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raiul a avut puterea să ne dee legaţi, are 
şi puterea să ne deslege, şi poporul nu se 
îndoieşte că va sosi timpu1. când interesele 
dinastice vor permite această deslegare. 

Politica tradiţională a românilor este o 
.upt actst titlu nepotrivit d. Iorga com- politică practică şi construiti de mase po
! in coloanele :»Neamului româncsc« pulare şi nu de savanţi. Dacă savanţii caută 
şura , Politica românilor din U ngaria« acum, unii a întări, alţii a slăbi prin 3rgu
rută la Bucureşti supt şifra B. A. DI ment.ări istorice şi politice această politică 
~a se leagă de argumentarea istorică a tradiţională, poporul ascultă atât pe unii cât 
şurei şi ajunge la concluzia d. nici Hab· şi pe ceilalţi, dar tot învăţăturile vieţii prac
rgii, nici Papa, nici Europa n'au făcut tice rămân căIă.uza sa principală şi el nu pă· 
români ccea;,:e sânt astăzi, ci atât din· răseşte calea bătută. 

ncă un advocat al 
Jmpăratului. 
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ristocratice feudale şi catoHce şi n'ar fi a
Vitt consideraţie pentru.români, nu-J plătea. 

Viaţa, activitatea şi politica lui Ştefan cel 
Mare şi al lui Mihaiu Viteazul - ori cum 
vor fj prezentate de istoricii noştri - nu 
pJt să învîrtească în mod hoHrîtor poli. 
tica noastră naţională şi să-i dee altă di
recţie. Figurile acestor mari domnitori ro
mâni nu sânt strâns legate de viaţa noastră 
de aici şi înrîurirea lor asupra noastră pat 
să producă alte efecte, politice însă nu. 

Silinţele de a pune iti veder~apDpo'ului 
şi interesele generale ale statelor europen:-, 
cari interese există de hpt, şi ai dem",mstra 
că o politică naţională ce ţine samă de 
aceste interese şi se conformează lor, mai 
uşor şi mai curând îşi va realiza scoţ)uI de
cât o politică care se loveşte în toate păr
ţile cu capul de părete, sânt silillţe ce nu 
pot fi desaprobate. Politica este o artă prac
tică, se Întemeiază p·e realitate ş\ lucrează 
cu factori rea1i. Idealismul îm;Jinge bainte, 
te avântă, te ajuta să Îlîvingi greutăţi, dar 
nu poate să croiască nici drumuri nouă, şi 
nici să producă succese reale. 

o cât şi dincoaci de munţi numai munca Sau vedem În unirea bisericii noastre cu 
~ră, pe b.1Ză strict naţion:!lă a fost rod· Papa, săvârşită supi protecţia împăratului, o 
ă, ş: numai muncii în a<.:est ~enz vom ideie mare politică, sau credem ca d. Iorg:t 
.ori România de mâne, :.care nu stă în că numai »blidul cu Jintec. a împins pe 
wn:uele nici unul împărat de pe lume«. »VIădica din Bâigrad t la această faptă, efec. 
Munca naţională este fără îndoială fac· tele ei în raport cu munca noastră naţio
ul yrincipal. În viaţa .unui popor: Vorb~ nal~ ~u ~uferă v~'o sc.hi~ba~e. Noi .am ex· 
e Insâ a aSigura puttnţa acestei m 'mei penal prin practica Vleţll Ce, de abm dela 
jnice, ceeaee nu atârnă numai dela popor I acea dată şi numai prin graţia Împărătească 
.uşi. Pulitica tradiţIonală a românilor din a~ p~t.ut în~epe ~uncft naţjo~al!. N~meni 
19aria nu este rezullatul unor argumen- din c~tt ne. l!1cunJ.~rau p~ nOI ŞI deţ\Oca~ 
'i teoretice sau a unui raţionament abs· puteri - meI fraţu noştn de peste Carpaţi 
lCt, ci ea ni·se prezintă ca. o sumă de - ~'au ,"dovedi~ at~l1<,:i ~j nici ?e at~mci în· 
perknţe a l!wi multor generaţIi de oameni, coaci atata bunavolnţa ŞI (onslderaţlc efec-
;:terienţe din viaţa reală de toate zilele. ti\lă . pentru mu"!c8 naastră naţională,lca di- <;o.nsistoful 1l1ÎtropoBtau. Pe mâitzc. 
Jt aceste bogate experienţe ni-s'a format nastla habsburgIcă. . Marţi, este con.vocat în Sibiia ronsi,toral 
.nvingerea generală şi bine stabilită a po- Metropolia dela Sibiiu, care nu este ca. mitropolitan, în chestia catehizării. 
)rului, că o muncă naţională numai supt tolică ci ortodoxă, poate fi considerat~, pre- • 
utu1 împă,atului este cu putinţă. Dar - cum o consideră d. Iorga, ca »preţul sân- O rugăminte căiră guvernul Româ· 
ce d. Iorga - nu impăratul din cauze gelui pentru 40 ;mii de vieţi româneşti~. t nief. Tot mai puţine se f1\c ziarele cari 
nastice v'a dat la 1867 legaţi ungurilor? Dar în tot cazul era la discreţiunea Impă- f ne sosesc din România. Din numeroasele 
I dovadă mai mulţ răspundem no;, că dela ratului a plăti sau a nu plăti acest preţ. O publicaţii cotidiane ce apar în {Bucureşti şi 
'părat atârnă soarta noastră. Dacă împă- f disnastie, care s'ar fi conformat vederilor a- celelctlte oraşe, nu ne mai soseşte decât> Vo-
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fiala lifer~ril 
- De Ilarie Chendi. -

lfăş dec.adenţH nn~tri.-- Pe tine pr~· 
Iese ei. - Pe cine preţqim noi? - Un 
decadent simpatic. - Cei 114t;funţ!. -

Ce să te faci? Nu poţi seri istorie literară şi 
ici reflexiuni asupra mişcărei eontimporane, fără 
ă te împedeci de ei. N'ar strica să-i priveşti 
dată, pe toţi la un loc, supt specie ;etaernt şi 
dunândn-i într'un mănunchiu, să areţi care le-a 
Jst rolul, atât 1n partea serioasă, cât şi În cea, 
Imoristică a activităţii lor. De mulţi, sânt multi, 
- un regiment întreg, răspândit pe la toate re
'istele şi mai ales pe la cele obscure. Ii iniâl
leşti prin »Literatorul·., »Revista poporului«, 
Portofoliul român«, »Analele literare«, »Peleşul«, 
,Românul literar«. »'Hermes« şi în alte reviste 
le caracter cu totu! efemer. O viaţă scurtă, zbu· 
:iumatâ şi plină de incoherenle; o muncă mă
'untă, îmbrăcală. în forme goale de senz şi În 
nare parte imitaie. Cu puţini cetitori în viaţă şi 
~u mult mai pÎ1ţini 'n urmă, - căci cine mai 
~ăsfoieşte astăzi prin organele lor uitate? 

Ceea ce i le{ya pe scriitorii acestei famili deca
denteerau credinte foarte curioase. Aşa, de pildă, 
toţisânt fanaHd admiratori ai lui Eliade, toţî 
preţuiesc fără reservă pe Bolintineanu şi, ceeace 
pare şi maicuriosr un poet,ca Depăr~teanu este 
pus de dânşii n:.ai pe sus de"Erl1inesc~. .p~ vre· 
muri decadenţn aveau un şef· de pnnctpll, pe 
"'Iofe~orul, poetul şi criticul Boniface florescu. 
~ceastă căpetenie a lor. un om cult dar mult 
desordonat, insista vecinic asupra amintiţilor 

poeţi, cari »mânwiau idcia pură şi Înălţau limba 
românească până la cele mai inalte culmi ale li
rismului«. Cât pentru poeţii străini, decadentii 
noştri ne fac, prin rostu· lui Mircea Demetriade, 
următoarea mărturisire: »5'a născut un uriaş, 
eare a doborît romantismul şi a slujit la un nou 
altar: acesta fu Baudelaire, dintr'aI cărui geniu, 
ca dintr'un arbor plin de sevă, tresăriră la viaţă 
ramuri inflorite şi pline de miresme. Arta simbo
listă, arta independentă, adorată de preoţi ca 
Verlaine, St. Malarme, Maeterlinck, Jean Moreas 
şi indeosebi Vigny, care produse reactiunea În 
contra materialismu!ui« ... 

Natura!, nu există nici o inrudIre intre Eliazli 
şi Bolintlnenli noştri şi fntre Maeterlinck bună
oadi, dar asta nu-i impedecl pe decadenţi să·i 
considere de părlnţil lor sufleteşti şi sl·i preţu
Iască de-o potrivă. 
Să vedem însA pe dne prelulm noi din acea

sIa pleiadă. Dintre vechii decadenţi ni-s'a pArut 
o figură caraderisti d' in primul rând Sihleanu, 
cu aie lui ,Armonii Intlme c j itI cari sânt câteva 
accente In adevăr particulare. Cât pentru Mace· 
domld, ne·am spus părerea cu alti ocazie. Au 
fost insă printre decadenţli mai sinceri $1 forte 
mai concentrate, talente destul de puternice, dar 
abătllle din calea desvoltării lor fireşti prin cine 
ştie ce Influenţe. Intre lIcestea am amintit tot· 
deauna cu simpatie pe r~posatîl St. Petlcă şi 
Iuliu Savescu, ale căror lucrări, tipărite in o nouă 
e" iţfe selecţionatl, n'ar face ru şi ne literaturii noa
stre. Printre cei noi de tot singurul care a fost 
intimpinat cu călduri este d. Mlnulescu, o fi
gurll literari orlginsl! şi simpa\izatl chiar şi de 
adveriiarif d·sa!e in ale decadentismu1ui. 
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Ede fnsă un scriitor de versuri decAdente, des. 
pre C8re ast2zl nu se m~i vmbeşt<'!: d_ Alex
Oiledenaru. O Unioară conducea re'.dste şi aVea 
un cerc fiI său, d'ntre cari mal mJlţi trdbad1jfj 
roma:ltid şi iubitori de v:atâ nJ;:turnă .. Versuril~ 
sale de cuprins 50mbru şi Înhme,:at i-au adus 
epltetul de ~macl!.bru( dar, după cum ne dove
deşte o frumoasl a:udj~ critică, fAcută de regie
tdul Stdan Oraşanu. aceste v~r3ud au un cu· 
prins real şi mt!rilă atefJţiuile mai mll:tă. 

Influenţat d~ Balldelair(", dar foarte Consi!cvent 
cu sili;", Obedensr inh'adrvlr constd~ o pagină 
proprie In Istoria decadef1ti~mului poeziei noastre. 
In s~~rlsul lui predomină nok!e fun'\'rare, pre cum 
şi desgustuJ de vlaţit. let-colo tntâlnim rubrldl, 
nerOniaî18, sau ncvron atât de ca, actuistică ace
stui fel ,je literati, a~()i exagerări fa'ltllstlce, CO.11-

paratil ŞI imagIni imposibil~ şi cu.k.'sItăţl câte 
voiti. Ia(ă de pildă un pastel msc~bru: 

Pe ziduri văd: ruine-ablse, 
Şi câ'71puri pline de răniţi, 
Femei cu braţele deschise 
Zicâlld: la desfătări veniN! 

De prin. pustii zăresc cum vin.: 
Vulturi de mortăc/uni seiJşl, 
Nopârci purtâ1UJ pe limbi veni" 
Şi jaguarl cu ochi sticloşi. 

Mai văd o ceată de schelele 
Având pe oase m uciga i, 
Isbân.du se de un părete 
Şi recăzind în putrtgai. 

,/ 
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inţa Naţională«, toate c,:.:leIRlte sânt oprit~ de 
guvernul ungar: şi »Universulc şi ,Ade· 
vărul« şi »Minerva<.: şi »VlitoruI«: şi ::tSe· 
colul«( şi »ConservatoruIc şi toate celelalte. 
Chiar şi ::tVoinţa Naţională.; de multe· ori 
nu ne sos(şte câte două·trei zile .. 

Indrăsnim să adres: m guvernului Româ· 
niei o rugăminte: să intel vină prin orga· 
nele safe pe lângă ministerul n03tru de ex· 
terne, deco:-at cu ordinul C-arol, :·ă intervie să 
se caseze ordinaţiuniJe cari opres -: intrarea 
în Ungaria a ziarelor din România, după 
cum nu e oprită intrarea în R0mânia a 
nici unuia dintre numeroasele zÎare ungu· 
reşti cari scriu despre România şi poporul 
românesc bfr'un ton atât de injuri03. 

Iar dacă intervenţia ace'ista n'ar avea re· 
zultatul dorit, guvernul României, credem, 
va şti să apere interesele pressei româneşti 
- profitând de cele mai severe arme de 
retorziune ... şi închizând şi el graniţele Ro 
mâniei pentru pr~SSl ungurească, p~ntru' a 
sili astfel pressa ungurească să-şi ridice şi 
ea glasul În favorul Jiberă;ii de pr(să. 

* 
:t0. M. Q. E. ~i reforma electoraHf. C!lba· 

luI ~o. E. M. O.e e com)u 5 din iniţialele 
dellumilei ungureşti a ligd ~coilorr.ice ulîgllr~ş:i 
c~r(' a fost Înfii"t .. tă in scopul apărarii intere3e
!Oelor oliguchllor latifundiştt, deşi pentru am!· 
gir{'3 poporului unglJres: ea lansează o lozincI 
cu mult mai populară. Lig! oiigarchilor unguri 
a f()~ t in virmită z;lele t~e:uIe de căt. e mai multe 
zia'c so~ialis1t", că depăşindu·şi shtutele se 8me 
rted intr'o prcoblemă per erninentia;n politică, 
cum e cea a reformei el~ctorale. Owful MHni 
Kâro!yi, preşed;nte:e Hgei tine acum să abată În
vinuirea asta oribilă şi pub:jcă in a.:est scop un 
cornunicat in presa aservită oliguchilor. 

Nobilul conte sp~;nc In a-:est comunicat că 
liRa nu proi~de~z~ n:d tm fel de )H:fiune p0li· 
tic~, ci e vorba numai <:a ~Cft· priltjul CUI'Su~ 
rilor ce va organiza comisiunea sociaLă a ligii să 
se arate popolalai În prelecţiuni speciale ittrâu· 
drea dreptuLui eLedoraL asupra vieţii agricole c 

Rsbullstica mivă a acestei formule a fost pri
mită de toMit pre~.a feudalii ca o justificare per
feclă, ş! P' obabil că şi de guvern, şi 2stf~1 liga 
ol!g;.rch;lor va putea să desfăşoare o propagandă 
cât de intensii, i~e!urburat~, - căci ea doar ocro· 
teşh\ deşi supt altă etichetă, int.; resele aceleiaşi 
.. )pa * .AbQ& q;;: Q i. U'&LELQ . _ &, 

Doar iată moartea fioroasă 
S' apropie încetinel 
Şi repezifldll şi a ei coasă 
Oravează ultimul pa.slel. 

D:, ;;cdaş fel urrnă'o rde strde: 

Intrezăresc a lJlorţii mână, 
Smuigâ/ldu·mi sufletuL din piept; 
Repausul etern aştept 
Şi preschimbarea in ţărână. 

In gând ar vrea să mai rJmână 
Un suvenir de vremi tZestins, 
Ce·ar vrea să sboare viu, aprins 
Când eu voi fi llumai ţărină. 

Pe sân ciildlJra e stăpâllă 
Dar numai pentru agonie, 
Aprindeţi iute o făclie 
Am nostalagie de ţărîllă. 

Şi noaptea morţii se amâllă, 
Dar 1Iiciodată n'am râvllit 
Decât să adorm necontenit 
Incet, schimbâllda-mă 'n ţărÎnă. 

In altele face apologia revolverului, a acest:li 
,metal oribile şi a pumnalului ,dlstrugător, per· 
fid şi cu sclipire ucigaşăe. Dar are şi Obedenar 
clipe senine, când in forma rondelalai - această 
forml de vers introdu<if de d·sa la noi - cântl 
pe o coardă mai IiniştitJ şi mai frumoasă: 

Pe undele briliantine 
In barca mea plină de flori, 

go,podării care se poartă şi cu mijloacele bud-
getului. . ,. 

S'.6f rngldui oare o asemenea Justificare vre: 
unei soJeiăti a naţiunilor n~m.ghiare? -. ŞI 
pentru care din cetitorii noştri nu e d~ pnsos 
lntrebnea aceasta? 

* 
Desărcinarea guvernorului Năk6.Monitorul o~i

eial în numărul său de ieri publică autografLlI pnn 
care monarhul desărcinează pe contele Nik6, guver· 
norul de pînă aCl1ma al oraşu~ui, Fiume şi aţ Iitora
lului ungaro-croat. Contele Nako fusese numIt guver~ 
nor inainte cu patru ani şi deş! omul g~verutllYI 
coalitionist, el a potolit incîtva prin o paînl~il OC1r
mulre conflictele naţionaliste, atit de dese lJlalllte În
tre croaţi şi italieni. 

• 
Procesele de presă cauzate de chelifa 

catechizăril. Coreiipolldentul nostru din Buda
pesta tle comunictj, că ştir~ rtferltC?re 1. A si.tarea 
prccelului de presA a , ~elegrafulul. Romane. 8C~· 
zat pentru un articol sens [n .c~estJa cate\'hlzl~J', 
nu corespunde ad~vjrulul. MIO"trul. de culte lşl 
menţine incă ordlllui dat" până atuncI, până ,c.ind 
se va convinge despre llegalltafta dlSpozltulor 
lL1ate in afacerea proDunerii religiunl;i il1 şcoal~le 
elementare de stat. Se zice, că d. Dr. B.brş ar fi 
intervenit pe lângă mini!trul de culte să, si5h~ZI! 
toafe proces~le d~ presA provocate d(; (lr~Ii1UIIău 
ilegal. M!nistrul a promi~, că va revem uupra 
acestei che~ t:uni .. 

• 
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flnlandeze ungurii ind sânt acuz.ttl de amestec. -
Se spune el fal1~ra gener'tie fiindcă a arahj~t: ... 

o multime de ierbâri de frăţiefate cu studenti. lI1a 
m('ll ullg11rească şi it,tridl cu pril~jtll clir?ra s'a lrf 
ac(tntuit cu glu tare şi cu multI r~\ufl~tlre CWa ~i 
rea unei Potonii nouă, din provinciile flnlan" şi un 
Eath1anda, cu !prijinul ungurilor. " 

COl1spirihlle ur-gureş!i rn dari elJ - se ved~~ 
- tot mal mult la iveală, Pro.:esul adual din 1',:1 
Vkna este cd mai pretios document .. delpre gân. II 
dudle ascume. ale compatrioţi!or n~tr. Ori cum pn 
s'ar prezenta IIlcrul, mAsurile ext~,fhte de .op!.e. ~d 
siu~e folo!ite d~ guI/fft1U1 ~use~ in prOVinCIIle 'iri( 
bBthce poartă timbrul ceh~1 9"al cond~mn.?ilt!. . 
ilegJ!.)jfjţi şi noi ntl,. putem d~ât să ~~ aiOClem !~o. 
la simtJl de indig,llţe al c;or aBupr,ţl. llV~ 
• \ of _IU!1 
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A~ r~!r~;~rÎ ":!:\C!~!:!!I~ ~~i~ru. !~~ 
lui nostru cu insul IIltreg:\31 bro~urel ahO- lSH 
nime, apăru la Bucureştt~ 'upt titlul , Po· ior 
litica româ lor din Ung.aria~ pentru a ne lm 
arăta interesul nostru dfpliri\ pentru .. ea ! la 
Trăim Într'o epocă destul de t~ure, can~ 1 SI 
ideile luminoase, din orice parte ar veni, 10 

trebuie răspândite şi, în ac~st caz, aveam. ~e m 
a fac~ cu câteva i.d~j din cele ~ai f.ulclte 1 a~ 

Opresiunea ;n finlanda. Ollver~u~ rus~sc şi mal mult potnvlte pentru SItuaţia de j A 

s'a pus pe lucru rn finlanda, I ciI ~I wdepen· astăzi. lin 
denţl nu elte num.ai ameninţatl, ci elite aprpape Căci, în realitateo, ce ni·se spune în bo- el 
di ~trusă. - Măsu!lfe ~u. te 'tt scopul de~naţlOna· şura bucureştiană? e( 
Jizllrii acestei provincii, se aseemlni foarte mult Se insistă acolo în primul rând asupra ; p( 
CU stările dela r.oi. - şi pare ci este un Indemn d 
reciproc din parte. statelor mari de a nimici grn· prietiniei noastre cu mag~iarii,. adec~ asu~ra I ~ 
p~rile etnice separate, mai mici, ?in .ânul ,lor. problemei pusă în diseuţle pnn u~t~mele ~n· 1 n! 
Nemţii operează rn PoseA rmpotflvl polon!lo', tâmplări de la noi. Cu. argu..mentar~ .l?glce 1 ŞI 
unguri! rmpotriva noastră şi a..:um iatA şi Rusia se şpulberă orice credmţă In POSIbilitatea J ~ 
adoptând păcătosul sistem de opresrunt. unei astfel de prietinii şi ~e reduc la absurd .. J11 

Pentru a acoperi aceste nenorocite manopere . f t 1 ' 
in foita lumel civilizate, guvernul rusesc aeud orice hcercări în aCfaită dire.cţle, ăcu. J' ~~ 
provincia finlandezl de rebelă, ca nu frind gân- din partea unora sau altora. NICI sforţănJţ;-!! 111 
duri d,;! desfacHe de impeilu, pentru a·şi erei a pacificătoare ale unui om iwIat ca MOCSar\~' 
illdepend~nţl supt un rtgim rep~~lic~~. Spune nici deschiderea prietinoasă a braţelor un~" .• 
mai departt>, că pământul provinCiei fmlce a fost B beş, dar nici viclenele şi nedarele făgruf,' . rn permanf!ntl lâcaşul dandestin al multor con- t b 
spiratjj rmpo'riva imperiului. ieli pacificătoare aIe~unui Justh nu r~ u~e I 

Pe vreme.! revoluţiei ruseşti din 1905 FJnlanda să ne ademenească şi să ne scoată. dm ~ c: 
ar fj Încercat o rupere totală dela RU!;ia, dar f;ti drumul nostru, care are să ne du.că dIrect 1 b 
rezultat. Tot pe pămlntul finlsndei s'a p~rnit şi spie împlinirea completă a dreptuf'lor noas· j ba' 
manifestul de protestare Impotriva disoi vărei tre. I 

primei Dume. d tA t 1 d 
Interesant e5t~, că rn chestia independenţeI In zilele de astăzi, când upă·a a ea a· 1 

NU' vii .,; cd,;t~ ;ă Mrm::'::~-;=" '1:;;:n::Îu~·O;;:::,::'ră. me;;tă sli f~l ; 
Şi voi muri pe-Ocean cu tine. intreg reprodus: . 

Pe mări imense şi străine 
Să-ţi dt'svăleşti caste comori, 
Pe-ulldele brilialltille 
In barca mea plillă de flori. 

Sub constelatii de Enbbte, 
Sub trăznete sau sub ninsori, 
Ta imi vei da stranii jiori, 
Iar eli tot sâ/lgele din mine 
Pe undele briliallfine. 

Prin aer tremură alene 
Fiorii calzi, crepusculari, 
Iar in pădurea de ştf'jari 
Rasurt' duioase cantiimf. 

Melodioasele re/relle 
Colindă codrii seculari, 
Prin 4a fremura alene 
Fiorii calzi, crepusclliarf. 

I rl 
I Ş 

\ ~ 
Când d. Obedenaru, care asgzl nu mai s{;rie 

decât foarte rar, i~i va aduna într'un volum 
aceste poezii, ele nu vor Întârzia să deştepte 
oarecare atenţiunt>, căci, cu tot caracterul lor 
straniu, au un fond Oiiginal şi nl-I prezintă pe 
autor fa pe un tip apartE.". 

Dintre deC'adenţii mărunţi, dispăruţi odatj el 
revistele lor, sau mo~ti in vârsta lor dintâi, am 
amintit d~ curând pe un anumit Anastasescu, 
care sub isdllitura O. Dabija, a tipărit câtEva 
strofe mult promiţătoare. Frumoase versuri a pub· 
licat şi regretaful N. Orăşar.u, cu pseudonimul 
Z. Miron, tot in formă de rondele. In poezia lui 
, Flră stelec găsim strofele urmAtoare: 

Albastru clar de vi orele, 
Se 'llcenllşează putrezit 
Ca în macabre aquarele, 
Şi norii, fumuri de castele 
Ridică 'Il aerul cemit: 
Ce trist e cerul fără stele / 

f .. 
/ 

""-

t := 

Uşori ca tremurul de gene 
Zefirii, racoroşi fugari, 
Cu aripi blollde de ştrengari 
Trezesc ojtări eoiime -
Prin aer tremură a lene. ....,. 

In ,·ersuri de·aceste resleţt", scrise de talent~ 
naufraglate, chiar când ele nu cuprind frumset'· , 
vecinice, gă;:EŞtl frumoase documenteom.tneştl, 
suflete simt1foare, caractere !f4rmafe şi visuri 
spulberate. De·aceea rhfolr.!l prin cărpe ş~ re·· 
vistele decadenţilor este totdeauna o Indelefnlcire 
interesantă şi un crâmpti de vers reuşit, gbit 
acolo, totdeauna o contribuţie nouă la cunoaşterea .. 
temeinică I trecutului literar. Oki In literatură. 
nu trlie3C numai scriltor:i, ci oamenii in primul 
rând şi adese-ori la unscriit}r pute~luf. cea 
mai simpatică) pe care o lasl In urml>l, nu este 
cea literară, ci partel' curat omenească. 

/' 
j'c 

, 

l' 
II 
Î 
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giri răbdarea e pUiă]a grea cumpănă, 
·umenhrea convingătoare din numita bro
'ă are un bun ded şi nu m3.i Iasă nici o 
nă de î!1dui21~. 
:lroblema a doua ce se ridică de anoni
] al.dor este a~eea a dinasticismului şi 
firuhli radiţ;onal în pJliti~a 110.lstr:'.i. Asn
l acestui punCt este de ob;ervat, că în 
;văr .în ~mii din urmă a plutit oart!care 
ertidu e in privinţa conduitti politice vii· 
:re, dar micile nem1.1lţ:imid, date la 
aU. în presă, SlU la întruniri, nu aveau 
caract~r c~t goric. O m:mifcs tare directă 

oficiali în potriva dir~cţiei elin trecut nu 
făcut din nici .) parte şi nici mt; lităţi 

tidina:îti.e nu s'au put!.lt remarca în rîn 
riie românilor. Che 5tiunea e mult prea 
lpli decât să nu fic jmt înţelea~ă;; de 
C~ om politic dela noi. Nu ~st"! cap nor
tI, cue să nu şi dea seama, că a renunţa 
politicI din tre:~ut şi a nu mai conta p~ 

Irijinul Dinlstiei, ar însemna pentru noi 
sigură sinucidere. Pot ele să se schimbt>, 
Ijloacele şi hdica, dar credinţele rămân 
eleşi, ca .ingurel~ mântuitoare pentru noi. 
Mii atinge apoi autorul o chestiune de 
ilt ordin politic, aceea o u lităţii noastre 
lturale. Surprins de violenta de limbaj, cu 
re un cunoscut personaj dela noi a a
)strofat pe fraţii din România. pentru mo
Il cum ştiu să s?rijine cauza noastră, ano
mut are deplină dreptate să ne ceară tact 
moderaţiune în ac.;ost punct A crede că 

3mânia nu veghiază, că nu este u; spri-
1 moral şi cultural puternic, este o gre
lă. Dar a, aştepta dela fraţii noştri mai 
ari totul, înseamnă a ne nesocoti forţele 
)astr~ pro ?ri i, cari sânt suficien t~, pentru 
da lupta aici a;;asă cu calamităţil~ zil-
ce. 
Pentru toate aceste idei şi îndemnuri, pe 
ri le cuptinde bmşura din Bucureşb tre· 
Jie să fim mult \mitori autorului. Otitorul 
'oşurei va rămâne surp ins de gândirea 
.ât de curată şi de adâncă, cu car~ e î ... • 
~umlt spre căile bune şi e îndemn.!! să 
~specte numai tradiţia, a.:eastă veche şi ne· 
lincinoBă caÎ te a popoarelor. El va mai 
isi şi alte pagini frumoase aci, despre uni
!a în simţire a românilor de prdutindeni 

despre necesitatea de a cultiva sistematic 
:eastă unire. 
Se vor asculta oare toate aceste sfaturi 

e actualitate? Şi vor aduce ete foloasele 
Llveniie? Aşa crt dem. 

Diplomaţia şi chestiunea de 
naţionalitate. 

Agllul COl dd simbri.aş al g,a\:.d 'rH;miej \Iogu
eşti, f an~ezjJl RaDul Chdard, pub~h:ă î,ltr'Ull 
umăr recent al zhrului :tB. H. { Wl arHcol cu 
tlul de StlJ, În care s~ sileşte a a ăia, că În sfe
ele dip!omtlieî europEne, de o vr::mc Încoace, 
.ominenă CU totul altfel de păreri :::~ prvirc la 
rntlttle "htstinni de nltlcwa'i!aie din siatele po
glo!e ale Euro;x:l, ca pâ';ă a~umH. Cu un apa
:d rabulistk, tldujt, cu o depla~a\p inge iosila!t>, 
dru toaie pe placul ungurîior, năimiîul scriitor 
)oHtk: Ş;pUOi că it} politica idan:-;tiona1 ă şi in 
Hplom;lţl.-, chestiunea de naţio!1alitate o plivită 
.u apalie. .. .. . c-

Revirlrm ntnt acecla În părt:r!le diplomaţilor s'ar 
lah ;:Sela tlldrăzneaţa hotărire a revoluţionarilor 
urei, Cilcri au prods.mat Turcia si!',t ronstiti\ţional 
ii j'lIu deschis calea evoluţ1ei politice pa lamen-
ar... .... . 

Cine a venit in atinge;e lU cercurile diploma
le,! - zice R. Oh - Il putut să se convingi, 
:ă diplomaţll cari abia cu câţiva ani Inainte se 

enl~silsmau 'nd pentru mţionaliUţi şi erau gata 
să Jure d, datoria de căpdenie a gl.lVernelur lor 
este eliberarea nat1onaJiUţ·!or din statele cu po· 
poraţie amestecată, azi se gândesc cu totul altfel. 
Piaţra td~mghlulară a poli ti cii internaţionale e azi 
f:,ă, mtf'gnlatea Turciei consiHuţionale trebuie mer.· 
ţmută. Aceasta se va putea fnsă numai da~ă se 
"/a păstra şi mai departe fghemonia rasei tur
~~şt!, sustinătoare de stat, peste celelalte nationa, 
h tă l1 şi dacă iredentismul grecilor, bulgarilor şi 
românilor se va fl&âlla cu m:jloacele nectsare. 
Dacă pmtru Turcia principiul acesta se recunoaşte 
ca ~iresc şi il1dreptâtit, nu se va putea pune în 
ap,ltcare Ufl alt principiu nici cu privire la du· 
stmnea de naţionalitate din Ungaria, de oarece 
şi Ungaria şi Austria, unite pe baza duali'3mulut şi 
a parităţii, e o necesitate europeană tot atât <.le 
it1?emnată ca şi menţinerel TtiTciei constituţionale. 
NI pare tuturora U1 lucru firesc, că In noul par· 
lament din ConstanHnopol, elementului turc, În 
interesul unităţii de sia! a Turciei, j se :>s.:
gură preroga·jve. Astfel de aV!lnlajii i·se wvin, 
nu CU mai puţină îndreptăţir<", şi rasei unglmş\i. 

tor serviciul dlui Raoul CheIard, care aţâţă acest 
spirit de grandomani~, In loc să·1 potolea ~,că, in 
Sl himbul paralt'lor ce prlmeş\e pentru colabora· 
rea d, sale la ziarele ungureşti. 

Administraţia casei şcoalel+Jr şi a bIse
ricilor din România şi-a construit un local 
propriu in ~trad:l Karl LUi.'g~r. Măre\ul pala!, Ci\re 
a costat suma de 750,000 de mii de lei, este glta 
dela sf. Dumitru, Ambele adrninhtn-ţ.i şi·:;u str!!· 
mu:at aici de câkv4 s~plămâni birouri:e-, 1~lalJgu· 
rarea lui s'a făcut eri, Dumi.wclS, cu o deosebită 
solemnitate. 

Intre aţii, au azistat la acea<fă c('remonle doi! 
I. 1. C. Brălianu, mir!istru preşedinh', d. Spi,u 
Ha I!t, ministru al cultdor, apoi dnli P. Gîrbovj
ctanu şi Mihail Popescu, administratorii c.sd bi· 
setidlor şi şcoaleloi, prr,cum şi alte pers01ne ofj. 
ciale. La sobare au htat parte şi fo~t\i miniştri ai 
in5tructtunei publice. 

Direcţia casei şcol\elor a 1 i~t hobrirea de a se 
&;şeza in noul palat b;'htul dlui p, Por:.i, fon<Îato

. rul acestei instituţii. 

* 

R~verim~ntul ce s' 1 hit in păreri;e diploma
ţilor cu privire ia chestiunea de naţionalitate -
$pune autorul - se v~dtşte şi din o :cHă im .. )re. 
junre. In apus chestiunile financiare şi ee-ono 
mi.:e ies tot mai mult in planul Întâi, pe când 
cele politice cad pe plamll al doilea. Aspiraţ ile 
raselor m:ci re~firate şi desmembrate incep să Statuia Jui C!lza. Din laşi nÎse scrie că d, 
plictisească opinia publfcă f'uropeană şI dip!o, Grigore Ghyka Deleni, preşedinte, d. A. D. Hol-
matia, frindcă In dosul ivârcolidlor iredentiste se ban vice-preşedine şi d, Gheorghe Şerbnl1, ca
găs şte de obicei, (a mobil, netesitatea l:nui Înt. sierul comitetului statui~i h~i Cuza-Vodă, au tri: 
prumut de stat, ori nevoi fmanciar.>. mes suma de 25.000 mII Iei la Flo~ellza d-n~llll 

P .. vr ~ a '~I "t d ~. d profesor scurtor Rafacllo Romanelh - al dOIlea 
... en.(> CriZe prOVO"J e e ancXIUUt', e ă" t dă' t P' I ă ~ - t ' 

P' Idă, la BJgrad eomnta o adevărata ftliie din '!ă< rsatn:anl .liP t" an gaă1a !.11en , rlmdu v22rOsoal011 aIn. s. a 
pr'lcln " t"I. d n"l' as', e Sl<l' f C t cu In aşI as a var In suma e , el, In 

1 .. 1. ~l ~ P v a pre ~ raneezl". JllIZ3 A 'ile 1 torulu' 
aCţ'5tei' "tă~i f ,t li t q mall seu p 1. ... ra~~vl. 1:' ,s,.c corespon en',1 eco· Statuia marelui Domnitor înaltă de 3 metri ju~ 
110!O!Cl OklOŞI al Fran1€1 raportau că m!şl'area vt t t d' t . ~. b 'f t 
.,n l , 'c.ă ,. d A ~t d d ... ma a e es e ep urnala 111 ronz ŞI oar e reu~ 
..,arth :I~, !lU e ~(af un ~Ii.. e 2'r.a.n amanu: ŞI 't" AI· ~ 1 t t . 1 I ei S rb' 'e '. . t ! n' . b' t ŞI a, - c·.'ma se ucreaza ,a saUle e ce ar pa~ 

~ la r~ "r. î;ICI, pc) ~re ŞI ILI ~1lI p~ n ru tru ilustri colaboratori ai Domnitorului; Const. 
a putea unt ~e liarbl intr o MaîeS~[~;e.. Negri, Mihail KogâlnÎc(anu, general Ion florescu 

DIn m/!gaz·a sa de ar,gum:nte ,SO~l:tI:f'~ p~l: şi Nicolae Kreţul~[cut care vor fi tot de bronz 
fed a~ortal~J. ~1t~t':,r!11 ~31 scoa1e ŞI. pJ!d,'" G e'l.;J.... ~.l) înălţime de 2. tl1~ __ .?:5 _ şi ~'!§ezate ÎI1 jurul 
care ar stJfw ŞI ea de ba ... la grallă lOi'e 11. O e- statuiei principale. Toate acesTe vor fi aduse în 
da nu se mulţăl1eşt", spune el, cu b!)ga~e:e 3a!<>. Iaşi pe la Începutul lui ApriL 
provincii, ca Morea, Tesalla şi Greda·de·od, 
r,ici cu insdele sale COrfll, Zsntl", Naxos, şi Te 
110~, ci râvntşte Creta şi provh :iile grecejlj din 
Ml:cdo jJ, pe cari Vi)i·~şte să le fncor .. h'f,:-ze k,
tr'o Ms.re Orede. Toate deza~trele indur"te de 
greci, atât morale cât şi materiale, Sâ,lt a se .atri 
bui ndastei lor g andomanii. AlJ pu.terile 0tlU1 

Greciei averllsmentul să se c:d 11~Z'". Nu pot li 
toţi grecii ai Greciei. J),l':ă vei munci, '{ei uita 
gralld Idee şi te v< i jn\ă~i. 

Ar fi de dcrit, Incheie aulor"Ll, ca oamenii po 
liIici unguri şi presa vngmească, ro viitor, când 
Jj·<;e vs da vre o ocazie de a apela in ch<!.tiU!lC'i 
naţionaH1ătilor la judecata Europei, apelul tă şi I 
Întemtk're pe ace ,te noui puncte de vedere ale 
diplomaţiei Ît, t.:rnationall", ln chipul a~esta ei vor 
fi asu 1i~ti mAi (urlind, decât dacl vor invoca 
numai .rgumente de colorit naţional sau din do, 
meniul d~eptului const'hţioml unguresc. 

C1âJL\'a aceClS11 de 21gummte safi ~ ticr, inte 
m,iată pe o mindun~, S~ va prăbll~i singucă in' 
hţa celui n13i miv dtitor al no,tru chiu. Sânt 
ab,ol:.lt eterogene IU,otele nationalist!", nu num3i 
in S21bia şI Gred9, cari sânI state naţionale şi 
aspiraţiunile 10:' râvnfSC cuceriri in afară d~ ho
lare!e ţării, dar rh Î3r şi În Impi'riul otomail. As· 
ph:ţiunile t1aţion.'!lit~ţ lor din Ungaria nu exclud 
eght'ffionia politică! ungurilor şi ele realiz:ind'!s{>, 
nu c' ~r ruina sitm:ţia ecol1o'lI·că a· Ungariei. 
ci dimpotrivă, tinind toate popoarele d îrt sco~ ul 
pro=perării comun ... , ar da o inflorire trainkă 
situaţiei eco!1omke a ţarii, A':;i11raţlun;!e IlCiţiona
Iit~lilor din Unguia nu pr;!TI('j fuiesc intfgdtalea 
statltlui ung-ar şi niel pe a monarch:ct, ci tocmai 
din gdTanţijie lih orei dewo!t~ri' )uţionale a po 
po;{re!or din momFch't', vor răsări şi gai'tln\l!Ic 
menţinerii el ca o. supremă n cesitate europeană, 

In !'<ferele diplomaţiei ellrOjlcne se cunoaşte tot 
atât de limpede loslul năzu!nţt-lor popoarelor 
nemagh:are din Ungula precum se ştie că chiar 
ungurii sânt cei chin:.tit! de o ar ,"dom.mie fără 
de seamăn. Ecoul prigon!rilor ce Indurăm, va fi 
deci din ce In ce mai viu 'n lumea diplomatică, 
şi dacă bArbaţii politci unguri nu văd aceasta, e 
că ochii fi sAnt prea impăingeniţi de grandoma· 
nia lor de rasA. Şi e un serviciu foarte păgubi, 

'" 
Reglna E isnbeta a R{)mâniet la cu~tea 

Bulgară. Ni-se telegrafiază din Bucureşti: Re
gele Ferdinand pleacă azi in străinătate, 

La gara Belgrad va fi salutat de principele 
Alexandru, moştenitorul tronului sârbesc, 
. Pe de altă parte la palat se f·c preparative 

pentru primirea ! eginei României a cărei vizită a 
fost anuJlţată. Suverana României va fi găzduită 
în ap:utamentele decedatei principese Maria Luiza. 

Recrutii evrei şl Interpelarea dtuÎ Iorga. 
In urma ÎntcrjJ·. Urii dJui N. Iorga tn Ca.acra (u 
prlvire la aHluclinea rtzerviştilor evrei faţă di! ar
mata română, aceştia au ~dres3t cam~rii d~puta
ţHor urm~ tOrill îndrăzneţ protest, iscălit de câteva 
sute de rezervi jti evrei: 

Domnule Preşedinte1 

D. Nicolae Iorga, c~re cumuleazl calihkl de 
deputat, cu cea de reprezentant al unei grupări 
turbulente, de un antisemitism feroce, a adresat 
o interpelare diui p·im·ministru şi m:nLtn de 
interne prin care intre altel.:-, afirmă că cir.:uIă 
memoIi! de invitarea rczerviş\i\or evrei la t!~gU
p:tntre (?! 1) 

Ne grabim a declara in faţa reprezentanţilor 
naţunei române, că cele ce afirmă d. Jorg .. În 
ce~ace ne priveşte pe noi lezerviştll, este absolDt 
inexact, su!:iedul interpelării fiind inventat rmm.i 
in S 'opu1 de a servi teldinţde glu pădl d"salf", 
ttndinţe cari sani in cpGziţic cu interesele gl:~ 
ner:Jfe ale ţ~rii. 

Profităm de prilejul ce ni· s'a oferit de c~tră d, 
lorgJ, de a declara !n mod soknn inaintea dom
niei voastre, că noi foşti rnil\ta! i, aparţin~l1d tu· 
ruror armelor, fideli jurământulul presta! ill fata 
drapelului, vom fi intotdeauna gata d~ a ne d:t 
tribUlui de sâ"g~ pentru apararea întegriUţii terito
rului statului român, căruia aparţhlem prin naştere 
şi prin Îlldeplinirra cu sfinţenie a tuturor o~iiga, 
ţiuni10r cetăţeneşti. 

Cu cel mai prohm:l rc:\pect dar, vă rugă1n 
domnule preşe.linte, a pune in vedere dlor de
putaţi aceilstll de J:u~ţ:une, În ziua când d, lorg:t 
'şi va desvoih interpelarea anunţată, căci ţ:nem 

• I 

" 
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ca purul adevăr să fie pe deplin restabilit şi să 
nu fim victima pornirilor antiSEmite ale dlul in· 
terpdator. 

Primiti, domnul!! preşedinte, asigurarel piea dl. 
stinsei nOilstre considerati uni. 
(Urme~ză iscăliiurile). 

Aniversarei luării PlsvDeL 
Bucureşti, 29 Noemvre. 

- Dela corespondentul nostru. -

S'au împlinit ieri treizeci ~i doi de ani 
dela cucerirea PlevJ1eÎ de către armata ro
mână. Această zi s'a serbat cu o solemni· 
tate deosebită în ţara întreagă. Capitala a 
fost în mod impunător pavoauzafă, la mitro
polie s'a oficiat UIl Te·Deum. Aceia cari 
au dat frumos exemplu, a fost şi de astădată 
Li{{a- Culturală. 

Serba. ea dela ligă. 

A fo~t o ideie felicită aceia de a rug;l pe un 
ofiţer, care a luat parte la lupta, a cărei anlver· 
sare s'a serbat, să vorbească publicului despre 
fToismuI soldlltilor români pe câmpille din jurul 
Plevnei. A vorbit d. Căpitan Popovlci·R"zboen l , 
cart! a luat parte la I.sedf~rea cetiţei lui O~man 
Paşl. 

ConferentIarul a ar~tat situaţia grea, in care se 
afla România, afunci câr~d s'a de :Iarat rhboiul şi 
a a::centual lntelepclunea rtgehl Cuo), care li 
ştiut aşa de bine să apere Int~re~tle ţA:i1 in 
acefe imprrjurări. Indrăzr.eala Ruşilor de a cuceri 
o astmenea tntltrltur4 numd cu 100.000 de oameni 
a ;, vu t rezulta te fa1ale pentru d!~ şii. Ei I\U fost 
nevoiţi sil ceară .juforul românilor, Ijutor, pe care 
cu puţin mai înainte il d/!sconslderau. 

__ ---"O""r,!:'~towl a de.'l.cri~ j!Tl!JrfsL1 produ~~ rl~h 
. romAr'f, atur.c1 rind !"lâ arlat de plecarea fi 111 

rAzboi. Nici odată nu s'a vlzut 1. o arrnllfll mai 
m'.llt entuziasm ca la armata românea'ică fn tim 
pul ple-:~rH. 

In tot timpul asediului românii au dovedit că 
ştiu să moară pentru tara lor. Au avut în acelaş 
timp o atitudine cavalerească faţă de duşmanul 
lor. Astfel regele Carol a refuzat propunerea fă
cută de marele duce Nicolae, de a se cere lui 
Osman Paşa să se supună fără de nici o con
diţie, observând că ar fi făcut să fie jignit Întru 
atâta un comandat aşa de viteaz. 

In ziua intrărei În Plevna, românii, deşi obo
siţi de luptele şi asediul îndelungat, am dat do· 
vadă de eroism fără de păreche în analele isto-
~-.~ Popovici-Războcni spune că 

armata română a fos~ 110tărît soarta 
războiului şi fără de ajutorul ei, poate astăzi 
soarta popoarelor balcanice ar fi fost (U totul 
alta. ' 

La regimentul 4 Ilfov. 

La b.italionul 2 de pIon eri. 

Tot cu oClzla aniversării Juârii Plevnei au de
pus jurărnântuJ şi soldaţii ÎoroIJfi pe zlua de 
1 Noemvrie Jn bataliont:l 2 de pioneri. Inainte 
de acest .ct, preotul Gh. Dumilrescu a ofic/at 
un parastas pentru eroii c'zuti in 1877 pe câm· 
plile BuJgni~i. 

Dupăce recrutii au depus jurământul, d. căpitan 
BăIăn?scu a citit Ji!!ta numelor acelora, cari au 
cazut in război. 

Aroi maiorul Pau' Alexand;escu, comandan· 
tul bataHonulni a ţinut no'lor sokhţl o frumoasă 
cuvântare, l,iHod da!oriile fie::ărui oştral1 faţă 
de patrlr. Căpitmul O. lorg'ule~cu a vorbit d~s· 
pi'e lnsemnăt,tea zilei de 28 No~mvre In istoria 
noastră a româl'Jlor. 

• 
Tot ru ccaz:a und 3IlÎ'lEf,;ărl de ui Sodetatea 

,Ofiţcrilor veterani Virfut~a milifarăf a trimi; ur· 
mătoar(a d~peşă M. S. R.:gdui! 

)111 ac(astă zi memorab!Jă, 2ândul ve!eranilor 
se rnd~eapiă cu respe-:t şi iilbiie căire Maiestatea 
VODstră, şi Vă urez din toata Inima "ă trăiţI, Ma· 
iesta:e, incă multi ani cu s~nătate p:ntru binele 
şi fericirea tÎ rei. 

Să trJia~că şi Maiestatea Sl R!'gina, sup,ema 
consolatoare a celor sderinzi. 

Preşedintele soddăţii (S5) G~neral de div. Car
caletzanu. 

Aceleaşi tumoase sef bări au aVilt loc h toată 
ţara. Corespodmt. 

Scrh~oar81 de D~mineci. 
Totdeauna mi-au fost dragi oamenii întregi, 

oamenii croiţi dintr'o bucată. Caracterele şo
văielnice, oamenii cari nu îndrăznesc niciodată 
să spună pe faţă ce voiesc şi ce gândesc, mi-au 
inspirat totdeauna neîncredere, dacă nu desgust. 
Şi, elim sâni aşa de rare firile, În faţa cărora mă 
ltlchin, nu ma Jl1lr că al11 aşa ueCJuţll1(-lfilefenL
Ce rost ar avea tovărăşia cu nişte oameni cari 
se Îndoiesc la cea mai lină adiere de vânt? Ni
sipul din jurul stâncii îl duce furtuna departe 
şi numai stânca rămâne În loc, singură dar ne
mişcată. 

Anul trecut am cunoscut un om întreg, un 
om cu care m'am împrietenitţîndată după ce i-am 
făcut cunoştinţa. Am dat peste el întâmplător, 
aşa cum ai da peste o comoară, pe lângă 
care ai trecut de atâtea ori fără să-ţi fi trecut 
prin gând că e ascunsă acolo. Era un rus sim
patic, fugit din faţa justiţiei ţării lui. Toţi fugarii 
politici sânt simpatici. E sirnpatic chiar şi ami
cul Szekely Bela, fugit În România din fata jus
tiţiei ungureşti. 

Dar rusul meu era un om foarte cult şi de o 
inteliginţă uimitoare. fn trei luni a Învăţat bini~ 
şor româneşte, spre bucuria ncgligentului lui das
căI, care eram eu. Un dascăI plătit cu patru lei 
ora, care mergea la lecţie de două ori pe săptă
mână, ca să discute literatură şi politică, să pună 

Cu ocazia aniversării a treizcci şi doua dela lumea la cale şi să plece noaptea târziu, după al 
căderea Plevnei, la acest regiment s'au organizat cincilea ceai. 
frumoase serbări mii tare. Cu această ocazie au Inchiriase o cameră mobilată ÎI] strada Raf ~ il, 
depus şi noui recruti jurământul. După depune- lângă bulevardul Carol. Citea şi scria toată ziua 
rea jurământului, d. cololle! Solacolu a tinut sol- şi primea o mulţime de scrisori şi ziare ruseşti. 
daţilor ll~ !~um?s şi entuzias~ disc~rs, v?rbin~lI:le Scrisorile şi ziarele i-Ie trimitea un prictin din 
despr~ vitejia d~n .tre~ut a al.matel r.o:na~e ŞI 111- Berlin; nu-i veneau direct din Rusia, de teamă 
demn.alldu~1 a fI JI el u!maJI ~red~1C1 .al acelo~ să nu i-se dea cumva de urmă. Proprietarul ca
o?tel1l ;an au ?tlut s~ mfran~a rn.andna marelUI I sei şi toţi cei din cUlie îl cunoşteau supt I1U

Sm~n .f.?şa, car! a~ ŞtIU~ să ,tmă m .res'pecţ pe mele de Raid. Adevăratul lui nume era însă 
nebl~ultll sulţam. al COllstantmopolulUl ŞI ~ar!, cu Alexandru Zaborowski, fost şef al biroului sta
ocazia ..războllllUl dela 1877, au fost adnurajt de fistic din Moscva, unde avea şi o tipografie şi 
lumea mtreagă. '. unde-i rămăsese nevasta şi o fată studentă la 

In acelaş fel a vorb!f d. dfpltan lus'Jnian şi Universitate. Vorbea cu atâta duioşie de ~fata 
locolenentul Th. Po~e~cl1. In urmă carui regi lui.« 
mrn.tul.ui a câ·,jat mai multe cânft;'ce naţionale şi Făcea parte din organizatia revoluţionară din 
p.~j r ot:~~, _după care, .. muzica. regimentlllui ÎiH.:e· Moscva. In tipografia lui s'au tipărit mai multe f' 
pand .s'" tante) soldat'. au lfitins ill curtea ca· manifeste către muncitorime. A fost arestat din 
urmei o h01ă frumoaţă. această cauză. Un prietin al lui a depus pentru 
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el o garanţie de trei mii de ruble şi trei zile cii 
punerea lui În libertate, prietenul meu treceai 
o plută de stuf Prutul, îşi părăsea tara jprt·:
nu se mai întoarce niciodată. 

Cât a stat în Bucureşti se interesa de ; 
1 noastră naţională. Era duşman neîmpăcat aiI' 

ţilor şi avea un cult deosebit pentru d. f 
la ale cărui conferin ţe asista totdeauna. 

Nu l'am văzut pe acest om niciodată 
Niciodată nu l'am auzit plângându-se. 

- Ce sânt văicărelile astea? Copiii şî fel 
să plângă. Bărbaţii să lupte. Ai cetit Viaţa o 
/a! de Andreiew? Ăla a creat un om întreg, 
om adevărat. Omul lui l1U plânge. Omul lui c 
c lovit, loveşte şi el. Şi cti.nd braţul li cade 0' 
sit, blastămă. Blas tămâ de se cu tremură cerlll 
pământul. Aşa trebuie să fie un 0111. Aşa trehj 
să fie un bărbat. Ah, şi poeţii aceştia, cari pl 
In versurile lor pentru toate fleacurile. Se 
part de o femeee şi plâng. fuge minciuna 
lângă dânşii, şi'n loc să se bucure, plâl1g.~ Ui 

Şi Tntr'o sară târzie de Decell1bre ne-am a 
cat se citim V;aţa amalai de Al1dreiev. E o 
gorie nespus de simplă, de frumoasă şi de 
drezneată. Câte-va tablouri, în cari se cuprinde 
tregul zbucium ce-I numim viaţă, cu toate bu 
riile, cu toate dUl'crile, cu toată banalitatea lui 

Am ajuns la capitolul în care omul, văzând 
toate speranţele lui se Întunecă, se războieşte 
soarta. Citea el ruseşte, şi, fiindcă nu ştia bi 
româneşte, îmi traducea mie în nemţeşte. 

- Uite ce face adevăratul om, când e 10 
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de soartă. Şi prietenul meu începu să-mi tradu C 
BLeste ',wi omullll. 

d, - ".Tu însă, eLi nu ştiu cine eşti. DUll1nez 
sau delllon, soartă sali viaţă - pe tine te bl n 
tem. Blestemat fie tot ce vine dela tine. Blest h 
mată fie clipa În care m'am născut, blestcma Il', 

fie clipa În care am să mor. Blestemată fie via il 
mea întreagă, toate bucuriile şi toate dUl'e:: t 
mele. Blestem pe capul meu, pe ochii, pe al{ i'I 
meu, J),e graj~1 meu. BI:stel~la!ă fie ini!na .şi ct. J ,~ 
meu. 1 oate ţI-le arunc lf1 tata, soarta tIGl.I~~ . 
Blestemată să fii În vecii vecilor! Şi prin t~.· . r 
ll1ul meu te voi Învinge. Ce'mi mai POţi~' f' ": 
Doboară-mă jos la pământ. Voi râde cu ho . 
şi voi striga: Blestem pe tine! Tu-mi astupi c 
plânsetul morţii gura. Cu cel din urmă gând ~ tr 
meu îti voi striga: Blestem pe tine 1... l dl 

Piesa mÎ-a plăcut mult. Şi el mi-a propus s'~ tr' 
traducem. Am tradus-o în româneşte şi traduce1 fr 
rea a apărut acul11 În editura Iibrăriei Socec, ÎII1 
ună cu o scrisoare a lui Andreiew, prin 
marele scriitor ne dedea voe să-i tradu· em 
Sărmana cărţulie! E plină de greşeli de ti 

Paginatorul a uitat să-mi trimită mie coreclu 
Dacă d. Zaborowski ar vedea cum a apărut, 
care se pricepea aşa de bine În ale ti 
ar blestema mai rău decât omul lui An reiew. fă 

Dar el nu mai e În Bucureşti. Nu mai e 
România. Intr'o bună zi mi-a spus că pl 
Acei cari il căutau, îi dăduseră de urmă. A 

bi 

m 
cat fără a-mi spune unde şi fără a-şi lua rămas rCi 
bun dela mine, deşi fuseserăm aşa de buni prie- de 
teni. A ţinut se vede ca umbra părerii de rău să 
nu se strecoare în sufletul lui la despărţire. De m 
accia s'a ferit de mine când a plecat. j'l 

1/ caut acul11 să-i trimet carlea, la care am lu- p' 
crat amândoi cu atâta entuziasm, el traducându-mî şt 
textul rusesc În nemleşte, eu potrivind frazele În 
româneşte. Poate volumaşul i-ar face aceiaş plă
cere ce şi scrisoarea pe care am primit~o în ziua 
aceia mohorâtă de Ianuarie dela Andreiew, prin 
rare poetul îi scria că putem s'o traducem şi 
îşi exprima părerea de bine că numele lui este 
cunoscut şi Între români. Sau poate i-ar părea 
rău c'a lăsat ceva În urma lui, cine ştie!... 

II caut, dar nu-i pot da de urmă Şi poate nU 
I-oi mai găsi niciodată. " . . . 

J. N. Sork~l. 
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