se pare, niciun caracter politic, apoi 
din nou, în Mart, el venise pentru conversații pe 
care se poate ca Ministeriul să uu le fi Ştiut, asemenea 
apariţii fiind obişnuit încunjurate de un mister spe- 
cial. Din nou ministrul la Londra, cu domiciliul aşa de 
schimbător, era chemat telegrafic pentru a face, sau a nu 
face, Ministeriul, cum era datina de pe vremea regelui 

„Ferdinand: el însă, pe care unul din puţinele ziare ne- 
prietene îl numia „Suvernatorul indigen în numele Îi- 
nanțe: străine”, venia cu siguranța unei reuşite, dar nu 
printr'un nou, _mare și. strivitor împrumut, a cărui greu- 
tale putea s'o ştie mai pine decit oricare altut, ci prin re- 
gimul de „mămăligă cu ceapă”, care mi se părea şi mie 
că ar. fi, supt o „echipă de hamali”, Fără nicio pretenţie 
la genialitate şi fără nicio cruţare faţă de opinia pu- 
blică, singurul prin care se putea mîntui. ţara. Regele 
chemă pe şefii de partide anume ca să li ceteaseă rîn- 
durile călduroase ale unui apel prin care vecalciiranţii 
&ventuali erau presintaţi ca nişte desertori de, la da- 
toria patriotică. Şefii stătură muţi înaintea acestei in- 
joncțiuni fără a zice că o primesc sau o răsping, pre-
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gătindu-se pentru negocierile privitoare la numărul Mi- 
misterelor şi al mandatelor (14 April). 

Aceste negocieri, la care luară parte şi grupările niici, 
ale d-lor doctor Lupu şi Gheorghe Brătianu, regele însuşi 
chemînd unul după altul pe aceşii conducători de oa- 
meni şi catehisîndu-i pănă în zori. fură foarte iungi. 
Se văzu în sfîrşit că şi data aceasta şefii nu vor, că, 
din causa clientelei pretenţioase, nu pol: Se încercă 
atunci cu delegaţii pe cari ei nu consimţiră. să-i delege. 3 
iVenise rîndul „echipei de hamali”, cărora, pentru a în- 
“trebuința un termin mai convenabil, li s'a zis, evitind 
pe acela, prea mare, de „competențe”, „tehnicieni”. Pe. 
aceştia, cu mine ca vice-președinte, poruncit de. rege 
şi fără niciun fel de condiţii, a trebuit să-i accepte omul 
care pănă atunci nu consimţise a guverna decit în frun- 
tea protipendadei întregi a politicei romănești (16 A- 
Pril). 

- 
Adevărat şef de „tehnicieni”, d. Titulescu se gîndise, 

fără a pierde speranţa ca „şefii” să-l primească, ba 
unul să-i dea şi Parlamentul său, la vechii săi ajută- 
tori, tineri de viitor, şi la d. Garoflid, pentru Agricultură, , 
la d. Cămărăşescu, propus ca ministru de Interne în 
guveruul blocului şi care atunci refusase, la d. D. Ghika, 
ministru la Roma, ca ministiu de Externe, la d. Ar- 
gctoianu ca ministru de Finanţe. | 

Felaţiile acestuia din urmă, ieşit cu zgomot de la li- 
berali pe chestia legăturilor cu finanța germană care 
întemeiase o nouă bancă, cu Suveranul trebuie aminiiie 
însă pentru a se înţelege rolul care, la sfirşitul acestor 
discuţii, prelungite pănă la oboseala Suveranului şi la 
con.promiterea Coroanei, i-a fost atribuit şi felul cam 
l-a înţeles, cum avea tot dreptul să-l înţeleagă. 

D. Argetoianu represintase -peniru tînărul prinţ în- 
snşi omul prin care sar putea începe o eră de auto- 
ritate. Numele lui era pe buzele viitorului Suveran de 

„ciie ori era vorba de un îndrăzneţ plan pentru viitor.
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Intors din străinătate în momentul cînd se instala Dom- 
nia nouă, el i-a oferit servicii pentru refacerea mate- 
rială a ţerii, dincolo de care nu mai era teren decît doar 

- 

4 pentru ironia sa cunoscută, de și nu totdeauna de cea 
mai bună calitate. Un întreg program a fost alcătuit şi | 
celii regelui în August 1930, cînd a părut că reţine 
prea puţin atenţia cui încă, prins de alte griji, era tot | 
în fasa de îndoieli şi re eveniri a iniţierii. Apoi, în anul 
următor, 0 declaraţie publicată de „Universul”, începînd 
cu constatarea că s'a închis cu desăvîrşire chestia de 
familie, schiţa. chiar liniile, de o precisie perteciă, dar 
fără multă noutate, ale unei guvernări în alt stil. otul 
S'ar fi zis că se va opri aici. In April 1931 d. Argeto- 
ianu, destăcut din mai multe legături succesive, n'avea 
calitatea de „set”, pentru a fi consultat, dar, la întreba- 
rea d-lui Titulescu, d-sa a. promis, cum a declarat-o E: 
în Cameră la 1932, că primeşte a se subordona încă 
unui conducător de guvern. ă ” 

Lucrurile păreau definitiv puse în ordine cîud resis- 
lenia absolută a d-lui Maniu, sprijinit de Sfatul său per- 
menenţ, față de persoana d-lui Argetoianu, crud şi 
pălimaş caracterisat, opri în loc hotărîrea, totdeauna 
puţin cam vagă, a d-lui Titulescu. Nicio străduință nu-k 
pulu face să revie: la rugămintea repetată a regelui, 
el declara că nu mai are aceiași basă, că nu-şi mai 
simte aceiaşi libertate şi aceiaşi putere, ceia ce, de alt- 
fel, nu-l va împiedeca să mai rămiie destul timp la 
Bucureşti pentru cine ştie ce situaţie care s'a produce. 
După mai bine de două săptămîni de încercări fără | 

folos în direcţia Ministeriului de concentrare, şi în nepu-. 

| 

tinţa de a reveni imediat la guvernul plecat după pro- - 
pria sa părere, neîmpărtăşită însă de d. „Maniu, care se | 
întorsese dintr'o lungă şedere pe Riviera francesă, că nu 
mai poate răspunde împrejurărilor, regele se adresă la | 
mine, fără ca eu să fi arătat cea mai mică dorință de a:
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“ocupa locul părăsit de d. Titulescu, şi-mi ceru insis- “tent a-l primi. 
pa Făceam, acceptind după o clipă de revisuire a con- J 9! gtiinţii înele. Angrijorate, „cel mai. mare _sacrifieiu al... Vieţii mele”, propriile” cuvinte. .pe. care_le-am--spus. Su- 

    

    
---In adevăr, de peste treizeci de ani de zile eu vepre- sintam, cu toată experienţa, impusă întrun tîrziu de a- “| Panic miei, cu oameni din vechea politică, prea bine cu- Ai moscuţi mie ca să aştept mult de la. dânşii, o- coneăp- ra 1ție-praprit, care 'era aezia_ă generației. de.la 1890, ieșită. ii dia socialism pentru a Yeni.a credințe de un naţiona- 

VS e em LL oa ri e me td mea cec E lism organic £: Clusiy, al cărui caracter şi ale Cării Oil ; gidi Te-am sehițat mai sus. Mă însuileția de atîta reme A ra contrăzelientelelor care desonoraseră țara, desgustul : ați de sistemele “lor, groaza față de prăpastia spre 
care tirau o ţară prea puţin cultă ca să recunoască pe- ricolul şi care se lăsa amăgită pe rînd de cel mai îndrăz- net. Propagandei contra acestui politicianism,. tot _aşa de departe de „adevărata politică, pe cât clientela lui <ra 
de departe de partidele în sens occidental, îi consacra- seri 0 viaţă întreagă, în care, cu toate serviciile ce le-am Pauli aduce la doi regi, nu ajunsesem la nimic şi e- „eram convins că âstfel nici nu pot ajunge. Mulţi din priăteriii Viei, obosiţi de lungul pelerinagiu prin de- şert, se înomoliseră în nisipurile vre unei fata morgana şi nici nu li se mai vedeau mormintele: alţii căzuseră 

în lupta devotată. pentru unitatea naţională. Şi pu- 
țiuii cari rămăseseră se întrebau, la_vrîsta cînd şi ideo- logii-devine oameni. practici, dacă nu cumva mergînd cu 

„mine..şi-au__stricat viaţa. Opiniei publice îi plăcuse, — necetind cărţile istoricului şi neînţelegînd opera litera- 
„tului, să asculte conierinți şi expuneri în care găsia, pentru un moment de distracţie, poate şi de reculegere plină de mustrări, tocmai ceia ce ei, din inerție sau din laşitate, îi lipsia. Presa de zetlemele, adesea piălită 
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nu mă susținuse niciodată şi n'aveam intenţia de a o 
hrăni. Nu vedeam în dosul mieu. ca aceia cari au izbuțit să 
strîngă în mîni oneste şi tari frinele altor neamuri, ajun- 
se la capălul povîrnişului spre care le împingea un 
fals constituționalism, armate întregi de credincioşi faţă 
de. care să am numai rolul. unui bătrîn purtător de 
flamură. ă | 
“Pe de altă parte, ne găsiamm, e adevărat, înaintea unei 

crise teribile, datorite lipsei, aproape complecie, de orice 
N „Niaţă morală: nici legături de familie, nici prieteaii 

sinceră, “nici asociaţii politice pline de devotament, nici 
respect pentru merite şi pentru adevărate servicii; şcoala 
se înfundase în mocirlele unei rutine poleite cu pedago- 
gic de împrumut, literatura celor de după războiu făcea 
dir. trivialităţile, aţițătoare de simţuri, ale fostului cE- 
lugăr . Teodorescu, Tudor Arghezi, de mult dușman 
al oricărui rost naţional, „ din fostul redactor al foilor de 
supt ocupaţie, pe care-l scosesem din temnița ispășşirii, 
un nou Eminescu şi conducătorul ei spre tainele ascunse. 
O nebunie cuprinsese pe cultivatorii artelor plastice, cari 
credeau că, despreţuind studiul prealabil al naturii care 
este, se poate crea fără muncă şi tără inspiraţie o fanta- 
sic individuală. Religia era a bisericilor goale şi a lor- 
melor moarte: ca în Imperiul roman al decadenţei, o 
anexă tolerată încă a vieţii de Stat. Totul trebuia reluat 
pentru a rechema o. nație la datoria ei, totul, pănă la 

“măsurile” cele “mai aspre, acelea care atrag cele rai 
fireşti uri din partea celor loviți în faţă pentru. îică- 
loşia lor şi prinşi în chingi pentru a fi tîriţi pe ica- 

„lea cea dreaptă. 

“ Aparenţa Singură eră a unor greutăți de ordine pur 
materială, pentriu a căror recunoaştere, cercetare şi so. . 
luţionare. Sar cere numai contact cu lumea afacerilor, 
deprindere cu administi'area unei mari averi şi o prac- 
tică de bancher, nai lungă sau mai scurtă. Dar, im- 
presionată şi de ceia ce va vedea în străinătate, lumea
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pîndia atîta: zăbava în plata salariilor, a pensiilor, 
restanțelor, a datoriilor faţă de Stat, r;dicarea peste: mă- 

„Suri a prețurilor din partea unor exploatatori nesupra- 
veghiaţi, perspectiva unor împrumuturi salvatoare, fără 
a-şi da samă că o treime din încasări merg. la dobînzi 
şi că din ce în ce „condiţiile vor îi mai rele, ajungîn- 
du-se, cum se va face. după mine, la noi convenţii a- 
vind la basă gajarea nu numai a produsului „monopolu- 
rilor, dar a înseşi averii rămase Statului. Şi. cu_grija 
mea de a cruța pe contribuabil, de a nu. creşte datoriile 

“erii, de -a opri. desmățul şi risipa, puteam eu să mă 
consider ca omul chemat a guverna” o astfel de ţară, 
întrun astfel de moment? Puteam să-mi fac mari ilu- 
sii asupra resultatului ultim al sacriticiului micu? 

Mau îndeninat, nau sili au _condamnaț să pri- 
mesc, alte consideraţii. Tatăiu necesitatea de a face că re- 
gele, de cars fusesezn aşa de mult legal, să nu rămiie 
În situaţia în care-l lăsaseră atitea refusuri — şi unele 

in ele în ce formă! — şi tenacea resisteriță supărată 
ă d-lui Titulescu, măgulit totuşi aşa de mult şi după a- 
ceia Apoi dorinţa > pasionată__ de a încerca să rup _Ză- 

„gazurile învățăin întului formal,_0_ costisitoare _zădăr. ini 
gie- pentru a “pune” “bas ele unei _: adevărate _educaţii na- 
ţionale în acele condiţii, de libertate care care singure o > fac 

   

  

     

posibilă De aceia, şi nu pentru că nu puleara lua_alt 
“vantamene e oul Pai Nu mai puţin cre- 

dinţa că numai prin autoritate, o adevărată autoritaie, 
niorală, nu poliţieneaseă, se. poate îndrepta un. popor 
deprins a călca totul în picioare cu voia UDOT= ţii Verr- 
nănți cari șprijiniau | pe. curtenirea prealabilă a “iilo- 
rilor. sclavi tirania lor succesivă. In sfirșit, şi nu în 

“ ultima linie ca importanţă, încrederea în loaialitatea 
absolută a cui, fără a ti sfătuit de regele, şi din DTO= 
priul mieu impuls, ca. unui vechiu colaborâtor de oposi- 
ție şi făgăduit prieten, j îi Oferisem. Finanţele, şi, ce va mai
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Vrziu- numai, pentru a nu se da o înfăţişarea de dic- „atură,_ Interneie 
Totuşi, de şi ultima formulă a d-lui Titulescu, căruia i-o recomandaserm, era - „tehnicienii”, am crezul că e în n_interesul Coro Oanei, care ea trebuie întărită, vestul viind pe urină, să” cercetez pe toţi. setii de partide ca „să li „Propun ca o serie de măsuri pe “care numai un suvern îu afară de partide. I6 poale iua, începînd cu reducerea budgetului, cu lăiarea oricărui parasitism-— regele însuşi zisese: „deparasitare” — să. -fie luate lo- tuși cu asentimentul Ir. La cei slabi am “găsit O sta sin- gură dorință: « a fi a ajutaţi . în. alegeri contra adversari- lor de cari se temeau, la ceilalți, afară de liberali, pen- tru cari, iarăşi, se punea mai ales o Problemă electo- ali: aceia a strivirii aşa-numiţilor georgişti, asociație de „5rotesori ambiţioşi, şi politiceşte, şi un număr, schim- bitor, de Supra-numerari, bănuieli care, în ce pri- veşte pe mareșalul Averescu, se vor preface  îndatţă şi în insulte: Nu e de mirare dacă, în vederea acelei re lativ€ şi trecătoare concor dii şi în dorinţa de a asigura pe deplin cei 40% ai primei, peniru ca nu cumva, în casul contrar, regele să apară ca un „învins, “asi în- cheiat, chiar. contra intenţiilor.. Suveranului, Nu pact e- lectoral cu d. Duca, pact în care rolul -de _căpetenie_re- ve enia_ d-lui Argetoianu. care abia _ieşise se_de_șupt i _şelia, ui Vintilă Brătianu Siipt conducerea ea acestuia, doriţă şi de rege, s'au făcut alegeri pe care de sigur, cu prefecți ai miej pretutindeni, cu o administraţie formată în spiritul mieu, le-aş fi încercat eu însumi altfel. N'avea . „dreptate doctorul Lupu, apărător chemat al pairiei, cînd, la discuția validărilor, s'a înfuriat din gener osita- lea sufletului său sensibil cînd am spus că. țara, fara care. conduce -şi administrează, e ticăloasă”. Intr”o sesiune de Yre-o lună de zile (Iunie- -lulie) sa procedat, fără a pierde multă vreme cu discuțiile oţioase, la an.putarea simţitoare a budgetului, dar în același 

29
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timp, şi măsuri urgente la Instrucție, ea în uşurarea ” 
monstruosităţii enciclopedice a bacalaureatului şi în dă- 

rîmarea biroului şi bursei de intluențe care ajunsese 

| Ministeriul de Instrucție, îmi permiteau să lucrez în sen- 

| sul mieu, determinat de practiea profesorului celui mai 

| vechiu al Facultăţii de litere, a decanului ei şi apoi recto- 
i rulu: Universităţii din Bucureşti. Schimbarea . cîtorva 
| articole numai din legea învățămîntului secundar urmă- 

i mia crearea _gimnasiului_ autonom, de educaţie generală, 

euuznciparea_Ii diceului „de _precediări prea: 
   

seste omul, iar nu printre o educaţie de teorie, care na 
dat anual mii de inutilităţi, căzînd în mare parte asupra 

budgetului. Voiam, în ciuda minţilor.. anchilosate, duş- 

mane oricător măsuri înoitoare, o rivalitate: binefăcătoa- 

re prin lecţiile de în înirecere date de un „profesor și la altă 

şcoală. De aceia, pentru a “îi în contact ca învățămîntul 

superior, li. puneam. inspectori delegaţi de Universităţi. 

Prev edeam putinţa ca a to pul etic al unei ! locali- 

culturale, "venovind o. viaţă de pro ovincie.. de 0. > nulitate 

sufletească” absolută. Cone Concursul, nu resultatele, lung _1â-. 

„ile, AIE examenelor AS ca] Tapăcitale vor da o catedră, care 

„Xa. bc una-singură, de specialitate, iar nu o colecţie de 

care. Prin desvoltarea acestor idei voiu pune în fruntea 

şcolilor secundare nu partisani politici, cărora ji se 

procurau avantagii de locuinţă, încălzit și luminat, pe 

lîngă o mică diurnă, ci pe aleşii colegilor lor, precum 

în_învățămintul primar. voiu libera pe învăţător de 

apăsarea. agent ui electoral. făcut _revisor_şi inspector, 

şi- i-i puneam înaintarea în legătură, nu.cu un examen de 

câtex: 4 minute la unele materii, ci cu. întreaga operă des- - 

 vroltată în locul unde era pus ea să fie un exemplu de 

cinste, muncă şi omenie. Şi, vechiu profesor de Univer- 

Usitate, încă de la 1895, care asistasem la decenii de 

lupte -ale politicianismului de la Instrucție cu adminis- 
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“ trația universitară, considerată ca un birou oarecare, desfăceam legătura de subordonare în acţiune a învă- țământului superior, pe care-l doriam: numai subvenţio- nal de Stat, care Tămînea liber, de alifel, a-şi face orice, seminariu pentru profesorii şcolilor sale secundare. Ope- ra care va fi obiectul de atac al „asociaţiilor protesio- nale” de caracter pur material şi pătate de politicianism, Supi conducerea unor obrăznicii adesea patologice. şi, case, . în. prosteasca ironie a incultului sau a necunos- cătorului, ironisînd de la înălţimea unui diletantism Su- ficieht, va fi supusă la verificarea practică” a regimului ideologiilor» revenita la comandă, întrunia atunci su- îragiile unor- personalităţi culturale eminente, şi chiap=_ a celui mai experient dintre Oamenii de şcoală pe cari-i avem azi, fostul de attiea ori ministru de Instrucție dr Anghelescu, 

hi. acest sens se luera şi la celelalte departamente, prin legi asupra drumurilor, în pregătire, asupra să- nătății publice, asupra ridicării preţurilor cerealelor” prinir'o primă, dincolo de Care nu era docil preţul fix, de valoarea oricării legi de maximum şi minimum de la Revoluţia trancesă pănă astăzi, sau monopolul -de brutală concepţie sovielică, ale cărui resultate proaste "Sau văzut peste Dunăre. Un excelent militar, gencra- Iul Ştetănescu- Amza, a venit cu legi ale reorganisării ai- malei care au foşt unanim votate. Lai legea învăţământu- lui superior; pe care profesorii înşii o voiseră de. Stat, a ieşit din propria lor consultare îndelungată şi din cercetarea, de luni de zile, a Senatului şi a Camerei, în care erau represintanţii înşii ai Universităţilor şi nerso- nalităţi culturale din cele mai în: vază ale ferii. Rămînea ca o îngri jită punere în aplicare, pentru care wa lipsit zelul şi devotamentul directorilor Ministeriului, deveniți consilieri ascultați ai ministrului în siîrşit res- ponsabil, să facă a străbate în tot învățămîntul aceste ! reforme, care trebuiau să se întindă apoi şi asupra al-
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“tor. ramuri i. dînd “noua şeoală. absolut _trebuitoare ca 

„Să nu se mai. dea generaţii ca aceia care umplea străzile 

—de zgomotul. agitaţiilar anârhiee. . | 
ln acest timp ministrul de Finanţe, de acord cu re- 

gele, care-şi avea ideile în acest domeniu şi ținea să le 

vadă realisate cît mai curînd pentru a nu se lovi de as- 

cutişul „ideologiilor” dominante, nu se opria la o nouă 

jrevisuire, radicală, a budgetului pentru 1932, în care sa 

„ajuns de la patruzeci de miliarde la numai douăzeci 

: şi cinci, sacrificiu pe care -Instrucţia l-a resimţit mai 

greu, după reducerile ministrului precedent, d. Costă- 
: chescu, dar fără a se ajunge la pretinsa desorganisare 

(sînt sigur că niciuna din şcolile desfiinţate nu va fi 
- pusă la loc). Nesocotind practic sistemul mieu de a veri- 

-. fie datoriile ţerăneşti şi cele agricole în -general prin 

intarularea întovărăşită de cercetarea legală a. crean- 

țelor de -către comisiuni locale însărcinate cu aceasta, 

pentru ca nu agricultorul, ci agricultura, nu omul, ci 

a a să fie- ajutate, d. Argetoianu, în lungi desbăteri cu 

| 
oale partidele, care, din motive de popularitate, se ie- 

iau să opuie un retus, alcătuia legea conversiumii da- 

“turiilor agricole. O lege administrativă — se suprimaseră 

pin decret regal, fără ca însişi național-ţerăniștii să 

protesteze prea mult, prefecţii aleşi— era pusă în pers- 

pectivă de acelaşi. 

O continuă oposijie a parlidelor, care se temeau îna- 

inte de loate ca ideia că se poale guverna fără diusele 

să se încetăţenească, ceia ce le-ar fi ucis, se servise îu- 

tăiu de campaniile calomnioase al unor ziare uşor 

câştigate. Ele vor acoperi de insulte, şi dintrun mediu 

pe care nu cred că trebuie să-i spun, pe ministrul de In-. 

slrucţie, dar nu vor sufla un cuvînl cînd cel de Finaaţe 

va trebui să facă mari jertte pentru a.susţinea băncile 

| evreieşti rău conduse, care se prăbuşiau. „Opinia pu- 

! blică” are misterele şi are şi tainiţile sale. Aceiaşi oa-



” trebuia să 
Sa 
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Heen: cari în Parlament aprobau şi aplaudau se fă- ceau, dincolo de pragul Adunărilor, „colportorii celor “mai urite calomnii, ştiind că orice răsbate întrun pu- blie mîncat de invidie, pentru care orice ministru e un caraghios sau un hoț ori şi amîndouă împreună. Pleava .. conrupţiei de ieri se ridica, în această luptă pe viaţă şi pe moarte, aşa” de explicabilă, împotriva vieților care maveau nimic a-şi reproşa. 
Şi presa străină, mai ales cea francesă, şi nu numai din motive de aici, ci şi după ordine venite de la mari. interese din țara lor, era mobilisată contra acelora cari apăreau ca niște simple unelte ale regelui, doritor de. „regim personal”—eu eram întățişat şi în țară, unde şi copiii mă cunosc, ca un fel de vechiu dascăl al Suvera- cu ghiozdanul supt umărul ieşit. al braţului drepl şi cu umbrela subțioară—, ca niște dictatori cu tenebroa- se pianuri, ca nişte schimbători, gata să aplaude An- schluss-ul Austriei la Germania, ai politicei tradiționale, apărată fireşte de liberali, de averescani, de Ardelenii cari primiseră solemn pe generalii revanşei germane și die ţerăniştii doctorilor de la Berlin. Da, erau motive „ja această permanentă dușmănie, rebelă la orice ex- plealii, dar care se opri cu ocasia-visitei mele la Paris înainica adevărului evident al declaraţiilor sincere, ca să reapară, puţin scăzută, la urmă, cînd ministrul de Fi- nanie făcu o lungă visită, încunjurată cu toată pompa oiicială căzută aceluia care sa complăcut în a se con- sidera singurul element în adevăr politic în guvern. Declarasem de la început că sînt contra oricărui împru- ul, oricării afaceri cu străinătatea, afară de posibilita- țile de fructificare a avuţiilor noastre, şi contra noastră 

se refacă frontul pe care-l avuseră făâtalea lor un D. A. Sturdza şi un Vintilă Brătianu. Nu d. 'Titu- lescu, gata de noi capricii, era să ieie apărarea unuia din guvernele trecătoare peste care se ridica perma- nența sa europeană. Şi totuşi aveam la Externe
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„pe-cel mai trancofil Romiîn, de. „educaţie pur îrancesă, şi 
- renunțasein, chiar înainte de trecerea d- lui Manoil ascu, 

în „execuţie “a favorabila 2i conv cnţii de comerţ cu Ger- 
manja, după ce-i oprisem în loc delegaţii, în ceasul 

adunării miniștrilor Micii Inţelegeri. Rea. atmosferă în 
străinătate, „pe care o cutreierară pe rînd liberalii de 

„ambele nuanţe, conduşi de acelaşi ministru'al Romă- 
iei, un intim al regelui, d. Cesianu, care-mi făcuse a- 

/ ceiași favoare. Nu se provocase doar contra Ministe- 
A, Tiului personal un marş al Ungurilor sau o lovitură so- 
A vietică, pentru a se învedera că în toată străinătataa 

nimeni nu ne sufere... 

Folitica liberală faţă de Ministeriu, care primi, a doua 
Zi după alegeri, declaraţii de războiu cu sunet mare 
de trîmbiţi, la care nu crezu că e bine să răspundă, era 
întrînată de două motive: în faţă li stătea „georgismul”, 
agresiv, sfidător, și, pe de altă parte, date fiind relatiile 
los cu Coroana, se temeau ca succesiunea să nu fie 
cumva â naţional-țerăniștilor. Pariidul ştiu să se nian- 
țină cu oarecare eleganţă în această siluaţie aşa de grea. 

De aparenţă amicală, aproape ca a rnor' camarazi, 
fără dorința de a provoca, alături de iupta cu liberatii, 
cari aveau în d. Argetoianu, un fost tovarăș, care nu-i a- 
tacase niciodată şi care menținea în aşa de mare mă- 
sură în toate locurile de prefecţi, de membri ai comi- 
siilor interimare pe aderenţii.lor, o alta cu guvernul, na- 
ţional- -țerăniştii, şi mai ales Ardelenii, aveau alte căi 
decît cele văzute de toată lunea pentru a-şi ajunge 

„scopurile. 
De la început, trebuise să execut disolvarea Parla- 

„ mentului, dar nu numai din voia mea, care în această 
Adunare aveam vechi prieteni cari, odată, în acelaşi par- 

fi tid, recunoscuseră autoritatea mea: menibri ai blocului, 
iai Federaţiei, ai oposiţiei naţionale, ai partidului naţio- 

i nal „bicefal”. Şinceritatea “mă făcuse a li arăta deosebi- 
rile de program, de concepţie între materialiștii cari 

m
e
a
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consideră Coroana câ „factorul constituţional” acționina | 
la anume momente şi între mine care înțeleg ţara. dom= | 
nită de un rege care colaborează sincer cu: miniştri o- 
neş!i față de dînsul, şi nu vină mea e că actul de disol- 
vare-a fost cetil între acele strigăte și huiduieli cu 
„care acești oameni erau prea mult deprinşi supt gu= 
verne fără simţul demnităţii. "Aveam pe lîngă mine Ar- 
dejenii voiţi de rege, unul după. altul: dd. de. Haţie- 
ganu, Valer -Pop, Meteş, Stanciu, Ardealul fiind do- | 
Mmeniti reservat Suveranului; d. Tillea, ameninţat cu da- 
rea afară din partid, nu tigurase pe banca ministerială, 
unde n'am prea văzut nici pe d. Haţieganu, dar același 
d. Tillea se putea vedea cricînd, ziua şi noaptea, la Curte. 
Nan: urmărit prea strici, aşa, cu legile şchioape pe care 
le avem, gestiuni protivnice principiilor contabilităţii, pen- 
ru că aceasta ar fi fost. „o înstrăinare a Ardealului”, 
„Ardealul” deveni astfel, print”o acţiune proprie, deose- 
bită de a ţerăniştilor, combătuţi ca revoluționari contra . 
disciplinei partidului, un veşnic obizet de atenție, cu care 
ca duşman guvernul se întilnia oricind, cu plăcerea 
de a asista la toate avansurile care i se făceau. Nu se 
pic rdea nieio ocâsie pentru aceasta. Priviri pe care la-ar 
îi putut reţinea. marile, tot mai marile greutăţi ale. țorii 
erau aținiite spre punctul dapărtat unde d. Iuliu Ma- 
niv, retras la marea sa exploataţie rurală din Bădăcin, 
pe care-i plăcea să o presirite ca „via rămasă din stră- 
moşti”, cari sînt „nobili de la 1600”, îugrijia de predu- 
sele cîmpului, totuși în continuă Iegătură cu un par- 
lid, care, de formă supi oblăduirea. d-lui Mihalache, xe- 
cunoştea de şef în Ardsal pe d. Vaida Voevod şi irime- 
tea la d. Tiiulescu emisari țerănişti. din Regat: cu 

"cheile „Albei-Iulii”, | 
Tivitat anume să asiste la căsătoria, în Iulie, a prince- 

sei Ileana, sumeţul şef al Revoluţiei pe care întoaree- 
rea regelui o oprise un moment, dar care trebuia nea- 
părat să continue, pănă la crearea „Statului ţerănesc”,
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eventual şi pănă la Republică, un preşedinte pentru dîn- 
sa: putindu-se găsi uşor, binevoi să asiste, foarte de- 
corat, dâr şi foarte supărat, împreună cu statul major al 
său. Avu toate onorurile p& care de la Suveranul consti- 
tuțional le poate avea Suveranul real, pe cînd liberalii 
jinduiau prin colţuri. Numai nedibăcia unui om stăpiînit 
de ură, care-se plîngea contra țerăniştilor, în special a 
d-lui Iunian, şi împotriva Ardelenilor scăpaţi din dis- 
ciplina de fier, „trădătorii Ardealului”, numai aceasta 
şi poate grija ca neapărat conversiunea să fie votată 
a împiedecat încă de atunci chemarea la putere a omu- 
lui cu strămoşii de la 1600. 

A Dar, după serbătorile de iarnă, o adunare a cavaleri- 
; lor Ordinului Ferdinand, răpede explicată presei în sol- 
; dă ca un act de neîncredere în guvern, dădu pri- 
i lej la iegiunile Ardealului fidel să fie presintate Mo- 
(narhului, readus la sentimente ceva mai „constituţio- 
nale”, de şeful lor legiuit. 

Şi totuşi partidul care cu atîta dibăcie în iurişare 
se cerea la guvern, în clipa chiar cînd era mai multă 
înduşmănire în sînul său, mavea față de marile greutăţi | 
financiare, care nu se puteau birui nici cu enorma redu- 
cers a budgetului, nicio soluție, absolut niciuna, jie şi 
măcar ca aceia, de fapt, neexistentă, cu care, pentru pu-- 
blie, se lăudau liberalii de ambele nuanţe, averescanii 
mulțămindu-se cu critica situaţiei, pe care n'o putea 
îndrepta imediat decît minunea sau escrocheria, şi gu- 
vernul mavea pe una şi nu voia să practice pe cealaltă. 
El'căuta, prin călătoria la Paris şi la Londra, a d-lui Aw- 
geloianu, paliative, pănă la măsuri de ordin general, 
care, cu conversiunea prea mult în spinare, nu se pu- 
teau lua în pripă: convenţia Băncii Naţionale cu a 
Franciei, redevenţe de petrol, apelul, admis de sredi- 
tori, la Casa Monopolurilor, perfect condusă, balerea u- 
nei monede de argint,— dar nu deocaindată—, şi, dincolo 
de acest termen, aş Îi strîns mina colaboratorului mnieu, 

-
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căruia i-aş fi lăsat, cu presidenţia, nu odată oferită, toată 
răspunderea în împrumutul oricare ar fi fost el. 

Dar noi primisem o administraţie financiară pe care 
n'5 puteam schimba âşa de uşor şiînea rutina se uni 
cu sabotajul şi une ori cu neonestitatea. Ministeriul în- 
suşi se afla în mina unor oameni cari nu erau la înăl- 
țimea situaţiilor, chiar cînd erau personal ireproşabili. 
Fără ştiinţa ministrului respectiv şi ascunzîndu-mi sis- 
tematic situaţia, lefile, pensiile, pe câre le apucaserăm- 
în restanță, ajunseră a se plăti foarte neregulat; pe alo- - 
curti ele erau la curent, în Bucureşti, în Ilfov, prin ju- 
dețele vecine, prin cele care ştiau să strige mai bine, 
pe cînd aiurea neglijarea era absolută. Cu toate asi- 
gurările că măcar armata este plătită, realitatea era alta. 
Chemat să o constate, d. Rist, în care se spera un aju- 
tător, fu un nemilos procuror pentru toată. lumea.. 

Cum sînt partidele politice la noi, e zădarnic să se 
aștepte de la dînsele un concurs onest, pentru binele 
ferii, chiar cînd e vorba de un guvern ai cărui conducă- 
tori nu înţeleg şi, chiar dacă ar înțelege-o, ar fi zădar- 
nic, a-şi face prin putere banda de concurență. Din po- 
lrivă, orice nemulțămire trebuie aţiţată, exasperată, tur 
nînd undelemnul ieften al articolelor de ziar şi chiar 
uleiul! scump al micilor subvenţii bine xeparlisate,. ori 
mirul ambițiilor asigurate că vor fi avute în vedere. 

Atilea luni de zile fusese în ţară o linişte perfectă, de / 
care guvernul, hotărît, de altfel, a întrebuința orice mij- 
loace pentru a o menținea, putea fi mîndru. De-odată, 
tulburări izbucnesc pe tema neplăţii acesteia a salariilor 
şi pensiilor, unde?: tocmai în locurile, favorisate, care n'a- 
venu de ce se plinge. Asociaţia învăţătorilor şi aceia 
a profesorilor secundări — care de a doua zi îşi vor sări 
în cap, fiecare şef vrând să facă „blocul didactic” pentru 
dîinsul,— se aruncară, cu cele mai grele ofense pentru“ 
miristrul de Instrucție, protesor bătrîn şi cu oarecare 
merite, care mavea el mînuirea fondurilor şi nu se. 

.
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putez. amesteca” în gospodăria de toate zilele a colegilor 
săi, cu cea mai absolută nesocoiire a âcelei- discipline 
care nu se poate infiltra şcolarilor de cine se dove- 
deşte, în raport -cu suprema autoritate, incapabil de 
dinsa. Conciliabule revoluționare se ţineau pretutindeni, 
revistele de pedagogie deveniau instrumente de escitare. 
La e adunare în Bucureşti, pecaream admis-o anume 
La să se vadă de cesîht capabile în vorbe şi în indemnuri 
descreierate unele suflete perverse, s'a vorbit de re- 
voluţie, de soviete, de ștreang — ales şi ca sean 
al unei lupte electorale, care a cules în toată ţara doar 
cîteva sute de voturi— şi de spînzurători, începând cu 
aceia a bătrîneţelor mele. Niciun profesor na avut cu- 
rajul să spuie un cuvint, niciunul să-şi puie iscălitura 
pe un rind scris. Era evidențiarea ultimului. resultat-al 
unei lungi degradări în peliticianism a oamenilor..prin 
cari se ridică şi se coboară țerile. | TE aaa ra i ga "Şi, deiăiii cenici ai unor astfel de învăţători, mii de 
studenți și de studente, de la. drept şi medicină, con- 
duși 'de elemente. certate cu examenele, se legau de a- 
nume articole din legea avocaţilor şi “din proiectul de aroă 

3 

lege, tăcut de profesorii lor, l învăţintatului supărior, şi năvăliau străzile, înarmaţi, lovind, cu bastoane şi. 
bare de fier, şi pe rectorul lor, d-rul Gheorghiu, spăr- 
gînd fereştile Senatului, arzînd camionul Poștii, şi ex- 
punîndu-se nebuneşte gloanţelor trupei care, dacă ar fi 
îost lovită ca poliţia, avea ordin să iragă. A doua zi, ve- 
gele primia, fie şi pentru o morală pe care revoltații no 
înțelegeau, pe şefii mişcării. In acel moment, desfă- . 
cîndu-se de mareșalul Averescu, care vorbia de detro- 
narea lui Cuza-Vodă şi: de mâne fechel fares al iui 
Nabuhodonosor, d. Octavian Goga întemeia, dintro di- 
-sidenţă a Partidului Poporului, pe cel naţional-agrar, la 
care raliindu-se însuşi raportorul legii d-lui Argeloianu, 
şeiul să credea în drept să afirme că, succesor designat
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al unui guvern netrebnic, vâ avea înlr'o lună „Bucureştii 
ia picjoarele sale”. 

- Vechea revoluție iacobină, stîrnită de naţional-ţerănişti 
pentru a ajunge la putere, se cobora: în stradă. supt: 
toate steagurile ei de înşe lare, „continuînd capitolul a: 
narhiei. 

Cu voinţa fermă a Suveranului de a susţinea guvernul 
săn s'ar fi putut merge mai departe pe linia renovării | 
metodice, nu-a spasmodicelor convulsii din care de 
mult se alcătuia viaţa politică. Nu era chestia de a sus- 
tinea oameni, ci de a ajuta doctrina de ia 1906. să ieie 
în stăpînire, spre folosul tuturora, ţara întreagă. După 
ciieva măsuri severe, totul ar fi întrat în ordine. * 

: 

A jungînd la convingerea că lefile militarilor nu sint; 
plătite, am presintat Suveranului un plan financiar ca-i 
re se prijinia pe o nouă serie de reduceri — şi nu ioate + 
reducerile: deranjează încasările, în orice cas, avantagiul ăi 

"e mai mare decit “pierderea. Dată fiind scăderea pre- 
țarilor la obiectele de alimentaţie, de înbrăcăminte, de 
prima necesitate, Isfile, pe o scară care ar fi cruțat pe - 
cele modeste, se puteau reduce -cu jumătate, funcţionarii 
cu mijloace personale de întreţinere sar îi concediat, 
Sar fi găsit mijlocul de a asigura. unor anume catego- 
rii, i, îny, vățătorii, magistraţii, 0 zestre a , situației. lor, Care 
bi ine expleatată,--săîntrcacă. leafa a de. pănă acum... 
Planul fu aprobat în principiu de Suveran, care con- 

sixţia ca supravegherea mea. să se întindă, cum a- 
vean. dreptul, “recunoscut prea iîrziu, asupra tulu- . 
ror depariamenielor. Pentru această nouă curățire, pe 
care, la Instrucție, redusă cu încă un miliard şi jumă- 
tate, o dovedisem posibilă pănă în amănunte chiar. fată 
şi de unele obiecţii, neesenţiale, ale ministrului de Finanţe, 
regele. ceru un Consiliu de Coroană, al cărui discurs ra- 
gal preliminar, cetit, părea că înseamnă mai mult un 
vot de încredere. Se prevedea însă un termen de opt 
zile pentru detalii. Chemat pe urmă, am cerut fireştile
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” garanţii de viitor, la care mi sa răspuns cu credinţa că 
lun guvern proaspăt, susținut de opinia publică, ar pu- tea face mai mult. Demisia mea de om cinstit, cu simţ ide demnitate personală, a fost serisă pe biroul însuşi al 
Suveranului. 

Mi se aruncase iar numele d-lui Titulescu. Venit în 
grabă la masa care era întinsă de fapt pentru aiţii, 
el nu putu face nici- data aceasta Ministeriul Naţional, 
de care regele se. zicea legat prin toate 'dorinţile sale. 
Atunci d. Mihalache fu poitit să iea acel loc de preşe- dinte al Consiliului căzut aşa de jos, încît nici sa, 
cu cit ştie şi cu cât poate, ma voit să-l ridice. Șef, da, 
însă şef cu stăpîn, el indică pe d. Maniu. 
"Şi, atunci, se petrecu ceva necunoscut în istoria Mo- 

; anarhiei romăneșşti, de la vechii Domni din Argeş şi 
„din cetatea Moldovei, peste Fanarioţi, pănă astăzi: un 
şef de partid care nu primeşte oferta Suveranului 
„Pentru că l-a văzut lucrînd pe căi "neconstituţionale şi 
“pentru că nici asigurările care i se dau că a revenit pe 
altă cale nu-l „pot satisface fără garanții reale şi un 
iermen lung de experimentare. | 

Pentru acest termen şetul revoluţiei de la Novembre 
1928 indică pe subalternul său, d. Vaida. Acesta trebuia 
să facă însă, căci d. Maniu a cerut totdeauna alegeri li- 
bere, şi ele nu se puteau face cu un locţiitor al său în frunte şi cu tot personalul administrativ schimbat în 
sensul unui singur partid, numai „Ministeriul electoral. 
Cu mijloacele pe care oricînd un partid demagogic le 
are la îndemînă, cu garda cetățenească din fiecare colţ 
şi cu ajutorul Saşilor pe care poate conta orice guvern, 
plus al Bulgarilor din Cadrilater, s'a căpătat abia 4% 
mai puţin decit fostul guvern în 1931. Ă 

Incă de aturici, îndreptarea financiară, încredinţată to- 
luși de regele, personal,unui om practic, d-lui Mirones- 
cu, începuse prin mijloacele înseşi pe care le reproba- 
senu: împrumutul de un miliard de la Banca Naţionaiă,
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a cărui restiluire o va cere imperios d. Auboiu, repune- 
rea în circulaţie a monedei, devalorisate şi fără valoare 
intrinsecă, a regelui Mihai, cărora li va urma apoi un 
miliard girat de o bancă din Elveţia supt garanţia Ca- 
sei Pădurilor prin Banca Naţională, sistem care se 
promitea a se aplica şi la alte averi ale Statului, vorbin= 
du-se chiar de o miraculoasă ccnversiune generală, el- ” 
vețiană, a întregii noastre datorii. Piuiism în plină a- 
ventură financiară. - | 

Odată avînd şi majoritatea în mînă, creatorul «- 
rei revoluţionare fu din nou rugat slăruiior să iea pu- 
terea, şi cu aceiaşi hotărîre el refusă. D. Vaida, devenii 
după propria sa mărturisire homo regius; fu recon- 
firma! în. fruntea unui Ministeriu în care şi țerănişti, 
împotriva d-lui lunian, consimţiră să între. Noul Minis- 
teriu, ca orice alcătuire iacobină, care nu admite conti- 
nuiiale şi nu respectă nimic creât de alţii, făgăduia re- 
visia tuturor legilor intercalate, de la conversiune, pen- 
tr care bâncherii ardeleni se vor lupta cu demagugii 
regatului, pănă la reformele din: învăţământ. 

In faţa nu a partidelor, liberalii asistînd neputincioşi, 
supi. o sentință care nu s'a ridicat încă, iar ceilali ți fiind, 
cum. se dorise de muli, „Pulverisaţi”, ci în faţa re se- 
lui însuși stătea, arbitru supremi, acela care a ajuns ast- 
fel la culmea dorinţilor săle: a regenta Romănia, oricare 
ar îi titlul pe care-l poartă. > 

Speranţele regelui le ştia el singur. In ce priveşte na- , 
țin însăşi, lipsită de conducători, două: generaţii fiind: 
arviate de politicianismul năvălitor, ea: suferia şi a 
ceastă ocupaţie, ca orice grup de multe milioane cin 
care dibăcia exploatatorilor a suprimat sufletul: 

Hulii pe nedrep! şi lovit de cine a avut mai mult bine 

1 Ela ajuns apoi, în Octombre, după duelul d-lui Voevod cu d. 
Titulescu, hotărît să apară iarăşi în scenă, președinte 'al' Consiliului, 
la” dreapta cu același domn Titulescu, care-i răsturnase, ajutind şi 
d. Mihalache, sub-arbitru al situației, “prietenul.
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, _ 
; de la dînsul, cel care a scris cu durere, în retragerea sa „i aceste pagini nu po 

: lej acelaşi strigăt “ 
“Carol al II-lea: i 
„Să dea Dumnezeu să fie bing!”. 

? 

ate „decît să tepele şi cu acest pri- 
pe care-l scotea la proclamarea lui 

28 August 1932. 
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