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Noua hartă
si
urzitorii ei.QPONMLKJIHGFEDC
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Iată-ne, iubite cetitor, din nou în faţ a stea:
gului roşul Puţ inele zile de pace au trecut şi
acum harţ a trebuie să isbucnească iarăşi în
cetele noastre, cu mai multă patimă şi cu mai
multă îndărătnicie. N’au tras în cumpănă, se
vede, dorinţ ele unor suflete ce se ceriau după
o atmosferă mai senină, în care^ întrecerile
muncii să înlocuiască chiotul injuriilor^ sterpe,
n’a fost apreciată nici modesta noastră invo
care a „păcii lui Dumnezeu"... Nu! Potriynicii acestei gazete s’au înşiruit din nou în linie
de bătaie, şi-au împărţ it rolurile şi cartuşele
şi iată-i dând un proaspăt asalt straşnic în
potriva redutei sfidătoare..
Va să zică, ploaia de funingine a reînceput,
larăş coboară umbre negre în jur de noi, iar
ne năpădesc bănuieli întunecate. Se pun din
nou în circulaţ ie lozincele mari, cari asurzesc
urechea de-aproapelui şi zăpăcesc lumea... —„ Tradarea*
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— „infama iradare* bate iarăş la
poartă şi îngrozeşte văzduhul cu pocnetele ei
goale... Şi-acum nu mai e vorba de articole
răsleţ e de gazetă în cari se turna pe nere:
suflate paraponul cutărui om necăjit. O, atunci
erau vremuri uşoare şi cât se poate de^ su
portabile. Acum am intrat însă întrofazamai
grea şi mai îngrijitoare. Acum vin cărţ ile la
Distinsul meu amic, Alexandru Vaida, a fă
cut lăudabilul început. Cufundat într’o tăcere
*•
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laborioasă de câteva luni, a pregătit un op
voluminos, o adevărată monografie a multe
lor bănuieli zadarnice, cari până mai deunăzi
au fost aruncate în vânt. E o carte mare a:
ceastă operă pragmatică, învestită cu titlul pe
cât de sugestiv,-pe atât de înfrăţ it cu realita
tea: „Tisza
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, M angra şi Tribuna ." Mai are
şi avantajul de a ni-se prezenta cu o împăr
ţ ire adevărat architecturală a materiei, cu o se
rie de capitole ale căror nume strălucesc de
substantive alese pe podobie şi de adânci ci
;
taţ ii din „Faust\
Preţ ioasa carte nu e nici chiar scumpă: o
coroană pentru cei din regatul sfântului Ştefan
şi un franc cincizeci pentru cetitorul din Ţ ara
'1
românească. Când te gândeşti că poeziile lui
Eminescu sânt cincizeci de bani mai scumpe,
abia atunci înţ elegi ieftinătatea derizorie a ace
i: QPONMLKJIHGFEDCBA
stei opere. Şi dacă vine vorba de valoare,
abia atunci o poţ i cumpăni, când îţ i dai seama
că, până când autorul satirei III în treizeci de
ani abia a putut să pătrundă pe masa cetito
rilor, admirabila carte dela Braşov în două
săptămâni s’a răspândit în zeci de mii de
exemplare, pe tot cuprinsul pământului româ
nesc dela Micălaca până în stepele Dobrogei...
Trebuie să spunem însă, că în această luminoasă acţ iune de propagandă, meritul nu re
vine atât domnului Vaida, cât altor factori,
cari poartă la.inimă destinele strănepoţ ilor lui
1
Traian.
Dânşii, în frunte cu inimosul şi obiec
I1
tivul organ autorizat al comitetului naţ ional,
s’au îngrijit de răspândirea opului prin toate
cătunele. Muncă şi zel şi bani au răsărit, ca
din pământ, în faţ a fericitului eveniment lite
f
rar. Preoţ ii şi învăţ ătorii şi văduvele lor de
pretutindeni, au primit gratuit cartea cu învă:
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litoare roşii care astăzi e discutată, e sorbită
în toate slovele ei şi săvârşeşte negreşit rege
nerarea conştiinţ elor şi înseninarea sufletelor
obidite. — Pare că văd, cinstiţ i cărturari dela
sate, cumdvoastră, cari veniţ i în fruntea ţ ăranilor
cu frunză de stejar în pălărie, cari vă pierdeţ i
congrua şi suferiţ i cu răbdare de mucenici in
sultele jandarmilor, pare că vă văd acum cum
staţ i de edificaţ i pe urma minunatelor cetanii,
cum vi-s’au umezit ochelarii de lacrima emo
ţ iei curate, cum vă îmbrăţ işaţ i uniţ i şi neuniţ i,
pătrunşi de fiorul bunei înţ elegeri, binecuvâm
tându-vă mai marii: armonia fruntaşilor noştri
e pavăza puterii noastre, pilda lor trebuie s’o
urmăm, dacă vrem să ducem naţ ia la liman...
Noi, acest mănunchiu de ostaşi fără aspi
raţ ii la fotoliile din „statul major", noi ce să
facem acum când ploaia de săgeţ i înveninate
cade asupra noastră ? Ce să facem când stea
gul alb pe care l-am ridicat a fost stropit de
noroi şi vorbele noastre potolite de pace au
primit răspuns o cascadă de bolovani? Fi
reşte că trebuie să ne apărăm. Aşa cum pu
tem, înfruntând cu pornire dârză loviturile
cari vor să ne desfiinţ eze. Poate că vom fi
-distruşi şi nici praf nu se va alege de capul
* nostru. Dar, înainte de-a ne cufunda în primi
toarea obscuritate, ne vom spovedi încalţ e,
vom spune ce avem pe inimă...
Vor curge dar iarăşi rîuri de cerneală, se
vor inventa epitete noi, vor răsuna şi inevita
bilele injurii, aşa cum e legea din bătrâni în
retorica discuţ iilor noastre publicistice. Toate
aceste şi câte vor urma de-acum înainte, vă
rugăm, iubiţ i cetitori, să nu le încrestaţ i la ră
bojul greşelilor noastre, ci să le primiţ i ca unGFEDCBA
«* .
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dar, ca o răsplată a jertfelor şi suferinţ elor
noastre, pe care vi le hărăzeşte mult lăudata
înţ elepciune a unor fruntaşi cu mai multe cu
)
prinsuri. decât noi, — bieţ i drumeţ i pe-o cale,
unde cresc multe flori, dar puţ in malai, — şi
să le mulţ umiţ i lor, că v’am dat din nou pri
lejul să asistaţ i la spectacolul care v’a făcut
bucuria o iarnă întreagă. Lor să le mulţ umiţ i,
fiindcă dânşii au crezut din bun senin, că e
sosită vremea să ne certăm din nou, dânşii
;
au pus piciorul în prag aruncându-vă laconicul
I
„ori-ori“ şi dînşii au pornit această nouă cru
ciată ignobilă împotriva ziarului „Tribuna*,
1
acoperit astăzi de insultele lor în toate tiparele
>
cis şi transcarpatine. Dar să le mulţ umiţ i!PONMLKJIHGFEDCBA1
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Pare-că te văd, cucernic preot dela poala
munţ ilor, cum stai cu privirea nedumerită şi
resemnată nr faţ a acestor veşti, cum se ur
zeşte gândul tău drept şi de omenie : — Bine,
de astea avem noi lipsă acum? Acum, când
ni-se prăpădesc şcolile, când tânjim cu su
fletul rănit de dezastrele înfrîngerii politice,
care ne-a încercat cu alegerile din urmă, acum
găsesc oamenii din fruntea trebilor noastre,
că nu sânt trebuinţ e mai mari de împlinit, 4
decât să ne răscolească mânia împotriva unei
gazete din care eu zilnic culeg însufleţ irea în
viforul atâtor ispite şi vrăşmăşii?...
Şi gândul se duce tot mai departe cumpă
nind rostul lucrurilor: Iaca, tot cetim zi de
zi de programul partidului naţ ional, de pro
blema votului universal, de sutele şcolilor popo
rale ce ni-s’au închis şi câte alte lucruri cari
ne dau de gândit... S’a găsit până astăzi vre
unul măcar între oamenii politici, pentru cari
am bătut atâtea drumuri ca să-i vedem în.
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parlament, s’a găsit să ne trimită vre-o căr
ţ ulie de lămurire şi îndrumare ? A venit co
mitetul naţ ional, ori vre-un deputat, să ia con
deiul în mână să facă o broşură de propa
gandă de zece pagini, în care să ni-se explice
programul frământărilor noastre politice, să
ne desvălească avantagiile votului universal
de care ne poticnim în cuvântări spuse pe re
pezeală la tribuna răbdurie a unei adunări de
ţ ărani, ori să facă un apel în care să ne vor
bească de primejdia legii lui Apponyi? Ori
că au venit să dee în vileag pricinile căderii
noastre din anul trecut, să ne arete mişelia
potrivnicilor, să sbiciuiască păcatele noastre şi
să trezească încredere în sufletele chinuite de
îndoială? Nu. Pentru astea n’aţ i avut nici condee nici vreme, nici bani, ilustrităţ ile voastre.
Dar, ca să inundaţ i lumea cu o carte unde
pretindeţ i desfiinţ area unui organ de publicicitate, care după o luptă cumplită de cinci
sprezece ani şi-a asigurat cât de cât existenţ a,
pentru a aţ âţ a până la paroxism ura între oa
menii de-un sânge şi a-i împărţ i în tabere;
pentru a ne zăpăci pe noi popii şi dascălii
dela sate, cari ne facem educaţ ia politică şi
culturală din coloanele numitei gazete şi nu
găsim în ea decât îndemnuri cinstite, pentru
asta aveţ i toate mijloacele, cari se revarsă cu
o abondenţ ă prodigioasă de nespus?... Nu
ştiu prin ce văzduhuri înalte o fi plutind ju
decata d-voastră, iluştrilor şefi şi subşefi, în
faţ a cărora îmi scot pălăria, dar mintea mea
proastă, crescută în povaţ a molitfelnicului, îmi
spune că e jalnică şi că e grozav de putredă
Danemarca asta a noastră..v
Şi aşa se urzeşte înainte tortul gândurilor
tale triste, drept credincios oştean fără. nume
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scrisoare deschisa, care implică oare cum un
naPTâ?SHŞ1'° Jus««care- Cu toate elogiile însă!
p,e„ ^demagui'to^e.pe atât de nemeritate,
ale acestei scrisori amicale, cu toată cinstea
f “-ti aduce o discuţ ie ziaristică
“T ba-rbat de bun nVme> totuş scriitorul
^ire an?are>s ar simţ i îndemnat de astă
data sa nu mai spue nici un cuvânt oricât
Ar «rdrePftătH’ -aU jignit în’credintete tei
ţ eie iui... Ar tacea, fiindcă e pe declin Dătruns de ideea,că împăcarea ce ţ i-o poate ?da
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Şl batjocuri ieftine... Sunt atâtea şi atâtea
motive...
+iPnirLainii]U e vorba de vredniciile sau
hcmrile unei persoane, care poate fi sacrifi
cata de dragul păcii în tară. Aici e vorba de
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regretabile, cari caută a da
o îndrumare nepotrivită spiritului public la
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noi, cari trebuiesc deci combătute, pentru' a
salva principii pe cari le socotim utile în fră
mântarea noastră. Şi mai ales e vorba de
apărarea unei instituţ iuni, împotriva căreia s’a
pornit dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
pe nedrept o campanie de distrugere
şi care e menită să rămâie un puternic mijloc
de propagandă politică şi culturală a aspira
ţ iilor noastre naţ ionale.
Aceste consideraţ ii sunt destul de puternice,
pentru-ca cineva, punând la o parte orice re
zerve de condescendenţ ă, să ia în mână con
deiul şi să dea frâu liber gândurilor cari îl
preocupă, călăuzit de ideia, că adevărurile pe
cari le spune pot restatornici în c â tv a echi
librul unei situaţ ii. Acest gând este cu mult
mai ademenitor, decât să poată fi biruit de
micile desavantagii pe cari ţ i-le aşează în
perspectivă o asemenea păşire, sau de marile
înjurături cari au să te acopere drept răsplată.
In cele următoare, deci, se va încerca zu
grăvirea unei schiţ e, în care, cu risicul de a
se repeta unele lucruri, se va lămuri ade
vărul tendinţ elor cari au călăuzit ziarul „Tri
buna* în timpul mai nou şi temeinicia insul
telor ce i-se aruncă. Nu vom da în aceste
coloane un duel cu toate paginile broşurii
dela Braşov, fiindcă întru cât se poate ne fe*■ rim de supliciul pedepselor ‘n e m e r ita te , dar îi
vom pune la cântar tezele fundamentale şi le
vom analiza, făcând să iasă astfel la iveală
mai lămurit credinţ ele noastre.
Rezultatul acestei discuţ ii va fi deci accen
tuarea răspicată a următorului adevăr care
s’a impus de mult: „ziarul > T r ib u n a « este
şi astăzi ca şi in trecutul apropiat, când şi-a
câştigat simpatia obştei româneşti, un organ
de publicitate , care in cadrele principiilor
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fundamentale ale partidului naţ ional, repre
zintă linia de intransigenţ ă faţ ă cu duşmanii
noştri şi spiritul critic în judecarea chestiu
nilor noastre interne \
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Adevăraţ ii „proprietari" ai ziarului
„Tribuna*.
Cum trece vremea şi cum schimbă cărările
judecăţ ii omeneşti!... Iţ i mai aduci aminte, iu
bite cetitor ? Nu va fi nici chiar un an şi ju
mătate, decând s’au sfinţ it casele ziarului
•Tribuna*. Ce mai veselie, ce mai praznic s’a
îost ţ inut la „această
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
înălţ ătoare serbare a
intregei prese romane *, cum a numit dl Miliali, preşedintele clubului nostru parlamentar,
acest prilej de consolidare a ziarului „Tri
buna*. Cum străluceau de bucurie feţ ele ve
selilor convivi la banchetul dela „Crucea Albă*,,
cum se ciocneau păhărele şi cum se înfrăţ eau
sufletele, ca pe urma izbândirii unui gând bun..
O, neuitate clipe de dulce frăţ ietate !
Mi-s’a săpat adânc în memorie şi parcă-1
văd şi acum grandiosul tablou al dragostei
fraterne. Cât de alinător curgea fraza măiastră
a oratoriei domnului Qoldiş şi cum tresăreau
sufletele de emoţ ie curată, când dl Iuliu Maniu ne vorbea de „lacrimile de suferinţ ă ale
poporului nostru , pe cari e clădit palatul
„ Tribunii.* Intr’un avânt de lirism înduioşător,
înmuindu-se în lacrimi, baritonul tremurat al
p ărintelui Lucaciu, simpaticul nostru luptător
a ridicat toastul său pentru domnul Oncu, pe
care l-a sărutat frăţ eşte, numindu-1 o pildă
de virtute naţ ionala în vreme ce glasul tu
nător al d-lui Ştefan C. Pop împletea diti-

dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mai sus distinsul meu amic, Alexandru Vaida,
care astazi, răpit de acelaş val, scoate cărţ i
împotriva ei, scriind următoarele la p. 94 a
opului dela Braşov: >Tribuna
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< a priceput să
joace dela întemeierea ei până astăzi cu o extra
ordinara dibăcie rolul echivoc de-a slăbi,, sub
masca naţ ionalismului radical forţ a de acţ iunea
partidului naţ ional român*. Cum vedeţ i, de sus

până jos o adorabilă linie de consecventă în
admirată’ °afe °U ma* ^re^u^e comentată, ci

in faţ a acestei situaţ ii i-se impune oricărui
anahst nepreocupat întrebarea crudă şi răspi™ ;(DcOrnn11 mei, iluştrii noştri fruntaşi prea
iubiţ i ! Sa nu va supăraţ i, dar trebuie să vă
cerem un sacrificiu, pentiu orientarea noastră
a celor lipsiţ i de „experienţ a politică". Bine
voiţ i a ne lamuri, când atispus adevărul? Ati
vorbit rupt-ales atunci, când după vre-o cinci
sprezece am de cooperare", v’aţ i îmbrăţ işat
la banchetul din Arad, ori cuvântaţ i din adân
curile inimii astăzi, când în loc de bezele vă
trimiteţ i batjocuri şi injurii? Lămurindu-ne,
ne-aţ i .face un bun serviciu, nouă cari am pu- .
tea fi ispitiţ i sa va urmăm astăzi şi cari, impacandu-vă Dvoastră din nou, am rămânea
buzaţ i in faţ a unei efusiuni proaspete de amor
îraţ esc... Cu deosebire am putea cere această
amuţ ire dlui Vaida, care înainte cu vre-o opt
luni dela batjocorirea „Tribunii" a fost încă
colaboratorul acestui ziar, care „dela interne lcre, a slăbit forţ a de acţ iune a partidului
naţ ional-romun".
— Bine, bine — răspundeţ i d-voastrâ, cu
un, fin suris diplomatic, care e apanajul năs
cut al tuturor bărbaţ ilor de stat, - scumpii
noştri „poeţ i politici Jirico-oteli{i“ şi alţ i autori
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•de „fraze siorăfoare*, dar noi abia acum dună
cincisprezece ani petrecuţ i în dulce tovărăşie
t -k 01 n«e“aJF convins de infamia celor
dela „Tribuna . Vremea asta noi n'am văzut
.^cPQai? auzit. Cu tot tactul care ne caracterisşaza şi cu toata privirea ascuţ ită, pe 'care
a-ti avut de-atatea ori prilejul s’o admiraţ i în
uptele noastre cu Ungurii, iată, noi zecimi
de am am fost muştruluiţ i după plac şi abia
acum la batranete a ieşit cuiul din sac pe

m isagetiT Sa V1_1 arătăm şi vouă naivil°r

i
■

rJ^
că în fata acestui minunat apa
rat de logica, noi „sforăim" niţ el, dar pe urmă
Ml.
ne reculegem şi răspundem în chipul următor:
ir PONMLKJIHGFEDCBA
.» Totdeauna v am ştiut cât se poate de tari
in silogisme, mantţ fruntaşi, dar, să ne iertaţ i
noi nu putem desluşi nici un semn al infa
miei celor dela „Tribuna", care ar fi ieşit la
suprafaţ a din clipa când d-voastrâ i-aţ i săru
tat in sughiţ urile copleşitoare ale dragostei
care nu minte.,. dcbaZYXWVUTSRQ
De atunci, de când am intrat
şi noi prin casa ceia, n’am găsit decât atitu1
dini de cinste şi cuviinţ ă, curmate ici şi colo
de greşuri trecătoare, cari în gazetărie sânt —
cum am zice — accidente profesionale...
Ne tot vorbifi acum de trecut de natul
nelegiuit" în care s’a zămislit această surată
De.~ szicem noi, _ d-voastrâ i-ati fost nânaşih 1J1 fi ştiind mai bine ce-ati plămădit la
olaltă in vremurile de demult, când eraţ i fraţ i ’
■de cruce. (Nu-i aşa, domnule Goldiş ?) Noi
sântem prea tineri şi cam grăbiţ i la drum ca
sa va putem cerceta acum păcatele tinereteior. Dar punem mâna pe inimă şi vă spunem
ro+o drePtate’ ,9a de când o cunoaştem noi, su
rata se poarta bine, iar dacă a făcut greşeli
r,

|t
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in timpul din urmă, oricine merită mai multă
mustrare decât aşa numiţ ii „proprietari" ai
acestei „societăţ i comandite», cari n’au scris
Ia „Tribuna1, în dcbaZYXWV
acest timp nici un rind de
care să se poticnească privirea d-voastră de
sensitivi delicaţ i...
In frământarea politică şi culturală a unui
popor, un ziar e o forţ ă vie, care trebue jude
cata sub raportul prestaţ iunilor sale zilnice si
nici decum după combinaţ iile, cari se pot
face asupra intenţ iilor ascunse ce se atribue
proprietarilor materiali. La astfel de întreprin
deri singur capitalul intelectual e hotărâtor
care dacă e retras din circulaţ ie, gazeta moare
Dovadă cazul răposatei „Lupte", care s’a stins
cu toate că „comanditarii ei erau fruntaşi de
mare nume". Adevăraţ ii susţ inători ai unui
ziar, adevăraţ ii proprietari deci, nu sunt acei
cari, îndeplinind formele codului comercial, îşi
înscriu numele la tribunal, plătind sau înca
sând sume de bani, ci sunt scriitorii cari îşi
impregnează sufletul lor în slovele tiparelor
zilnice. Cine altfel judecă rostul unei gazete,
acel om nu înţ elege noima adevăratei misiunia gazetăriei şi trădează o mentalitate, care
nu se poate ridica peste orizonturile înguste
ale unor mici şi vulgare operaţ ii comerciale.
Cine sunt deci, în această ordine de idei
adevăraţ ii proprietari mai noi ai ziarului „ Tri
buna*, cari ţ in duhul acestei gazete şi fără de
cari toată „comandita" asta se dă de mal ?
Sânt acei, cari o scriu, este mănunchiul de
scriitori din ale căror contribuţ ii intelectuale
se umplu coloanele. E ridicol deci a vorbi
de planurile ascunse, de intenţ iile de „tradare"
sau alte presupuse matrapazlîcuri ale proprie
tarilor materiali, când îţ i dai seama că ade-
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•teltF wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
PwSaH i,ntele.ctiiali. Pe cari îi soco'nn„ fi cJ nstl(l: .d etermina soarteade a fişau
a nu fi a acestei gazete.

n,lniUm rlÂn Ce«cllip s’au ^upat în jurul zia
rului „Tribuna o seama de scriitori am
spus-o CU toată sinceritatea în articolul O
aminXat în^r nr’^3 al a(;estlli ziar- Atunci
““7125! ln ţ reacat rostul sufletesc al gene raţ iei mai noi de cărturari, care s’a nlămădit in împrejurările speciale ale evoluţ iei noas
ta? J']ulturale.din ultimul deceniu. Ca un rezultat al acestei analize am constatat, că punând
[a/7c,a°tar ^capitalul intelectual al acestei epoce

Hi
l

l

r^ nnff-cente’ V?m desluşi exigenţ e culturale
superioare celor' din trecut, constatând în
fa fV lmP & un spini criiic mai pronun
ţ at, ale cărui preocupaţ iuni se desfăşură cu
deosebire în cadrele necesităţ ilor to mai evi
dente ale unei culturi naţ ionale “.

î

;
! QP

Las să urmeze aici un fragment din lămu
rirea ce am dat în articolul citat:
1
, , ,”?e 'utelege, că acest curent nou cu no
tele lui multiple şi varii trebuia să-şi găsească
calea in gazetărie, pentru a i-se putea face

I

nilcitate116??^' Dintret°rganeP|e noaste

S® Puoncitate, cari aproape toate băteau acelaş drum îngust de ţ ăcăneală domoală Tri
buna a fost ziarul ce a înţ eles mai deefrabă
iîi° wurent ?1’l a înstăPânit în coloanele^sale
si vădLVre^mn?fnC! ”Qazeta Transilvaniei1*
somnolenţ a şi neputinţ a, când
niTrfif* ar-u?p Provoca momente de o ză
păceala penibila, când .Drapelul" apăra docWitatf. Parlamentare în excursiuni
1 Trlhnnfl«P^a«Pu^n militante, cei dela ziarul
k a*u An-C1p-Uţ sa ^zduiască acest spi
rit schimbat. Răsfoiţ i colecţ iile celor cinci aniPONMLK
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dm urma şi veţ i găsi acolo sbucium şi vioi
ciune, nervi şi deslănţ uiri de vigoare tine
reasca,
toate urmând îndrumările acestui
curent dornic de inovaţ ii. Negreşit că în acest
chip dcbaZYXWVUTSRQPON
a fost firească apropierea tinerimei, cres- * •
A
'P ac(istei credinţ e, de ziarul „Tribuna".
Aşa s au alipit — azi unul, mâne altul. Ziarul
a ^crescut, a prins tot mai multă putere, si
când a ajuns să-şi zidească casele, pe cari
intrun avant de mândrie justificată şi le-a numit „palat — v’aduceţ i aminte, că lumea romaneasca a socotit acest eveniment de o
sarbatoare naţ ională şi noi am prăznuit cu
toţ ii, avand in fruntea mesii pe detractorii de

3SI3Z1...PONMLKJIHGFEDCBA

Ordinca naturală a lucrurilor cerea, ca si
??.n!^.ru de!a n°i — trecuţ i peste pragul întajei tinereţ i, care-şi găsea expresia numai în
genul lor literar, — dacă au ceva de spus
sa se ataşeze acestui organ luptător. Aşa s’a
şi întâmplat. Au venit pe rând cu toţ ii. Ave^
Scxtil Paşcanii, Chendi, Ciur a,

Agarbiceanu Bârsan, Lup aş, Ghibu, Osvadă,
Soricu, G/i. Pop şi între mulţ i alţ ii şi sub

semnatul. Am venit în temeiul acestor cre
dinţ e, convinşi, că în acest chip ni-se dă cel
mai bun mijloc de a face propagandă. Aşa a
crescut tot mai mare acest mănunchiu înfi
ripat din oameni cu note înrudite, cari şi-au
putut creia platforma unei înţ elegeri co
mune.
*
Când am început să scriem la „Tribuna “
— nu ne-am întrebat nici unul: Mă rog ce
societate este firma asta, cum e înregistrată
la tribunal, ce acţ iuni are şi ce tantieme, cine
verifica registrele şi cine plăteşte tipografii?...
— Nu, vedeţ i, la asta nu ne-am gândit. Ne-am
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zis aşa: scriem la acest ziar, care şi-a croit
o linie de conduită intransigentă în chestiu
!
nile politice şi a găsit drumul potrivit pentru
aspiraţ iile noastre culturale, până în clipa, când
note străine de convingerile noastre ar tul
bura această armonie şi când, părăsindu-1
vom căută să-l nimicim, dacă vom crede de
:
cuviinţ ă. Purcedem deci din principiul funda
mental al gazetăriei, dcbaZYXW
o gazetă poate trăi
'
câtă vreme cei cari o scriu au rădăcini in
sentimentul public...

Aşa a mers înainte ziarul, publicând arti
cole, cari purtau pecetea individuală a scrii
torului lor, în acelaş timp însă şi marca aces
tui spirit nou, care ne unea pe toţ i. S’au dat
in mod firesc opinii mai mult sau mai puţ in
avansate, cari tulburau sau distrugeau chiar
formule învechite, dar cari erau pornite din
cele mai curate intenţ ii..."
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Iată deci, iubite cetitor, în ce mod s’au re
crutat adevăraţ ii proprietari ai „Tribunii". Or
fi ei oameni politici şi straşnici deslegători ai
complicaţ iilor mondiale, sau numai nişte .scriiton, cari îşi risipesc sufletul, găsindu-şi su
prema mângâiere în această patimă a lor, —
judecata d-tale să hotărască. Atâta însă, cred,
vei primi fără să simţ i nevoia unei demonstmri speciale, că cinstea de bun Român a fie
cărui din cei numiţ i trage cel puţ in atâta în
cumpănă cat cinstea ori-căruia dintre bărbaţ ii
noştri de stat înzestraţ i cu „experienţ ă po-

!
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Astfel stând deci lucrurile, de ce mai veniţ i,
Y?
cu zilnicele invocaţ iuni ale proprie
tarii materiale , fără de care nu aveţ i o noapte
odihna?... •
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Dacă aţ i fi numai pe jumătate atât de
obiectivi, pe cât de „autorizaţ i" sânteţ i, atunci
n’aţ i mai stărui asupra acestei dureroase eclipse
de simţ ire şi de just raţ ionament.
Dar patima întunecă şi minţ ile cele mai
limpezi, încleştând pumnii celor cari se strân
geau la sîn odată şi se sărutau cu ardoare...
Să ne întristăm deci şi cu cuvenita resem
nare să ducem mai departe firul jalnicei po
veşti...
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III.
Un paradox frivol: Tovărăşia
„Tribuna “-—Mangra.
Inchipuiţ i-vă, că într’o bună dimineaţ ă v’aţ i
pomeni cu factorul poştal, care vă aşează în
mână o carte roşie, pe a cărei copertă cetiţ i
cu slove cât pumnul următorul titlu sugestiv:
„Tovărăşia
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Neculai Iorga , Doctoral Kakovski şi Cahalal dela Sadagura*... Aţ i rîde cu
poftă din baierile inimii, — nu-i aşa ? — Şi
v’aţ i aştepta să cetiţ i cine ştie ce drăcie de
rău gust, înjghebată de cutare băieţ andru dor
nic a sparge coaja obscurităţ ii care-1 învăluie,
cu asemeni împerecheri de cuvinte ce se bat...
Sentimentul acesta însă v’ar părăsi în momen
tul ce, rupând banda, aţ i vedea de desubt is
călitura unui cunoscut şi venerat om politic...
Atunci n’aţ i mai zîmbi, atunci aţ i mişca îngrijaţ i din cap şi v’ar cuprinde o nelinişte ner
voasă pe care v’o trezesc de obicei preludiile
unei nenorociri...
Să fiu iertat de dl N. Iorga (care de altfel,
fără vina mea, e atât de supărat pe mine, în
cât nu cred să se poată supăra mai tare), să
fiu iertat, dacă aştern pe hârtie această ase
mănare, care mi-a venit în minte deunăzi,
când am primit cartea iubitului meu prieten,
Alexandru Vaida: „Tisza — Mangra şi Tri
buna*. N’a fulgerat oare şi „Tribuna*4, de si
gur cu mai puţ in talent, dar cu aceiaşi perseveranţ ă căderea morală şi politică a vicarului.
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transfug, ca şi „Neamul Românesc" primejdia
socialismului semit? Desfaceti colecţ ia „Tri "i
bunii" de un an încoace şi v-eţ i găsi acolo
• deslănţ uirile celei mai viforoase patimi împo
triva nenorocitului dela Orade, care în coloanele dcbaZ
acestei gazete a fost strivit în dreptul lui de
existenţ ă, Daţ i-vă seama, care ziar dela noi
:
dacă nu Tribuna prin condeiele noastre, ur
*
mând propaganda consecventă a desăvârşitei
I
izolări de tot ce e străin, a aruncat oprobriu
lui public- actul de vânzare al lui Manga ? Aici
1
s’au spus cele mai zdrobitoare şi cele mai im
placabile argumente, cari au ucis politiceşte
1
pe Mangra şi tot acest ziar a renunţ at în cele
iQ
dintâi momente ale schimbării de front la co
ti
laborarea domnilor Eugen Brote şi I. Slavici
lovindu-i fără milă,' cu toată justa compătimire
ce inspira rătăcirea acestui din urmă... Şi acuin
tocmai „Tribuna!" să fie învinuită de coope
rare cu această tristă troiţ ă, în vreme ce , Te
legraful român", singurul ziar unde s’a publi
cat proza lor nevolnică, să fie îngăduit fără
i
mustrare a se scălda în apele celui mai can
;
did catonism, fără a primi un singur bobâri
nac din partea apărătorilor intransigenţ ei ?... Se
poate o ironie mai crudă, un paradox mai
frivol ?...
A, nu!
mişcă din umeri, zîmbind cu în
ţ elepciune iertătoare, bărbaţ ii noştri încărunţ iţ i
m experienţ ă politică". — Foarte bine! L aţ i
lovit pe Mangra voi, o seamă de nenorociţ i
„literaţ i români*, cari sunteţ i pe cât de „glope atât de „orbi* şi „exploataţ i*, dar
Mangra a fost pe vremuri în prietenie la toartă,
cu proprietarii materiali ai ziarului, care pu-

\
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blică astăzi scrisul vostru! Aici să răspundeţ i
voi !...
Răspundem, vai de npi, iacă ce răspundem
cu peana noastră sforăitoare": In vieaţ a prie
teniile se leagă şi se desleagă. întâlnind un
om, ascultându-i păsurile, cumpănindu-i vor:
bele pe cari le rosteşte şi judecându-i o seama
de fapte săvârşite sub ochii tăi, te apropii de
dânsul, îi dai mâna şi prietenia ta. II primeşti
tovarăş al tău şi-l ţ ii până în clipa, când o
notă străină şi necunoscută ar veni dm partea
lui să tulbure armonia, care v’a împreunat.
Atunci vi-se despart cărările cu atâta mai tare,
cu cât e mai largă prăpastia ce s’a deschis
între credinţ ele voastre. Aşa se intampla pe
toată linia legămintelor omeneşti. Aşa sa în
tâmplat şi aici. Câtă vreme călugărul Mangra
a fost predicatorul unor năzuinţ i, cari gaseau
răsunet în sufletele noastre, câtă vreme lumea
credea, că focul celei mai îndărătnice intran
sigenţ e naţ ionale licăreşte în neastamparul
acestor ochi vioi, oamenii au făcut roata in
jurul lui, l-au ascultat, l-au aplaudat şi l-au
săltat tot mai sus, dela podoaba saraca a bnului negru de monah, până la strălucitoarea
cruce de arhimandrit şi până la fotoliul Aca
demiei din Bucureşti. In acest chip î-s au ata:
şat, între alţ ii, şi proprietarii actuali ai ziarului
.Tribuna". In clipa însă, când sufletul de^ va
meş al celui ce se lăuda cu curăţ enia manilor
a ieşit la suprafaţ ă şi-a cerut cuvânt ceata
din jurul lui s’a rărit, prietenii de deunăzi l-au
devenit vrăjmaşi şi dânsul a ramas izolat,
nlimbându-se rătăcitor printre ruinele conside
raţ iei de ieri, ca o pildă vie a unei sinucideri
morale. Şi-aici trebuie să însemnam adevărul,
că dintre toţ i foştii lui prieteni, can l-au pa-QPONMLK
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răsit, actualii proprietari ai '„Tribunii" au fost
:
aceia, cari au îngăduit în ziarul lor cea mai
1
violentă, cea mai sistematică, — aproape sin
gura - propagandă de desfiinţ are...
i
— Bine, bine, — ne răspund acei, cari înţ e
leg tainele unei „diplomaţ ii subţ iri“, — e a5
:
devarat ce spuneţ i voi, că „Tribuna* a dus
:!
cea mat violentă campanie împotriva odiosu
lui vicar, dar cu toate . astea, vedeţ i, noi nu
credem ca domnii Oncu şi Ciorogariu s’ar fi
9
. desfăcut cu totul din iţ ele acestei prietenii
vechi Au dat declaraţ ii, nu-i vorbă, s’au lăpadat de satana în scris şi grai viu, au fost
1
âcord, ca voi să-i faceţ i apa în coloanele
tot trebuie să mai fi rămas
ceva. Voi santeţ i „poeţ i politici lirico-oţ eliţ i",
•
voi nu aveţ i minunatul instinct diplomatic hă
răzit noua, voi nu înţ elegeţ i că tainele intime
ale unei gospodarii nu se scriu pe faţ adă să
Ie pasca ochii trecătorului, ci se păstrează înI
cinate cu şapte lacăte în „camera caritatis"...
Ascultaţ i deci voi dcbaZYXWVUTSRQ
literaţ i de ghilimele, ce vă
SSÎSSS n-01 P? clL autorizaţ ie^... Sânt anume
apetituri, in faţ a carora toate normele de bună
creştere cad m talon. Intre aceste trebuie aşe
zat Ia locul întâi apetitul de mitră al tagmei
“ ale‘ Părintele Ciorogariu a fost atins de
aceasta pacoste. Sa ne credeţ i pe noi pe cuvant. Dansul, cu ochii pironiţ i spre vlădicie,
i
este prietenul ascuns al lui Mangra, lucrează
m înţ elegere cu archimandritul derutat, tole*fa*axnumfai
speculă atitudinile de intran
sigenţ ă actuala ale „Tribunii" şi, la un moment
dat, are sa urmeze tovarăşului său...
!
aSvCU^m, iubiţ ii noştri fruntaşi,
nunf'f n -Va
sa ne lăsat'1 să Punem
punct. Noi nu ştim. ce doarme acolo în fundul
j
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sufletului cutărui om. dcbaZYXWVUTSR
De internis non judicat
praetor, se spune, cu drept cuvânt, în limba
lui Traian, pe care d-voastră îl iubiţ i aşa de
mult. Noi judecăm ziarul Tribuna , ca orice
ziar de pe faţ a pământului, numai sub rapor
tul celor ce se mărturisesc în coloanele lui şi
bunul simţ ne opreşte a pune la cântar inten
ţ iile nemărturisite şi incontrolabile deci ale
proprietarilor lui.
Dintr’un sentiment penibil de explicabilă
grabă cu care ni-se sileşte condeiul să alu
nece peste acest neobicinuit subiect de dis
cuţ ie publicistică, sânt nevoit a nu mai con
tinua această analiză dureroasă. Las să ur
meze însă un fragment dintr’o explicaţ ie ce-am
dat în articolul „o mărturisire*4 consideraţ iilor
de acest fel ale domnului Dr. V. Branişte,
care în ziarul Drapelul făcea diferite com
binaţ ii asupra „ocultei" dela „Tribunal
Iată aceste şire, la cari nu mai am nimic de
adăugat:
— „Prea mi-se pare tulbure atmosfera mo
rală în care se pot înfiripa astfel de intenţ ii.
Nu cunosc mai de aproape pe părintele Cio^
rogariu, nu ştiu ce gânduri are, ce planuri
pentru a urca mai repede treptele ierarhice
până la dobândirea cîrjei arhiereşti... nu-i ştiu
prieteşugul tainic cu Mangra. Ca orice om de
bun simţ , eu nu mă pot uita pe gaura cheii
în casa vecinului. Dar judec lucrurile cu ră
ceală, cu îndrumările unui oare-care echilibru
moral şi după normele ce se aplică la faptele
oamenilor cuminţ i.
— Nu-mi convine a stărui asupra fondului
moral pe care Dvoastră sprijiniţ i aceste com
binaţ ii. Nu, fiindcă dinele ne alegem cu-o
imagină monstruoasă. Ce caz mai flagrant de
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cunsă^unuf6^350^ vo^’

prietenia as-
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gazeta Ia care dansul porunceşte? Prin uril
chpţ HnnU fUni"-' atin(a'em jartea morală a
•5 "
chestiunii, fiindcă e sufocanta atmosfera asta.
\
Dar judecând chiar fondul de abilitate spe
culativa a profeţ iilor Dvoastră, dati-mi voie să
SocoHH ffi^ctiuni greşite. Cum adecă?
m H?,
niarS.init Pe părintele Cioro§rar'P\mcat
PresuPuneţ i despre dânsul, că
f.Fe? crede, un moment măcar, în sprijinul
nostru in cazul când, lovit de boala teribilă a
ar apuca cărările nenorocituiui dela Orade ? Dar, pentru Dumnezeu în
acel moment tocmai noi, aceşti tineri otelit1 cum spunefi Dvoastră; noi cari am” dat
KpT d^ezi simtite în materie de corndfrît/f ILŞ'ia 3 rnitromaniei, noi am fi cei
dintâi, can 1 am desfiinţ a cu o violentă cel
puţ in egala cu a Dvoastră. Tot astfel şi dcbaZ
Tribuna încercând a se da după păr, ar fi părăsita_ de noi ca orice corabie, care începe să
împotriva DvoastZ^" Vedeti’ l0gica e

i.

e-a cetit, fara sa binevoiască a lua act de
cuPripdeau. Le mai repet şi
aic nădăjduind, ca la alţ i oameni mai puţ in
„autorizaţ i vor avea răsunetul cuvenit.
fn întroducerea, în care am deschis consta
tările noastre, am spus, că dintr’un sentiment
.
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prea firesc de economie a energiei şi-a vor
belor, nu vom încerca în aceste coloane să
dăm un duel cu toate paginile opului dela
Braşov, care, după-cum ne comunică organul
competent în lămuriri de acest fel, s’a epuisat'
şi în curând va fi „retipărit în mai multe mii
de exemplare*. In câteva cuvinte, iată, i-am
lămurit o dogmă fundamentală pe care îşi în
temeiază vîlva celebrei „trădări*...
Ne socotim datori însă a face deliciile pu
ţ inilor cetitori ce-au mai rămas acestui organ,
care aduce „servicii de nepreţ uit tuturor duş
manilor neamului românesc", prezentându-le
şi una din cele mai puternice dcbaZY
„dovezi* din
.mănunchiul" operei epuisate, care — din în
tâmplare - e în cea mai strânsă legătură cu
scriitorul acestor rânduri şi, fiind hazlie din
cale afară, nu poate fi trecută cu vederea.
D. Vaida face, cum se ştie, de-o jumătate
de an vânătoare după „dovezi* cu cari să
elucideze „infama primenire“ şi Jradareaf
dela „Tribuna*. In această nobilă, dar grea
meserie, ceteşte şi resceteşte articolele „Tri- •
bunii* pe cari le foarfecă, le purecă şi le trece
la carte, aranjându-Ie cum îi vine la socoteală.
Consecvent acestui procedeu, pe cât de literar,
pe atât de drept, dânsul a alcătuit şi capitolul
care începe la pagina 106 a cărţ ii sale cu tit
lul extrem de inteligent şi simpatic: „Cre
pusculul nulităţ ilor m ocnite Dacă nu din
alt motiv, măcar de dragul acestor pagini ne
spus de invenţ ioase, trebuie negreşit retipărit
opul încă în „câteva mii de exemplare* şi
trimis cu deosebire ţ ăranilor pentru a le sa
tisface cât mai degrabă legitimul „interes
enorm*. In acest capitol autorul a rupt crîmpeie poghircite din articole ale ziarului „Tri-

!
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le-a aruncat „alandala" şi le-a dcbaZYXWVUTSR

tecat înadins 24 pasage* cu niscai „alineate*
pe cari le ; a „plasat* din „Budapesti Hirlap",

fii'f
P'ţ ;

.

V:

1

facand astfel un singur „articol-dovadă"...
Scopul acestei admirabile operaţ iuni este,
după însăşi mărturisirea autorului, îndoit: li. Io rar şi politic. Vrea anume să-şi convingă
cetitorii, că cei cari scriu la „Tribuna" sânt
zăpăciţ i, minţ i obtuze, din ale căror
f -ra?<? Ju.mea„ ”na poote alege nici un con
T
ţ inut ca ci, „in coaja cuvintelor sforăitoare
nu este miez “ şi că, dacă s’ar găsi cineva pe
întreg pamantul, care să poată desluşi „me
ritul conţ inutului articolului ", atunci dânsul
se bagă în căţ ane la „Tribuna", pocăindu-se,
cum spune, şi „oferindu-i colaborarea \ A
doua^ţ inţ a^ este „spre a arăta , că intre <Tri-

1
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buna şi intre ziarele maghiare nu este nici
o deosebire. Şi „Budapesti hirlap* chiar aşa
scrie. „Deci * potcoavele de oţ el ale premenito-.
nlor sunt din acelaş foc,, ca şi pumnalele
presei maghiare*. Cu un cuvânt: şi proşti şi

■;

1
I
î

înainte de-a spune câteva cuvinte asupra
acestor^ aprecieri măgulitoare, sânt nevoit să
pun mana pe inimă, cum se cade celui prins
cu ocaua mică şi cu obrazul erubescent de
cuvenita sfiala să fac trista descoperire publi
cului cetitor: Eu sânt autorul tuturor pasa
jelorcari au fost „amestecate “ pentru a se
. dovedi prostia şi vânzarea Tribunii. Din ar
ticolele mele is c ă lite a „plasat* dl Vaida
toate „alineatele “ (cu excepţ ia a două-trei)
cari, aruncate în aceiaş oală cu fragmentele
dm „Budapesti Hirlap\ constituie dovada
dublei cnme. C u m zic, articolele mele au fost
iscălite,, deci cuvintele cu cari îşi începe ami-
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cui meu „scrisoarea deschisă14 ce-mi adre
sează : „am evitat să mă ocup cu rolul, pe
care l-ai avut44, — cuprind o mică inexac
titate.
Fiind dcbaZYXWVUTSRQPONM
iscălite , deci, aceste articole din cari
îşi culege dovezile, eu nu înţ eleg, de ce nu- mi
aruncă, mie, care sânt vinovatul ^ cunoscut,
acuza prostiei şi-a tradâriii, fiindcă în acest
caz nu „Tribuna*, ci subsemnatul comite
„fraze sforăitoare44, cari sânt aidoma cu cele
din „Budapesti fiirlap44 ~? De ce-mi trimite
la a patra filă după această „magistrală serie44
nenumărate accente de sirenă grandiloquentă,
vorbind despre genialitatea cântăreţ ului ar
delenesc" , despre „gloria şi ^dragostea cu
care te-a încununat un neam întreg* şi chemându-mă în puternice efusiuni de lirism în
duioşător în comitetul naţ ional ? Doar e o di
lemă din cele mai elementare, că fiind un ca
raghios „poet politic lirico - oţ etit* , cum se nu
meşte (fără a mi se pomeni numele) la pa
gina 112 autorul fragmentelor citate din arti
colele mele iscălite, în acest caz nu dispun
de nici o calitate intelectuală, care într’un
avânt de bombasticism mi-ar putea stoarce
nesuferitul epitet al „genialităţ ii44- Şi mai de
parte : ori sânt ucenicul lui „ B u d a p e s ti Jriir-.
[ap44, cum se spune la pagina 113, nemărturisindu-mi-se numele, ori sânt „un Goga
al cărui nume e „curat şi strălucitor , cum
exclamă amicul meii cu cinci file mai departe.
Din două una, „ori-oriu, — cum ar exclama
iubitul meu profesor Goldiş. Pentrucă e ridi
col să săruţ i pe cineva pe-un obraz şi pe ce
lălalt să-i arzi palme şi-i caraghios chiar ş\
la noi să faci prost şi vândut pe cineva şi în
acelaş timp să-i oferi un fotoliu în supremul
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areopag al neamului şi, pe deasupra, mandatul
tau de deputat...
i
, E de prisos, să mai continuăm. Cetitorul
s a fi convins, aşa cred, de absoluta „bună
j
credinţ a a a acestei discuţ ii. Va înţ elege pro
3
babil şi împrejurarea care a provocat acest
întristător paradox al cărţ ii dela Braşov:
P.e,?lr.u a se câştiga măcar aparenţ a obiecti- ' )d
vitaţ n, nu puteau fi aruncate asupra sub
semnatului aceste injurii, fiindcă în acest caz
;
şi-ar li perdut temeinicia şi ar râde lumea de
ele, ci asupra ziarului „Tribuna14, care poate fi .
acoperit de orice insultă. De aci retâcerea nu
melui meu, de aci încurcătura minunatei „do
vezi".
Acum ar trebui, fireşte, să analisez din punct
de vedere literar şi politic „alineatele ames
tecate , ca să dovedesc, că nu sunt nici
prost, nici vândut. Mă cruţ însă de această
sarcina in faţ a ghiveciului, care n’ar avea nici
I
un rost, nici în cazul când ar fi alcătuit din
excerpte rupte din producţ ia celor mai mari
capete gânditoare. Şi apoi în materie de apreciere literară, nici nu pot răspunde acuzelor
formulate de tribunalul estetic al amicului
meu. Cel mult să aştept până îi va apare tra
ducerea in versuri din Willielm Teii, din care
am avut plăcerea să cetim un delicios „ali
:
neat -Atunci s’ar putea să-i răspund, fiindcă
încalţ e am vorbi dela egal la egal.
Cât priveşte fondul politic al însemnărilor
mele, acesta va putea fi judecat de cetitori
peste cateva săptămâni, când, strânse într’un
volum, le va primi acele „fraze sforăitoare1*,
pe cari le va aprecia după cuviinţ ă.
Am stăruit însă asupra unui caz special,
ca sa arăt pe ce gamă e brodat acest „mă- •
i
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nunchiu de dovezi* din cari rezultă necesi
tatea de a se dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
„boicotape toată linia „Tribuna*
şi de a se tulbura cu „mangrismur ei liniştea
bunilor noştri ţ ărani agricultori, tocmai acum
primăvara, când a început lucrul câmpului.
Cam de acest gen sunt şi celelalte argu
mente, cu cari, de altfel, ne vom mai întâlni
în marşul nostru forţ at şi pe cari le vom mai
atinge în trecăt, făcându-le să simtă cruzimea,
indispensabilă în acest caz, a unui implacabil
forceps literar.

IV.
Tabu.

Dacă s’ar scula acum din groapă legenda
rul căpitan Cook şi într’o nouă călătorie de
exploraţ ie s’ar opri pe aceste plaiuri înstrăi
nate, — ce bun serviciu ne-ar face! Iscusit,
cum afost ursit din botez, minunatul călător ne-ar
învăţ a repede limba şi ne-ar înţ elege degrabă
păsurile vieţ ii. Fireşte, că din cele dintâi zile
ar trimite abonamentul la „Românul* şi-ar
ceti pe nerăsuflate obiectiva operă lămuri
toare dela Braşov. Văzând în aceste tipare
epitetele cari ni-se aruncă, pentru cele câteva
accente răsleţ e de critică la adresa comitetu
lui naţ ional şi-a unor persoane scoase la su
prafaţ ă de frământarea noastră politică, înţ ele
gând răsvrătirea cu care suntem răstigniţ i în
numele .disciplinei de partid* şi al „solida
rităţ ii naţ ionale*, — Englezul ar rămânea câ
teva clipe dus pe gânduri, trăgând rotogoale
de fum din pipa lui de lemn. In curând însă
i-s’ar însenina faţ a şi, lovindu-se cu palma
peste frunte, cum avea obiceiul de câte ori
făcea o nouă descoperire, ne-ar bate pe umăr:. dcbaZYXWV
nBy Iove! staţ i băeţ i, eu am mai întâlnit un
deva în pribegiile mele această intoleranţ ă,
care nu iartă; undeva tare departe în orientul
miraculos, la o cale bunicică de ecuator, în
insulele polynesiace; decât acolo nu se chiamă
„disciplină de partid" nici „solidaritate naţ io-GFEDCBA
3
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nală , acolo i-au dat un nume mai simplu si
mai sugestiv, îi zice: QPONMLKJ
ta b u .*
Pornindu-se la vorbă inepuisabilul povesti- .
tor, ne-ar face o întreagă conferenţ ă despre
aesvoltarea preceptelor morale la popoarele
primitive. Ne-ar arăta că cu cât purcedem
mai jos pe treapta evoluţ iei culturale, cu atât
mai multe şi mai riguroase sunt opreliştile,
cari stingenesc libertatea de mişcare şi acţ iune
a mdividulu1 in societate. Astfel ne-ar face
sa înţ elegem de grabă şi această manifestare
din cele mai rudimentare a principiului de
suveranitate sacrosanctă, care in Polynesia e
cunoscut sub numele tabu
dcbaZYXWVUT
şi care nu se ştie cu
S1£u,ranta daca astăzi în zilele radiului mai
exista.
Tabu st chiama „opreliştea obicinuită |în
Africa şi Polynesia, de a se pronunţ a numele ’
•domnitorului -1) Această oprelişte se poate
estinde la nevoie asupra ori cărui lucru. Lu
crurile pe c n s’a pus Tabu sunt sfinte şi" nu
se pot atinge; preoţ ii, ori alte persoane s u s
puse, tabuesc după pofta lor orice lucru ne
:
care vor să-l facă nefolositor pe seama altora*2).
rireşte, caA de favorurile acestei legi se împartaşesc in prima linie şefii triburilor şi după 3
“W ,in ^.asara .Pierii şi bogăţ iei, celelalte ?
soiuri de digmtari. In Polynesia se împart
■aceste legi după rang. „Principele în calitate

•;*

I

‘

i

;
!

2) K Schurtz: Volkerknnde p. 231. «Dinge, auf denen
<las Tabu ruht, sind heilig und unverletzlich; Priester u.
andere bevorzugte Personen vermdgen wilkurlich ieden
oeuebigen Oegenstand zu tabuiren und damit fur ardere
wnbenutzbar zu machen*.
f!
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de persoană sfântă e tabu. A te atinge de
dânsul e păcat. A te apropia de capul lui, a
te plimba măcar într’un etaj deasupra lui, e
oprit. In acest chip opreliştile numite Tabu
au venit în favorul fruntaşilor şi bogaţ ilor pen
tru a le ridica puterea, un fel de privilegiu44 *).
Se înţ elege, că norme, care de care mai crude,
asigurau dăinuirea acestor legi. „In Polynesia era respectarea lor strict impusă şi orice
călcare era pedepsită cu moartea, în afară de
cazul când făptuitorul avea prieteni foarte pu
ternici, cari erau preoţ i sau fruntaşi442).
Nu trebuie să mai spunem, că prin astfel
de îngrădiri orice evoluţ ie socială era înăbu
şită şi că aceste seminţ ii, cufundându-se cu
vremea într’o resemnare fatalistă, erau atinse
de somnolentă şi inactivitate. Acest tabu era
negafiunea ori-cărui spirit de iniţ iativă, prin
dânsul se striveau în germene on-ce criterii
ale unei concepţ ii critice, fără de care mer
gerea înainte nu se poate închipui. Societatea
tânjitoare era condamnată deci la o stagnare
în care spiritul public nu mai mişca nici o
') V. Wundt:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vdlkcrpsychologîe IV. p. 396.- «In Polynesien si id die Tabugebote nach Rang abgestuft. Der Hăuptling ist als heilige Person tabu. Ihn zu beruhren ist
Frevel. Seinem Kopf zu nahe zu kommen, ja nur in dem
Stockwerk iiber seinem Haupte zu gehen, war
verpont Aut diese Weise kamen die Tabugebote dem
Vornehmen und Reichen zustatten, um ihre Macht zu erhohen, ein Privilegium»...

2) V. Dr. Eduard Westennarck: Entwickelung der Morak.
»In Polynesien wurde nach Ellis »die
Innehaltung der Verbote und Gebote des Tabu streug^
erzwungen und jede Uebertretung mit dem Tode bestraftj
ausser wenn der Tăter sehr măchtige^Freunde hatte, die
entweder Priester oder Hăuptlinge waren*.PONMLKJIHGFEDC
begriffc. 1. p. 168.
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undă, ca o apă moartă, liindcă „influenţ a aces
tui tabu e totdeauna mehanicăV)
Şi-acum, iubite cetitor, să ne luăm rămas
bun dela căpitanul Iames Cook închis sub
glie sub un petec de pământ din insula Owaihi,
să părăsim atmosfera ferbinte a triburilor polynesice şi să ne întoarcem acasă în ţ ara
noastră şi-a căciulilor de oaie. Tabu, tabu!
Nu ştiu, dacă acolo în umbra desişurilor de
agave, te mai ţ ii încă lege nenorocită, dacă
nu te-au prăbuşit şi pe tine vaporii, şi electri
citatea in cripta adâncă a atâtor prejudecăţ i
sociale şi credinţ e deşerte. Atâta ştiu, că aici
la noi te întâlnesc pe toate cărările. Opreliş
tea de-a spune adevărul întreg asupra situa
ţ iei in care ne găsim, porunca implacabilă
de-a nu cuprinde în raza cercetării anumite
persoane şi lucruri, tendinţ a feroce de-a încătuşa libertatea de gândire, menajarea ipocrită
a atator cuvioase minciuni tradiţ ionale, — nu
simţ iri cum ne leagă mintea şi ochii de-atâta
vreme?
Tabu, tabu! Ce nu-i tabu la noi? Ne mai
vorbind de multiplul şi variatul tabu al pro
curorilor unguri, ce nu-i tabu în larga noastră
familie de trei milioane? De câte ori nu simţ i
îndemnul s o rupi cu mângâierea dulceagă a
unor convenţ ii mălâieţ e, să . spui adevărul în
faţ a nenumăratelor, poticniri ale minţ ii şi ale
bunului simţ , câte îţ i răsar în cale. Te opreşte
insa inevitabilul tabu. Astfel e tabu să spui,
ca cutare avocat, care în faţ a unei adunări de
ţ arani varsa lacrimi făcând pe puritanul Dan- ton, în zilele de săptămână e tovarăş de „caJabrias" şi de sentimente cu solgăbirăul un-
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3) V. Wesţ ermarck;' Entwîckelung der Moralbegriffe :
•, I. p. 200.
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gur. Să te păzească Dzeu: fruntaşii sânt tabu.
Tabu e şi discursul cutărui domn din consistor
şi teatrul de diletanţ i din Hundrubechiu şi
concertul reuniunii de muzică şi găinile şi
purceii emigraţ i cu de-a sila din ograda învă
ţ ătorilor drept plocon la bucătăria cutărei
doamne protopopese, şi pupăturile, vre-unui
archiereu cu Tisza, — toate sânt tabu. Şi tu.
dacă te atingi de vre-una din aceste oprelişti,
eşti pedepsit aspru, nenorocit călcător de
legi...
De-o vreme încoace încalţ e s’a intro
dus şi în politică această îngrădire. Aici
marele, sacrosanctul Tabu e comitetul naţ io
nal. Te-a împins nenorocul să spui trei vorbe
oarzene asupra unei atitudini, care ţ i-s’a părut nejustificată, ai avut un trecător zimbet
problematic în faţ a discursului şters ori nemuncit al cutărui deputat de-al nostru, ai cri
ticat slăbiciunile evidente dela înlăturarea că
rora depinde însăş desvoltarea normală a si
tuaţ iei, — ei bine, vei îi desfiinţ at în numele
nemilosului tabu al „disciplinei de partid* şi
al pretinsei „solidarităţ i naţ ionale*. Pe aceasta
dogmă e întemeiată întreagă reyolta unora
dintre fruntaşii noştri împotriva ziarului Tn:
buna“ care a avut de astădată imprudenţ a sa
se abată din ogaşa învechită. Tot pe aceasta
gamă se brodează şi acuzaţ iile de „tradare
ale broşurii dela Braşov. Solidaritatea pretinde
să amuţ ească toate accentele de critica, pentruca astfel solidari în binefăcătorul mutism
să mergem cu paşi gigantici înainte.
Ei, nu! Aşa ne nămolim, iubiţ ilor şefi]
Deschideţ i largi porţ ile justei aprecieri, daca
vreţ i să nu ne înece atmosfera asta prea în
cărcată de fumul de tămâie al sterpelor şi duaff&arr
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joaselor măguliri reciproce. Daţ i-vă seama, că
solidaritatea naţ ională şi disciplina de partid
mi pot fi ştirbite decât de-o propagandă care
neaga tezele fundamentale ale partidului. Câtă
vreme se judecă fapte şi persoane, tocmai în
cadrele dcbaZYXWVUTSRQPON
acestor credinţ e, nimeni nu are drep
tul sa traga la îndoială cinstea politică a deaproapelui. Cel mult se poate supăra pe dân
sul* poate să nu-i mai scoată pălăria, ori chiar
sa-1 cheme la duel, cu sabia, cu pistoalele, cum îi
vine mai bine la socoteală, dar să nu ţ ipe
tradare naţ ională*, că se face de rîs. E un
lucru ^elementar, că faptele publice ale unui
om sânt a se judeca tocmai de tribunalul opi
niei publice. Cei cari săvârşesc acest lucru
“????*
dificil sânt în viaţ a modernă publi
ciştii. Desfăcute de această atribuţ iune pe cât
de .legitima, pe atât de elementară, ziarele nu
mai sânt mijloace de educaţ ie naţ ională şi ori
degenerează în simple întreprinderi comer
ciale, on, in cel mai bun caz, aduc un ino
cent serviciu informativ.
In loc de blesteme şi de vorbe mari, al
căror înţ eles îl tociţ i degeaba, mai bine slăbiţ i-o cu acest sufocant tabu, ce pune stavilă
unui cinstit criticism pe care astăzi îl înlo
cuieşte bombasticul retorism ipocrit. Numai
m acest chip veţ i salva adevărata solidaritate
naţ ionala, care nu poate avea decât un sin
gur razim: adevărul întreg.
'

In această ordine de idei, deci. trebuie cinscare cu atâta trudă Ş*
nobila îndărătnicie „apără cu orice jertfe li
bertatea cuvântului**, — cum spunea atât de
irumos deunăzi amicul meu Alexandru Vaida

»
■

i

3 9 dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mrnmm

sunt anume lapte ale căror pr°p°rtii, reduse wvutsrqponmlkjih
la realitate de o judecata sincera, pierd bini
şor din importanţ a ce li-se atribuie de altfel.
E explicabilă deci pe ici pe colo revolta <după
cum se pot înţ elege şi tresaririle unor bâtrâ
nete ruginite împotriva inovaţ iilor cari trec
peste orizontul aprecierii lor. Cu oar?'^re
bunăvoinţ ă iertătoare putem scuza chiar ş1
ii
desorientarea cutarui politician din ţ ara, cam
confundând noţ iunea „solidarităţ ii naţ ionale
cu implacabilul tabu al unora. din fruntaşii
noştri, cade de acord cu cei. cari striga „dis
ciplină de partid" şi povăţ uit de o adorabila
naivitate dă crezământ tuturor bazaconiilor
răspândite de oameni interesaţ i. Cum zic, le
înţ elegem toate astea, fiindcă, slava domnului;
cunoaştem atât de bine şi tipui gloriosului
fruntaş5 refractar faţ ă de critica obiectiva şi pe
înăcritul moşneag cununat pe vecie cu «scurt
şi pe simpaticul domn dela Bucureşti, impiegat clasa a doua, ale cărui rapide soluţ ii
politice se concentrează când in propunerea
de a trece dorobanţ ii Carpaţ n, când m sfatul
de a ne împăca cu Ungurii... Le ştim toate
astea şi pe lângă cuvenitele emoţ ii le înghi
ţ im cu resemnare...GFEDCBA
Dar nu înţ elegem pe măiestrul nostru Caiaeiale când într’un articol recent devine aparătorul acelora, cari confunda pielea lor pro
prie cu solidaritatea naţ ionala şi cana ne
strigă nouă tabu de câte ori aducem vorba
catus de puţ in de prestigiul comitetului ...
Nu înţ elegem şi dragostea neţ ărmurită, ce vom

i
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păstră totdeauna marelui nostru scriitor, —
ori cât de des ne-ar trage de urechi, — dra. PONMLKJIHGFEDCBA
• gostea aceasta ne îndeamnă să-i mărturisim,
că de astădată îl găsim în contrazicere cu
una din cele mai înalte însuşiri ale nemuri
.
.•
toarei sale opere literare. Ce e Caragiale în
literele româneşti, dacă nu strălucitorul ana
f
list al multelor noastre neajunsuri, spiritul în
■
i
drăzneţ , adeseori crud, care şi-a împletit ne
murirea din greşurile deaproapelui ? Aceşti
ochi, neasemănat de limpezi, au pătruns
K • •
in toate ungherele structurii noastre sociale,
căci pentru ei n’a existat niciodată tabu. De
aceia, în orice pagină ce ne-a dat, noi
găsim moartea unui tabu. Şi să mulţ u
mim lui Dumnezeu, că-i aşa. Altfel n’ar
h fost imortalizat nici Conul L eoni da,,
nici Caţ avencu, „avocat, prezident fundator
al societăţ ii enciclopedice-cooperative „Au economică română'“, — nici pururea
viul
Zaharia
Trahanache prezidentul comite:
tului permanent, comitetului electoral", —
:
nici Tache Farfuridi „avocat, membru al ace
stor comitete şi comiţ ii*... nici atâtea şi atâtea
ngiiiri snnpatice, ca de pildă compatriotul no
stru Marius Chicoş Rostoganu. Toţ i ar fi ră=
mas acolo în umbra „comitetelor permanente*
tara a fi scoşi pe arenă, ca să rîdă ţ ara de ei
şi sa traga învăţ ătură... Cu toată supărarea
ţ.
de pev vremuri a onorabililor, lumea româ
neasca a răsplătit cu laurii nemuririi pe în
drăzneţ ul iconoclast şi noi vom găsi în pagi
V.
nile maestrului tot atâtea prilejuri de îndru-mare*..
• .
•
M
1 .7

■

i

»
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Şi-acum, deodată din bun senin, când cu
treizeci de ani mai târziu, aşa greoi cum sun
tem noi, nepoţ ii lui Rostoganu, ne apucăm să
:i

î:

i
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zugrăvim cu timiditate conturele vre-unuia
dintre Catavencii şi Trahanachii dela noi,
Dvoastră ne porunciţ i tabu şi-i luaţ i sub aripile
ocrotitoare, opunând sborului liber al gândirii,
în numele căruia aţ i bătut la porţ ile eternităţ ii,
principiul obedienţ ei mute? Să fie acesta un
sentiment de pocăire, tardivă, sau poate vă ■
inspiră credinţ a, că lumea asta a noastră e
impecabilă şi „comitetele* noastre de ordin
diferit n ’a u nici în clin nici în mânecă cu lo
gica lui nenea Trahanache? In acest caz din
urmă, noi nu Vă putem da alt răspuns, decât
rugămintea cea mai ferbinte, dd a schimba
Berlinul cu Aradul sau Sibiiul nostru, de-a Vă
sălăşlui aici între noi două luni de zile, pe
urma cărora lumea românească s’ar alege cu
o nouă perioadă de înflorire literară a mae
strului reintegrat între tipurile lu i...
Impliniţ i-ne, nene lancule, această dorinţ ă şi .
coborîţ i la noi. Vă aşteptăm cu casa şi cu
inima deschisă, Vă aşteptăm cu flori şi cu
glume, cu cântecele noastre ardeleneşti şi cu
adorabila noastră sintaxă! Veniţ i! Până atunci,
însă, Vă rugăm în numele operelor complete
ale marelui Caragiale, să nu ne mai strigaţ i
tabu şi să nu ne mai osândiţ i, dacă ne cfăm
cu Stan, nu cu Bran. E destulă pacoste pe
capul nostru lapidarea de care ne împărtăşim
aici acasă, căci zău, nu e o plăcere deosebită,
ca pentru fiecare rînd unde ai zugrăvit un ne
ajuns social, să întâlneşti zi de zi un domn
burzuluit, care să se uite urît când te vede şi
să murmure în barbă: la mine s’a gândit mi
zerabilul ăsta când a scris despre măgarii,
cari păşteau pe Vezuv... Suntem pedepsiţ i în
deajuns aşa fel, fiindcă îmi închipuiesc, că nici
DVoastră n’aţ i avea o surpriză din cele mai

/
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plăcute, când, trecând pe podul Mogoşoaiei
man“^aiia c2 ea un d?mn care iese dela Coscufsi tffno^nin n joben». un. domn necunoscut şi ţ iinos. — De ce mi-aţ i insultat soţ ia în
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

■2

r

di? imeSe-p"d ”

geacă, va faceţ i. — nu ştiu eu? — pe mine
N’ar ff nici" oPS Î '3n-CU Verig°po1!~
nu-i aşa, maestre?

t

j

:■

în**1! '-s^orja literaturii e un fenomen cu care ne
întâlnim des, ca marile personalităţ i în ajunul
fel nafS?itSr5i rfneg? trecutul
literar TstIfhArJ CUt Go£ol> avantatul apărător al ideilor
hberale, care în apusul vieţ ii a deveni un bo
gos pv reacţ ionar aruncându-şi în foc romanul
„Suflete moarte;. Astfel Tolstoi şi câti altii
Sa nu fie ispitit cetitorul, care cu dreot di ’
rif gânditori aTomi1'- -Car?giale alături ma-

.

l'P aiitnlî- i- °inePI.n i- sa na fie ispitit de

ciunfale bătrâneţ ii!3'1 atribuie asemeni slăbi'
şi azi^mult^ma* Îî.in-dca meşterul nostru e
L es " atâ*L -?n>ar d?cât noiorice

;
i

1
i

1
*
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V.
Rostul scriitorilor în „politică".

Undeva, într’un colţ obscur de cafenea, unde
răsfoiam o revistă, am auzit deunăzi cuvintele pe cari le dau aici, un fragment dintr o
convorbire dela masa de cărţ i, in jurul careia
stăteau vre-o patru „fruntaşi*, cat se poate
de bine nutriţ i, jucând „calabrias şi# trăgând
cumplite reteveie de fum. din portoricele lor
nesuferite...
. . A
Vorbea un domn cu ochelarii prinşi in aur:
— Nu mi-e frică de ciuvicăl Ţ ine-te, doc
tore, dcbaZYXWVUTSRQ
ţ ucnie'n suflet! Contra, cvint, vanact
cassa! Cum zic, mă frate, de ce nu raman
ei la şpefialitatea lor, ce se bagă in politica^
unde nu se pricep.. Că politica, mă frate,
aia../
. .
înţ elegeţ i, că era vorba de scriitori şi ca
subsemnatul, chemând cu un gest cat se poate
de discret ţ alul, a plătit capuţ marul şi a ple
cat cu multă părere de rău, ca n a putuţ ur
mări până la sfârşit aceasta conversaţ ie inte
resantă...
nIlv
Ce caută scriitorii in politică ? lata o între
bare, care, graţ ie principiilor formulate in trea
căt de ziarul „Românul" şi atinse QPON
c u m u lt
prisos de sare attică m cartea dela Braşov,
preocupă astăzi lumea noastră. E un fenomen
din cele mai interesante să vezi ce păreri de-

fi
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uneori societatea la noi asupra bieţ ilor

1.

V.

!

mânuitori ai condeiului. Împrejurarea, că seriîtorn mai de seamă din trecut s’au dus peste
g r a n iţ a , că cei din Regat n’au călcat aproape
mei odata pamantul nostru, că cei cari înodau
versun şi făceau acrostihuri pe aici erau de
obicei nişte dascăli ţ ipaţ i", sau alt soi de '
n a u fr a g ia ţ i ta r a p ic de talent, aceste toate au
c o n tr ib u it la înfiriparea unei imagini ciudate a
scriitorului român. Până mai dăunăzi era cât
se poate de puţ in măgulitoare concepţ ia cu
renta asupra acestui personaj, zugrăvit mai
totdeauna in culori stridente, cu multe nuanţ e
de romantism exagerat. Pentru a-1 judeca
bunul nostru provincial îşi punea în mişcare
toata puterea de imaginaţ ie menită a-iîmpmcari mai fantastice. Cu
tare d in tr e batrami noştri mai bătrâni aplică
* * > t a z i c u v â n tu l v„poetu
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
unui individ exaltat, tara nici un căpătâi, un tel de taie cânilor
î.ruJ1?.a>„care Ştie potrivi vorbele şi se tine de
dracii, încurcând capul la fetele şi nevestele
oamenilor cum se cade. De câteori vine vorba
ae „poeţ i , batranul nostru zîmbeşte cu mult
înţ eles, ca pe urma amintirei vre-unei avenîy1
tinereţ e, ori a unei reminiscenţ e dintr o poveste de demult. Pornindu-se la vorbă
simpaticul moş, are să râdă cu poftă: Aşa-s
to ţ i p o e ţ ii... E r a p e v r e m e a mea unu’, de tot
al dracului, de-1 ştia întreg Bănatul, îi zicea
Lupuloy, straşnice oraţ ii şi păcălituri potrivea.
Unul singur l-a mai tăiat, Bota, care i-a făcut
cântecul. »Lupuloave , Lupuloave , Domn cu cisme
cu potcoave < Asttel are să-ţ i ducă înainte povestea cinstitul şj harnicul nostru cărturar bă
trân, care întâlnind un scriitor de legea nouă
şi văzându-1 om în toată firea, cu glas potolit
şi cu pieptănătură ca lumea, are să răinâie

li:PONMLKJIHGFEDCBA
I:;
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grozav de decepţ ionat: «Mă băieţ i, ă la n u i
poet,
mă, ăla-i
om decu «fatali ‘‘oţ
ele groteşti
Vremea
a atenuat
n o te le groite şa
ale acestui tablou, dar j-a la şa
cu._
mantie, care e şi. acum hotan
. ştri
rentă a celor m a i m u lţ i dintre^etaţ emi n o ş
H.5» f^mazni^ tTînzestrat1 cuPONMLKJIHGF

liS iş g il

tîtflte de oăr De-aici uşurinţ a, c u c a r e a p r e
a an * o r ic e p r o d u c ţ ie lite r a r a , d e -a ic i
t î e H H o p f f lâ ^ S S n t l

is srâfse^srs sş: şss
fst
£ H K “dP“

a ţ â ţ d e ™ -te je

consiliilor de d ire c ţ iu n e p e la b a n c u . w p GFEDCBA
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cântărire dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
^
*afaceri’ Peil{ru a căror
tracreîn f Li - )ust- rat|onament, ce poate
n cuF1Pana cuvântul cutărui autor de
cum’searcadnPnrintl,e înstfe,ate’ cancl oamenii
cum se cade dorm cu fata către nărpfp în
jghebează ca un somnambul o seamă de

|ir

streapoUt1cea & t“1ibur.a.valurile firmanelor noa
despus!î. ’ ~ ’ 1C1 avem ?> noi cate «va
In această ordine de idei se desfăşură in

orivLa'ii,Kan!lesia,sPveranul .fPre{ decâte
ori vine vorba de rolul
o JnigeimpertJi'.Şt'lîS.S S I P
po 1 uca ? Cu scriitorii
d-voastră nuteWrîi
rară"
cel mu.]t -° revistă litedela Rraont fn . gen. e 5* concepţ ia operei
■din cele mai adoraMefcITa"6 Tribuna™-

\W.

rionlor sunt Uşor îngrădite.dâr şi noţ i^ea
rupoliticei“ e

i

'

Pţ opwii. ta

la susăS
rnuitiple, cari contribuie
, a susţ inerea, la întărirea şi la cârmuirea unui
Factor’în miUdeca^ astfe[ însemnătatea fiecărui
?lasura importanţ ei de care poate fi
contribuţ ia Iui, o seamă din bunii
^o§tn şefi reduc politica cu toate întrecerile ei

> |;
1
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ia cea mai înŞustă aren|. El^?adJ“ noastre
numai hărţ uiala majun
stentei unui posbuciumâri m ahrmare exis
răzleţ e,

cad

yaa

Pentru o astfel
c? ’Cea mai ’ supecer Japte
dcbaZYXWVUTSRQPO
nu poezii şi
noastre politicePONMLKJIH

s s s s s ^ fiW jtiî;ţ !s y E

sa;

e un hotăntor act politic,
atât mai puţ m. vor P“ e* J

srSo0;:

^ înjghebate

lb raportul
care
cari
mai
i-ar putea iaee sa înţ eieaga, de ărtate Siere
•se avântă pana in cele
stavile şi biale abstracţ iunii, trecând atat a st
^
ruind atatea greutăţ i au d s^g ^ tuale>
a deslega şi nevmovateie p ^oliticiamsmucari sunt apanaju W g judecăţ ii, de care
lui nostru. Dar nul Potrivii ju co^ucăt r m
vorbeam, bărbatul
.tui în adâncul su,politica“„ p e deplinînlletului sau rolul lteratur
trage cu sicredintat, ca un ttalent d ser
^ cumpăna,
^uranţ ă de zece on
avocat care intr o
decât o buna gurA,xdnnate°da gata politica
ungurească Impecabila P
etaDil, care se
lui Tisza. In acest spj™ Jg intoleranţ ă de
fS/™daS, «unii aminul meu Al. Vaula

:
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categorice, luându-ne straşnic de sus ;

pe noi .poeţ i politici, lirico-oţ eliţ r, de cate
ori, trecând margenile competenţ ei noastre
atât de limitate, avem imprudenţ a de a „tace
politică*. Dacă am ti călăuziţ i de oare-care
răutate în aceste constatări destul de triste,
i
am putea cere dcbaZYXWVUTSRQPO
doctorului Vaida un temeinic
;
studiu asupra medicinei, ca factor de specia Uzare în ştiinţ ele politice ..., dar noi .autodi
j'
dacţ ii suntem mai puţ in severi, mai iertători
deci...
;
Voim chiar a le arăta potrivnicilor noştri,
•» \
că în judecata lor puţ in măgulitoare asupra
scriitorilor mai au o mulţ ime de tovarăşi.
i
Maestrul Caragiale, p o v e s tin d u -i deunăzi
câteva fragmente din normele de apreciere aii
mintite, a zîmbit şi m’a bătut pe umăr :—Stai
să vezi ce am păţ it eu... Să tie vre-o două
zeci şi cinci de ani de atunci... Sărac, ^necai
jit, ajunsesem la aman... Zic, Stai sa ma duc
i'
la rfiinistru, să-i cer o slujbă... Cum da la toţ i
pârliţ ii, m’ar putea ocroti şi pe mine... Unde
{■
mai pui, că ministrul era omul meu, ma ştia
din tragedă copilărie. Mă duc şi, tara a mai
:
lungi vorba, i-o spun verde : — Domnule mi
!
nistru, sunt straşnic de încurcat, o duc greu
de tot, să mă iertaţ i, am venit să va cer o
slujbă..
. — Ministrul m’a privit speriat, a făcut o
grimasă şi a început să rîdă: — Tu slujba t
Ce tel de slujbă ?
- Iacă o slujbă de 300 de lei, te registra
tură. La monopolul tutunului... O să muncesc
în rînd‘ cu alţ ii...
lM . .
Protectorul meu a încreţ it fr u n te a . -- Dine,
Iancule, o s’o poţ i tu purta, asta-i slujba grea,
m ă ...

‘
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Cum, păcatele mele, să n’o j>ot, donmule
ministru •* - i-am răspuns. Doar am tăcut trei
Şese de'câte trei acte, o„ să înţ eleg şi acolo
la condică că după numărul 13 vine 14...
- Lasă Piesele, tratei Alea le ştiu pe din
aîară da vorba: slujba ai s’o poţ i tu purta ....
Si - îScheiă nenea lancu, — au trebuit in
tervenţ ii nu glumă, până m am procopsit...
Fără a mai face întreacăt.măcar vre-o men
ţ iune asupm atitudinii mai noi a măiestrului
Caragiale^ ne socotim daton a atrage atenţ i a
cetitorilor asupra împrejuram, caddamtam
nlarea novestită s a scurs un sfert de^ veac,
Se a schimbat multe în judecata oamenilor.

Pentru a le arăta conducătorilor npştriîncedcbaZYXW

Duca: «Arta şi politica ».
Pentru ci asigura izbânda unei mari idei,

” • rpfnrme care porneşte din nevoile aduna

TSSTSZm’** '•* irtlTÎZ
milioane de oameni, sa faci apel tarM ea,
la inima, la patriotismul lor, sa st rneşh un

3SUSS ?£&} ~£?s j s b

stsarîfr*TSs ssai»-
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cari wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
vrea ar fi înzestrată. Pentrucaraţ iu
nea să convingă şi să învingă, ea trebue în
vesmântată în zalele artei, ea.J}ren?f™ }*fne
tezaurele literaturii, ale poeziei, cile tociri
tei, ca să vorbească imaginaţ iunei şi sufle-

şssrss

fost dat mai ales în decursul veacului al
XlX-lea să trezească din amorţ eala in care
zăceau popoarele asuprite ce ajunseră in
noianul Plor de nenorociri sâ.piarda panaşi
conştiinţ a naţ ionalităţ ii lor? Pentru a reîn
via bărbâţ iile trecutului , pentru a reda\ cre
dinţ ă de neam şi speranţ a m vidorjlfilf f
decretele trebuiau sa se dea in laturi, sa lase
lirele poeţ ilor să se încordeze şi sa cantej
ca din cântarea lor şâ izv% cts^ai;^recj!nt:
iar sunetele cele mai desnadajdinte cu la
rrâmi să fie smulse din sufletele cele mai
împietrite şi ca să se aprindă în toţ i deopo
trivă dorul mântuitor de răzbunare , de lupta
Sita yg S P â eS lln u i Mr<Hanu poeziile unui Alexandri şi proza unm ff,CRSC'1 '

i

robii îndelungate. _ A trebuit toata arta unui
Voltaire şi a unui Jean Jacques ppusseau
pentruca burghezimea francezâ sa J™ tu e_
edificiul de corupţ iune şi de des fr âu ce trans
formase cea mai temuta monarchie a Euro
pei într’o curte plină de. Pnnc'-P'jr^°\fşttfâ
% curtezane atotputernice. A
literatura unui Goethe şi .
fJ
toată munca înalta a unui Bf.et™ ve’ln J 'aa
unui W agner pentru a pregăti in naţ iunea
germanăf desbinatd de lupte intestine şi de

V
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fecţ iunea meca™ dădeascâ măndrul imperiu
ar fi putut
ele azi.
. .
Chiar chestiunile , cari par mai străine de
artă cum ar fi chestiunile economice nu se
not lipsi de ajutorul ei. Ca cifre şi sM;istici
,vi se mişcă o masă omeneasca, trebue şi
aci să acoperi argumentele cu veşmintele
artei pentru ca elesâ-şi atingă scopul Ce
% rămânea din socialism , daca i-am lua
Za n arta cu cari apostolii lui au ştiut sa-l
înv dine 9 Azi mai ca seama când muJjer^
adevărurile doctrinare ale lui Marx J l faote

P

ce a GFEDCBA
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SiŞcă ceata selectă a oamenilor superiori
e călăuzită de alte credinţ e în apreciarea senilorilor pe tărâmul politic.

bertatea
cum sânt. cu
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în ogorul literelor, au venit aici să-şi spuie
credinţ e şi păreri, cari îi frământă în vârtejul
sbuciumului lor zilnic. In această muncă cin
sGFEDCBA
stită,şi desinteresată ei sânt sprijiniţ i de to
varăşii lor din Regat, cu cari s’au înfrăţ it pen
tru a duce la isbândă aspiraţ iile juste ale unui
neam.
Judecaţ i acum D-Voastră, dacă o astfel de dcbaZYXW
tribună liberă are un rost în câmpul publi
cisticei noastre. Daţ i-vă seama cu mintea lim
pede şi neorbită de patimă, dacă o astfel de
gazeta e utilă şi trebuie susţ inută, sau trebuie
luat ciomagul pentru a o desfiinţ a în numele
„solidarităţ ii naţ ionale44. Cumpănind aceste
lucruri, mai puneţ i, vă rugăm, încă odată la
cântar ideia bizară a „Traaăriiu şi nu mai cru
ţ aţ i încă un zâmbet în faţ a pretenţ iilor de
oarbă supunere şi proşternere la poalele „au
torizaţ ilor44
Judecaţ i-le toate aceste şi lucraţ i cum v’a
povăţ ui mintea aşezată. Căci noi, ori-cât ne-am
trudit, n’am putut găsi nici o „tradare44 în
scrisul acelora, a căror intransigenţ ă naţ ională
e cea mai fundamentală justificare a existenţ ii
lor. Şi — să fim iertaţ i, — dar ori cum am
, privit problema, am ajuns totdeauna la rezul
tatul, că în republica literelor nu poate exista
altă „autorizaţ ie44 decât talentul şi cinstea omu
lui de omenie...
i

I

....'

VI.

Două mentalităţ i: Budapesta—Bucureşti.
S’a întâmplat la Arad, în ziua memorabilei
„şezători" a scriitorilor. Ieşeam dela banchet,
unde însufleţ irea de nespus a publicului ne-a
dat o satisfacţ ie atât de splendidă pentru raceala jignitoare a oamenilor dela ziarul „au
torizai, cari îndemnau lumea să rămâie acasa.
La ieşire mi-a prins braţ ul unul dintre prie
tenii veniţ i dela Bucureşti:
.. w
— M’a cam obosit veselia asta, nu vii sa
ne plimbăm niţ el? Mai vedem încalţ e furnica
rul ăsta ovreiesc...
, „ . .
Ne-am dus. Am luat-o domol înainte pe
strada largă, răscolindu-ne impresiile... # Ami
cul meu îmi vorbea cu căldură de entuziasmul
lumii dela noi, eu îl ascultam potolit şi ma
gândeam la patimile mărunte, cari ne-au fost
tulburat în ajun. Deodată, la un colţ , unde se
deschide o piaţ ă largă, vedem o adunare.
Vre-o câteva sute de oameni grămădiţ i m ju
rul unui monument se agitau şi strigau sub
fâlfâirea unei păduri de steaguri ungureşti.
Dela tribună răsuna o voce cutropitoare, care .
îşi răsfrângea tunetele pe toată întinderea vasta
a pieţ ii...
.
,
. .. .
Prietenul meu, vădit surprins de priveliştea
neobişnuită, mi-a strâns braţ ul; Ştii, ca-i inte
iQPONMLKJIHGFEDCBA resant? N’ain văzut nici odată^o adunare un
gurească, haida să ne ducem între ei...
i

V
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Ne-am apropiat tot mai mult, iăcându-ne
loc printre mobul, care acoperea cu strigăte
răguşite tiradele oratorului. Tovarăşul meu se
uita în dreapta şi stânga, desluşind cu interes
liniile acestor tisionomii ciudate. Găsindu-ne,
în sfârşit, un colt unde eram mai aproape de
tribună, ne-am oprit şi dânsul se uita cu ochii;
mari la vorbitorul aprins. Vedeam că nu înţ e
lege nimic, dar se trudeşte să aleagă rostul
acestei vâltori de patimi, care răpeşte audito
rul. Am stat aşa vre-o zece minute, el cu
atenţ ia încordată, eu cu un zîmbet trist pe
buze. Când s’a isprăvit cuvântarea în slava
de urale ale cismarilor cari fluturau steagurile
şi chioteau cumplit, eu mi-am tras binişor de
mânecă amicul şi aşa cu încetul ne-am stre
curat afară din vârtej. Incurînd, trecând la o
răspântie, am ajuns într’o ulicioară dosnică şi
liniştită...
Mergeam aşa înainte, braţ la braţ , tăcuţ i şi
duşi pe gânduri.
Deodată, prietenul meu se opreşte locului,,
mişcând dumerit din cap: — Ei bine, frate,
m’am convins. E atât de largă prăpastia între
sufletul nostru şi cel unguresc, încât e impo
sibilă apropierea. Nu se poate. Ce are a face
adunarea asta cu răcnetele ei înfiorătoare, deslănţ uirile aceste de violenţ ă turanică, ce au a
face cu blândeţ a contemplativă şi visătoare a
ţ ăranilor noştri?... Cer şi pământ. Ori şi câtă
vreme s’ar scurge, nu poate dura o punte
peste prăpastia asta. Sântem alt aluat şi pace.
Iaca, eu rar înţ elegeam ce spunea domnu*
dela tribuna, dar cumpănind aşa melodia frazei
cu ritmul ei ciudat, urmărind gesturile, mo
dularea vocei şi toate aşa rînd pe rînd, ve
dem cât de straşnic de departe cade de feluldcbaZYXWVU

i
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nostru de-a ti. Nu ştiu cum aş zice, dar par’că
şi în cele mai subtile nuanţ ări ale muşchilor
obrazului se poate desluşi îndrumarea mişte-?
rioasă a unui spirit străin. Ce înfrăţ ire mira
culoasă trebue să existe între nervura fină a
pielei, între globuleţ ele de sânge şi rostul spe
cific al idiomului, ca din înrudirea lor să ne
alegem cu fisionomiile atât de marcate ale
neamurilor diferite?... Ei zău, nu-i glumă,
n’ai băgat tu de seamă, cum s’a statornicit o
gamă particulară pentru fiecare popor în
expresia feţ ii ?... Altfel se încruntă un
Francez, altfel un Neamţ şi altfel un Bulgar.
Iaca, bunăoară, sprîncenele ungureşti... De ce
rîzi ?...
M’arn uitat adânc în ochii companionului
meu analist şi i-am strîns mâna cu putere:
— Cum să nu rîd, dragă, sânt bizare, sânt
cam de ocazie, combinaţ iile astea...
— Cum bizare? — Nu - găseşti tu, că e o
intimă legătură organică între sufletul specific
al unui neam şi manifestările Iui;externe de orice
natură?... Cum nu? Dar vezi, mi-separe că duci
prea departe teoria... In sfîrşit n’o cred potri
vită pentru regiunile unde se întâlnesc mai
multe elemente etnice, unde influenţ a reciprocă
naşte compromisuri diferite...
— A — nu! — mă întrerupe dânsul.—Du-te
V:
în Elveţ ia de- pildă, unde bilinquismul e la
ordinea zilei. Şi-acolo poţ i alege până în cele
mai mici amănunte aceste note particulare...
— Ştii ce, prietene, — i-am răspuns, — dcba
die
'P
Teorie ist grâu ; în discuţ ia asta eu am un v
argument sdrobitor, un argument suveran.
— Ce argument?
i
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. — Iaca ce argument... Ştii tu, cine era ora
torul, acolo la tribună?...
— ? ?
• — Stai binişor, nu te speria. Era Ştetan
Pop, deputatul nostru, prin urmare... vezi te
oria...
Fireşte, că a rămas cam zăpăcit bietul om.
nervos şi-a făcut morişcă cu degetele, a strâns
buzele, a închis ochii o clipă şi, încredinţ ându-se că i-am spus adevărul, şi-a. reluat'vor
ba, urmând mai potolit: — Ei vezi... cum înşală aparenţ ele... Cât pe aci să te supăr. Ştiu
ce simţ itori sunteţ i voi Ardelenii în dai de as
tea... Cum nu, cunosc din ziare pe domnul
Pop şi n’aş vrea, — doamne fereşte, — să
audă cum m’am păcălit... Nu Fau interesat, se
vede, fleacurile noastre... dar îl ştiu un fer
vent apărător în camera din Budapesta... De
sigur... dar, vezi, cum am zice, lăsând la o
parte ori-ce consideraţ ii de persoane...
- In principiu...
— Da, în principiu... îmi susţ in teoria... Dar
să n’o mai lungim... Când vii la Bucureşti ?
Ne-am mutat acum la terasa Oteteleşanu...
Schimbând vorba am alunecat repede peste
acest delicat intermezzo, la care nvam mai
gândit de atunci...GFEDCBA
îmi vine în minte acum părerea înjghebată
pe repezeală de acest drumeţ , ai cărui ochi,
deprinşi să vadă un mediu adevărat româ
nesc, au fost atât de isbiţ ide un tablou străin...
De sigur, că în fond avea dreptate, când
spunea de prăpastia dintre sufletele acestor
două neamuri. Era mult adevăr şi în teoria ce

a

vd
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formulase el în pripă asupra notei specifice,
prin care se disting una de alta manifestările
similare ale popoarelor diferite... Doar toc
mai din aceste note particulare se alcătuieşte
zestrea sufletească a unui neam, cultura lui
naţ ională, cea mai superioară raţ iune de a fi,
prin care se deosebeşte şi se complectează
în acelaş timp simfonia universală a geniului
omenesc...
Judecând sub dcbaZYXWVUTSRQPONM
acest raport al culturii naţ io
nale stările dela noi, trebuie să constatăm fe
nomene din cele mai întristătoare, cari au un
rol hotărîtor chiar şi în micile amănunte ale
frământărilor noastre zilnice. Ce e doar’toată
sbuciumarea aceasta a noastră, un mănunchiu de scriitori exilaţ i în atmosfera chinui
toare a unui spirit străin, ce e dacă nu o^ în
lănţ uire de tresăriri pătimaşe pentru a păstră
neatins patrimoniul unei culturi naţ ionale ? In
acest sens trebuie să fie judecată diferenţ iarea mai nouă şi gruparea din jurul acestui
ziar, care nu e decât mijlocul de expresie al
acestor străduinţ i. Nu e vorba aici de te n d in - fele vulgare ale unor ambiţ ii deşerte, ci de
sbucnirea elementară a unui curent de sim
ţ ire şi de idei, care e o manifestare organica
a evoluţ iei noastre şi-şi găseşte rădăcinile in
solul sănătos al culturii naţ ionale, roma
neşti.
Educaţ ia, cu desăvârşire străină, de care
s’au împărtăşit în şcolile maghiare cărturarii
noştri, a dat naştere unei mentahtaţ i hibride,
care explică în mare parte multele rătăciri de
diferit ordin din viaţ a noastră publica. De
ce-am mai zugrăvi aici povestea trista a unui
suflet în pribegia lui dela căsuţ ă ţ araneasca,
de unde a pornit, până la parchetul lustruit
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pe care-şi plimbă astăzi rostul înstrăinat? Această creştere ungurească cu spoiala ei a
tăcut din cărturarul nostru în cele mai multe
cazuri un rob al obiceiurilor şi particularită
ţ ilor specifice sufletului unguresc. Pierzându-şi în şcoala străină moştenirea adusă de
acasă, neavând putinţ a de-a cunoaşte nici
cele mai însemnate din însuşirile înalte ale
neamului său, în schimb însă îmbibându-se
zilnic de duhul cutropitor al unei culturi fără
nici o notă de înrudire, — acest desrădăcinat
ajunge în mod fatal la o mixtură de precepte
intelectuale şi morale unică în felul ei. Ple
când la drum cu asemenea merinde, cum
poţ i aştepta să păstreze bietul călător o linie
dreaptă? Dacă nu-1 înghite valul, aruncându-1
.la fund, atunci rămâne aşa un rătăcitor fără
cârmă, a cărui luntre şubredă e purtată la în
tâmplare după bătaia vânturilor. Urmăreşte-1
în viaţ ă şi analizează-i toate afirmările dragostii lui de neam. Ai să vezi totdeauna nota
silită, impusă a acestor atitudini voite. Nu
stai în faţ a unei romanităţ i organice, care
i
purcede din fibrele ascunse ale sufletului ro
mânesc, ci în faţ a unor silinţ e cari trădează
truda zadarnică a înstrăinatului. Fraza lui,
i PONMLKJIHGFEDCBA
gluma, gestul, citatele lui, cântecele ţ i se vor
părea toate că vin de undeva de departe,
dintr’o lume stranie şi necunoscută. El poate
să fie un om cinstit, un om cum se cade, un
sincer aderent al partidului pe care-1 slujeşte
cu credinţ ă, dar cu bagajul lui de sentimente
şi de inteligenţ ă el are. să devie pe toate că
rările propagatorul inconştient al culturii un
gureşti şi cu el se plimbă pururea un mic
petec de Budapestă, care lasă urme...
Numai când îţ i dai seama de ravagiile zil
i
nice ale acestui duh străin, când întâlneştiGFEDCBA
#•
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oameni, cari îşi afirmă romanitatea lor cu mij
loace ungureşti, numai atunci înţ elegi adevă
rata primejdie şi grozava nedreptate a apă
sării noastre politice.

v

"

Ca o reculegere târzie, ca o protestare îm
potriva acestor stări nesuferite, s’au ivit în
sfârşit impulsuri tot mai puternice, cari au în
ceput să abată spiritul public al generaţ iei mai
noi de cărturari din această cale greşită. Cu
deosebire deceniul din urmă a avut un rol decizător în plămădirea unui spirit nou, mai apropiat de trebuinţ ele noastre sufleteşti.
— „Orice observator al stărilor dela noi tre
buie să constate, că cei din urmă zece ani
înseamnă o epocă importantă în evoluţ ia
noastră culturală. O mulţ ime de împrejurări
au conlucrat în acest timp, ca rostul sufletesc
al generaţ iei mai nouă să se abată din ogaşa
învechită a credinţ elor de demult. Prin răsări
rea unor personalităţ i pe tărîmul literar şi
ştiinţ ific în regat şi la noi, tineretul ce şi-a
făcut educaţ ia în aceasta perioadă a primit
îndrumări schimbate, din cari şi-a croit o men
talitate aparte. înflorirea literară excepţ ională a
aceştui deceniu, ivirea atâtor scriitori pe ori
zont, înfiinţ area de reviste aici şi dincolo, an
gajarea unor discuţ ii de interes comun, trece
rea mai deasă a graniţ ei, toate astea şi multe
altele au plămădit sufletul generaţ iei ce s’a
format în aceste zile de sbucium rodnic şi
ne-au dat o icoană ale cărei conture mai fine,
mai complicate, se deosebesc de imagina tra
diţ ională a cărturarului ardelean. S’a dat în
vremea asta o revoluţ ie intelectuală din care
ne-am ales cu un „spor de pricepere44. Negre
şit că fermentarea asta a modificat valori şi-a
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dărîmat altare. Pe ruinele diletantismului gol
care furnisa odinioară garniseala „Familiei"
din Orade, —■ s’au ivit talente ce au smuls ac
cente sincere de bucurie şi de durere din su
fletul neamului. S>u înstăpânit convingeri li
terare întrupate din acest nou curent de pro
ducţ ie schimbată. Ne-am ales cu o limbă mai
curata, care cucereşte tot mai mult. Astăzi adolescentul din clasa a şaptea dela gimnaziul
din Blaj — scrie versuri de o formă impeca
bila^ ca şi liceanul din Ploieşti, şi zîmbeşte cu
bunăvoinţ ă pe urma cutărei rămăşiţ e din no
bila trudă alui Ţ ipariu. Pe terenul ştiinţ ific de
asemenea s’a introdus mai multă disciplină şi
severitate, ca în trecut. Cu un cuvânt, genera
ţ ia acestei epoce a fost îndrumată spre orien
tări culturale superioare şi cu deosebire a fost
mai apropiată de normele specifice ale unei
culturi naţ ionale româneşti. E foarte firesc, că
această schimbare a dat naştere unui spirit
critic cu foarte legitime momente de criză.
Tînărul crescut în această şcoală nouă va
avea o frază literară rotunzită, dându-şi seama,
ca idealul naţ ional nu poate fi propagat într’o
limba execrabilă şi cu lipsuri accentuate de
cultură naţ ionala. Dânsul va cere orientări de
cultură generală conducătorilor săi, va întoarce
cu silă capul în fata tiradelor bunului retorism
din batrani, aşteptând o cumpănire reală a
vietn şi a împrejurărilor.
Concepţ ia, cum am zice pur sentimentalăplatomca a datoriilor cătră neam, o va înlo
cui cu raţ ionamentul rigid, care-şi găseşte
temeiul în cifrele statistice. In pornirile lui va
mai sacrifica din capitalul de ipocrizie, acu
mulată în mod fatal într’o vreme de apăsare
politică şi socială. In judecăţ ile, cari privesc
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frământările interne, va fi deci mai răspicat,
având în acelaş timp tresăriri mai dârze şi
mai violente în fata încercărilor duşmane de-a
i-se desfiinţ a patrimoniul sufletesc. dcbaZYXWV
Analizând

deci capitalul intelectual al acestei epoce re
cente, vom desluşi exigenţ e culturale supe
rioare celor din trecut , constatând in acelaş
timp şi un spirit critic mai pronunţ at , ale că
rui preocupaţ iuni se desfăşoară cu deosebire
în cadrele necesităţ ilor tot mai evidente ale
unei culturi naţ ionale'*A)
*

*

*

Acest curent susţ inut şi propagat în mod
firesc de oamenii, cari prin scrisul lor s’au
putut apropia mai mult de sufletul poporului
din care fac parte, îşi găseşte de-un timp în
coace expresia. în coloanele acestui ziar. Se
înţ elege, că în lupta ce-a desfăşurat pentru
modificarea unora din valorile curente, prin
manifestările sporadice de până acum, a ajuns
să se ciocnească de multe ori cu formulele
tradiţ ionale, trezind astfel nemulţ umiri. In acest
chip sânt a se interpreta toate păşirile prin
cari s’a solicitat aşa zisa „premenire* , despre
care s’a vorbit mai des în ziarul „Tribuna*.
Protestările, uneori nervoase şi violente, ale
acestui^ curent nou împotriva stărilor de până
acum, îndrumarea spiritului public la noi spre
această matcă a culturii naţ ionale, — iată iz
voarele din care se hrăneşte tendinţ a de premenire. Nu e deci nici de cum vorba de-o
revoltă de pretoriani împotriva „statului ma
jor*, de-o vâltoare anarhică în contra „şefilor*,
de-o pornire irespectuoasă pentru a necinsti
bărbile albe, sau de smulgerea câtorva fotolii
în areopagul nostru politic...
l) V. Tribuna nr. 73. - articolul meu «O mărturisire».

—
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Nu. Ci e manifestarea acestui spirit nou
sub toate raporturile intelectuale ale vieţ ii
noastre. Acest curent, odată înstăpânit în su
flete, trebuia să ceară cuvânt şi nu poate fi
înăbuşit prin'nici o intoleranţ ă. El trebuie să-şi
facă cursul, pentru a-şi smulge mai târziu bi
ruinţ a. Oamenii cu tact ar trebui să-l apre
cieze şi, în loc de-a se pune împotriva lui,
dând astfel dovadă, că n’au înţ elegere pentru
trebuinţ ele vremii în care trăiesc, mai bucuros
să se silească a prinde cât pot din îndrumă
rile lui binefăcătoare.
Rezumând deci în scurte cuvinte deosebi
rile oamenilor din generaţ ia mai nouă, gru
paţ i în jurul acestui ziar, de credinţ ele cari cu
puţ ine excepţ ii îşi găsesc expresia în coloa
nele „autorizate*4, vom vedea că în realitate
aici se dă lupta între două curente de idei,
pornite din două centre diametral opuse.
(Fireşte, când vorbim de dcbaZYXWVUT
curente nu ne gân
dim la persoane singuratice, cari împinse de
interes s’au ataşat taberei unde nu se potri
vesc prin însăşi firea lor). E lupta între cul
tura naţ ională românească şi mentalitatea pro• dusă de şcoala străină. îşi încrucişează deci
puterile două lumi străine: Bucureşti şi Bu
,
A

dapesta...

Ge credeţ i, pe partea cui va rămânea bi
ruinţ a? In cazul de faţ ă, noi ne mângăiem
cu speranţ a că e pe deplin justificată învin
gerea celui dintâi...PONMLKJIHGFEDCBA
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Prin noi înşine.
j
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In discuţ iile ziarelor, cu deosebire de-un
timp încoace, se agită tot mai des^ o ches
tiune predilectă : împăcarea
dcbaZYXWVUTSRQP
noastră ca gu
vernul. Din lună în lună se iveşte câte-o notă
de trei rînduri la cutare gazetă, în care se
aminteşte declaraţ ia în acest sens a unui po- ,
litician ungur, sau părerile cutărui fruntaş
de-al nostru. Ba, ce e mai mult, alături de
străduinţ ele puţ inilor oameni cinstiţ i, cari des
făşură o activitate în această direcţ ie, ne po
menim încetişor cu o întreagă ceată de aven
turieri, pentru cari apostolatul de acest gen
a ajuns un fel de profesiune, destul de ren
tabilă pentru bucătăria lor. Şi am fi nedrepţ i,
dacă, judecând cu deplină răceală, n’am spune
că în opinia noastră publică aceste tendinţ e
pe ici pe colo găsesc un oarecare răsunet.
Ne mai cumpănind acum raţ ionamentele de
ordin politic, prin cari s’ar putea susţ inea sau
dărîma îndreptăţ irea acestei chestiuni, să ne
dăm seama în treacăt din ce concepţ ie anume
porneşte vânturarea ei şi întru cât sânt juste
rezoanele spiritului public din*, cari e scoasa
la suprafaţ ă.
Aruncând o privire asupra frământării noa
stre din trecutul apropiat,, noi vedem cum
^
acţ iunile politice săvârşite de noi se reduc
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aproape numai la formularea unor juste pre
tenţ ii, la accentuarea când mai slabă, când
mai puternică a postulatelor noastre legitime
faţ ă cu organele puterii de stat, fără a se statori în acelaş timp căile şi mijloacele unei în
tăriri naţ ionale la noi acasă prin puterile noa
stre. Din toate actele noastre politice se răs^
frânge acest principiu de-a statori o formulă
faţ ă cu o situaţ ie nouă creiată de-o lege sau
dispoziţ ie mai recentă prin cari se ţ intea des
fiinţ area noastră, fără a se indica în acelaş
timp mijloacele de resistenţ ă şi fără a se lucra
sistematic la opera de apărare. Din aceste
rezultă împrejurarea extrem de păgubitoare
pentru noi, că până când guvernele, cari
s’au perindat, au mers din succes în succes
în munca lor de destrucţ iune a puterii noas
tre, noi am pierdut pe rând tot ce ni s’a dat
odinioară prin favoarea vremilor şi înţ elep
ciunea fruntaşilor de-atunci, fără a câştiga in
schimb prilejuri noi de consolidare. Aceasta
stare a lucrurilor a dat naştere concepţ iei gre
şite şi prea puţ in potrivite cu normele de
viaţ ă ale unui popor luptător, că soartea noa
stră e în mâna adversarului, că tăria sau slă
biciunea lui are să determine starea poporului
românesc. Prin aceasta s’a mutat oare-cum
centrul de gravitaţ iune al situaţ iei noastre in
afară de noi înşine, contribuindu-se astfel la
înjghebarea unei serii de credinţ e greşite, cari
îndrumau spiritele spre pasivitate şi spre o
cumpănire oare-cum fatalistă a împrejurărilor.
Prin aceasta se explică, între alte neajunsun
ale vieţ ii la noi, şi linia de oboseală ce-o ve
dem adese ivindu-se la suprafaţ a vieţ ii noastre
politice şi poticnirile pe cari ni le aduce des:
curajarea slabilor, ori specula negustorilor şi
ahtiarea aceasta după pace, de care ne

;
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împiedecăm tot mai des ■ în timpul din
urmă.
Nimeni nu :va tăgădui, că în viata unui po
por relaţ iile lui cu toate ramificările apara
tului de putere din statul în care trăieşte sânt
hotărîtoare. Nimeni nu va tăgădui, că regi
mul politic de care-1 împărtăşeşte cârmuirea,
în ale cărei mâni se concentrează toate tor
tele vieţ ii de stat, deci şi însăşi torţ ele lui,
are un rol decizător în desvoltarea unui po
por. E tiresc deci, că până la statornicirea
unui echilibru normal între poporul, care e
elementul susţ inător, şi între guvern, care e
elementul de cârmuire al vieţ ii de stat, nu se
poate aştepta o stare de lucruri prielnica, £
natural deci, ca {actorii conducători ai acestui
popor să tixeze doleanţ ele lor ţ aţ ă cu puterea
ocârmuitoare de stat, dar e tot atât de natu
ral, ca, dacă vor să contribuie la înlăturarea regi
mului păgubitor, să-şi lămurească mijloacele
de întărire internă. Numai în acest chip se
poate pregăti sau accelera schimbarea dorita,
lată aşadar, că necesitatea reclamă nu numai
o linie de conduită ţ aţ ă de adversar, ci o se
rie de îndatoriri faţ ă de tine însuţ i. Trebuie
deci program şi muncă pentru realizarea lui
în sus şi program şi muncă pentru întărirea
ta în jos. Aceasta e concepţ ia elementara,
care se desface din acţ iunile conştiente a.e
neamurilor, cari, în luptă cu aparatul vieţ ii
de stat, au să-şi satistacă necesităţ ile lor.
Judecând în această ordine de idei condu
cerea noastră politică şi spunând adevărul în
treg trebuie să constatăm că acest principiu
<*
al biturcaţ iei nu a fost urmat, că au ramas
covârşitoare acţ iunile pentru a se tixa ţ apoN
turile noastre ţ aţ ă cu cârmuirea statului, taraGFEDCBA
5
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ca această conducere politică să ieie măsu
rile necesare pentru apărarea şi înaintarea de
acasă Cercetaţ i sub acest raport toate actele
şi hotărîrile frământării noastre Apolitice mai
recente şi veţ i vedea nota distinctă a acestei
concepţ ii. Dovada clasică e însuş programul
naţ ional din 1881, care în 9 puncte fixează
pretenţ iile legale ale neamului nostru faţ ă cu
factorii vieţ ii de stat, fără a norma însă înda
toririle faţ ă cu noi înşine, fără a ne da în
acelaş timp o codificare a luptei de-acasă,
cum am zice, un regulament intern pentru ac
tivitatea menită a se desfăşura în cadrele in
iPONMLKJIHGFEDCBA
stituţ iilor ce avem. Ne făcându-se acest lucru
•şi rămânând hotărâtoare în toate actele noa'
stre concepţ ia amintită, noi am fost condam
naţ i să înregistrăm în urma situaţ iei extrem
/
de favorabile a guvernelor ungureşti o serie
de pierderi, tot atâtea rezultate ale unei opere
de dărîmare, fără a putea înregistra un sin
gur câştig politic, rezultatul unei opere de
clădire din partea noastră. De-aici perseveranţ a continuă în reducerea la minim a . pre
tenţ iilor noastre, de-aici politica de renunţ are,
de-aici statornica licitaţ ie minuendă a frunta
şilor, de-aicr momentele de criză în moralul
,
masselor populare.
Evident, că această stare de lucruri nu
poate fi nicijn favorul nostru, nu poate nici
>
să dăinuiască multă vreme. Lumea se întreabă
cu drept cuvânt, unde avem să ajungem, dacă
conducerea noastră politică îşi restrânge /acti
!
vitatea la trei discursuri pe an în parlamentul
din Budapesta, la câteva adunări poporale şi
o serie de .comunicate în presă în caii se afi
şează .proteste platonice ?. Are să se întrebe,
care e acţ iunea conştientă, sistematică, a ace
stei îndrumări politice aici acasă între linii-
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iele putinţ ei create de legile yitrege? Şi va
zice, cu toată dreptatea : comitetul nostru na
ţ ional e reprezentanţ a intereselor neamului; în
această corporaţ iune se găsesc exponenţ ii în
crederii obşteşti, meniţ i a iniţ ia şi îndeplini
acţ iuni pentru întărirea noastră internă. Ei
bine, unde sânt aceste acţ iuni, fără de cari
se părăginesc forţ ele noastre ? De ce acest
interes exagerat al fruntaşilor noştri faţ ă de
cele mai neînsemnate acte d in bucătăria po
liticianismului unguresc şi de ce neglijarea celor
mai importante din năzuinţ ele noastre interne ?
Unde e comitetul naţ ional, chemat a conduce
şi îndruma manifestările # multiple ale vieţ ii
unui popor, unde e activitatea lui pe tărimul
diferitelor ramuri de întărire naţ ională? Cari
îi sânt lozincele, cari îi sânt faptele de j)rdm dcbaZYXW
cultural\ bisericesc , economic? Unde ii gă
sim urmele în parlamentarismul sinodal, me
nit a deslega problemele excepţ ional d e im
portante ale vieţ ii noastre bisericeşti şi şco
lare. chemat a determina atitudinile arhierei
lor, ale preoţ imii şi învăţ ătorimii, tag'mele pe
cari se razimă însăşi existenţ a noastră? Unde
îi găsim îndrumările în variatele şi marile pro
bleme ale luptei noastre culturale şi econo
mice? Că se lucrează pe ici pe colo in această direcţ ie, e adevărat, dar tot atat de
adevărate că în această lucrare comitetul
naţ ional, care prin însuşi rostul iui ar trebui
să fie parlamentul afacerilor noastre in
terne ■, nu-şi are partea lui de activitate. _
Fireşte, că pentru susţ inerea şi jndeplimrea
acestui principiu se cere, pe lângă o serie de
cunoştinţ i pozitive, o însuşire, fără de care
ori-ce gând bun e zadarnic : muncă. Pentru-că,*în acest caz, dându-ne seama, că tre
buie să tr ă îtn prin'noi în ş in e , comitetul na5*
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tional ar trebui să fie o corporaţ ie cu adevă
rat vie, care se susţ ine pe sine şi susţ ine pe
alţ ii într’o continuă fermentare rodnică. Atunci
nu sânt suficiente întrunirile de până astăzi
cu caracterul lor platonic. Atunci se pretinde
o vastă muncă de organizare, care şi-ar ma
nifesta influenţ ele în toate ramificările vieţ ii
noastre publice. Atunci am avea broşuri de
propagandă, — de sigur nu ca cea dela Bra
şov, — am avea o organizaţ ie de partid, am
avea o serie de acţ iuni conştiente pe toate
terenele. Se ’nţ elege, că numai atunci s’ar
putea vorbi de-o reală conducere politică a
(
poporului nostru, care .astăzi tînjeşte copleşit
de mizerii, sau dibuieşte mai departe în puterea inerţ iei seculare.
In dcbaZYXWVUTSRQPONM
această ordine de idei s’au lansat în zia
rul „Tribuna* multe propuneri, ca d. e. acti
vitate din partea comitetului pentru salvarea
şcoalelor poporale, pentru pregătirea unei
opere statistice, scoaterea de broşuri, aran-PONMLKJ
jarea adunărilor poporale şi alte multe pro
iecte, cari ţ inteau la consolidarea noastră. In
loc sa fie primite cu bunăvoinţ a cuvenită ace
ste accente critice, izvorîte din cele mai bune
intenţ ii, ele au fost strivite cu o intoleranţ ă
neobişnuită,# strigându-se în cele patru unghiuri
„tradare* şi aruncându-se epitete injurioase
oamenilor dornici de o inovaţ ie. Natural, că a
te îngrădi în faţ a oricărei premeniri şi a pro
testa in numele sfintei „solidarităţ i naţ ionale**
de cateon ţ i-se cere muncă şi hărnicie, e cu
. mult mai comod. Dar cu această comoditate
noi nu ne ducem departe. Dacă orice întreprindere, orice societate nu poate fi îndrumată
decât de-o muncă sistemaţ ică, cum să poată
11 călăuzite pe drum buns destinele unui po
por. Dacă şi societatea noastră pentru* crea-
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tea unui fond de teatru scoate la an o carte,
un anuar, cui îi poţ i lua în nume de rău- când
rămâne dureros atins, văzând activitatea atât
de subţ irică desfăşurată la noi în faţ a unei
conferenţ e naţ ionale, din care lumea se alege
abia cu impresiile fugare ale unui discurs de
ocazie, spus pe repezeală?...
Desigur, că s’au ivit pe ici pe colo note
răzleţ e, cari tradau oarecari nemulţ umiri şi nu
aveau alt scop decât o îndreptare a lucrurilor
în favorul nostru. Cu deosebire în generaţ ia
mai tînără a prins tot mai puternice rădăcini
credinţ a, că în loc de a se exagera importanţ a
păşirilor noastre faţ ă de duşman, mai bucuros
să ne pătrundem de ideia, că trebuie să trăim
prin puterile noastre şi să desvoltăm astfel o
muncă mai intensivă la noi acasă. In această
direcţ ie s’au înfiripat toate criticele publicate
în timpul din urmă în ziarul „Tribuna*, excepţ ionând, fireşte, violenţ ele războiului pe care
a fost silit să-l poarte pentru a nu fi exter
minat.
iPONMLKJIHGFEDCBA
Cumpănite cu judecata omului obiectiv, aceste dorinţ e sânt cât se poate de juste. Nu-i
nici o lipsă, ca cineva să fie un straşnic astro- ‘
nom al „constelaţ iei europene*, e destul să
aibă mintea limpede şi sentimentul realităţ ii,
i
ca să-şi deie seama, că în viaţ a noastră poli
tică sânt necesităţ i superioare unui discurs din
palatul de pe malul Dunării şi că salvarea
unei şcoli poporale a unui cătun românesc din
ghiarele guvernului e mai importantă, decât
un toast diplomatic pentru contele Tisza la
prânzul preasfântului ain Arad. Fiindcă, oricât
ar fi de supărăcioşi fruntaşii noştri, noi nu pu
tem ascunde adevărul, că soarta politică a
' neamului românesc poate fi mai degrabă în-GFEDCBA
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drumată pe cărări bune de vrednicia lor, decât
de ^slăbiciunea^ adversarului şi că, indiferent
dacă ne împăcăm sau ba cu guvernul ungu
resc, la urma urmei singura iormulă hotărîtoare a existenţ i noastre rămâne: dcbaZYXWVUTSRQPO
prin noi
■

înşine.

!
J

. Cetitorii imparţ iali pot judeca, dacă criticele
şi aprecierile izvorite din asemeni consideraţ ii
publicate în acest ziar merită o serioasă cum
pănire sau stigmatul „trădării" şi măciuca in
toleranţ ei. Judecând îşi va trage seama şi
daca trebuie să sprijineasca mai departe un
astfel de organ sau trebuie „boicotat pe toată
lima şi scos din casele româneşti14.
*
Să judece.
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Adevăruri.

Ij
1GFEDCBA
!

Cer iertare cetitorilor pentru obo
seala ce le-am pricinuit prin 'paginile
de până acum, cari au avut menirea
să lămurească dreptul de existentă a
unei instituţ ii, împotriva căreia din
motive străine de interesele generale
ale neamului s’a pornit o violentă şi
nedreaptă campanie de distrugere. Am
socotit însă, că e o datorie morală a
mea ca, după provocări fără sfârşit,
să dau lămuririle şi justificările cari
nu mai puteau fi refăcute, fără a arunca
prin aceasta o umbră asupra intentiilor curate ale unor oameni cinstiţ i. De
sigur, că pe cât de dureroase au fost
pentru publicul cetitor, pe atât de amare
au fost pentru cel ce-a prins într’un
mă.nunchiu aceste constatări triste. Cu
toată; amărăciunea însă, ce-ţ i inspiră
pornirile de duşmănie intre fraţ i, în
aceste zile când numai închegarea de
săvârşită ne poate salva de urgia va
lului cutropitor, cu 'toată întristarea
I

î
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ce-ti lasă în suflet clipele destul de jal
nice prin cari ne strecurăm acum, totuş avem mângâierea, câ orice luptă,
fie cât de îndărătnică, pentru susţ ine
rea adevărului, cu toate desavantagiile
ciocnirilor trecătoare, nu poate fi pă
gubitoare. Pe lângă folosul incontesta
bil al acestor frământări, cari au fost
un prilej de-a ne cunoaşte pe noi în
şine, scoţ ând la iveală multe patimi
cari dormitau în umbră, trebuie să re
levăm că discuţ iile noastre au avut
darul de-a sgudui puţ in opinia publică
din apatia ce-o cuprinsese în vremea
CQ
din urmă şi, cu notele de sinceritate
răspicată ce s’au aruncat, au distrus
o seamă din formulele unei ipocrizii
tradiţ ionale.
Apropiindu-ne acum de sfârşitul con
statărilor noastre, de sigur prea pri
pite, pentru a putea lumina măcar în
parte năzuinţ ele cari se desprind din
dorul de muncă a unui mănunchiude
oameni, ne va fi îngăduit a le grupa
din nou în câteva cuvinte, pentru a
putea fi cumpănite cu toată uşurinţ a
de către cetitorul, care are dreptul să
ceară lămuririle cele mai precise.
lată deci adevărurile cari au fost fi
xate în scrisul nostru:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
1. Ziarul „Tribuna”, apreciind necesi-
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tatea de a se închega astăzi toate forţ ele noa
stre, pentru a asigura astfel o păşire uni
tară împotriva duşmanului comun, prin pu
blicarea articolului „Treuga Dei“ a făgă
duit readucerea discuţ iilor publicistice la ni. vel princip iar, curmând orice atac personal
şi pregătind astfel calea bunei înţ elegeri
între fraţ i. De acest angafament s'a ţ inut\
cu toate loviturile îndurate, cu toată ne
dreptatea evidentă ce i-s-a făcut prin aşe
zarea ziarului y>Românul*, ca organ de con
curenţ ă, tocmai în Arad, timp de-o lună şi
mai bine. Cu toate aceste unii dintre frun
taşii noştri au început din nou o campanie
şi mai violentă pentru distrugerea » Tri
bunii^. Această campanie s'a redeschis prin
publicarea broşuriidlui Alexandru Vaida:

V

Tisza—Mangra şi „Tribuna*, prin răs

'

pândirea ei de către organul autorizat al
com itetului naţ ional în mii de exemplare,
prin introducerea injuriilor în casele ţ ără
neşti şi prin nenumăratele articole de-o vă
dită rea voinţ ă, publicate în o parte din
presa dela noi şi din România. Rămâne
deci stabilit faptul, că urzitorii noi ai re
gretabilelor înduşmăniri mai recente sânt
numiţ ii factori şi că răspunderea pentru stă
rile triste de azi şi din viitor nu cade în
sarcina ziarului „Tribuna"II. Detractorii de astăzi ai ziarului » Tri
buna « sânt tocmai susţ inătorii de ieri, cari

!
I QPONMLKJIHGFEDCBA
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vreme wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
de-an deceniu şi meu bine au lucrat
în netulburată tovărăşie,, diriguind acest or
gan de publicitate împreună cu proprietarii
i
i
de astăzi, cu cari de vre o jumătate de an
au ajuns La ceartă. Acest ziar , în jurul că
i PONMLKJIHGFEDCBA
ruia s’au grupat în timpul din {irtnă con
deiele de seamă, din generaţ ia mai nouă, a
fost înainte cu iui an sărbătorit de toată
obştea românească^ în frunte cu duşmanii
lui de astăzi, cari atunci i-au adus iele
mai mari laude, iar acum vor să convingă
lumea, că dela întemeiare a fost o primejdie
1
naţ ională. Dela praznicul amintitelor tă
i
t
1
mâieri şi până astăzi, „Tribuna* ria să
vârşit nici o greşeală prin care ar merita
oprobriul unor. oameni obiectivi, călăuziţ i
de interesele generale ale neamului. Cu
toate acestea e zilnic acoperită de insulte ;
'4 manifestându-se cu-o înverşunare crescândă
tendinţ a de-a se pune ' stăpânire pe pro
\
prietatea materială a acestui ziar, fără
a se ţ inea seamă de împrejurarea, că scrii
torii grupaţ i în jurul lui dau cele mai de
pline asigurări pentru o ţ inută absolut ire
proşabilă şi corectă.
4

III. Pentru a se discredita » Tribuna* în
faţ a maselor de cetitori^ a fost inventată,
în mod falş şi tendenţ ios calomnia, că ar
întreţ ine legături ascunse cu călugărul
M angra. Rămâne constatai adevărul, că tocmai în coloanele acestui ziar s'a săvîrşit
; .
I:

î
I
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politică a numitului transfug, carePONMLKJIH
din zilele dintâi ale căderii lui morale a
fost înfrânt de intransigenţ a » Tribunii* .
S’a arătat, că pentru acreditarea insultei cu
»tr udarea* au fost folosite excerpte din ar
ticolele scrise de oameni, cari, în numele
cinstei şi aptitudinilor ce reprezintă, sânt
invitaţ i la. colaborare de înşişi dectractor i
acestui ziar. E evident deci rostul şubred şi
imposibil al acestor calomnii izvorîte din
patimă.
IV. Din discuţ iile urmate de-o vreme în
coace în publicistica noastră se desprinde
constatarea obiectivă\ că o mare parte din
loviturile, cari se aplică astăzi ziarului » Tri
buna*., purced din intoleranţ a cu care se
primeşte la noi accentuarea critică a mul
telor noastre neajunsuri. Acest organ e apărătorul libertăţ ii de gândire, a cărei înă
buşire e dorită de unii oameni, cari înadins
confundă rostul lor cu »solidaritatea na
ţ ională şi disciplina de partid « .
V. Aceşt ziar e o tribună liberă, în ju- ■
rut căreia dau grupat scriitorii cei mai de
seamă din Ardeal, cari, în deplină frăţ ie
tate cu tovarăşii lor din Regat, îşi desfă
şură activitatea de regenerare a vieţ ii noa
stre culturale şi politice. Convinşi, că munca
lor nu poate constitui o tradare şi talentul
lor un pericol naţ ional, aceşti scriitori cred
că pot avea un rost în vârtejul frământă-
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rilor wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
de astăzi ale poporului nostru şi că
lăuziţ i de această credinţ ă ei merg înainte ,
suportând batjocurile şi insultele mândrilor
noştri fruntaşi, cari vorbesc îa numele »experienţ ei politice «.
VI. Din linia de conduită, urmată de zia
rul » Tribuna*, poate desluşi orice judecător
nepreocupat stăruinţ a de-a se îndruma spi
ritul public la noi spre-o cultură naţ ională,
primejduită de influentele străine ale impor
tului de suflet unguresc în mentalitatea cărturărimii noastre . Acest ziar a devenit ecoul
legăturilor de unitate sufletească cu Re
!0 QP
gatul, create cu deosebire prin înflorirea li
terară â deceniului din urmă. M ulte din
ciocnirile acestui ziar se pot atribui tocmai
antagonismului firesc dintre reprezentanţ ii
unor concepţ ii izvorîte din două curente cul
turale diametral opuse.
VII. Credincioşi principiului de-a ne salva
neamul mai mult prin noi înşine decât prin
aşteptarea platonică a unor constelaţ ii po
litice, a căror fixare nu poate fi influenţ ată
de puterile noastre, scriitorii acestei gazete
au cerut o mai vie şi mai sistematică muncă
comitetului nostru naţ ional, care pentru cri
ticele ce i-s’au adus a răspuns cu-o violenţ ă
neobişnuită la noi !

!

1

Iată adevărul întreg- asupra situaţ iei
nespus de triste ce s’a creat în pu
blicistica noastră. Cetitorii n’a\i decât
P

/

7 7 wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

să puie la cântar aceste constatări, să
cumpănească calmul cu care au fost
formulate, să asemene tonul în care
sau spus cu epitetele de cari sunt
saturate coloanele ziarulu autorizat şi
apoi să-şi tragă seama pe partea cui
e dreptatea. Să se gândească în acelaş
timp, întru cât a fost şi este justificată
toleranta acelora dintre fruntaşii noştri,
cari în aceste zile extrem de grele
H,QPONMLKJIHGFEDCBA
propagă desbinarea şi — ce e mai
regretabil, — introduc în masele tâ*
rănimii germenul certelor disolvante.
Potrivit judecăţ ii obiective, cu care'
IV
se vor alege, să-şi aranjeze pe viitor
simpatiile, arătându-şi multymirea sau
osânda, după cum vor crede de cu-.
viintă.
Cu aceste am încheiat de astădată
constatările de ordin general, pe cari
le-am prins în alergarea condeiului,
dar pentru cari, pornind din iubirea
de adevăr şi din intenţ ii curate, luăm
toată răspunderea. Mai rămâne, ca
scriitorul acestor rânduri să spuie o
seamă de cuvinte potolite, drept răs
puns la scrisoarea deschisă a dom
nului Alexandru Vaida.

Scrisoare deschisă cătră d. Alexandru
Vaida.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
Iubite amice!

i

'

iGFEDCBA
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Să scriu, să nu scriu?... Sunt aproape
două săptămâni, de când am isprăvit ar
ticolele, pe cari jmi le-a adus în condei
cartea ta de-la Braşov. Le-am aşternut a. tunci pe liîrtie, în pripă, turnându-se gîndurile în unde limpezi, cari curg fără ză
bavă, ca toate undele cuprinse în matca
adevărului. Spuneam acolo credinţ e, cari
privesc frământarea zilelor noastre şi
aduceam în alergarea condeiului păreri
despre lucruri şi oameni. Şi-acum, când
la chemarea ta, trebuie să-mi ridic glasul
pentru a mă apăra pe mine, acum simt ca
• o povară pe umeri, simt o silă de vorbă
şi cuvintele fug dinaintea mea, uitându-şi
parcă îngăduinţ a lor de odinioară.
Adevărat! Ori-cât de des mi-am co
borât pe hârtie crâmpeie din sbuciumările
inimii, totuş până astăzi am rămas cam
străin, de meşteşugul de-a vorbi despre
mine însumi. * In vârtejul vieţ ii nva că
lăuzit totdeauna credinţ a, că sufletul unui

C

-

u
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scriitor treime să fie o lentilă, în care se
concentrează sentimentele celor mulţ i. In
această credinţ ă mi-am înăbuşit atâtea
şi atâtea dureri intime, pe cari chiar ar
monia ritmului le. ispitea să-şi spuie taina
lor ascunsă. Le-am înfrânat şi le-am pus
zăgaz în multe rânduri. O pornire de sfială
şi cuviinţ ă îmi şoptea parcă: Ce pot trage
în cumpănă bucuriile şi durerile tale. pi
♦
cături din vastul ocean al vieţ ii? Deschide
largă fereastra şi ascultă viforul de-a fără.
pătrunde-te de măreţ ia lui grozavă şi
smulge cât poţ i din mugetul lui.
Cam în acest chip m’am povăţ uit
până acum şi de-a cei a îmi cade nespus
de greu astăzi să aduc justificări de ordin
personal într’o chestiune unde numai ' o
judecată greşită poate găsi alte îndrumări
• decât cele izvorâte din cumpănirea bine
lui obştesc. Dacă totuşi o fac e. că vreau
să lămuresc din acest prilej împrejurarea
destul de întristătoare pentru* mine. că
gândurile noastre în apreciarea unor iu
da loviri ale vieţ ii, nu merg alături, ba —
dună-c um $*ar părea. — au. apucat cărări
/potrivnice...
'Mi-se pare cu totul ciudată concepţ iape care se sprijineşte scrisoarea ta, când
crezi.,că cine ştie ce dorinţ i neîmplinite
mi-ati inspirat ..rolul^le-o jumătate de au
încoace în viaţ a noastră publică”, şi când GFEDCBA
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gândeşti, că prin acordarea unor favoruri
— Ja cari niciodată n’am râvnit — aş pu
tea fi îndulcit, ca să-mi pun strajă gurii,
ori să mă dau la brazdă. Ai fost în mare
rătăcire scriind aceste rânduri, din care
acum aleg cu durere, cât de rău am fost
înţ eles în sbuciumul ce mi-s’a desfăşurat
adese sub ochii tăi... Doamne! Stau şi so
cotesc acum... Să fi urmat în drumul meu
povaţ a unui egoism căldicel,' cu cât mai
netede mi-ar fi astăzi cărările vieţ ii... Atunci aş fi rămas dela început izolat în
singurătatea splendidă a artei senine, aş
fi ascultat din turnul de ivoriu cântarea
sferelor şi din răcoarea dulce a Olimpului
aş fi trimis tot la două săptămâni madri
gale parfumate... Atunci aş fi astăzi „în
cununat de glorie” şi aş fi fost privit
de compatrioţ ii mei ca un mic obiect de
lux, care e purtat la sărbători. Atunci nu
eram acoperit de insulte în gazeta voa
stră autorizată, nu s’ar fi curmat diti
rambii ce mi-a împletit — (vai, de-atâtea
.ori, încât eram pe calea de a-i crede) —
bunul meu profesor Goldiş, atunci d. Cicio Pop nu mi-ar fi strigat lecţ ii de naţ io-^
nalism spus în cel mai forţ issism avânt
de o tipică oratorie românească... A tunci... — Dar să punem capăt acestor
dulci viziuni gâ di Ut o are... Să revenim
mai bucuros la realitatea dură a unei
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vieţ i, care a preţ uit mai mult vâltoarea
de patimi din jurul ei, pe cari a căutat
să le înţ eleagă, decât contemplarea dela
distanţ ă a războiului... Să încercăm deci
a schiţ a în pripă conturele unei mici spo
vedanii şi să cântărim în treacăt, ce pă
cate grele am scrise la răvaş...

Voi spune în câteva cuvinte care este dcbaZYXWV
„rolul” meu, de care tu, iubite amice, cum
spui „în adins ” ai evitat să te ocupi, ca

şi când în acest chip mi-ai face serviciul
prietenesc de a mă scuti de-o mare ruşine.
Iată, eu sunt mai nemilos cu mine şi-mi
mărturisesc cu inima liniştită păcatul.
Nici nu-mi trebuie vorbe multe, fiindcă
în articolele, scrise sub ochii cetitorilor,
e întreg acest „rol”, pentru care, fireşte,"
iau toată răspunderea. Acolo se spun o
seamă din credinţ ele ce mă îndrumă şi a
căror dărâmare îi stă în voie ori-cui.
Taine nu am, legăminte ascunse 'ase
menea.
Cu deosebire două motive m’au fă
cut să rămân mai departe între scriitorii
ziarului ,,Tribuna ”, cu care niciodată în
viaţ ă nu am avut şi nu am nici astăzi altă
legătură, decât relaţ ie de colaborator.
Aceste două principii sunt: susţ inerea li

bertăţ ii de gândire şi apărarea unei înstituţ iuni , pe care o socot folositoare inte- GFEDCBA
6
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de lună, când pribegeam printre străini.
Ceteam acolo departe „Tribuna”, care-şi
urma linia de veche intransigenţ ă, în
vreme ce eu ţ inând ogaşa unor credinţ e
de demult, pe cari le mai spusesem între
aplauzele voastre, prietinii mei mai mari
de-acasă, îi trimiteam rândurile mele...
Aşa fără nici o tulburare, au mers lu
crurile frumuşel înainte, până într’o di
mineaţ ă de Octomvrie la Paris, când unul
dintre prietinii d'in Arad' mi-a trimis o
scrisoare în care, fără a-mi putea aduce
un singur motiv acceptabil, îmi cerea din
pricini pur personale, să-mi întrerup co
laborarea la ,sTribuna \ Ce se întâmplase,
mă iog? Ce să se întâmple? Iaca, un lucru
atât de obişnuit în lumea noastră, răpită
de vârtejul unor preocupaţ ii destul de
înguste: prietinii mei din Arad, pe cari îi
lăsasem la plecare într’o simpatică tovătăşie, s au certat, cum vedeam din s c n sori, s’au certat rău de tot. Vorba era acum, ca cei supăraţ i pe cei din jurul Tribumi’ să le taie apa dela moară la ceşti
din urma, trăgându-ne de mânecă pe
noi colaboratorii gazetei.
Pe tema asta s’a început o campanie
naştiuşnica. Sau mişcat oamenii, li s’au
^ormomt interesele, li s’au moptat 1 ru
bedeniile, s au făcut călătorii de „
capaci-
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tare” în dreapta şi stânga, s’a angajat
nn vast aparat de organizare pentru a .se
dSstfcfbge o instituţ ie, «care nu avea nici
o vină. Fireşte, că acolo departe, nici eu
nu iputeam fi lăsat în pace să contenipiez cutare colţ din muzeul Carnavalet,
trebuia să fiu „capacitat”. Ce-a urmat, a
fost o adevărată tortu/ră. S’a pornit un
potop de telegrame, scrisori recoman
date, scrisori expres, cărţ i poştale. încât
factorul care urca treptele atât de des
până la odăiţ a mea din etajul al treilea,
mă privea cu mirare şi neîncredere.
Prieteni, la cari ţ ineam, oameni cu cari
nu schimbasem trei vorbe, îmi trimiteau
zilnic pachete de insulte la adresa ,,Tri
bunii”. In această ceată, mi-aduc aminte,
ai fost şi tu cu o lungă, foarte lungă scri
soare. Toţ i vorbiaţ i cam la fel: Scumpul
nostru, mult preţ uit prieten, „condei de
aur”, om de omenie, să trăieşti la mulţ i
ani, te îmbrăţ işăm de nenumărate ori.
las-o dracului „Tribuna”, căci cei care o
ţ in sunt şarlatani, etc. etc... Acuma eu.
păcatele mele, ce era să mă fac, acolo pe
malul Senei ? Scoteam „Tribuna din buzunar, o ceteam, o răsceteam, căutam
înţ elesuri ascunse. vNu găseam nimic.
Era tot gazeta cea veche, de care erau
înamoraţ i amicii mei până alatăieri. De
sigur, că nu m’am putut dumeri şi astfel
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le-am răspuns Ja. fel tuturor oamenilor de
acasă: Dragă domnule, iubite prietene,
mulţ umiri pentru complimente, să tră
ieşti la mulţ i ani... Cât despre „Tribuna”,
te rog să mă lămureşti ce-a păcătuit, că
eu nu văd nimic... înţ elegi, că eu ţ in la
D-ta. dar pentru Dumnezeu, lasa-mă să
ţ in ceva şi la mine... Bagi de samă, că nu
pot fi mutat, aşa dela o casă la alta, din
bun senin... Asta merge cu niţ ică ru
şine... Eu nu pot admite, că am fost atât
de orb, ca să cad într’o bandă de hoţ i.
Vreau să-i prind întâi cu ocaua mică.
Arătaţ i-mi deci infamia, să pot înjura şi
eu. Până atunci însă, fără supărare, nu
pot arunca eu pietrii în casa unde am
fost oaspe primit cu /braţ ele deschise....
— Cetitorii îşi aduc aminte, că în acost sens am fost nevoit să public mai
multe declaraţ ii, atât singur, cât şi, după
întoarcere, cu prietenii mei Agârbiceanu
şi Lupaş. Ştiu şi aceea, că afară do înju
răturile de rigoare, 11’am primit nici o
ex pl icaţ ie acceptabi 1 ă.PONMLKJIHGFEDCBA
i
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Acum, înainte de-a urma mai departe
această jalnică comedie, iubite prietene,
îngăduie-mi, te rog, să deschid o paranteză şi să judecăm împreună corectitu
dinea procedeului meu. Tu îmi vorbeşti
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ca multă duioşie de „dragostea ce ini-a
dovedit un neam întreg şi de Înaltele dato
rii de ordin moral faţ ă de numele ’ meu.
Fă-te judecătorul meu, tocmai în nume
le acestor Jozince. Gândeşte-te, n’am purces corect, când păstrându-mi vechia
convingere , faţ ă de un lucru, care. întru
nimic nu s’a schimbat, urmez şi mai de
parte aceiaş linie de consecvenţ ă în apre
ciere? Nu e aceasta o elementară „dato
rie de ordin moral?” Era „moral'’ oare
să mă las tivit de voi, împotriva credin
ţ elor mele, şi să-mi pun toate puterile, ca
să desfiinţ ez o instituţ ie înjghebată cu PONMLKJIHG
I
atâta trudă şi menită a se îndrepta, dacă
a greşit, nu a se şterge de pe faţ a pămân
■J
tului? Pune mâna pe inimă şi judeca cu
:
mintea omului desrobit de patimă. Ast
fel de pilde de „disciplină” crezi tu, că
trebuie să deie unul dintre scriitorii bie-‘
tu lui nostru neam cu sufletul covârşit
!
de reminiscenţ ele umilinţ ei istorice? Eu
cred
aşa.
Dimpotrivă,
am
credinţ
a
ne
nu
strămutată, că mâna unui om e vrednică
să ţ ie un condei numai pînă în clipa, cînd
!
|
acest instrument, ascultând îndemnul ini
mii, e armă pentru apărarea convingeri
lor, pentru susţ inerea libertăţ ii de gândire.
Îndrumat de această judecată m’am îm
potrivit tuturor chemărilor dulci şi tutu
ror ameninţ ărilor bătăioase, cari nu m’au
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înfricat. Am o mângâiere din cele mai fru
moase, că în această cale a mea am putut
merge alături cu o seamă de distinşi prie
teni, călăuziţ i de aceiaşi pornire, cum sînt
pe lângă cei mai de seamă scriitori ai ge
neraţ iei tinere din Regat, toţ i scriitorii
dela noi în frunte cu: dcbaZ
Sextil Puşcariu.,
Alexandru Giura , Ilarie Chendi , loan Agârbiceanu , loan Lup aş , V. C. Osvadâ ,
Onisiţ or Ghibu , Gheorghe Pop şi alţ ii.
r
Gândeşte-te, iubite prietene, tu care ai
darul dela Dumnezeu de-a înţ elege poate
mai mult decât unii din tovarăşii tăi tai
i
nele sufletului de scriitoîr, gândeşte-te,
dacă această ceată de oameni ar mai ţ i
nea cu îndărătnicie la acest ziar, dacă ar
mai îndura batjocuri şi injurii din clipa
când s’ar fi convins, că nu apără o cauză
dreaptă şi nu susţ in o instituţ ie utilă inte
reselor naţ ionale? Gândeşte-te şi sunt pe
deplin încredinţ at, că în noul răspuns ce
voi primi din partea ta', nu vei mai invo
ca „înalte datorii de ordin moral", fiind
că te vei convinge însuţ i, că tocmai pen
tru împlinirea acestora îndurăm astăzi
loviturile tale.

Ce-a urmat de aci înainte, se ştie.* Au
venit împletiturile de fulgere ale domnuJui Aurel C. Popovici, cari îngrozeau at-

f
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moşiera cu pocnete fioroase, Au trecut
şi aceste, spulberate de cele dintâi raze
ale adevărului. Cetitorii ştiu, că la provocările mele repetate de-a se lămuri,
d. Popovici n’a mai dat nici un răspuns.
Ce s’a desfăşurat mai departe, e în ade
văr ;foarte instructiv pentru iumea dela
. noi. E instructiv, fiindcă vezi prin ce po
pasuri e purtată cinstea unui om nevinovat, care în pornirea pătimaşă a deaproapelui orbit, e tîrît tot mai jos şi în trei
Juni de zile ajunge să fie stropit cu noroi,
de aceleaşi mâni, cari îi aprindeau tă
mâie. Scriitorii grupaţ i în jurul acestui
ziar au fost invitaţ i-în termini călduroşi
să colaboreze la „Românul ’, iar când au
refuzat, s’a început lăudabil a operă de
a-i discredita în faţ a publicului. Mai în
tâi batjocuri în convorbiri particulare,
apoi note jignitoare la gazetă şi aşa îna
inte. S’a scos la iveală fantoma „ti udă
rii”, s’au scris scrisori cetăţ enilor dela
Brăila, s’a început vânătoarea după abonaţ ii „Tribunii”, s au ţ inut îcliseursuri
indignate studenţ ilor din Pesta şi î»
sfârşit, când s’au încercat toate fără re
zultat/când se potolise lumea şi nu se
mai aştepta la nimic, ai venit tu cu carT
tea „dovezilor”
Doamne sfinte, cu atâta energie risi
pită zadarnic, câte lucruri bune se pu• 4*
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fce.au pune la oale pe seama bieţ ilor
şfcrii sătenii din eorcnl Arpaşului...

V

o

no*

Dar să ducem mai departe firul. N’a
fosfc de-ajuns, ca In ziarul vostru aţ i ti
părit. ne mai auzite înjurături la adresa
unei gazete unde scriu atâţ ia oameni
cinstiţ i, n a fost destui, că aţ i dat dru
fi7 G
mul unor scribi importaţ i dela Bucure
şti sa introducă în publicistica noastră,
■r
m tradiţ ionala cinste ardelenească, ob
scenităţ i de mahala. A trebuit să vă vedern ducând cearta în mijlocul ţ ăranilor,
adunaţ i Ja Lugoj din toate înfundăturile
satelor, ca să asculte pe părintele Lucacin. venit anume dela Să tui ar să facă dcbaZYXWV
prost pe subsemnatul... A trebuit să se
zădărnicească, mintea senină a ţ ăranilor
din Banat eu povestjea ., trădării” şi
înalte rezoane politice au cerut, ca eu
să fiu prezentat drept ..perfid” care pro
povăduiesc -preoţ imii părăsirea partidu
lui naţ ional...
► Stai şi judecă, iubite -amice, pe ce
pantă au ajuns lucrurile ' acum, când
patima şi intoleranţ a voastră ş’a ridicat
la apogeu! (-a mâne ne vom pomeni şi
noi cu epitetul de trădători şi Agârbieeanu şi Lupaş şi alţ ii şi eu, toţ i cari
prindem în condeiul nostru crîmpeie din
sufletul acestui popor chinuit, în vreme
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ce veţ i întrona ca pilele de cea mai înal
naţ ionalismului,
pe
ta , întrupare
a
proprietarii celor tnai straşnice corziGFEDCBA
vocale dintre oratorii dela Lugoj.. Dâ-ţ i
.
seama: că se strică lumea de rîs în faţ a
Gândeşte-te
la
acestei situaţ ii ridicole,
destrămarea morală; pricinuită în sufle
tul curat al ţ ăranilor de această propa
gandă nenorocită, Fă-ţ i socoteala, că
dacă ne-ar lăsa., inima să ne folosim de
mijloacele voastre, am putea aduna şi
î
mie
de
ţ
ărani
aici
în
Sibiitu
PONMLKJ
noi vre-o
cari să strige ..vivat” şi să-şi asvârle că
ciulile când eu vă batjocoresc dela tri
bună... Fiţ i liniştiţ i. însă, nu se va întâm
pla. fiindcă se mai găsesc oameni cari
înţ eleg*, că acest fel do propaganda nu se
chinină ,VSoUdanlatr.
dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
naţ ionala \ ci anarr-hic.'

Cumpăneşte, te rog, aceste rînduri
potolite şi dă-ţ i scama de marea nedrep
tate cu care loveşti o cauză cinstită. Cât
despre invitarea ce-mi faci de a mă în
toarce în comitet, ce să zic? Ţ i-aduci atninte, că nram retras astă iarnă numai
din motivul, că fiind ,în străinătate, n’am
putut asista la şedinţ e. Acum însă, când
văd această intoleranţ ă, aceste patimi
fără frîu, mă gândesc de ce să-mi mai fac
calea întoarsă în areopagul la ale cărui
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sfătuiri în „calitate de membru"
cum spui tu — numai odată am luat
parte, dar în necailitate, am alergat ani
de zile în nenumărate rânduri? De ce?
Ca să ne certăm şi acolo? Nu-i destul, că
de vre-o jumătate de an nu mai conte
nim la gazetă? Nu. Mai bine rămân acasă. In sfârşit, dacă vrei să te rogi lui
D-ze.ii, o poţ i face asta şi într’un colţ se
nin de natură, nu e absolută nevoie să te
duci la sinagogă, cu un corn în frunte şi
cu cearceaful de rigoare... Eu am să ră
mân deci şi mai departe în ungherul meu
solitar, mulţ umindu-ţ i frumos pentru
mandatul tău dela Arpaş, la care ai dori
să „renunţ i" în favorul meu şi pe care te
rog să-l porţ i înainte cu sănătate şi
vrednicie. Eu sînt îndestulit deocamdată
cu un condei şi-o călimară, păstrându-mi
credinţ a, că ori cât ar protesta de ener
gic d. Csicso Pop, tot înseamnă ceva şi
acareturile astea
Şi acum sa ne despărţ im liniştiţ i şt
fără supărare. Fiecare să meargă pe dru
mul unde îl povăţ uieşte mintea şi inima
lui. Tu vei uima mai departe calea înce
pută de a chema lumea la război de ex
terminare, eu, sătul până în gât de acea•stă frământare stearpă, mă voi trage,
poate, odată în bârlog, .ne mai tulburând
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apa... Cine ştie?... Ori şi ce s’ar întâm
pla însă, sânt pe deplin încredinţ at, că
am săvârşit o faptă bună şi-am urmat o
linie dreaptă... îl’a îndrumat îri ţ inuta
P
!
mea conştiinţ a morală pe care o trezesc
în suflet frumosul şi adevărul. Şi de
aceea îndur cu fruntea senină ploaia de
. injurii cu care am fost năpădit în vre
1
mea din urmă.
îmi vii>e în minte o poezie de dcba
Richard D ehm el , pe care o traduc aici,
ştiind că dispreţ ul tău pentru versuri nu
• e tocmai aşa sdrobitor, ca al altor frun
j
taşi de ai noştrii. Mi-se pare, că în câte
va nuanţ e reoglindeşte puţ in din nota si
'
tuaţ iei.
i
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Ascultă:

Tragedie.
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Se vdiera norodul în pustie
Cu trupul stors şi chinuit de sete...
Abia o stinsă, palidă fecioară,
Cu ochii stinşi cerşind un ajutor,
. îşi îndura în linişte arsura ,
Căci mai adânc decât cumplita sete
în pieptul ei săpa durerea mută ...
Atunci, din zarea roşe de văpaie
Crescând în drum, ş’ci desfăcut un om
Şi mâna lui a ridicat srăinul...
Din degetul arătător întins
S’a scurs domol un mare strop de sânge
Şi ncet căzând a înroşit nisipul...
M irat privea poporul spre drumeţ

!
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Cum wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
sta aşa şi picur după picur
Din rana lui curgea :n ţ arină sânge ...
Din clipă ’n clipă se marea isvorul
Şi ’nfioral el se sfârşea, când dânşii
Stăteau uim iţ i în faţ a lui , iar unii
Scrîşneau din dinţ i: îşi bate joc de noi!
Sim ţ ind alunei răsufletul din urmăEl le-a. strigat: Veniţ i, veniţ i şi beţ i .
Căci pentru voi e sângele!...
Fecioara
l-a zis încet în clipa când murea:

Le trebui’ apa lor!...PONMLKJIHGFEDCBA

i

GFED

r

<

Eu cred. că în locul undo s’a scurs
sângele acestui drumeţ se va ridica odată templul libertăţ ii, pe seama acestui
norod rătăcitor în pustie...
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