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Dunăre mamă citează, 

De când lumea "my stă de pază, 

Ea mă scaldă, 1nă "'mtăresce, 

Ea mă *nchingă şi mă cresce £ 

Sufie, trecă rentul răă, 

Trecă peste capul mei! 

Eă cu Dunărea suntă una 

Batemiă timpul şi furtuna. 

Vasile Alexandri. 

(Colectiune de cântece populare) an 
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Nu atâta spre a respunde la îndelungatele şi vio- 

Jentele provocări ce mi sau făcută şi de la tribuna 

Senatului şi dela acea a Camerei deputaţilori, cât 
spre a'mi împlini o datoriă către ţâră. publici acestă 

scriere privitâre la cestiunea Dunării. 

Partea întâia cu care îmi începi lucrarea, cu- 

prinde dou& memorii. ce fiind la Paris ami scrist 

asupra acestei cestiuni. Întâiul a fosta adresati 

ministrului de esterne ali României; ali douilea, 

ambasadorului unei mari puteri acreditati la Paris. 
Ambele acte irateză starea legală « cestiunii, şi le 

publică fără nici ună comentariu. 

Partea a doua a lucrării mele cuprinde istoricul 
neînțelegerii ce în cualitate de ministru ali Româ- 
niei la Paris, amu avuti cu guvernul d-lui I. C. Bră- 
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tianu în privința modului de a apăra acestă mare 
interesă naţională, politică, comerciali și econo- 

mici alu României ce pârtă numele de libertatea 

Dunăriă. 

M. Kogălniceanu.



  

LE 

MINISTRULUI AFACERILOR STRĂINE 

MINISTRUL ROMĂNIEI DIN PARIS. 

Paris, 10 Augustă, 1880. 

Domnule Ministru, 

M& ocupamii a desvolta depesele telegrafice ce 

ami avutii ondre a. vă adresa în urma notei dom- 

niei-vâstre No. 10349 din 23 luniă 1880 atingătore 

de pretențiunea cabinetului din Viena de a face din 
Austro-Ungaria unu stati riverană în valea Dunării 

dintre Porţile-de-feri şi Galaţi, și de a'și asicura 

președinta permanentă cu voti preponderantii în 

comisiunea statelorii riverane, când amii priimili de- 

| peşa domniei-vâstre No. 11623 din 21 luliu 1880. 

Coprinsul acestei ultime depeși, permiteţi"mi, 

d-le ministru, a vo dice cu francheţă, ma pusu 

întro mare nedumerire. Numai bună-voinţa dom- 

niei-vâstre de a 'mi trămite instrucțiuni ulteridre 

şi lămurite m& va putea scote din ea. 

Eta causa acestei nedumeriri: 
Domnia-v6stră prin ântâia notă îmi diceţi, că co- 

„
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misarul nostru din comisiunea europeană a Du- 

nării va lrămisu două memorie asupra un; ces- 

tiună de ună înteresii reală pentru noi, (regulamen- 

tarea navigațiunii Dunării dintre Porțile-de-feri şi 
Galaţi) şi care, adăogiți. domnia-vostră, ară fi de 

dorită să se potă resolve în sensul propusi de comi 

savul nostru. 

Mai apoi domnia-vâstră mă invitaţi că, înspirân- 

du-mă de ide le coprinse în acele memorie, sE caulă, . 

în convorbirile ce voiti avea, st susțină ideile din a- 

ceste memorie, saă st sugeriă aceste idei, când ele nu 

se voră produce spontancii. Mai adăogiţi că, se înfe- 

lege, că ară fi de prisosă a provoca p” acele cari aşi 

sci de mai înainte că nu aăi să fie acceptate. Cu modul 

acesta, urmeză nota domniei-vâstre, amă putea sci; 

dacă la timpul oporlumă, vomă avea perspectiva de a 

avea majoritatea în favorea loră, în senul comisiuni. 

Şi sfirșiți prin o bine-voitore invilaţiune ce 'mi fa- 

cei, de a vă comanica împr esiunile m le şi resultatul 

practicii ce gradual aşi pulea obtine. 

În urma celirii notei domniek-vostre, mami pusi 

a studia cu deamănuntul memoriele colonelului 

Pencovici alăturate pe lângă acestă notă. 

Din cetirea acâsta ami văduli, că cestiunea re- 

gulamentării Dunării dintre Porţile-de-feră și Ga- 

-lați este la ordinea dilei, și că Austro- Ungaria, so- 

cotind momentul oportumă, sa hotăriti din noă 

ași înainta pretenţiunea de dominaliune asupra 

Dunăril de josă. pretențiune pe care a formulat-o



mai ântâiă înaintea Europei în Congresul de la 
Paris, pretenţiune care, de şi tot-d'auna respinsă 

de puterile cele mari, cabinetul din Viena nu lip- 

sesce de ao pune pe tapetă, ori de câte ori i se pare 

că arii avea şanse de reușită. 
M& voiă ocupa puţinii de ântâiul memorii ală 

colonelului Pencovici, acel din 5/9 luniă, spre a 

ajunge mai de grabă la celu ali duoilea care tra- 

teză cestiunea ce ne ocupă. 

In privința celui dântâiu voiă fi forte scurtă. 
"Mi-aţi făcutii ondrea de a 'mi cere și opiniunea 

mea în privinţa acestei mari cestiuni. Cu francheța 

din care ami făcutii legea vieței mele politice, şi cu 

tote neajunsurile ce adesea acestă francheţă "mi-a 

causațu, şi pote îmi va causa încă, vă voit spune, 

d-le ministru, că nu găsescii fericită ideia d-lu! Pen- 

covici, de a cere că, o dată ce România face parte 

din Comisiunea Europeană a Dunării, ca putere te- 

ritorială-alăturea cu marele puteri subscriitâre trac- 

tateloră de Paris și Berlin, ea ca stată riverană s& may 

aibă încă unii delegati alăturea cu delegații Serbie 
Și Bulgariei. Şi aşa fiind credi că acâstă cerere 

nare nici o probabilitate de a fi priimită de Eu- 

ropa ; și, după mine, nică interesele n6stre n'aru 

căștiga nimică dacă chiar arii fi priimită. Prin ur- 

mare, cererea acesta nici namiă formulat-o, nici 

nami sprijinit-o, usând de libertatea ce 'mi-aţi 

datu de a nu provoca idei, cari aşi sci de mal îna- 

inte că nu ai să fie priimite. 
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Vini la ali duoilea memorii, acel din 11/23 lunii 

care trateză în fundi cestiunea ce ne preocupă. 

Ei namiu de cât a adresa. colonelului Pencovici 

felicitările mele cele mai vii pentru chipul lucidă, 

francă, logicii şi eminamente patrioticit cu care pri- 

vesce şi constată pretenţiile de hegemoniă ale 

Austriei asupra Dunării n6stre. 

Nu voii intra: a vă desvolta tote amănuntele a- 

cestul memorii importantii. Domnia-vâstră 'lu-aţi 

citită, "Iă-aţi aprobatii şi "mi-aţi recomandati de ai 

susține conclusiunile. 

Din acesti memorii reese că : 

1. După art. 55 din tractatul de Berlin, Comisi- 

unea Europeană a Dunării, asistată de delegaţii Sta- 

telori riverane, este în drepti şi în datoriă de a 

elabora regulamentele de navigaţiune, de poliţiă flu- 

vială şi de supraveghiăre a Dunării de la Porţile-de- 

ferii pînă la Galati. și că aceste regulamente vori fi 

puse în armoniă cu regulamentele, cari suntă sai 

vorii fi făcute pentru percursul de la Galaţi pînă 

la gurele Dunării. 

Ii. Că Comisiunea Europeană, la Decembre tre- 

cutii, a decisă în unanimitate. că ună comitetu a- 

lesti din sânul săi să pregătâscă uni ant: proiect, 

care să se comunice în ântâiele dile ale lui Martie 

tutuloră guvernelorii precum şi Statelorii riverane, 

spre a fi esaminată de fie-care țcră. 

III. Că după propunerea delegatului irancesi sa 

desemnată sarcina dată acestui comitetu. aceea a-
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decă. de a face lucrarea sa, conformia teactatului de 
la; Paris, care consfințesce libertatea navigaţiunii pe 

- Dunăre. 
VI. Că înainte de a se alege acestă comitet, de- 

legatul Marei-Britanii a propusii, că acestă comi- 
tetă să fie compusii numai din delegaţii Statelorii 
neriverane ale acestei părți a fluviului (Porţile-de- 
feru—Galaţi). Pe ucestii temeiă Sai și ales ca 
membrii ai comitetului deleguţii Austro-Ungariei, 
Germauiei și Italiei. 

Aică este de notatii că baronul de Haan, dele- 
gatul Austro-Ungariei, a votată acestă propunere, 
şi deră a recunoscuti: că Austro-Ungaria nu era 

„statu riveranii pe întinderea Dunării de la Portile-de- 
feri pînă la Galati; și aşa, ca delegati ali unui 
statu neriverani, a și intrată și lucrati în comite- 
tul însărcinată cu pregătirea unui anteproiectu 
privitoriă la navigaliunea acestei părţi a Dunării. 

Şi tot aici este de întrebatu, cum trebue a se 
cualifica purtarea unui delegati, care acceptă a 
intra întrună comiteti ca represintante ală unui 
statu neriveraniu, şi care, o-dată intrată în lucrare, 
transformă acestă statii în putere riverană, ba încă 
reclamă pentru dânsul președința permanentă şi 
votă  preponderantă. 

V. Că acestă anteproiectă, fiindi supusă Comi- 
siunii Europene în ședința din 4. luniu 1880, dele- 
galii Franciei, Angliei, României, Husi şi Tureici, 
sai refusatu de alu priiini ca bază a viitorii lucrări,
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pentru motivul că proiectul nu coprindea un ar- 

ticulu speciali care să consfințâscă libertatea Du- 

nării, și ali duoilea din causa pretențiunii - Austro- 

Ungariei de a face parte împreună cu statele _rive- 

rane din Comisiunea de supraveghiare, având tot- 

o-dată preşedinţa şi vota proponderantii, pe când 

ea nu face parte din statele riverane de la Galaţi 

pînă la Porţile-de feri. 

VI. Că în aceeași şedinţă din 4 unii, delegații 

Franciei, Mari-Britaniei, României, Turciei și Ru- 

siei, aă declarati că anteproiectul nu este con- 

formu nici cu tractatul de la Berlin, nici cu cele 

indicate în protocolul comisiunii 349, şi că dâră 

acâstă lucrare favorisă pe Austro-Ungaria în detri- 

mentul libertății Dunării. Fră în şedinţa din 7 lunii 

acesti ante-proiectii s'a respinsă prin adoptarea în 

unanimitate a propunerii delegatului rusi, ca să se 

invite delegaţii stateloră riverane a veni În sesiunea 

viitâre a Comisiunii Europene, spre a lucra îm- 

preună la regulamentele de cari vorbesce articu- 

lul 35 din tractatul de la Berlin. 

După ce memoriul espune cele de mai sus. 

comisarul nostru conchide că : 

a) Austro-Ungaria este în contra libertăţii com- 

plecte a navigaţiunii pe Dunăre. 

b) Că în același timpi, Austro Ungaria voiesce a 

face parte şi a avea președinţa permanentă și vot 

p roponderantu în comisiunea, ce va fi însărcinată 

cu privegherea şi politia navigațiunii între Galali şi
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Porţile-de-ferii, şi că împotrivirea la libertatea Du- 
nării, cât şi tutela sub care voiesce a ne pune 

_ Austro-Ungaria, suntii în contra intereselorii n6stre 

atât economice cât și politice. «Suntemiu statii - 

suverani,—dice cu o voce patriotică comisarul 
nostru, — şi nu trebue perdutii din vedere, că 

una din causele pentru cari statele occidentali iai 

interest la esislența n6stră politică, este aceea că 

suntemă şi trebue să rămânemii stăpâni pe acâstă 

mare arteră, care servă de drumii lumii asiatice 

spre a intra în Europa, de la gurele ei pînă la Por- 

țile-de-ferii. » 
Și apoi colonelul Pencovici conchide că este 

neapăratu : 1) a se aplica şi înscrie în regulamen- 

tul de navigaţiune ce este a se face pentru Du- 
nărea de la Galati pînă la Porţile-de-feru: libertatea 
complectă a navigaţiunii, acesta fiind conformă 
intereseloră n6stre, conformii tractatelori de la 
Viena și Paris, conformii principieloră de progresti 
de cari ami dati dovadă. închiăiând convențiunea 
Prutului, cea mai liberală astădi în Europa; 2) şi că 
comisiunea de supraveghiăre a regulamentului ce 
este a se face nu pâte să fie compusă de cât din 
statele riverane ale părlii ce se regulamenteză, adecă 
România, Serbia și Bulgaria, fiind-că riul face 

parle integrantă de teritoriul pe care îlu udă. și 
d6ră numai aceste state aă drepti a regulamenta 
Și a priveghia. 

«Aceste două condițiuni, — sfirzesce a dice co-
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lonelul Pencovici, — suntii de unii interesu vitală 

pentru noi, şi avemi convicțiunea că Europa le va 

aproba, având pentru dânsele mai același înte- - 

rest.» 

Aceste două condițiuni le sprijiniți și domnia- 

vâstră, domnule ministru, prin nota, domniek-v6s- 

tre No. 10549, când diceţi că arii fi de doriti ca 

cestiunea. Dunării să se potă resolve în sensul pro- 

pusi de comisarul români, cândă îmi recoman- 

daţi ca, «inspirându-mă de ideile coprinse înfmemo- 

piti, să cautii a susține aceste idei, sai chiar să le 

suggeră, când ele nu se vorii produce spontanei. > 

Acesta ami şi făcutii : aces'e idei de libertatea 

navigaţiunii Dunării, de respingerea tutelei Austriei 

de-asupra Dunării române, de interesul ce avem ca 

numai Europa întregă, și nică de cum o putere es- 

clusivă, să se potă amesteca în regulamentarea ma- 

relui nostru îluviii, aceste idei le-amu apărată după 

putinţă. 

Prin depeşele mele telegrafice vamiu dati semă de 

demarşele ce ami făcutii, de convorbirile ce ami 

avută cu ministrul afacerilorii străine, cu unii din 

ambasadori al pulerilori celori ma ...... 

Permiteţi îmi a resuma în scrisii aceste depeși 

telegrafice : 

a) Austria de mai multă timpă lucrâză pe lângă 

cabinetele europeene, spre a face a se adopta pre- 

tenţiunea. sa de a avea în valea Dunării, din jos de 

Porţile-de-feri. o posiţiune esceptională și prepon- 
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“ derantă, sub cuvântă că în acea parte ea are inte- 
„. rese vitali comerciali, și în deosebi societatea sa. de 

navigaţiune, și că n'aru putea să le lase în disposi- 
țiunea esclusivă a unoră state mică, cari âncă nu 
suntii în stare a înţelege și favorisa marele interese 

de comerciii și de navigaţiune. 

D) Austria tinde a dobîndi acâstă adhesiune de 
pe acunf, pentru ca la tomnă când se va întruni 
Comisiunea europeană, să nu mai fie alt-ceva de 
făcuti de cât de a se îndeplini formalitatea înseri- 
erii în protocolă a. unei hotăriri deja dată de Eu- 
ropa. 

c) Cabinetul din Viena se încârcă a atrage în 
favârea pretenţiunilori, scle pe Serbia, denunciân- 
du-ne pe noi Românii că n'ami voi a admite pe de- 
legatul ei în sânul Comisiunii statelorii riverane, 
&ră pe Bulgaria promițendu'i că reședința Comisi- 
unii riverane şi a inspectatorului generală cu nu- 
merosul s&i personali va fi statornicită în Rus- 
ciuk, care ast-fel va ajunge a deveni uni orașii 
importantă și: împoporatiă. 

d)Germania, care, ca regatu alu Prusiei în 1858. 
a fostii cea mai energică întru a respinge pretenţi- 
unile de supremaţiă ale Austro-Ungariey asupra Du- 
nării, pare a susţine acum cererile cabinetului din 
Viena. 

e) Nu este tot așa cu Anglia, Francia și Rusia. 
Aceste puteri ei credi că voră combate cu energiă 
pretenliunile Austro-Ungariei. Turcia a fosti pînă



- 10 
DEI 

acum alăturea cu aceste puteri. Ari fi de doritii ca 

domnul Dimitrie Brătianu să lucreze din timpi la 

Constantinopole spre a n3 conserve bunele dispo- 

sițiuni ale Turciei; fiind-că "mi-e temă, că guver- 

nul din Constantinopole să nu sacrifice Austriei 

puținele interese ce Turcia mai are pe Dunăre, pen-. 

tru ai atrage sprijinul Cabinetului din Viena în 

importanta. cestiune pentru Imperiul Otâmani, a- 

ceea a fruntarielorăi Turco-hellene. 

"Despre Italia nu ami nică o putință spre a mă 

rosti de pe acum asupra atitudinei ce ea va păzi la 

tâmnă în cestiunea Dunării. | 

Ori-cari ari fi disposiţiunile deosebiteloră puteri 

Europeene, dreptul este ali nostru . Argumentul 

că România posedă 3/, din întinderea Dunării su- 

pusă regulamentării, va fi înaintea Europei ună cu- 

vântă puternică în favârea nostră. Însă acesti cu- 

venii trebue sălă rostimii sus şi lare. și pretutin- 

denea totii aşa de lămuritii, atât la Petersburg câl 

şi la Viena, atât la Paris cât şi la Berlin şi Londra. 

In adeveri, domnule Ministru, nu trebue st vă 

ascundă; din contra credu că este datoria postului 

celu ocupi de a arăta guvernului ţerei mele clară 

și esplicitii, că aceea ce face grea posiliunea repre- 

sintanţilori României în străinătate, — și credă că 

unii din colegii mei vai și spus-o înaintea mea, — 

este ideia eronata, însă în generală stabilită, că gu- 

vernuli română are deja îngagemente late, că de 

multe ori noi ne facemă că sustinemii o cestiune.
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când acea cestiune este de multi deja resolvată şi 

în simți opusă resoluțiunii ce afectămi a spijini. 

Ni se mai împută, negreșitii pe nedreptu, că alt- 

tel vorbimi și lucrămu pe lîngă unele puteri stră- 

ine, și alt-fel pe lîngă altele. De aceea ni se obi- 

ectă, ba chiar ni se reclamă imperiosii, că, decă 

voimii seviosă să funii ascultați şi ajutați, să fimii sin- 

ceri, se spunemii franci, ce voimă, şi înainte de a cere 

sprijinul altora, se ne sprijinimii no mai nttii înte- 

resele şi drepturile, 

Acesta ami făcut-o, conformându-meE cu totul 
instrucțiunilor domniei. vâstre, cari 'mi recomandă 

cea mai mare prudenţă, 'care nu compromite nici-o 

soluţiune și care lasă viitorului tâtă libertatea sa. 

Prin una din ântâiele depeșe ale mele amă mai 

avutii ondrea a vă arăta convicțiunea mea, că Au- 

stria, cu (te stăruinţele sele, nu va isbuti în planu- 
rile sâle, şi că o asemenea cestiune, după mine 

multă mai importantă pentru România şi chiar 

pentru Europa de cât cestiunea Arab-Tabiei şi în- 

suși aceea a Besarabiei, nu sari putea otări prin 

simpla majoritate. Ari trebui unanimitatea puteri- 

Jloră subscriit6re tractatului din Berlin; şi acestă u- 

nanimitate nici-o-dată pretenţiunile Austriei nu o 

vorii dobîndi-o. 

In urma depeșelori mele cari ve aduceau la cu- 

noscinţă cele maj sus ar&tate, ami priimitu de- 

peșa domniei-vâstre telegrafică din 21 ulii sub 

No. 11623 care, vo mai repetu. ma pusă în cea
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mai mare nedumerire. Acâstă depeșă pînă la noui 

şi positive instrucţiuni ale domniei-vâstre, temân- 
du-mă de a nu greşi, ma silită a conteni ori-ce 

demarșă pe lângă guvernul rancesă. 

Permiteţi'mi acum, domnule Ministru, de a vă 

areta. pentru ce me credu în nedumerire. 

Acestă ultimă depeșă mi se pare, că este cu totul 

în contradicere cu opiniunea susținută de Comisarul 

români în s6nul Comisiunii Europene, cu ideile 

espuse de dinsul în memoriele sale, cu aprobarea 

ce domnia-vâstră daţi acestoră idei prin nota dom- 

niei-vostre primitivă, cu recomandaţiunea ce dom- 

nia-vâstră îmi faceţi de a apăra aceste idei pe lîn- 

gă guvernul (rancesi. 

Domnia-vâstră, prin ultima depeşă, îmi dicetă tes- 
tualiă că : <atrageți atenţiunea mea asupra cestiunii 

cabotagiului care este cea mai importantă pentru 

noi,» şi apoi mă întrebaţi, «de nu m& temu că, 

dâcă va fi ca Cornisiunea Europeană a Dunării s€ re- 

dige regulamentele de navigaţiune pînă la Porţile- 

de-feru, ea. să nu păstreze acesti drepti (cabo- 

tagiul) pentru tte naţiunile, spre paguba statelori 

riverane?» 

Ei nu poti crede, domnule Ministru, că guver- 

nul nostru a şi luati o otărire conformă cu acestă 

întrebare ; căci dacă acesta va fi, atuncea de mai 

înainte trebue să scimu că avemiia fi singuri de a- 

cestă ideiă, bine înţelegându-se avînd alăturea cu 

noi pre Austro-Ungaria. Ba arii fi și mai multă :
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ne-amu pune în revoltă chiari in contra art. 55 alu 
tactatului din Berlin ! 

La ultima: întrebare ce domnia-vâstră îmi faceți, 
adecă, dacă nu mă temii că, dacă Comisiunea Euro- 
penă va avea misiunea de a elabora regulamentele 
de navigaţiune pînă la. Porţile-de-feru, ea s& nu 
păstreze cabotagiul pentru tâte națiunile, îni per- 
miti a respunde că, ori să mă temă, ori s& nu mă 
temu, acestă drepti este dată Comisiunii Euro- 
peene. Testul art. 55 din tractatul de Berlin este. - 
positivă întru acesta. 

Etă vu: 
« Regulamentele de navigațiune, de poliţiă fluvială 

Și de supraveghiare de la Porţile-de-feri pînă la Ga- 
aţi voră fi elaborate de către Comisiunea europea- 
nă, asistată de delegaţii statelor riverane, şi se 
vori pune în armoniă cu acele ce ai fostui sâii care 
vor fi edictate pentru percursul în jos de Galaţi.» 

Așa deră, Comisiunea europeană are dreptul şi 
datoria de a regulamenta navigațiunea pe Dunăre 
de la Porţile-de-feră pînă la Galați! Statele riverane 
au numai dreptul de a asista în acestă lucrare pe 
Comisiunea. europeană. 

Din acestă și ultimă depeză a domnier-vâstre ari 
rezulta că doinnia-vâstră cugetați a se păstra cabo- 
tagiul pe aceeaşi întindere a Dunării, numal pentru 
statele riverane, adăogând că cestiunea cabotagi- 
ului este cea mai importantă pentru nol. 

Permiteţi"mi, domnule Ministru u, a vă obiecta, că
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dacă domnia-vâstră deja sunteţi otăritu a reclama 

păstrarea cabotagiului numai pentru statele rive- 

vane, adecă pentru Austria în detrimentul pavili6- 

nelorii statelorii neriverane, şi în specială ale An- 

gliei, Franciei, Germaniei, Greciei, Italiei şi Turciei, 

cari acestea ati intemeiatii prosperitatea Dunării de 

jos, și prin urmare a porturiloru nostre, în aseme- 

nea, casti noi nu mai suntemii în conflicti cu 

Austro-Ungaria, noi suntemu în conflict cu Eu- 

ropa.. Da, domnule Ministru, cu o asemenea theoriă 

noi devenimi strinşii aliați ai Austro-Ungariei, care 

de la 1856 se încârcă, de şi pururea respinsă de 

Europa, de a păstra pentru dinsa t6tă mișcarea na- 

vigaţiunii pe Dunărea de jos, după ce deja ea o 

axe întregă şi necontestată de la Passau pină la 

Porţile-de-feră. 

Dâră atuncea, o mai repetă, noi vomit avea de 

adversari întrega Europă, care nici o-dată na ad- 

misă că, sub pretestu de cabotagiii, libertatea de 

navigaţiune a Dunării, garantată tutulori pavili6ne- 

lori lumii, să fie restrinsă în favorea Austro-Un- 

gariei singure, sati aprâpe singură. 

Acesta, d-le ministru, este marele conflictii, ce de 

la 1856 esistă între Europa și Austria, conflictii 

care mai multă de dou&-deci de ani se părea aban- 

donati uitării, şi care astădi iar revine pe tapetuă. 

Eă, o mai repelă, nu potă crede că guvernul 

ţărei a și luatii o otărire în acestă cestiune; căci 

dacă domnia-vâstră vați decis a susține cabota-



15 

  

giul numai pentru statele riverane, în asemenea 
casu altul ari fi fostă limbagiul comisarului ro- 
mânii în sânul Comisiunii europene, alte arii fi 
fostii voturile sele, și alte ară fi fostă ideile sâle în 

memoriele ce 'mi-ați trămisu, idei aprobate de 

domnia-vâstră, idei cualificate de domnia-vâstră ca 

dorite de a se împlini, şi recomandate de domnia-v6- 

stră spre a fi susținute pe lîngă cabinetele străine. 

Credând deră că nedumerirea provine numai 

din causă, că depeșa telegrafică n'a pututii repro- 

duce în întregul să chipul domniei-vâstre de 

privire, și usând cu recunoscinţă de dreptul ce 

'my-aţi dati de a vă spune și.opiniunile mele, şi fo- 

losindu-m& mai ales de recomandaţiunea ce 'mi 

faceţi de a nu considera din cestiunea Dunării nu- 

mai o singură faţă, ci de a o cerceta în tote feţele 
el. îmi voit permite a trata acestă cesliune în tâtă 

a ei importanţă, și sub tâte privirile sâle. 

Cu chipul acesta, veţi putea îndrepta vederile 

mele cele greşite şi a 'mi da instructiuni clare şi 

positive. cum trebue să vorbescă şi să lucreză aici, 

Deră aici ceri t6tă indulgența domniel-vâstre, 

dacă, spre elucidarea cestiunii, voit fi cam lungă 

în desvoltarea faseloră, prin cari cestiunea Dunării 

a trecută în ultimii 25 de ani. adecă de la resbe- 

lul Crimeei şi lractatul de la Paris ce 'lă-a urmată 

şi pină astădi. 

Domnia-vâstră. d-le ministru, sciți ma! bine de 

cât mine. că una din marele împutări europeene,
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ce incă înaintea resbelului din 1854se adresa Ru- 

siei, era că ea, prin tractatul de Adrianopole de- 

venită stăpână gurelorii Dunării, lucra spre a în- 

chide acestă mare arteră comerciului lumii, chiar 

prin stavile materiali. 5 

De aceea, atât la conferința din Viena din 1856 
cât şi la. congresul din Paris din același anu, pu- 

terile aliate sai ocupatii cu tot dinadinsul spre 

a face din Dunăre uni fluviu europeani, spre ai 

pune libertatea de navigaţiune sub garanţia Eu- 

ropei! . 

Așa prin art. 20 şi 21 din tractatul de Paris 

sau luati din stăpânirea Rusiei gurele Dunării și 

Sau dati vechiului lori: posesorii, Moldovei, îm- 

preună cu i6tă partea din jos a Besarabiei luată 

de Rusia în 1812, acesta, dice testuală tractatul 

de la Paris, «spre a consfinţi: mai bine libertatea 

de navigaţiune a Dunării.» 

Din nenorocire, pe acelii timpii, Moldova avea în 

capul guvernului săi pe N. Vogoridi, și unii mi- 

nistru de externe <ejusdem farinae.» 

Guvernul vitregă ali Moldovei nu a luată de 

îndată în stăpânire pământul cedată no& cu gu- 

vele Dunării ; 6ră când Turcia a reclamată a i se 

da ei Delta Dunării. ca putând-o mal bine păstra şi 

apăra în folosul Europei de cât slaba Moldovă, 

Caimacamul din laşi şi cu postelnicul să ab ple- 

cată capul! 
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Tot prin tractatul de la .Paris (art. 15) se pre- 

scrie că : 

« Actul Congresului din Viena stabilind principiele 

destinate a regula navigațiunea pe fluviele ce des- 

parti sau percurgă mai multe state, puterile con- 

tractante stipuleză între dînsele ca pe viitorii ace- 

ste principie să fie de o potrivă aplicate și Dunării 

şi gureloră ei; și declară că acestă disposițiune va 

face de acum înainte parte din Dreptul publică 

europeană, luând-o subt a loră garanţiă.» . 

« Navigaţiunea pe Dunăre nu va putea fi supusă 

la nici o piedică saii dare ce n'aru îi înadinsi .pre- 

vedută în stipulaţiunile din asticulii următori. In 

consecinţă nu se va percepe nică o ptată întemeiată 

numai pe faptul navigațiunii iluviului precum nici 

ună dreptă de pe mărlurile aflate în bastimente. 

Regulamentele de poliţiă şi de carantină ce se voru 

înfiinţa pentru sicuranța stateloră separate sau per- 

curse de acesti fluviă, voră fi concepute asa cum se 

pâtă favovisa, precât va fi cu putință, circulaţiu- 

nea bastimenteloru. În afară de aceste regulamente 

nu se va putea aduce nick ună obstaculu, or care 

ari îi elu, liberei navigaţiuni.» 
Articulul 16 alu tractatului a statornicită o co- 

misiune europeană însărcinată de a arela şi a facea 

se esecula lucrările necesare spre a se dagagia gu- 

rele Dunării precum şi părțile învecinate ale mării 

de potmolurile de nisipu şi de alte stavile cari le 

  

2



De Oa ai 

astupă, spre a pune acestă parte a fluviului în cele 

maj bune condițiuni de navigabilitate. 

Avt. 17 statornici că o comisiune compusă de 

statele riverane va elabora regulameniele de navi- 

gațiune și de poliţiă fluvială şi va face să dispară 

piedicile de ork-ce natură ele ari fi, cari se opuni 

încă la aplicarea pentru Dunăre a disposiţiuniloru 

tractatului de la Viena, şi că tot acestă comisiune 

va ordona şi va face a se esecuta lucrările necesare 

pe tot percursul fluviului, etc. 

Este de notat că aceste principie şi disposiţiuni 

în favârea libertăţii Dunării pe tot percursul ei 

nu sai pututii adopta și înscrie în. tractatul de Pa- 

vis, de cât după lungă și energice împrotiviri ale 

Austro-Ungariei, care în tot timpul Congresului 

a luptatii spre a împiedica ca principiul de liberta- 

tea navigaţiunii se fie aplicati: Dunării în tot per- 

cursul ei. 

La, finită plenipotentiarii Austro-Ungariei au fostii 

siliți a ceda, însă cu reserva «în petto» dea reveni 

cu pretenţiunile lori la timpuri mai favorabile. 

Acestă luptă mare între principiul de libertate 

a navigaţiunii pentru. tâte paviliânele, şi între pre- 

tenţiunile de a păstra navigațiunea. fluvială (adecă 

cabotagiul) numai pentru statele riverane, se găse- 

sce pe largii desvoltată în protocslele Congresului 

No. 5, 6, 8. 10 și 16. 

Mă voi mărgini a resuma discuţiunea urmată în 

senul Congresului în chipul celă mai restrânsu ; 

_ 
p
e
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nu o poti însă cu totul trece sub tăcere, fiind-că 
este neapăratii ca ea să fie cunoscută, căci aşa se 
va. vedea origina pretențiunilori Austro-Ungariei de 
a fi singură și absolută stăpână a navigațiunii Du- 
nării în tot percursul statelorii sale, adecă de la 
Passau pînă la Porţile-de-ferii şi tot o-dată de a 
avea. și o posițiune de privilegil Și de supremațiă în 
valea Dunării de la Porţile- de-feră pînă la Galati! 

Începutul acestoriă pretenţiuni îl găsimă for- 
mulată înaintea Europei în protocolul Conferinţei 
ținută la Viena la 1 Fevruariă 1856, cu scopă de 
a se statornici preliminariele păcei dintre Rusia ȘI 
dintre Turcia şi aliații săi. 

Punctul ali duailea din acesti proiectii de preli- 
minarie dicea : 

«Libertatea Dunării şi a gurelorii sale va fi asi- 
„curată cu eficacitate prin instituţiunile europene 
în cari vori fi de o potrivă represintate puterile 
contractante, afară de posiţiunile particulari ale ri- 
veranilorii ce se voră regula pe principiele statornicite 
de actul Congresului din Viena în materiă de navigati- 
une fhevială. » 

VE rogi, domnule ministru, sg bine-voiti a vă opri 

unu momentiă atenliunea asupra cuvintelori subli- 

niate «în materiă de navigaliune fluvială,» căci 

prin înscrierea acestei frase în testul preliminari- 

eloră, plenipotențiarul austriacă a credutu a putea 
salvegarda privilegiul esclusivă de navigaţiune flu- 
vială pentru statele riverane, adecă cabotagiul. 

 



20 

  

Congresul fiind curând întrunită la Paris, ar- 

ticulul II alu preliminarieloră Conferinţei de la 

Viena, a veniti în discuţiune în ședința din 6 Mar- 

tie 1856, (Protocolul No. 5). 

În vederea necesităţii europene de a se statornici 

şi asicura navigaţiunea Dunăril, contele Walewski 

a. propusi de a se înfiinţa o comisiune europeană şi 

care nu va putea fi desființată de cât prin o co- 

mună. înțelegere. Acestă comisiune avea misiunea 

de a determina întinderea lucrărilor de esecutată 

şi de a elabora basele unui regulamentu de naviga- 

țiune şi de poliţiă fluvială şi maritimă ; tot acestă 

Comisiune avea misiunea de a face instrucțiunile 

destinate a servi de povaţă unei comisiuni ese- 

cultive. 

În. conformitate cu stipulațiunile tractatului de 

Viena, acâstă comisiune (compusă din represintan- 

ţii stateloră riverane) avea a [i permanentă. În casă 

de neînțelegere privitore la interpretarea regula- 

menteloră statornicite, ea era datâră a relera pule- 

rilorii contractante. 

îndată ce acestă redacţiune sa cititi de preşedin- 

tele Congresului şi prim-plenipotenţiară al Franciei, 

primul plenipotenţiaru ali Austriei, conlele de 

Buol-Schauenstein, a obiectatii că : 

«Regulamentul a cărui eseculare urmeză a i 

supraveghiată de către Comisiunea acesta, nu pote 

fi privitoră de cât la interesele navigațiunii pe Du- 

nărea-de-josu; că navigaţiunea pe Dunărea de sus
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n'a rădicată nici uâă conflictii între cei interesați, 

Şi că n'ari esista nici unu cuvânti de a da autorității 

Comisiunii o întindere pe care nimici nu o arti jus- 

tifica.» | 

Primul plenipotenţiarii alu Franciei a răspunsă 
îndată : 

«Gongresul este sesisată de o cestiune gene- 

rală ce interesâză navigațiunea fluviului ; ea a fosti 

pusă ast-fel în documentul ce servă de basă la, 

negociare. Testul articulelor propuse nu dâ locă 

vre unei ambiguități, şi indică de ajuns natura 

atribuțiuniloră acestei Comisiuni.» 

În fați. acestei deosebiri de vederi, Congresul a- 
mânâ discuţiunea pînă la ședința din 12 Martie 

1856 (Protocolul 8). 

Aică ambele theorii au veniti față 'n faţă. Cea 

d'ântâiă, adică a dreptului esclusivă de navigaţiune 

fluvială, reservatii numai statelorii riverane, a fosti 

sprijinită cu multă căldură de către contele Buol, 

__dâră a fostă combătută cu nu mai puţină energiă de 

„ plenipotenţiarii Angliei şi Franciel. 

Pentru elucidarea cestiunii care ne 'ocupă şi a- 

stădi, credă neapărati, domnule ministru, a repro- 

duce însuși testul discuţiunil, precum mi-lă dâ pro- 

tocolul Congresului. 

«Comitele de Buol espune că principiele stabilite 

de Congresul din Viena şi destinate a regula na- 

vigațiunea fluvielori ce trecă prin mal multe state, 

pune ca regulă principală că numai puterile 
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riverane vori fi chiămate a se concerta asupra regu- 

lamentelorii de poliţiă fluvială și a le supraveghia 
esecutarea ; că Comisiunea europeană despre care 

se face menţiune în redacţiunea. inserată în proto- 

colul. 5 va coprinde, osebită de delegaţii puterilorit 

riverane ale Dunării, şi delegați ai puteriloră neri- 

verane ; că Comisiunea. permanentă ce i se va. sub- 

stitui, va. fi însărcinată cu esecutarea hotăririlori 

luate de dinsa; că, de aci, și pentru a remânea 

în spiritul ca și în terminii actului Congresului 

din Viena, atât una cât și cel-altă Comisiune vori 

trebui a'și mărgini lucrările la Dunărea-de-jos și 

la gurele ei.» 

Contele Walewsky şi lordul Clarendon, în nu- 

mele Franciei şi ali Angliei, nau priimitii acesti 

chip de vedere restrictivă alu libertăţii navigaţiunil 

Dunării, ci aă stăruită a sprijini ca disposiţiunile 

regulamentului, ce avea a se face, trebuia să pri- 

vescă Dunărea întrâgă. Etă cuvintele contelui Wa- 

lewsky : 

«Basele navigaţiunii acceptate de tote puterile 

contractante hotăr&scu ca libertatea Dunării şi ale 

gurelorii eă, să fie chiezăşuită cu eficacitate; a fosti 

dâră înţeles că se va îngriji pentru libera. naviga- 

ține a acestui fluvii.» 

Contele Clarendon a fosti și mai esplicită adăo- 

gând că: «de aru fi alt-fel, Austria, remânând 

singură în posesiunea Dunăriă de sus şi par- 

ticipând şi la navigaţiunea părţii de jos a flu-
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viului, ară câștiga. avantage particulare şi esclusive 

pe cari Congresul n'arit putea, să le priimâscă.» 

Cum vedemi, de la 1856 pînă la. 1880, pretenţi» 

unile cabinetului din Viena în locii de a scădea, at 

sporitu : astă-di Austria pretinde a fi stăpână esclu- 

sivă a Dunării pînă la Porţile-de-ferii; ră de la 
Porţile-de-ferii pină la Galaţi, consimte a admite şi 
alte paviline, de și în modi implicită le mărgi: 

ginesce la paviliânele stateloră riverane. Și apoi re- 

clamă, prin președința sa, puterea esecutivă pe tâtă 
acestă întindere. 

Totuşi, la cuvintele caracteristice ale lui lordă 

Clarendon, plenipotențiarii Austriei n'au credută că 
trebuiau a sta înapoi, ci ai urmatii a întâmpina : 

«că tâte silinţele guvernului lor, precum şi tendințele 

în materiă comercială, aii dreptțintă de a stabili şi 
propaga în totă întinderea imperiului principiele 
unei complecte libertăţi, şi că libera navigațiune a 
Dunării face firesce și ea parte în limitele ameliorări- 

loră ce se propuni; d6ră că în acestă privinţă se 
găsesce în fața unor îndatoriri anteridre de drep- 
turi câştigate de cari este siliti să ţină semă ; că . 
intenţiunile sâle răspund deci dorinței esprimate 
prin preliminariele păcei, dâră că totuși nu voră putea 

recundsce Comisiunilor ce suntă a se institui o au- 

toritate ce nu le pâte aparţine pe Dunărea de 

sus.» 

Cum vedeţi, domnule Ministru, d'inaintea refusu- 

lui Congresului de a admite theoriele restrictive ale
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plenipotenţiarilori Austriei, acestia au fosti nevo- 

ii a protesta şi ei în favrea principieloră liberei 

navigaţiunii a Dunării, însă cu obiecţiunea, că d6că 

volescii a menţine 6re-cari restricțiuni la aplicarea 

acestui principiu, acesta provenea din causa că se 

găseau în faţa a -6re-cărorii îngagemente luate mai 

înainte, în fața a Gre-cărori drepturi căștigate de 

cari trebuia să se țină semă. Prin aceste drepturi 

câştigate credă: că se înţelegea privilegiul primei 

societăți c. r. de navigaţiune pe Dunăre. 

Primul plenipotenţiară alu Franciei n'a priimită 

nici acestă încercare de întârdiere a aplicării prin- 

cipiului de întrega libertate a navigaţiunii pe Du- 

năre, şi deră a. întâmpinati dicând : «că în adevăr 

este locul a deosebi între două resoluțiuni de o po- 

trivă admise în principii, având însă şi una şi alta 

câte un obiecti cu totul distinctă; că pe de o parte 

Congresuli e datoră a îngriji pentru libera navigați- 

une a. Dunării, în tot percursul ei, după basele sta- 

pilite de către Congresul din Viena, €ră pe de altă 

parte a avisa la mijlocele de a face să dispară ob- 

staculele ce împiedecă mișcarea comercială, în par- 

tea de jos a fluviului şi a gurelor lui; că numai 

acestă din urmă însărcinare va fi dată comisariloră 

ce se propună a înființa, dsră că nu este mai puţin 

esenţial d'a se înţelege asupra desvoltării principiu- 

Jui generală întrun modă cum să se potă complecta. 

opera ce ai avuti în vedere puterile contractante 

stipulând, de precum este disă în preliminarie, că
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navigațiunea Dunării şi a gurelor ei va fi asicurată 

„ cu eficacitate, reservând riveranilorii posiţiuni paiti- 

culare ce se vori regula potrivită principielor stabi- 

lite prin actul Congresului din Viena în materiă de 
navigațiune fluvială. » 

După aceste esplicaţiuni sati lăsată plenipotenţi- 

ariloră Austriei dreptul să presinte în ședințele 

viitâre amendamentele lori la redactarea propusă 

de contele Walewsky și coprinsă în protoco- 

lul No. 5. - 

În ședința din 18 Martie (Protocolul No. 10), 
plenipotenţiarii Austriei vădând că nu poti face a 

se admite pretenţiunile lori restrictive, ai fostii ne- 

voiţă a le retrage, şi prin o declaraţiune formală ai 

priimită aplicaţiunea principieloră stabilite de ac- 

tul Congresului din: Viena, pentru «<t6tă întinderea 
Dunării.» 

Acestă declarațiune este prea importantă, spre 

a nu fi coprinsă aicl în totă întregimea sa; 

6că-o : 

«Comitele de Buol anunţă că a primit instrucţiuni 
de la Curtea sa asupra punctului ali duoilea, privi- 
toră la Dunăre; elii declară că Austria adheră la com- 

plecta aplicare a principieloră stabilite prin actul Con- 

gresului din Viena, atât pentru partea de sus cât şi 

cea de jos a Dunării, cu simpla condiţiune ca m&- 
sura acâsta să fie combinată cu îndatoririle anteri- 
re luate «bona fide» de către statele riverane. În
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consecinţă elti propune uă nucă redacţiune care să 

aibă de obiecti a correspunde cu deplinătate prin- 

cipiului liberei navigaţiuni prev&dută în prelimina- 

rie, ţinându-se semă de aceste îngagiamente pen- 

tru ună termini determinatiă. » 
Congresul otărând ca să se anecseze la proto- 

colul ședinței copia de pe acâstă declaraţiune im- 

portantă, discuțiunea ei a fosti amânată pentru o 

ședință. viitore.. 

Acestă ședință a fosti aceea din 27 Martiă. (Pro- 

tocolul No. 16.) 

În cursul acestei ședințe, contele Walewsky a 

datii cetire testului elaborati privitori la Dunăre. 

Acesti testii, adoptată în unanimitate de Congresi, 

Sa, şi înscrisu în însuși tractatul de Paris. Prin a- 

câstă redacţiune sa priimită principiul libertății 

navigațiunii Dunării pe tâtă întinderea sa, şi sa 

statornicită principiul că în numele Europei Comi- 

siunea riverană : «va face să dispară pledecile, fie 

ele de ori-ce natură, cari se mai opunit încă aplică- 

rii la Dunăre a disposiţiunilorii tractatulul din Viena, 

şi va: ordona și va face a se esecuta lucrările tre- 

buitâre pe tot percursul fluviului. > 

Precum vedeți, domnule Ministru, pretenţiunile 

Austriei de a păstra pentru statele riverane saă, mai 

bine dicând, pentru sine navigațiunea fluvială a 

Dunării, a fostă respinsă de întregul Congresi, ba 

mai multă, însuși plenipotențiarii Austriei, după or-
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dinele guvernului loră, ai trebuiti a le retrage; şi 

din -desbaterile acestui Congresu, neuitati pentru 

România, a eșitii principiul libertății navigațiunii 

Dunării pe fdtă întinderea, fluwului ca uni interesii 

europeani, ca făcând parte din dreptul publici 

europeană şi pus sub garanţia colectivă a Eu- 
ropei. 

Însă (și acesta face ondre bărbaţilori de stati al 

Austriei), cabinetul din Viena prin acestă retrager . 

n'a renunțată în modă generală și pentru totă-d'a- 

una la vechia sa politică de a ajunge la marea N6- 

gră prin dominaţiunea economică, fie pe uscati fie 

pe apă. «Der Drang nach Osten» este și astă-di arti- 
culul celă dântâii alu catechismului politică și e- 
conomici ală Austriei. | 

La. Congresul din Paris, plenipotențiarii Austriei 

daii înapoi numai ca la o ocasiune bună să pâtă 

păși mai sicuri înainte. 

Acestă ocasiune Cabinetul din Viena a creduta 

a o găsi în grabnica întrunire a Cornisiunii riverane. 
prev&dută de tractatul de Paris. 

În adevării, încă nu se redigiase organisarea 

principateloră ; în capul lori nu era statornicită 

autoritatea domnâscă, precum acesta se otărise de 

Congresi, și Comisiunea riverană era deja convo- 

cată în Viena. 

Principatele n6stre fiind şi ele invitate de a-şi 
trămite delegaţii, fură numiți domnul Nicu Roseti 
(încă în vi6ță) delegatu alui Căimăcămie! din Bucu
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resci, și repausatul Ludovic Steege delegati alu 

Căimăcămiei din lași(1). o 

În totă timpul duratei acestei Comisiunii, comi- 

sarii Austriei lucrară de a câştiga la opiniunile lori 

pe delegaţii Români. Măgulind aspiraţiunile prin- 

cipatelorii de la Dunărea de jos de a avea şi ele 

pe apele lori corăbii cu pavilionul naţional, ar&- 

tându-le miragiul unei navigațiuni privilegiate care 

arii favorisa desvoltarea comerciului și ari face 

prosperitatea porturiloră lori, ei isbutiră de a do- 

bindi că Comisiunea riverană se rosti în unanimi- 

tate în favârea cabotagiului reservată numai state- 

lorii ţermurene'! 

Steege era, ună bărbat învățati, iniţiată la tote 

problemele economice, partisanii alu ideeloră ade- 

văratu liberali, şi în politică şi în cestiuni de înte- 

res materială; însă elu era pus subt ordinele 

caimacanului din lași Vogoridi și alu ministrului 

său de esterne, care nu'i ordona de cât ceea ce 

ordona acestora din urmă consulul austriaci. Elă 

avu slăbiciunea de a pune semnătura sa subt actul 

de navigaţiune închiăiată la Viena, și care, sub pre- 

testii de a asicura pavilionelori românescl o posi- 

țiune privilegiată, nu făcea alt-ceva de câ de a 

da totă mișcarea de pe Dunărea română pavilionu- 

(1) Inaintea Domnului L. Steege, fusese numită D. Panaite Donici. 

Acesta, nemulumită cu instrucțiunile nepatriotice ale Căimăcămiel 

din laşi, şi combătând cu energiă pretenţiunile cabinetului din Viena, 

fu în curând rechlămată şi înlocuită. h.
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lui austro-ungarii, şi în fata Europei era negațiunea 

flagrantă a principieloru de libertate proclamate 

pentru întrega Dunăre de către Congresul de. Pa- 

ris, principie la cari, cum ați v&dutu, domnule Mi- 

nistru, însuşi plenipotenţiarii Austriei finiră de a a- 

dhera în ședința din 18 Marti 1856! 

Europa întregă protestă în contra actului de na- 

vigaţiune închiă:atii de statele riverane, care cu cu- 

vântul de mare şi mică cabotagiă închidea Dună- 

rea tutulori pavili6neloră neriverane. 

Acesti protestu fu d'ântâiii separată ; elu fu apoi 

Şi colectivă, şi anume în s6nul Conferinţei de la 

Paris întrunită spre a asterne basele organisațiunil 

Principateloră române în urma întruniriloră Adu- 

nărilora mume din 1857. 

În şedinţa din 9 Augustă 1858 (Protocolul Con- 
ferinței No. 14), plenipotenţiarii Austriei și Turciei 

fură invitaţi de a depune înaintea Conferinţei regu- 

lamentul navigatiunii ală Dunării prelucratii de 

Comisiunea riverană. Cererea se împlini, și Confe- 

rinţa își otări discuțiunea în una din ședințele vii- 

tore. 

Acesti regulamentii este prototvpul anteprojec- 

tului presintată Comisiunii europene în Decembre 

anul trecută. | 

S&mi fie permisă deră de a me întinde asupra 

discuțiunil ce urmâ asupră-l în sânul Conferinte). 

Cunoscinţa acestei discuţiuni ne este noapărată, 
căci în ea vomii găsi argumente puternice spre a
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combate pretenţiunile de suptemaţiă ale Cabinetu- 

lui. din Viena asupra Dunării n6stre; căci, o mal 

repetă, anteprojectul din Decembrie 1879 nu este 

de cât copia regulamentului elaborată la Viena de 

către desființata Comisiune riverană din 1858. 

Discuțiunea a începutii în sânul conferinței în 

16. Augusta 1858 (Protocolul No. 18). Cel dân- 

tâii care. a luati cuvântul a fosti plenipotenţia- 

rul Marei Britanii. Ecă propriele sele cuvinte : 

«Mai înainte de t6te. plenipotentțiarul cată s€ 

observe că în articulul regulamenteloră pentru li- 

bera navigaţiune a fluvielori inserată în tractatul 

de Viena, tractată ce urmeză a servi de basă regu- 

lamentelori privitâre la Dunăre, se află următârea 

frasă : «Navigaţiunea va fi lib>ră cu des&vir- 

«șire, și, sub raportul comerciului, nu va putea 

«fi interdisă nimenui». Aceste cuvinte însă nu 

se află în regulamentele pentru Dunăre elabo- 
rate la Viena. Mai -multii âncă, actul Congresului 

din Viena declară că regulamentele pentru naviga- 

(iunea pe Rhin voriă fi hotărite <întrună modă u- 

«niformu pentru toti şi tot atât de favorabile 

«precât va (i cu putință comerciului tutulori na- 

«țiuniloră». 
«Cuvintele acestea sunti de asemenea omise în 

actul din 1857, concepută într'ună spirită mai es- 

clusivă şi mai favorabile statelor riverane.» 

Intrând apoi în cercetarea amănuntă a tatuloră 

articulelorii acestui regulamentă. contele Cowley
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plenipotenţiarul Marei Britanii reclamă: mat ântâiiă 
de a se admite ca rîurile afluente ale Dunării st 

beneficieze de principiele de libertate garantate flu- 

viului; apoi atacă art. 8 din lucrarea Comisiunii : 
«Asupra art. 8, comitele Cowley declară că dis- 

posiţiunea acesta nu e în acordă cu preliminariele 
„păcei anecsate la primul protocolii ali Congresu- 

lui de Paris care hotărasce că «libertatea Dunării 

«şi a gureloră ek să fie garantată cu eficacitate 

«prin instituţiuni europene în cari vori fi-de o 
<potrivă represintate puterile contractante»: Ace: 

eaşi disposiţiune, după dinsul, este opusă art: 15 

și 16 din tractatul de Paris carele nu numai de- 
clară întruni modi generalu că navigațiunea Da: 

nării se va regula după principiele actului Congre: 

sului de Viena, dâră care mai stipulâză în dtosebi 
că <afară de regulamentele acestea de poliţiă şi de 

«carantină, nu se va putea aduce nici uni obsta- 

«culă, ori care ară fi eli, liberei navigaţiuni a a- 

«cestui fluviii». Este âncă adăogată (art. 16) că'sub 

tâte raporturile, pavilionele tutuloră națiuniloră voră 

fi tractate pe uni picioriă de perfectă egalitate. 
« Aceste două pasage nu se polă concilia cu in- 

tențiunea manifestată prin actul din 1857 dea o- 

pri comerciul fluviului tutuloră pavilioneloră, afară 
de ale stateloră riverane.» 

«Acesti art 8 nu este asemenea în armoniă, —a- 

daogă plenipotenţiarul Mare Britanii.—şi cu art. 5 

din tractatul de Paris de la 1814 (basă a tractatului
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din Viena de la 1815) care dice că navigaţiunea 

fluviului europeanii se va regula «în: modul celă 

«mai egală și mai favorabile comerciului tutulori 

<naţiuniloră,» nică cu principiele stabilite prin trac- 

tatul de Viena din 1815, precum și cu actele a- 

necsate asupra navigaţiuni îluvieloriu. 

«În sfirșită ii pare a fi în neacordu cu actul celă 

mai recenti de asemenea natură, adecă cu tracta- 

tul asupra liberei navigaţiuni a riului PG, închiăiat 

între Austria cu cele trei state înființate în 1849, 

potrivită prevederiloră espuse de Congresul din 

Viena. 
«Privilegiele esclusive acordate prin art. 9 între- 

prindetoriloră de navigaţiune aparţinând uniea din 

ţările riverane, nu sari putea pune în armoniă cu 

spiritul liberalităţii ce însufletea a pe Congresul de 

Viena şi de Paris. 
« Articulele dela 11 pînă la 18, —dice d-l plenipoten- 

țiaru alu Angliei, —redigiate în scopul de a îngriji de 

sicuranța publică, au dreptu scopă de a salvegarda 

monopolul creată prin art. 8. Ela propune ca ele să 

fiă suprimate ca şi acestă din urmă articulă. Aceeaşi 

observaţiune se aplică şiambeloră dinurmă paragrafe 

ale articulului 35 cari să legă cu art. 14, 16 și 17. 

Din acestă ounisiune nu pâte resulta nici ună incon- 

venientii, de 6re ce înființarea de piloți legiuită 

autorisați în părţile pericul6se ale fluviului e preve- 

dută prin art. 33. Totuși ară fi de doriti ca dreptu-
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- rile de pilotagiii să fie supuse aprobării ş și revisuirii 

- comisiunii permanente. 

« Cât despre articulele privitâre la carantină, d-l ple- 

nipotenţiarii ali Mărei Britaniei face a se observa 

__că coprinsul său este fârte vagă, și e datori a se 

pronunla contra deținerii bastimenteloră «sub bă- 

nuiala de bâlă pestilenţială în Turcia europeană.» 

D-sa crede că faptul esistenței unei asemenea mala- 

dii în portul din care bastimenlul a eşiti, menţio- 

nându-se în patenta de sănătate, singuri pote jus- 

tifica punerea lui în carantină. 

«Prin art. 36 puterile riverane își reservă drep- 

tul de a modifica regulamentele esistente sai de 

a înființa altele. D-l plenipotenţiarii alu Marei Brita- 

nii esprimă convicțiunea că asemenea schimbări 

nu potit a se efectua fără consimţimântul puterilorii 

semnatare ale tractatului de Paris. 

«lu -cele din urmă, d-l plenipotenţiară ali Ma- 

rei Britanii, crede că este de trebuință a adăoga 

la art. 45 ce stipuleză că pentru tot ce nu se află . 

regulată prin actul de faţă de navigațiune, trac- 

tatele, convenţiunile și arangementele esistente 

deja între statele riverane, remână în vigudre, cu- 

vintele următore: «numai întru cât nu se va găsi 

«ceva incompatibile cu principiele liberei navi- 

<gațiuni stabilite prin tractatul de Viena.» 

«D-l plenipotenţiară ali Marei Britanii cere îin- 
serarea în protocolă a propunerilorii următore: 

<A se suprima art. 5, 8 şi de la 9 pină la 18 in- 

3



clusivu; a se substitui articulului 1. redactțiunea ce 

urmeză aci : «Navigaţianea pe Dunăre de la locul 

«de unde acestă fluviu devine navigabilă pină la 

«Marea Negră și de la Marea Negră pînă la disul 

«locii, fie scoborând fie urcând fluviul, va fi cu de- 

«săvirşire liberă atât pentru transportul mărfuriloră 

«cât şi pentru acela ală călătorilori, şi nu va putea fi 

«interdisă nimenui, bine înţeles conformându-se re- 

«gulamentelori ce se voru hotărî pentru poliția sa 

«într'ună modi uniformă peuteu toțiși favoritoră pre- 

«câtva fi cu putință comerciului tutuloră naţiuniloră. 

«Sistemul ce se va înființa pentru navigațiunea 

«pe Dunăre, atât pentru perceperea drepturiloră cât 

«şi pentru menţinerea poliţiei s6le, va fi unul şi ace- 

«lași pentru tot cursul fluviului şi se va întinde 

«şi asupra acelorii afluente cari în cursul lori navi- 

«gabile desparti sau percurgă prin diferite stale.» 

«La art. 7 st se suprime cuvintele «şi 6.» 

«La art. 9 să se suprime cuvintele «aparținând 

uniea din ţările riverane.» 

« Articolului 30 a se substitui redacliunea urmă- 

tore : « Bastimentele ce plutescă pe Dunăre nu voră 

«putea fi supuse la nică o carantină, afară numay 

«în casul esistenţei unei maladii pestilenţiali în 

«portul de unde vină, constatată prin patenta de 

«săn&tate de care voră [i însoţiţi.» 

«La art. 35 a se suprima ambele ultime paragrafe. 

«La art. 45, a se adăoga cuvintele următore: 

«Numai să nu se afle nimicu care să fie incompati-
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«bile cu principiele liberei navigaţiuni stabilite prin 
«tractatul de Viena.» | 

Tot aşa sa esprimati şi plenipotenţiarul fran- 
cesi adherând la modificările propuse de lordul 
Cowley, adogând că : 

«Disposiţiunile conţinute în lucrarea elaborată la 
Viena nu sunt de acordă nică cu stipulaţiunite tra- 
tatului de Paris din 1856, nică cu principiele ac- 
tului din Viena de la 1815, nică cu enunciările tracta- 
tului de Paris din 1814,» și apoi sfirşesce că : «în 
ceea ce privesce afluentele, este datorii a observa că 
guvernul săă e cu atât mai întem-iat d'a cere că li- 
bertatea navigaţiunii să fie de o potrivă aplicată 
cursurilorii de apă de natura acâsta, că este de adus 
aminte că. cu ocasiunea unei concesiuni făcută de 
către guvernul Moldaviei unei companii francese 
pentru esploatarea Siretului, și asupra reclama- 

 ţiuniă formali a Austriei în urma unei corespondințe 
schimbate între Puterea acesta şi cu P6rta, guvernul 
francesii consimţi la anularea privilegiului acestuia. 
D. comite Valewski se crede în drepti, în numele 
guvernului s&i şi conformă cu declaraţiunile făcute 
de d-sa mai din nainte, d'a invoca precedentul a- 
cesta pentru a cere cu stăruință ca toți afluenții 
Dunării fără osebire să fie deschizi pentru navi- 
gaţiunea tutulorii puteriloră.» 

Aici este de notatii că plenipotenţiarul Prusiei 
a adherată ca şi plenipotenţiarul Franciei la pro- 
punerile lordului Cowley. | 
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Plenipotenţiarul Rusici a adherati şi el la 

propunerile lordului Cowley. Eli făcu, afară de a- 

cesta <uă propunere tindend ca piloții tutuloră nati- 

<unilorii să fie admişi pe Dunăre, conformându se 

«condițiunilori impuse pilot ilori statelorii riverane. >» 

Printrun lungă discuss pe care ară [i de pr is0s 

de ali reproduce aici testuală, baronul Hibner 

plenipotenţiarii al Austriei se încercâ de a apăra lu- 

crarea Comisiunii statelor riverane susținând că. 

numai pentru gurele Dunării traclatul de la Paris 

a creati o stare nucă de lucruri, și că plenipotenția- 

rul Marei-Britanii nare dreptate de a ataca actul de 

navigaţiune, pentru că păstreză cabolagiul numai 

pentru statele riverane. <D-l plenipotenţiar al Marei- 

Britanii, —dice în cussul discursului stii baronul de 

Iliibner,—obicetză articulului 8 ali actului de na- 

vigațiune, pentru că elii rescrvă cabotagiul stateloră 

riverane, deră actul Congresului de la Viena na 

acordată acesti drepti paviliânelorii stateloră ne- 

riverane.» 

Combătutii de toti plenipotenliariă puterilorit în- 

trunite în Conferinţă, afară de aceli ali Turciei, 

baronul de Hiibner sfirși prin a cere amânarea 

discuțiunii, dicând că va transmite la Viena pro- 

tocolul, «în care vori [i consemnate (ste opiniunile 

«omise, pentru ca guvernul stii s€ le pâtă lua în 

«consideraţiune şi a face obiectul unei în! telegeri cu 

<cele-l-alte guverne riverane, spre a putea căuta 

«mijlocele dea [ine semă de dorințele puterilori iără 
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«a aduce atingere dreptului de suveranitate al sta- 

«telor riverane.» 

“Este de notatii că în acâstă şedinlă, plenipoten- 

țiarul Austriei se mai încercă a presinta o nouă 

cerere care şi acesta fu respinsă. Acesta era : că 

nu comisiunea europeană ci comisiunea riverană a- 

vea dreptul de a face lucrările pentru curățirea, 

gureloră Dunării ! 

Baronul Hiibner a mai susținută că actul de 

navigaţiune închiăiatu la Viena intra în drepturile 

de suveranitate ale stateloră riverane de alu pune 

imumediatiă în lucrare. Şi acestă theoriă a fostă res- 

pinsă de toți plenipotenţiarii celoriă-l-alte puteri şi 

chiar de acelii alu Turciei. 

Tot în acea şedinţă lordi Cowley a chi mată lu- 

area, a-minte a Conferinţei asupra necesităţii de a se 

îmbunătăți condițiunile de navigaţiune la Porţile- 

de-feră ; la acesta, plenipotențiarul Austriei a res- 

punsii că guvernul săă pune o constantă îngrijire 

pentru lucrările cari tindă a îmbunătăți navigațiu- 

nea acestei părți a Dunării. 

In privinţa acestei îmbunătăţiri mă voii mărgini 

a observa că, cu tâte asicurările plenipotenţiarului 

Austriei de la Conferinţa de Paris, au trecut 22 de 

ani, și Porţile-de-feră au remasu tot în starea cum 

le-a făcutui natura. Şi povăluindu-ne de esperiența 

dată de trecută, n'ami fi în dreptă de a-ne întreba : 

6re Austro-Ungaria a dobinditu prin tractatul de 

Ja Berlin dreplul de a face lucrările trebuitâre la
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Porţile-de-ferii spre a le sparge, saiă în realitate toc- 
mai spre a nu le sparge alții, când mai ales 
scimit că în Ungaria esistă opiniunea că Porţile-de- 
feră suntu puternica cetate a regatului sântului Ste- 
fană în contra năvăliriloră ce lă-ari amenința des- 
pre Dunărea de jos? i 

Faptul positivii ce sa dobîndită pentru Dunăre 
prin Conferinţa de la Paris din 1858 este recun6- 
scerea din nuoă a principiului libertăţii navigaţiuniă 
Dunării și a afluenteloră sale deschise tutuloră pa- 
vilinelorii lumii! Actul de navigaţiune închiăiatu la 
Viena în 1857, respinsu de întrega Europă, a că- 
dută în părăsire în timpi de 22 ani, Și chiar cabi- 
netul din Viena nu mai credea pină în Decembre 
trecută că mai putea săi împrâspete memoria. | 

Nu socotescii de prisosii a vă aminti, domnule 
ministru, că nici România, celt puţină o parte din 
ea, Moldova, n'a fostii rămasă indiferentă la actele 
lucrate la Viena cu parliciparea delegaţiloră Ro- 
mâni. Indată ce amă avută o tribună în Bucuresci 
și în lași, cestiunea Dunării a veniti în cercetarea 
Adunării elective din Moldova. Purtarea repausa- 
tului Steege a fostă aspru criticată, de și nu făcuse 
de cât a se conforma strictii instrucțiuniloră ce îi 
venea de la guverni. A trebuită bunul s&ă re- 
nume și tot sprijinul amiciloră săi cari X cuno- 
sceaii simțimentele patriotice şi sforțările acestui 
bărbatii de bine, spre a paralisa celt puţinii în parte 
condescendințele vinovate ale Căimăcămiei pentru
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cererile cabinetului din Viena, aceste tote ati tre- 
buită spre a sustrage pe delegatul moldoveană de 
la unii voti osânditoră din partea. represintațiunii 
naţionali ! 

„ Ast-felă Dunărea r&mase liberă pentru tote pavi- 
liânele; şi numai acestei libertăți România dato- 
resce desvoltarea comerciului și agriculturei sale Și 
crescânda prosperitate a porturiloră sale. 

Întru cât “%-a stată prin putință, România lucrâ 
spre a face a se statornici, Și de dreptă și prin prac- 
tică, acestă libertate nu numai pentru marele flu- 
viă, deră și pentru afluentele sale. 

Ast-iel ami închiătată cu Rusia și cu însă-şi 
Austria convenţiunea Prutului, care deschide navi- 
gațiunea acestul rîu lutulorii paviliâneloră. Nol nu 
ne putemi plânge de esercițiul aceste libertăți, 
căci îl datorimă că Prutul, care may înainte era 
ună riă mai de tot neesploatată, astădi transportă 
anuali la porturile Dunării peste dou&-sute mil kile 
cereale și a îndoită buna stare a patru județe ale 
Moldovei. 

În timpul Congresului din Berlin, Austria credu 
momentul oportumă de a sustrage, măcar o parte 
a Dunării, de sub regimul de libertate procla- 
mată de Congresul şi de Conferința din Paris 
din 1356 şi 1858. 

Prin cele mai sus arelate, sa stabiliti în de- 
stul că Europa îşi păstrase dreptul de suprave- 
ghiăre a menţinerii libertăţii Dunării pentru tot 
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percursul fluviului. Cabinetul de Viena voi a re- 

strânge eserciţiul acestui drepti numai pe întin- 

derea Dunării în de afară de otarele sale, adecă de 

la Porţile-de-feri în jos pînă la gurele fluviului! 

Ast-fel plenipotenţiarii Austro-Ungariei și isbu- 

tiră a aduce prin tractatul de la Berlin 6re-cari 

modificări la disposițiunile tractatului din Paris. 
Daţi-mi voie, domnule ministru, să vă însemnezii 

aci aceste modificări. Tractatul de la, Paris prevede 

două Comisiuni : una europeană cu scopă determi- 

nati de a curăţi gurele Dunării, și care, după în- 
deplinirea misiunii acestia, avea a fi disolvată prin 

o otărîre umanimă a subseriitoriloră tractatului, şi 

o altă comisiune riverană. Şi acesta avea aceeași 
misiune, însă mai întinsă, adecă de a curăți t6te 

piedecele de pe fluviu, în tot percursul săă, şi acâsta 

spre a asicura tutulorii pavilisnelorii libertatea na- 

vigațiunii. 

Acâstă comisiune riverană fiind mortă din în- 

suși diua nascerii, şi fiind-că t6tă Europa îi osîn- 

dise lucrările, nimeni nu se mai încercâ de a ore- 

învia; ba tractatul din Berlin o şi desființâ în 
modi oficială, de vreme ce drepturile şi lucrările 

ei, cel puţin pină la Porţile-de-feri, fură incre- 

dințate tot Comisiunii europene, și acesta după 

chiar propunerea plenipotenţiarilorii Austro-Unga- 

piei. EX sperau a sustrage ast-fel Dunărea supe- 

ridră de sub controlul Europei şi de sub regimul 

de libertate de care se bucură Dunărea de jos.
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Ecă ce dice articulul 55 din tractatul de la 
Berlin : 

« Regulamentele de navigațiune, de poliţiă fluvi- 
ală şi de priveghiăre de la Porţile-de-fer pînă la Ga- 
lați, voriă fi elaborate de către Comisiunea europeană, 
asistată de delegaţii stateloră riverane și puse în 
armoniă cu acele ce ai fostii sati voru fi edictate 
tru percursul în jos de Galaţi.» 

Permiteţi'mi, domnule ministru, să ve pună sub 
ochi lucrările preliminare și discuţiunile ce aă ur- 
mată în senul Congresului, pînă când marele A- 
reopagi a. veniti la adoptarea testului articulului 55 
carele, prin precisiunea sa, ne pote scăpa de tâte 
pretențiunile de dominaţiune ale Austro-Ungariei 
asupra Dunării n6stre. 

Protocdlele Congresului sunt forte instructive 
pentru noi. 

Tractatul de la San-Stefano, în privința Du- 
nării n6stre, nu avea de cât unt singurii articulă 
(articolul 112) carele, după ce rostesce că fortărețele 
Dunări) voră fi rase, și că în apele principatelor 
nu voră putea pluti bastimente de resbelii, siirşesce 
a dice că : «drepturile, îndatoririle Și prerogualivele 
«Comisiunii internaţionali ale Dunării de jos, vori fi 
«menținute intacte.» 

După ce în senul Congresului, şi anume în şe 
dința din 2 Iulia 1878 (Protocolulă 11), sa fostu 
citită articulul 12 alu tractatului de la San-Stefano. 
baronul de Haymeric, ală duoilea plenipotențiară



42 

alu Austriei și actualul ministru ali. afaceriloriă 
străine, a presintată înaltei Adunări proiectul altă 
unei nuoi redacțiuni a articolului 12. 

Ecă acestă proiectii de redacţiune în tstă a sa în- 
tindere : 

10. «Pentru a asicura printro nouă chiăzășuire 
libertatea de navigațiune pe Dunăre, totă partea 
fluviului de la Porţile-de-feră pînă la gurele din Ma- 
rea-Negră este declarată neutră. Insulele situate în 
percursul acesta și la gurile ei (insulele Şerpiloră) 
precum și malurile rîului, suntii coprinse în acestă 
neutralitate. 

<In consecință fortificările ce se află astădi în 
fiinţă vori fi desfiinţate, şi nu se va mai învoi da r&- 
dica altele nuoi. Tâte vasele de resbelă suntă escluse 

din sus-disa parte a fluviului cu escepțiunea vase- 

loră ușdre, destinate pentru poliţia fluvială şi pentru 

serviciul vămilor. Vasele staționare la gurele Dună- 
rii suntă menținute, deră nu vori putea sui rîul mai 
sus de Galaţi. 

20. «Comisiunea europeană a Dunărit de jos, este 

menținută în funcțiunile sele pe cari le va esercita 

  

de la Galaţi pînă la Mare. Durata ei va trece peste . 
anul 1883, pînă la închiătarea unei nuoi înțelegeri; 
drepturile , îndatoririle şi prerogativele sâle voră fi 

păstrate întregi; immunitățile de cari se bucură 

stabilimentele sele, lucrările și personalul săi în vir- 
tutea tractatelori esistente, suntu confirmate. 

«În esercițiul functiunilorii sele, Comisiunea euro-
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peană va fi independintă de autoritatea statului te- 
ritoriului căruia aparţine delta Dunării ; ea va avea 
semnalele și insigniele s6le proprii asupra basti- 
mentelori și stabilimentelorii, și va numi însăși pe 
funcționarii săi. Obligaţiunile sâle financiare voră 
face obiectul unui noi regulament, şi statutul orga- 
nisării sâle va fi supusi unei revisuiri pentru a-l 
pune în armoniă cu nuoile împrejurări, 

„ «Osebit de statele ce iai parte la Comisiunea eu- 
ropeană în virtutea tractatului de Paris, România 
va fi represintată printr'uni delegati. 

3%, «Regulamentele de navigaţiune şi de poliţiă 
fluvială din josul Porţilor-de-feră, vori fi conforme 
cu cele ceai fostii sai vorii fi introduse de către Co- 
misiunea europeană pentru percursul din jos de 
Galaţi. Ună comisari delegati de către Comisiunea 
europeană, va priveghia esecutarea aceslorii regulamente. 
In percursul intre Porţile-de-fer și Galaţi, comerciul 
și navigațiunea nu voră fi lovite de nici o tacsă spe- 
cială care arii avea dreptă ţintă de a favorisa comer- 
ciul și comunicaţiunile pe uscatii, în prejndiciul ce- 
lorii de pe fluviu. 

49. «In modificarea articulului VI alu tractatului 
din Londra de la 13 Martiu 1878, esecutarea lucră- 
riloră destinate a face să dispară obstaculele ce o- 
pună Porţile-de-ferii şi cataractele navigaţiunii, este 
confiată Austro-Ungariei. Statele riverane ale ace- 
stei părți a fluviului, voră da tote înlesnirile ce li se 

vori putea cere în interesul lucrăriloră.
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«Disposiţiunile articulului VI ale tractatului pre- 
citată relative la dreptul de a percepe o tacsă provi- 
soriă destinată a acoperi chieltuelile lucrărilor în 
cestiune, suntă menținute în beneficiul Austro- 
Ungariei.» 

Cum vedeţi, domnule Ministru, ânt&ia preocupare 
a plenipotenţiarilorii Austro-Ungariei a fosti de a 
sustrage Dunărea din susul Porţilori-de-feră de 
sub tutela Europei; în altele, proiectul Austro-Un- 
gariei este forte liberală. 

T6tă Dunărea de la Porţile de feră pînă la gurele 
ei, este declarată neutră împreună cu insulele ȘI 
chiar cu insula Şerpilori, precum ȘI însăși țermurile 
fluviului. 

Comisiunea europeană se admite a fi permanentă. 
Regulamentele de navigaţiune și de poliţiă fluvială 
pînă la Porţile-de-feră, aveau să fie conforme cu a- 
cele elaborate de Comisiunea europeană pentru per- 
cursul în jos de Galaţi. 

Și Austro-Ungaria singură propunea, ca unu 
comisari delegati de Comisiunea europeană, să pri- 
vegheze la esecutarea acestori regulamente. 
" Precum vedeți, domnule ministru, Austria sin- 
gură ea stalornicea că nu mai era trebuință nică de 
Comisiune mistă, nică de președință permanentă 
pentru densa, pentru a face a se păzi libertatea 
Dunării de la Porţile-de-feru pînă la Marea Negră. 
Regulamentele aveai a se elabora de Coinisiunea 
europeană, staiele riverane aveai a le csecula, și 

â
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unii delegati ali Comisiunii europene avea să pri- 
vegheze la esecutarea lori. 

Nunică mai simplu, mal drepti, mai conformă 
cu interesele europene şi cu drepturile de suvera- 
nitate ale statelorii riverane de pe acestă întindere. 

devenite prin același tractatu state independinte. 

- Austro-Ungaria nu reclamă nimica pentru sine, 

de cât învoirea ca ea, în modi esclusivii. s& facă 

lucrările trebuitâre la Porţile-de-feri, negreşit spre 
a realisa promisiunea dată de baronul Hiibner în 

sânul conferinței de la Paris din 1858, adecă de a 

deschide şi Dunărea, de sus navigațiunii lumii. 

Cu t6te acestea, ori cât de liberală se părea la 

ântâia vedere, redacțiunea presintată de baronul 

Haymerle, lordul Salisbury. alti doilea plenipoten- 
tară al Marei Britanică, adherând la principiele 

desvoltate în acestă redacliune, a lăcutii a se ob- 
serva că testul constituia uă legislațiune întregă 
care nu se putea accepta în ainănuntele ei, Ja ân- 
tâia cetire. l)e accea ceru ca să fie dizcutată de Con- 
gresu în altă şedinţă. * 

Principele Bismarck merse mat departe, di- 
când că : «numerbsele am&nunte țintite de propu- 
nerea ce lu cetită, suntu în de afară de sarcina Con- 

gresului. Plenipotenţiarii suntă adunaţi pentru a 

accepta, respinge sai înlocui arliculele tractatului 

de San-Stelano ; deră o regulamentare atât de des- 

voltată unul punctă specială îl pare a nu fi în atri- 
butiunile înaltei adunări.
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Contele Şuvalof considera ca și preşedintele Con- 
gresului că, acestă legislaţiune, nu putea, fi discutată 
de Congres în amănuntele et, dâră declara că se 
credea, datorii de a semnala, de îndată, că nu înțele- 
gea ideia principală din acea redacţiune, adică ce 
trebue a se înțelege prin neutralisațiune, care X-ară 
fi întinderea, și în ce scopiă este ea cerută? 

Lordi Salisbury adaogă că : < Rusia fiind de acum 
înainte riverană Dunării, unt nuoi elementi se a- 
flă introdus în cestiunile ce atingi navigaţiunea. flu- 
viului. Disposiţiuni speciali suntu trebuitâre comer- 
ciului, și Escelenţa sa doresce ca Congresul să re- 
țină cestiunea amânând cu tote acestea discuțiunea.» 

Principele Gorciacof aduce aminte că : «tractatul 
de Paris a confirmată actele tractatului din Viena a- 
supra libertăţii navigaţiunii fluviali, şi că după de- 
claraţiunile plenipotenţiarilori Rusiei dintro ședință 
precedentă, retrocedarea Basarabiei nu ari putea 
esercita nici o influință asupra libertăţii fluviului. 
Deci Alteța sa Serenisimă nu'şi esplică necesitatea 
nuoilor disposiţiuni în acestă cestiune.» 
„Principele Bismarck repetă că Congresul nu a- 

vea a desvolta cestiunile amănunte asupra cărora 
puterile interesate suntă în drepti de a se înţe- 
lege între ele, si deră stărui a gândi că propunerea 
Austro-Ungariei trebuia a se trămite saă la Comite- 
tul de redacţiune, sai la plenipotenţiarii Austro- 
Ungariei, spre a irage din ea principiele majore, 
singurele susceptibile de a fi votate de Congres.
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Acestă ultimă opiniune, sprijinită de d. dOubril 

ali treilea plenipotenţiarii ali Rusiei, fu priimită de - 

Congresă, şi preşedintele, reluând cetirea, articulu- 

lui 12, Congresul otări ca Imperiul Rusă să fie a- 

dăogitii în enumerarea statelorii riverane, şi tot 

atunci recunoscu că România să fie în viitori re- 

presintată în sânul Comisiunii europene. 

În şedinţa din 4 Iuliă (Protocolul 12), cestiunea 

Dunării revenind în disculiune, contele Schuvalofi 

a venită şi elă cu ună contra-proiecti în care prin- 

cipiele principali erau : 

1. Libertatea navigațiunii Dunării sub garanția 

tutuloriă puteriloră. 

2. Menţinerea Comisiunii europene. 

3. Actul publici din 2 Noembre 1865, relativi 

la, organisarea acestei Comisiuni, va Îi revisuiti spre 

a fi pus în armoniă cu împrejurările actuali. 

«Lucrarea acesta, —dice contra-proiectul său, — 

va fi confiată unei Comisiuni speciali în care se 

vorii admite Comisari ai tutulori statelor riverane, 

şi se va supune la cercetarea şi sancţiunea defini- 

tivă a unei Conferinţe de represintanți.» 
Principele Bismarck voi a face a se observa că 

eraii puţine doesebir! între propunerea rusâscă şi în- 

tre acea Austro-Ungară. Totuşi baronul Haymerle 

arătâ diferenlele ce esistau între ambele teste, și 

sferşi dicând că : <modificaţiuni la ună tractati so- 
lemnii îl pare Escelenţil sele că nu poti fi hotărite 

A
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de către uă Comisiune specială, și că trebuescii a fi 

consfinţite de către autoritatea Congresului.» 
Aci m& simtă fericită, domnule Ministru, de a 

vedea pe plenipotenţiarul Austro-Ungariei suslinând 

principiul dreptă şi salutariii că: « modificațiuni la unsă 

tractatii solemnelii nu potă fi hotiirâte de o comisiune spe- 

cială, deră trebue a fi consfințite prin autoritatea Con- 

gresuluă. > - 

De aceea mă şi măgulesci a crede că baronul 

de Haymerle, consecinte cu cele susţinute de Es- 
celenţa sa în sânul congresului de Berlin, «nu va 
consimţi ca comisiunea specială de la Galaţi să lacă 
modificațiuni la tractatul de la Berlin sai să intro- 

ducă inovaţiuni neprevădute de acelui tractatii» de 
exemplu inovaţiunea de a se da Austro-Ungariei 
dominaţiunea esclusivă a Dunării între Portile-de- 
feri și Galaţi. 

Același protocol (No. 12) ne arată că înalta a- 
dunare, după propunerea preşedintelui, a decisă ca 

uni plenipotenţiarii Austro-Ungarii şi unii plenipo- 

tențiară Rusu să se adunecu unul din colegiilorii spre 
a găsi o înţelegere între ambele teste. 

Pentru acesta aii fosti aleși baronul Haymerle, 
dl. d'Oubril şi contele St. Valier. 

In aceeaşi ședință găsimu o declarațiune impor- 
tantă pe care nu trebue s'o perdemi din vedere fi- 
ind-că ne va putea servi la timpu. La uă observa- 

țiune a lordului Salisbury despre sistemul ce Mai 
rea Britanie are pentru cestiunile navigaţiuni-
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Dunării de jos, principele Bismarck a respunsă că: 
<opiniunea ce represintă Dunărea ca marea arteră 
a comerciului germani cu Orientul, se razimă pe 
o ficţiune, și vasele germane venind din susul 
Ratisbonei nu scoborii Dunărea pentru a esporta 
mărfurile germane în Orientă.» | | 

După acesta, urma citirea propunerii austriace : 

şi este de notatii că nu în propunerea austriacă, ci 

în cea rusâscă se prevedea o comisiune specială 

chiămată de a revisa organisarea comisiunii euro- 

pene și de a regulamenta cestiuni privitâre la Du- 
năre; că nu Austria ci tot Rusia a făcutii objecţiuni 

în contra. propunerii austriace care cerea ca să fie 

conformitate în regulamentele de navigaţiune şi de 

polițiă fluvială pe tot percursul Dunării în jos de 

Porţile-de-feri. 
La objecțiunea celui de ală duoilea plenipoten- 

țiar ala Rusiei (contele Schuvaloff) că acestă pro- 
punere austriacă prejudeca situatiunea statelor rive- 
rane, însuși contele Andrassy socoti de cuviință de 

a lua cuvântul şi de a insista asupra cualității prac- 
tice de a se statornici principiul unitătii regulamente- 

loră de navigațiune. 

La finitul acestei ședințe, plenipotenţiarii Ru- 

siel, Austriei și Franciei, au presintati Congresului 

modificaţiunile propuse” de dinșii în unanimitate și 
din cari cea dântâea era respingerea comisiunil 

special! şi a reservei în favorea statelori riverane 

pentru a regulamenta ele cestiunile Dunării pînă 

4
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la Galaţi, — cerută acesta de plenipotențiarul rus, — 
şi adoptarea principiului unităţii regulamenteloră 
pentru t6tă întinderea Dunării de 13 Porţile-de-ferii - 
în jos, și îndrituirea comisiunii europene de a face 
ea regulamentele, -— cerută acâsta de plenipoten- 

țiarul Austro-Ungarii. 

Testul ast-fel elaborată de plenipotenţiarii mai 
sus citați a fosti adoptată în unanimitate de Con- 
gresi, și înscrisii, în totă a sa coprindere, în articulul 

55 din tractatul de la Berlin. 
Din testul acestui ltractatii și a protocâlelori 

Congresului resultă acum că starea legală a ces- 
tiunii Dunării este cea următâre 

"1. Libertatea navigațiunii Dunării este plină şi 
pusă sub garanţia colectivă a Europei. Drepturile es- 
cepționali pentru staturi riverane (cabotagiul etc...) 
au fostă respinse de întregul Congresi. 

II. Austro-Ungaria nu are nici o posițiune cs- 

cepțională sai privilegiată pe Dunăre între cele-l-alte 

puteri subscriitore tractatului, afară de dreptul că 

i sa dati de a sparge Porţile-de-feră, spre înlesni- 

rea navigaţiunii. 

HI. Comisiunea specială a statelori riverane nu 

mai esistă, ea a fostii chiar combătută de plenipo- 

tențiarii Austro-Ungariei și Congresul sa unită cu 
opiniunea lori. 

IV. Regulamentele de navigaţiune și de polițiă 

fluvială pentru tâtă întinderea Dunării de la Porţile- 

de-ferii până la Galaţi. trebue a fi puse în armoniă
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cu cele cari sunti sau vorii fi făcute în privinţa Du- 
_nării de la Galaţi pînă la gurele «i. 

Lucrarea lori este încredințată comisiunil eu- 

ropene asistată de delegaţii statelorii riverane. Co: 

misiunea europeană se recunâsce permanentă. 

V. Modificaţiuni la acestă stare legală, consacrată 
printr'ună tractată solemnelu, nu se poti: face prin 

comisiuni speciali, principii nuoi putându-se con- 

sfinți numai prin autoritatea unui congresii. 

O mai repeti, domnule Ministru, acesta este sta- 

rea legală care reguleză navigaţiunea Dunării. Măn- 

ținerea acestei stări legali, apărarea ei din t6te pu- 

terile n6stre, este salvarea nostră. În de afară de 

ea nu poti fi de cât pericule mari pentru interesele 

n6stre polilice şi economice, pentru suveranitatea 

n6stră, pentru sicuranţa. n6stră în mijlocul state- 

“ loră puternice ce ne înconjoră. 
Amă fostă lungii, domnule Ministru, spre: a des- 

volta deosebitele fase prin cari a trecuti cestiunea 

Dunării, și spre a statornici cu date și cu testuri 

certe starea legală care este singura n6stră putere în 

contra. poftelori străine. 

Decă este cine-va care este pedepsită de o aseme- 

nea lungă desvoltare, acesta suntă, ei, carele amit 

trebuită s& consacru multii timpă spre a aduna ma- 

terialul, spre a studia cestiunea, spre a face redac- 

tiunea și ast-fel s& potă pune cestiunea în stare 

subt ochii domniei-vostre. 

Sunti însă resplătită de ostenelele melc prin con- 

i
.
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sciința că 'mi am făcuti datoria, aretându-vă lupta 
constantă, energică, neîntreruptă în cursă de 25 ani 
a guvernului Austro-Ungară pentru a'și întemeia do- 
minaţiunea pe Dunărea de jos, pentru a face din 
marea arteră, unu fluvii, dâcă nu germanii, — de 
vreme ce principele Bismarck a. repudiată acestă 

nedumerire, — dâră cel puţin uni fluviă Austro-Un: 
gari ca ast-fel aquila imperială s&și pâtă înfige căn- 
gile pe marile debușeuri ale comerciului şi ale 
puterii în orienti, Salonic şi Sulina ! 

Eu suntă departe de a osîndi din punctul de ve- 
dere ală mariloră concepţiuni politice acestă trava- 
liă energic alu ministriloru Austro-Ungariei. Eu ad- 
miră patriotismul loră, activitatea, loră, tenacitatea 

loră pentru-a întinde dominațiunea imperiului, pen- 
tru a spori puterea și gloria frumâsei loră patrii! Nu 
de astădi ci de mulți ani, nu într'o simplă notă ci 

de la tribuna ţărei mele, amă arstată profunda mea 

admiraţiune pentru marele bărbati de stati ală A- 
ustro-Ungariei, contele Andrassy, căruia Austriacii 

şi Ungurii suntii datori aj redica încă în vi6ță sta- 
tue pe piețele Vienei și Pestei, pentru marile fol6se 
ce prin tractatul de la Berlin a sciută a dobîndi 

întinse! sele patrii ! 

Cu durere, deră cu admiraţie, îmi amintescii cu- 
vintele, cari la mâsa verde a Congresului se adresai 

plenipotenţiarilorii Ruși, ori de câte ori acestia se 

împotriveai la vre-o cerere a plenipotenţiarilori A- 

ustro-Ungari. <«Dâră vă dămu Basarabia!» Cu a-
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ceste cuvinte comitele Andrassy a siliti pe Rusia a 

renuncia la multe din stipulațiunile tractatului de 
San-Stefano, cu aceste cuvinte elă a căpătată Impe- 

riului Habsburgilorii Bosnia şi Herzegovina, eli a 

respinsii Serbia de la o pr€ mare apropiere de ota- 

rele acestori două provincii, elii a făcută de sa 

recunoscutii Austro-Ungariei dreptul de a dispune 

singură de Porţile-de-feri, nu spre a le sparge ci 

spre a le păstra ca cetate formidabilă a Ungariei! 

Daca ași fi Austriacă sai Unguri ași lăuda pînă 
la ceri acâstă politică a contelui Andrassy, urmată, 

astădi de baronul Haymerle cu nu mai pugină ac- 

tivitate, inteliginţă şi patriotismul austriacă. 

însă ei suntii români, și credă că Românii suntu 
datori a combate stăruințele Austro-Ungariei de a 

ne răpi Dunărea, cu aceeași ardre şi vigore cu cari 

ami combătută Rusia cândiă ne ceru Basarabia. 

Domnia-vâstră, domnule Ministru, carele, sunti 

sicură, cugetați și simţiți ca și mine, îmi veţi erta 

acestă mică digresiune, făcută spre a constata că 

lucrarea mea nu purcede dintr'uni spiritii sistema- 

tic de ostilitate în contra Austro-Ungariei, fiind-că 

no, națiune mică şi pacinică, nu trebue să avemiă 

simţimânte rele în contra nici unei puteri străine, 

deră tot-o-dată trebue în contra ori-cul a ne apăral 

drepturile și interesele. 
Vint acum, domnule Ministru, la cererile actual 

ale Austro-Ungariei precum ele suntă formulate în :
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anteprojectui presintati Comisiunei Dunărene în 
Decembre anul. trecuti. 

Acesti anteprojectii este, precum ami mai spusă, 
însu'și actul sai regulamentul de navigaţiune re- 
digiatii la Viena în 1857-1858 de comisiunea rusâscă 
creată prin tractatul de Paris, cu singura deosebire 
că e o nuvă ediţiune, revădută, corectată şi considerabilă 
sporită. 

Anteprojectul are aceleași viţiuri de formă şi de 
fondi ca şi actul comisiunei riverane din 1837 : 

a) Ca și acelă acti, anteprojectul omite cu in- 
tenţiune recunâscerea libertăţii de navigaţiune a 
Dunării, cel puţin pe partea care are pretențiu- 
nea de a o regulamenta. 

b) Nu vorbescii în modă espliciti de dreptul es- 
clusivă ală stateloră riverane-pentru esercitarea ca- 
botagiului fluvială, dâră îndată ce principiul liber- 
tăței Dunării este omisă, drepturite esclusive ale 
statelori riverane reesi de la sine. 

c) Prin autoritatea esclusivă ce creează, prin re 
gulamentarea serviciului piloțilorii, prin mai multe 
alte restricțiuni, navigaţiunea Dunării române se a- 
flă pusă cu totul în condiţiunile restrictive coprin- 
se în actul din 1857 pe care Europa le-a respinsă 
prin Conferinţa de la Paris și cari şi suntii în opo- 
sițiune cu tractatul de la Berlin. 

Însă pustea cea mai îngrijitâre din acestă lucrare 

"este instituirea, unei comisiuni pe care anteprojec- 

tul o califică de mistă, necutezând ai da denu-
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partea leului, asicurându'și președința. şi voti pre- 
ponderantiă în casă de paritate de voturi, ceea ce 
prin însuși natura lucruriloră va fi totă d'a-una. 
Voiii spune mai jos pentru ce. 

Și mai înainte de tote, permiteţi'mi, domnule mi- 
nistru, de a combate crearea unei comisiuni rive- 
rane speciali, d'ântâiu pentru că ca este contrariă 
tractatului . de la, Berlin şi ală doilea pentru că nu 
suntă elemente îndestulătâre spre a crea o asemenea 
comisiune. | 

ME esplică: Tractatul de la Paris înțelegea că năâ- 
vigațiunea Dunării în tot percursul ei să fie re- 
gulamentată prin o Comisiune compusă de lste 
statele riverane. Acestea erai numerâse : Wiirtem- 
bergul, Bavaria, Austro-Ungaria, Turcia, Serbia, 
Moldova și Valachia. Tractatul de la Berlin întele- 

„ge a regulamenta navigațiunea Dunăril numai din 
jos de Porţile-de-feri pînă la Galaţi. Pe acestă în- 
tindere esistă numai trei state riverane : Serbia, 
Bulgaria şi România. Ba încă, căutând bine, vomă 
găsi că pe acestă întindere esistă numa! două state 
adevărat riverane : Bulgaria şi România. Serbia 
este un adeveratu statii riveranii pe Dunărea numai 
din susul Porţiloră-de-feri. Acolo ea se află faţă 
n față cu Austro-Ungaria, acolo ea are interese 
naj6re de regulată cu dinsa sau de apărată în con- 

tra ei! În jurul Porţiloru-de-feru. Serbia n'are de 

cât uă mică înţindere de ț&rmuri, pe acestă întin-
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dere ea nare de locu saii forte puţine -interese de 
sprijinită. Serbia, va fi dră indiferentă la tot ceea 
ce privesc Dunărea de jos, adecă de la Porţile-de- 
feră pînă la Galaţi, şi prin urmare ea va putea face 
forte ușoră concesiuni Austriei în josul Dunării 
spre a putea scăpa de a face concesiuni mai impor. 
tante pentru dinsa, adecă mai în sus de Porţile-de- 
feri. (1) 

Așa dâră adeverate state de la Porţile-de-feră în 
jos sunti numai România Și Bulgaria. Însă ce co- 
Inisiune seri6să arii putea fi aceea care ară avea nu- 
mai doui membrii? Europa nici sa gânditi nică 
sari putea gândi dea crea sau a re >cunOsce 0 ase- 
menea comisiune. 

Și tocmai din acestă imposibilitate, Austro- -Unga- 
ria voesce a trage ună argumentă spre a cere ca Și 
ea st fie priimilă în s€nul acestei Comisiuni nu- 
mită ast-fel Cumisiune mistă, Și fiind- -că, stati mare 
şi indepedentă, Austro- -Ungaria n'ară putea admite 
ca, delegatul sei să aibă de preşedinte pe delegatul 
Bulgariei care nu este încă stati independenti, aşa, 
ea reclamă pentru sine președința de dreptă cu 
voti preponderantă. Însă în asemenea casă, chiar 
decă ari fi ca România și Bulgaria să consimţă a 
face parte din acestă comisiune, acesta n'arii avea, 
pentru aceste două țări altă resultată de cât acel 

(1) Purtarea delegatului Serbiei în sânul Comisiune)y din Galaţi a 
justisicată prevederele mele,
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de a recunâsce formală voința Austro-Ungariei Şi 
legile ei. 

În adevără, precum ami arătată, Comisiunea 
fiind compusă de patru membrii, delegatul Austro- 
Ungariei va avea pururea lîngă sine pe delegatul 
Serbiei. Ast-fel chiar în casul când delegatul Bul- 
gariei ară fi alături cu delegatul României, totuşi şi 
pururea cererile Austriei voră fi precumpănitsre, 
căci sati delegatul Austro-Ungariei fiind presi- 
dentii cu votă preponderantii, prin însuşi acesta o- 
piniunea lui va fi legea făcută de comisiune. 

Austro-Ungaria va deveni deră putere esecutivă, 
putere stăpână pentru (stă întinderea Dunării ro- 
mâne, adecă de la Porţile-de-feră pîna la Galaţi. 
În disposiţiunea ex arbitrară va fi de a comanda în 
porturile nâstre, de a regula sai restrânge servi- 
ciul piloțitoră, de a umple tot litoralul nostru cu 

„ inspectori, subt-inspectoră Și alți funcţionari A ustro- 
Ungari,—pe cari deja îl şi prevede anteproiectul 
de a crea pentru acestia centruri de reședință în 
România și în Bulgaria,—acâsta asemenea o pre- 
vede ante-projectul. 

În fine, fără vota Austro-Ungariei, România nu 
va putea nici măcar face pe țărmurile e lucrările 
de utilitate publică cerute de interesele el proprii. 
Noi, fără consimţimântul Austro-Ungarie!, nu vomă 
putea face chiar poduri spre înlesnirea comunicaţiu- 
niloră şi a comerciului între ambele ț&rmuri. Acesta 
o dice testual articulul 2 din ante project. Tote cele-
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l-alte articule din el, suntă atâtea loviri făcute drep- 

turilorii nostre naţionali și economice. 

Ce este dâră de făcut ? Este.de a combate ante- 

projectul din totă putinţa nostră, precum deja 'lu-a 

combătută comisarul nostru şi cu dânsul majori- 

tatea membriloră Comisiunii; este de a sprijini și 
de a dovedi că acesti anteprojectă este reînvierea 

actului de la Viena din 1857-1858 pe care Europa 

întregă 'lă-a respinsă în Conferinţa de Paris; este 
de a arta că elă este contrariă articulului 55 din 

tractatul de Berlin; este în fine pentru noi de a "li 

respinge ca, călcători drepturiloră nstre de statu 

indepedentu, stăpâni liberă și întregă pe teritoriul 

nostru, pe țărmurile n6stre, pe apele nâstre! 

Însă, domnule ministru, pâte voiă fi întrebatii 

decă acesti anteprojectii va fi respinsii, ce este de 

pus în locă, care este soluținnea de sprijinită ? 

Căci, în fine, şi acestă mare întindere a fluviului tre- 

bue a avea regulamentele s€le şi autorităţile sele 
cari să le esecute sai cari s& privegheze la esecu- 

tarea lori! Ce este de făcut? Este de a ne ţine 
strânși şi tari pe terenul legalității. Acestui terenă 

este art. 55 din tractatul de la Berlin care este 

clară, precis, îndestulătoră și nu dă locă la nici 

unii equivoc! și ține sâmă de tote drepturile, de tote 

iateresele și ale celoră mari și ale celorii mici. 

După testul acestui articul 55 : 

1) Regulamentele de navigaţiune, de potiţiă flu- 

vială şi de supraveghiăre de la Porţile-de-feri pină
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la Galaţi, au a fi elaborate de Comisiunea euro- 
peană asistată de delegaţii statelori riverane. Aceste 
state sai şi precisată : sunti Serbia şi Bulgaria, și 

delegaţii lori sai şi invitată a veni să Ya parte la - 

sesiunea de tomnă a Comisiunii. 

2) Aceste regulamente ai a fi puse în armoniă 

cu regulamentele ce sai făculii sau vori avea a se 

face pentru percursul de la Galaţila Marea-Nâgră. 

În acestă coinisiune europeană suntă de drepti 

represintate Austro-Ungaria și România. Hei bine, 

elegatul Austro-Ungariei va apăra interesele par- 

ticulare ale ţărei s6le. Asemenea şi delegatul Ro- 
mâniei în sânul acestei Comisiuni, va putea spri- 

jini ideea unui cabotagii reservatu numai statelor 

riverane. Nu "li-aşi sfătui însă de a înainta prea 

multii în acâstă cerere, temându-mă să nu r&ămâe 

singurii de ideea sa ca condamnată, şi de dreptu 

și de fapti, și ucâsta încă de la 1857! 
Însă ni se va întâmpina pâte, cine va eser- 

cita, cine va supraveghea esecutarea credinci6să 

a acestori regulamente? Tot tractatul de Ber- 

lin ne va da respunsul. Regulamentul de su- 

praveghiăre ilu va face comisiunea Europeană, 

dreptul de supraveghiăre este deră ali ei, eră e- 

secutarea, acestori regulamente aparţine, și trebue 

să aparţină, esclusivii fie-cârul stată rirerană și pe 

întinderea țărmuriloră sele. 
Acesta este ună drepti inherentii suveranității 

stateloră libere şi independinte.
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Însă totuşi mi se va objecta, dar supraveghiărea 

care este dată comisiunii europene prin cine, la 

fața locului, se va esercita, căci ară fi prea grei, 

şi pâte chiar imposibil, ca întrega Comisiune să 

îndeplinâscă acestă sarcină ? 

La, acâsta voii întEmpina : 

Cine va opri pe Comisiunea europeană ca, pre- 

cum ea, rinduesce din sânul ei deosebite comisiuni, 

tot aşa, să însărcineze în fie-care ani pe mal mulți 

comisari delegaţi, sai şi numai unul din sânul 

ei, cu îndatorirea și cu dreptul de a priveghia ca 

tote statele riverane să esecute întocmai regulamen- 

tele precum acestea vori fi edictate de Comisiunea 

europeană ? 

Însăși plenipontenţiarii Austro-Ungariei în sânul 
Congresului din Berlin au propusi acâstă soluţiune. 

Prin ultima domniei-vâstre depeșă telegrafică, 

domnia-vâstră îmi observați că n'ați găsitii acestă 
soluțiune în protocolul No. 11 ce vamă indicată. 

Acestă soluţiune esistă însă testuală în acesti 
protocol. Daţi-mil voiă s& vă citez propriele cu- 

vinte estrase din projectul presintată de baronul 

Haymerle. Ecă-lă : 
3) Regulamentele de navigaţiune şi de poliţiă 

fluvială în josul Porţilorii-de-feră, voră fi con- 
forme cu acelea ce aii fosti sai vorii fi introduse 

de către Comisiunea europeană în jos de Galaţi. 

Unii comisarti delegatii de către Comisiunea europeană 

va priveghia pentru esecutarea acestoră regulamente.
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Acestă redacțiune sa priimită de tot Congresul 
cu singura variantă că în tractatul de la Berlin 
dreptul de priveghiăre ce baronul Haymerle avea 

ca să se încredințeze unul comisari delegată, Con- 
gresul 'lă-a reservată întregei Comisiuni europene; 

căci în testul tractatului, după cuvintele de : «re- 

gulamentele de navigatiune -şi de polițiă fluvialii,» 

aflate în redacțiunea plenipotenţiarilorii Austro- 

Ungari, Congresul a adăogită cuvintele: «şi de 

priveghiăre. > 

Așa deră, dâcă ne vomi line strictii de testul 
tractatului, ami putea susține că supraveghiărea 

esecutării regulamentelorii de navigaţiune nu sari 

putea face de cât de Comisiunea europeană în- 

trâgă 6ră nu de uni comisarii delegati. 

Am ajunsă, domnule Ministru, la sfirşitul stu- 

diului mei, şi m& voiii resuma repetând cu- 

vintele următre ale patriotului nostru comisară : 

<Împrotivirea la libertatea Dunării, cât și tutela 
sub care voeşce a ne pune Austro-Ungaria, suntă 

în contra intereselorii n6stre atât economice cât 

și politice. Suntemiă stati suverană și nu trebue 
perduti din vedere că una din causele pentru 

cari statele occidentali iau, interesi la esistența 

n6stră, este aceea că suntemu și trebue s& r&- 

mânemii stăpâni pe acestă mare arteră care servă 

de drumu lumii asiatice spre a intra în Europa 

de la gurile ei pînă la Porţile-de-feră :» 

După ce colonelul Pencovici combate 'cererea
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Austro-Ungariei de a intra în comisiunea mistă, 

apoi cerceteză interesele Austro-Ungariei a face a- 

cestă cerere și adaogă : 

«Are Austro-Ungaria interest de uni ordinii Și 

mai mare: împiedicarea importului din Occidentiă, 

spre a face unii monopolă din petrecerea indus- 

triei sele. în țările udate de Dunăre, împiedicarea 
pavilionului străini spre a ne face să transpor- 

tămiu productele n6stre numai sub pavilionul seu, 

care va fi protegiati. 

Dâră tocmai acestea sunti în contra interese- 

lori n6stre cele mai vitali! Noi, și Europa cu noi, 

avemă interesi ca Dunărea să fie de toti liberă 

pentru ca vasele străine să vie cu înlesnire să ne 

aducă  eftinu industria străină ce importămi, și 

apoi, făcând concurență între dânsele, să potă 

strehate tot lungul fruntariei n6stre şi să ne p6lă 

lua cât se pote mai puțini peniru transportul 

productelori n6stre.» 

Acesta este limbagiul care trebue să "lă ținemi 

şi pe care mi l-aţi recomandati de a lu ţine 
guvernului pe lingă care suntă acreditati. 

Pe luciul Dunării, a căriea întindere este a 

regulamenta, suntemi statul cu țărmurile cele 
mai întinse. Avemă dâră dreptul de a vorbi și 

de a fi ascultați, cu mai multă tăriă și cu priori - 

tate asupra tutuloră celoră-l-alte state, fie riverane, 

fie neriverane ! Europa ne va asculta! Însă .tre- 

bue s&-1 spunemi franci ce ne dore și ce voimă! 

asi
 

cs
sa
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Acâsta ni se cere ! şi numai așa făcând vomi fi a- 

scultați, şi drepturile și interesele n6stre vor fi sal- 

vegardate ! E 

Politica Europei occidentali în privinţa ţărilorii 

orientali este dreptă, bine-voitore și folositore. Ea, 

nu de astădi, protege formarea şi desvoltarea, state- 

lori mică menite de a mosceni pe bătrânul stată O- 

tomaniă carele se stinge. Acestă polilică voiesce ca 

aceste state să trăiască și să crâscă pentru a ajunge 

a avea o vi6ţă și o putere propriă a lori, 6ră nu de 

“a fi sat a deveni unu iustrumentii, când ali unuia 

când alu altuia din marile state limitrofe. 

România mai ales, prin posiliunea sa geografică, 

chiămată de a opri ciocnirile între puternicii săi 

vecini, stăpână a gurelorii Dunării și a cei mai mari 

părți a fluviului, cu anume misiune de a apăra a- 
cestii mare fluviii, ca az interes europeană, are mai 

cu deosebisze datoria şi interesul propriei sâle esi- 

stente, de a fi credinci6să acestei politice mântui- 

tre. , 

Posiţiunea nâstră ne impune o conduită de or- 

dine și de pace; nu trebue s* fimă agresivi în contra 

nânenui. Şi chiar când suntemi nevoiti, precum este 

casul de faţă, de a nu ne uni cu cererile vecinilori 

nostrii, de a. resista la pretenţiunile loru, acesta tre- 

bue sto facemiă în modi de a dovedi că noi resistămiu 

pentru că posițiunea n6stră polilică, pentru că in- 

teresele n6stre naţionali sau economice, ne impuui 

datoria dea nu ceda, cră nu că resistămi sau cedămă
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pentru că ni sa dis din oaltă parte să cedămiă sau 

să resistămiu. 

Când noi ami resistati cererilorii Rusiei de a ceda 

Basarabia, noi ne-ami făcut datoria către patria 

n6stră, către părinții nostrii, către urmașii nostrii. 

În zadar şi pe nedrept amă fosti bănuiți că resis- . 
tența n6stră ne era însuflată de o putere vecină. 

S& dovedimi că acesta. n'a fostă, că acâsta nu p6te 

fi, să dovedimi că atunci când se atinge de apărarea 

drepturilorii şi intereselor n6stre, noi ne facemiă da- 

toria în contra ori-cui, fără osebire ! 

Sub pedeapsă de sinucidere suntemi datori de a 

apăra libertatea Dunării ca unii interes Europeană ; 

numai aşa ea va remânea Dunăre română. 

Scriind asemenea cuvinte nu amii ascultatii de cât 

glasul, nu ami avută în vedere de cât actele gene- 

rațiunii din care, și domnia-vâstră și ei, facemii 

parte, generaţiunea care a făcută o Româniă ! 

Nu dâră, după o luptă de patru-decă de ani pen- 

tru a ne da o patriă unită și de sine stătătore; nu 

după ce, cu pregiul sângelui generosi a mii din fiii 

țărei v&rsatu pe câmpiele Bulgariei; nu după ce, cu 

grele sacrificie bănescă, ami devenitistăpâni pe căile 

n6stre ferate, marea comunicaţiune pe uscati, vomii 

sacrifica ușorii Dunărea, marea comunicaţiune pe 

apă, singură care ne pune în contacti cu naţiunile 

occidentali, singura care l&gă de esistenta n6stră 

națională uni interesă Europeani. 

Primiti, etc. 
Kogălniceanu. 
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MEMORIU DATU AMBASADORULUI. ... 

DE MINISTRUL ROMĂNIEĂ LA PARIS IN DECEMBRE 1880. 

(Traducţiune din limba francesă.). 

“In luna decembre 1879, comisiunea europeană 

a Dunării pe care tractatul din Berlin a în- 

sărcinat-o cu elaborarea regulamentelori de navi- 

gaţiune, de polițiă fluvială şi de supraveghiare pen- 

tru partea fluviului cuprinsă între Porţile-de-ferii 

şi Galaţi, încredință unei sub-comisiuni grija de a 

pregăti unu anteproiectă privitori la cestiune. A- 

câstă comisiune avea a se compune din trei membii 

represintând state neriverane; și ca, atare fură aleși 
delegații Germaniei, Austro-Ungariei şi Iialiei. 

Dupre anteproiectul elaboratii de către acestă 
comisiune, aplicațiunea regulamentelorii proiectate 

era atribuită unei comisiuni miste, a căriea Auztr=- 

Ungaria ari avea preşedința perpeluă cu glaz:! 

preponderantii. Câte-va considerațiuni voru areta 
forte clari, că acâstă disposiţiune a anteproicetului 
este contrariă spiritului ca și testului tractatului din 

Berlin, şi că ea este tot atât de păgubitâre inte- 

reselorii comerciali ale Europei. cât şi acelora ale 

Principatelorii danubiene in particulară. 
Pentru navigațiunea fluviiloră percurgend mai 

5 
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multe state, Congresul de Viena pusese principii pe 

cari tractatul de Paris le aplicâ Dunării; acestă ul- 

timuă actii statornici că fluviul va fi deschisă tu- 

tuloră paviliâneloră, şi că acestă stipulațiune, care 

va face parte din dreptul publici europeană, va fi 

pusă sub garanţia Puteriloră subseriitâre. In acestă 

scopu, Congresul instituâ o comisiune a statelori 

riverane, a căriea misiune principală era de a face 

să dispară obstaculele materiali, cari impiedecau ace- 

stă mare arteră europeană, și de a-i asicura perfecta 

navigabilitate pe fotă percur: ul sei. Spre a grăbi dese- 

vîişirea acestei opere importante, Congresul de Pa- 

ris creâ, în modă escepţionalu, oaltă comisiune com- 

pusă din delegaţii marelori puteri, și însărcinată în 

specială de a curăţi gurile Dunării de paturile sâle 

de nisipii şi de a pune navigaţiunea părţii de jos 

a fluviului în cele mai putinci6se bune condițiuni. 

“ Ambele comisiuni se puseră imediată la lucru, 

dâră cu resultate cu totul deosebite. Comisiunea 

europeană, făcu, lu gurile Dunării, lucrări admira- 

pill cari deschiseră acesti fluvii la tote pavilinele ; 

ea merită prin acesta simpatiile țărilorii limitrofe, 

precum și recunoscința comerciului lumii întregi. 

Comisiunea stateloru riverane, întrunită la Viena 

sub preşedința Austriei, nu făcu tot aşa. | 

In locu de a urmări opera ce) fusese încredinţată, 

ea îi substitui o altă lucrare cu totul contrariă ; în- 

temeindu-se pe pretinsul drepti esclusivă ală ri- 

veraniloră de a face cabotagiul, ea voi a împiedeca
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daca nu şi a esclude pavilisnele puterilorii mari- 

time. | 

Lucrarea sa care era, cum a disii lordu Claren- 
don, dominată prin cugetarea de a asicura Austriei 

posesiunea înlrâgă a Dunării-de-sus, permițându'i 

tot-o-dată de a paiticipa la navigaţiunea de jos a 

fluviului, şi de a o face :& dobîndescă a't-fel avan- 

tage părtini'dre şi esc'usive, a fosti respinsă de către 

conferința de la Paris din 1858, ca contrariă prin- 
cipiului fundamentalu alu libertăţii Dunării. Prusia, 
în deosebi, combătu cu energiă acâstă lucrare. 

De atunci, adecă de două-deci de ani, Comisiu- 

„nea riverană na mai funcţionati. La Congresul 

de la Berlin, marele puteri preocupate despre necc- 

sitatea de a da lumii pacea, nu v&dură în cestiunea 

Dunării de cât o cestiune secundară de regulată. 

Guvernul rusi, în particulară, tinând a dovedi, 

că reînapoierea părţii Besarabiei care! fusese luată 

prin tractatul din Paris, în vedere de a mai bine asicura 

libertalea Dunării, nu ari aduce nici-o restricţiune 

acestei libertăți, puse, spre a dice așa, pena în mâna 

plenipolenţiarilorii Austro-Ungariei. In adevări a- 

celii carele formulâ acâstă redacţiune pe care Con- 

gresul o priimi, fără a face în ea vre-o modificaţiune 

importantă, fu chiar baronul de llaymerle, alui 

doilea plenipotenţiari alu acestei Puteri, şi astă-di 

Ministrul săi alu afaceriloră străine. 

Testul însuși presintată de acestui diplomatu de- 
veni art. 95 alu tractatului; comisiunea curopeană
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dobîndia uni caracteră permanentă și priimia 

misiunea de a elabora regulamentele de navigaţiune, 

de poliţiă fluvială, şi de supraveghiare pentru partea 

Dunării cuprinsă între Porţile de-feri și Galați. 
Prin acestă articulu, Austro-Ungaria isbuti, cel 

puțin în modu tacită, de a sustrage Dunărea-de sus 

de sub jurisdicţiunea statelori riverane, a cărora co- 
misiune, ne mai având loci de a funcţiona, se află 
suprimată de faptă. 

Este de remarcatu, că nici în testul articulu- 

lui 55, nică în protocâlele Congresului, nu se găse- 

sce nimica, care să arâte că Austria arii fi fostă 

având intenţiunea, la acea epocă, fie de a face a 

se menţine comisiunea riverană, fie de a i se sub- 
stitui o altă ; prin urmare cugetarea de a atribui ace- 

stei puteri președința, cu glasii preponderantu a 

comisiunii miste de care este vorba astădi, n'a pu- 

tută asemenea a se produce în Congresi. 

Mai multu âncâ; când plenipotenţiarii ruși făcură 

propunerea de a se trămite la comisiunea europeană 

cesliunile de ordini secundară, privitore la Dunăre, 

baronul de Haymerle se opuse la, acesta, dicend 

că introducerea de noue principii, sai modificarea 

a acelori principii deja admise, nu putea să fie de 

cât de competinta Congresului. 

Aşa dâră, suntemi în drepti de a afirma, că tot 

ce astă-di cere Austro-Ungaria este în contradicere 

manifestă cu doctrinele ce acestă putere a emisii în 

senul Congresului. 

Ain
 i
m
i
 

Se
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r
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SE adăogămit că stabilirea acestei comisiuni miste, 

cu constituarea particulară ce se pretinde a i se da, 

ară asicura Austriei pe Dunăre acea posițiune de stati 

privilegiatii, ce de unu cuarti de secului, tote pute- 

terile n'ai contenitii de a-i contesta. 

Șapoi, care ari fi utilitatea, acestei comisiuni ? 
Articulul 55 ali tractatului de la Berlin prevede 

tot, reguleză tot, satisface la tote, și eli este atât 

de precisi, că nu se pote înțelege, că eli ari putea 

da loci nici la multe interpretaţiuni, nici la ori ce 
regulamentaţiune nouă. a 

Ce dice acesti articuli? Simplu acâsta : «regula- 

mentele de navigațiune, de poliţiă fluvială şi de su- 

praveghiare, de la Porţile-de-feră pînă la Galaţi, 

vorii fi elaborate de către comisiunea europeană, 

asistată de delegaţii statelorii riverane, şi puse 

în armoniă cu regulamentele cari suntă sai cari se 

vorii edicta pentru percursul în jos de Galaţi.» 

Deci, comisiunea europeană nu are de cât a 

îndeplini curată şi simplu misiunea care i-sa dată; 

ea nu are de cât a da regulamentele cari-i aparţine 

de a face. Acestă lucrare o-dată săvirșită, statele 

riverane voră avea a o aplica : acesta este dreptul 

loră ca state suverane; acesta este datoria lori ca 

state riverane. Acâsta este consecinţa ce resultă tot 

atât din principiile cari — de la tractatul de Viena— 

suntă intrate în dreptul publică europeană, cât şi 

din articulul 35 elă insuşi; nestipulând vre ună 

modi escepţionalu de aplicaţiune pentru regulamen-
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tele ce elit prevede, acestii articulă întăresce doc- 

trina, dreptului comuni. Și cu tote acestea, tocmai 
pe pretinsa tăcere ce articulul bb păzesce în ac6- 

stă privinţă, Austro-Ungaria se intemeiază spre a 

susţine, că este utilitate și necesitate a crea comi- 
siunea mistă pe care ea o cere. Este ușoră de a a- 

răta că acestă argumentaţiune conduce la r&tăcire. 

La Congresul din Berlin, în şedinţa din 2 lulie 

1878 (protocolul 11) baronul Haymerl6 propusese, 

ca supraveghiarea esecuţiunii regulamentelor ce e- 

raii de făcutii să fie încredințată unui comisari de- 
legati de către comisiunea europeană. Hei bine, a- 

cesta este tocmai mai singura. din propunerile făcute 

de Austria în acâstă materiă, pe care Congresul a 

înlăturat-o. Acesti faptii arii ajunge spre a stabili, că 

intențiunea înaltei adunări a fosti de a atribui şi 
de a păstra comisi"niă europeene întregi supraveghia- 

rea. esecutării regulamentelorii ce ea arii avea de 

elaborat. O altă împrejurare îndeplinesce demon- 

straţiunea : testul propuneri! originali a Austriei 

nu punea diîntâiu în atribuţiunile comisiunii euro- 

pene de cât regulamente de navigațiune şi de poliţiă 

fluvială ; Congresul a adăogati la acesti test cu- 

vintele : şi de supraveghiare. Ac6sta rădică ori ce 

îndoială. 

In resumatil deci : 

Congresul a înțelesă a nu încredința de cât în- 

suși Comisiunii europene supraveghiarea. ce ari 

putea necesita esecutarea regulamentelori sele.



Ti 

Congresul n'a, voiti ca esecutarea regulamente- 

loră acestora să fie încredinţată altora de cât însuși 

stateloriă riverane. 

Congresul n'a voită ca atribuțiunile şi respon- 
sabilitatea Comisiunil europene, să fie scădute prin 
creațiunea unei noue Comisiuni. 

Ce se pote conchide din acâsta, de câtcă: a- 

câstă supărăci6să comisiune mistă, pentru care 

_ Austro-Ungaria pledeză cu atâta căldură, în cât 

nu se ocupă de a se înțelege cu însuși ea, este o 

innovațiune” pre cât neutilă pe atât şi contrariă 

tractatelori, pre cât nejustificabilă pre atât şi peri- 

cul6să ? Neutilă, pentru că nică o misiune nu i se 

pote da care deja să nu fi fostă dată altora; — 

contrariă tractateloră, pentru că nimica în testurile 

lori nu "1 autorisă înființarea, şi că tâte i se împo- 

trivescu; —nejustificabilă, pentru că ea jicnesce drep- 

turile de suveranitate ale staturiloră Dunării de 

jos;—pericul6să, pentru că ea compromite resulta- 

tele ale uniea din operile cele mai importante și cele 

mai norocite ale diplomaţiei europene. 

Primind creațiunea acestei comisiuni miste subt 

ori-ce formă ea sari presinta, Europa ari con- 

tribui directi a scădea acea libertate a Dunării, pre 

care ea a voiti a o garanta, și pre care Austro-Un- 

garia pururea a considerat-o ca contrariă iuterese- 

loru sâle politice şi comerciali. Acâstă cugetare 

reese clară din a-nume întârdiarea pusă de Austro- 

Ungaria de a curăţi Dunărea de stincele cari, la 
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Porţile-de-feru îi împiedică cursul, de şi de dou&- 
deci-şi-doi de ani ea a. luati îndatorirea, de două 
oră reînoitâ de atuncă, de a le sparge. 

România, care a satisfacut la tâte obligaţiunile 
resultând din tractatul de la Berlin, ori cât ai 
fostă de durerâse mai multe din clausele lui, este 
în dreptu de a reclama în contra a ori-ce violaţiune 
a articolului 55. Singurii, acestă articulă îi asicură 
ună adevăratu folosă, lipind de Principată ună 
mare interesu europeani; ea n'ari putea admite, ca 
acesti articulă să fie lăsată de o parte, fără a pro- 
testa din t6te puterile; ea ține la acestă articulu; 
ȘI plină de încredere în justiţia Puteriloriă, ea îi cere 
rigurâsa respectare. 

Șapoi interesul particulari ali României este 
aicea în acordă cu interesul generali alu Puteri- 
loră ; articulul 55, care are de obiectă de a deter- 
mina condiţiunile libertăţii Dunării, dă aseminea 
fie-cărui statu facilitatea de a regula pacinică, în 
senul Comisiunii europene, tâte cestiunile cari poti 
a fi rădicate relativii la navigațiunea fluviului. A- 
ustro-Ungaria, are, prin însuşi acâsta, posibilitatea 
de a obține tote satisfacțiunile pe cari ea ară 
crede că i se datorescă în modă legitimi. 

A menţine acestă articulă, a % face aplicaţiunea 
sinceră şi leală, este a asicura pacea pe Dunăre. 
pacea în Orient; a voi, din contra, a-lă modifica 
întrună chipă arbitrară. spre avantagiul esclusivu 
alu cutăriea saii cutăriea mare putere; s6u cu violațiu-
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nea drepturiloră şi intereseloră stateloră celori 
mici, este a întreține agitațiunea, este a pregăli 
supărăcise complicaţiuni, este a tulbura pacea Ia 
a căreia conservaţiune Europa a făculu atâtea sa- 
crificii.



N. 

CONFLICTUL MEU 

CU GUVERNUL DOMNULUI. C. BRĂTIANU 

(In espunerea e :nflictului meă cu guvernul Domnului 1. C. Brăti. 
anu în privința modului săă — dupre mine greşitii — de a apăra li- 
bertatea navigaţiuni! Dunării, şi de a respinge fatala comisiune muistă, 
ei suntii lipsiti de armele cele mat puternice : actele confidenţiale 
relatândii convorbirile şi opiniunile diplomaţiei străine. Istoria. singură 
pote le va destăinui ; căcl nu voescii ca îndiscrețiunile mele să mă facă 
victima legi! presentate de guvernul liberală (/). spre garantarea se- 
cretului profesionalii.(1) Sunt deră nevoită a mă ține. în argumentarea 
mea, în mare parte numai de actele deja cunoscute, de acele deja re- 
velate, şi may cu deosebir- de acele citite de însuși D. V. Boerescu 
în şedinţa Senatului din 23 Maiii 1830, şi în alte şedinţe ulteridre.) 

Eramă âncă Ministru de interne în 1879, când 
prin vechile mele cunoscințe în străinătate, aflait 
că cabinetul din Viena, nemulțumindu-se cu drep- 
turile şi tavorile ce, în cestiunea Dunării, dobindise 
prin tractatul de la Berlin, voia s& obție nuoi fol6se 
spre paguba stateloră riverane din valea Dunăril 
de jos. 

Pe atunci urma o corespondinţă activă între gu- 
vernul din Viena şi între acelu din Pesta spre a 
ajunge la o împreună-ințelegere asupra nuoeloră 

6
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„avantage ce eraii de ceruti Europei, şi asupra mo- 

dului de a le dobîndi. 

Planul primitivă și despre care mai târdiii vorbi 
și presa magyară, şi în deosebi Pester Lloyd, era de 

a se obține pentru Austro-Ungaria, și anume prin 

înființarea unui inspectoratii-generală, dreptul de 

supraveghăare asupra Dunării de la. Porţile-de-feră și 

pînă la Galaţi. 

Acesti inspectorati- generalii, numai schimbându-i- 

se numele, era. aceeași aatoritate eschusivă de supra- 
veghiare a esecutării regulamentelor de navigaţiune 

şi de polițiă fluvială, ce comisiunea europeană a 
Dunării avea a le elabora pentru Dunărea bulgaro- 

română, supraveghiare pe care, la Congresul din 

Berlin, plenipotenţiarii Austro-Ungari o propuneau 

de a se încredința unui delegati alu Comisiunii eu- 

ropene, negreșitii cu precugetarea că acelui dele- 

galii să fie acelu alu Austro-Ungariei. Acestă propu- 

nere fusese însă respinsă, și Europa prin tractatul de 

la, Berlin, (articulul 55) păstrase întregei comisiuni 

europeene acestii drepti de supraveghiare ! 

_ Aflâna eă despre aceste plănuiri din cele mai în- 
„_grijitrepentru drepturile şi interesele României mai 

în deosebi, comunicaiu ceea ce sciami consiliului 

de ministri, şi domnul Ministru de la esterne fu in- 

vitatii de a face cuvenitele cercetări prin agenţii nos- 

trii diplomatică în străinătate, spre a afla adeverul. 

Cât-va timpi mai apoi, colegul nostru de la es- 

terne ne comunică o depeșă telegrafică a domnului



a. 
i. 

Î. Bălăceanu ministrul nostru lingă curtea din Viena, 
cam vagă, cam intunecâsă, prin care ni se repro- 
ducea o conversaţiune ce baronul Haymerle, mi- 
nistrul afaceriloră străine ală Austriei, avusese cu 

- domnia-sea, şi la finitul cărica, omul de statu aus- 
triacu îl dicea că : dacă guvernul română nu arii 
consimți a se uni cu vederile guvernului imperială 
[fără a ne spune cari erai aceste vederi], atunci 
acesta aru fi nevoiti a se adresa a'urca. 

Din 0 asemenea vagă declarațiune, eramii cu to- 
(ii în drepti a nu înțelege nimici. Eu, care urmă- 
riamu de-aprâpe cele ce deja se scriaă prin presa 
austro-magyară, comunicaii colegiloră mei temc- 
Jul ce aveamă de a crede, că conversaiunea se ra- 
porta ja alacerea Dunării, şi că amenințarea din ea 
nu însemna alla de cât că, dacă Bucurescii nu va con- 
simți a se înţelege cu guvernul austro-ungară. în 
acestă casu acesta se va adresa la Sbfia, promițând 
guvernului bulgarii avantage speciali, şi, între altele, 

acelii ca reșiedința inspectoratului-generală alu na- 
vigațiunii Dunării cu tote cancelariile sâle, cu flotila 
sa, cu feluritele sâle afaceri, în loci de a se aședa 
la Giurgiu, se va statornici la Rusciuk; şi ast-tel 

acesti orașu arii deveni centrul unei mari aclivi- 
tăți administrative și comerciali în detrimentul por- 

tului românu. 
Nu sciă ce se mal făcu de guvernul nostru în 

urma depeşei d: mai susa d-lui |. Bălăceanu; căci 

eu la Apriliu 1880 părăsiamu ministerul de inter-
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ne, şi plecami la Paris în cualitate de ministru ple- 

nipotenţiari ali Suveranului României lîngă Re- 

publica. francesă. | | 

Înainte de a accepta acâstă funcţiune, precum şi 

înainte de a pleca la postul meu, eă întrebaiă pe 

președintele Consiliului de ministrii, cu care sin- 

gură, ami tratati despre rnergerea mea la Paris ca 

ântâiul represintanti alu României independinte, 

care era politica ce guvernul d-sâle era otărită a 

urma în fața eventualitățiloriă din afară ce puteau 

să isbucnescă, și mai ales în faţa certeloră de in- 
fluinţă în afacerile României ale ambiloră nostrii 

puternici vecină ! | 

Domnia-sa îmi r&spunse : «Politica ce ami ur- 

mată și amuă apărati împreună ; politica naţională, 

apărarea drepturiloră n6stre în contra ork-cui fără 

deosebire. Acestă politică vomi apăra-o și în vi- 

iloră». | | i 

Acestă politică era şi a mea; fuiă mulţumită de 

răspunsul dată de d-l 1. Brătianu, şi deră nu mai 

făcuiii vre-o dificultate de a accepta. 

Mai "nainte încâ, de plecarea mea la Paris, 

Comisiunea europeană deja intrase în desbaterea 

regulamentelori de aavigaţiune pre cari ea, era chiă- 

mată de a, le elabora pentru partea Dunării dintre 

Porţile-de-feru şi Galaţi (în luniu 1880.) 
Prin ună anteproiectă elaborată de o comisiune 

ad-hoc, și în care intrase în modă piedişă, — precum 

sa și vedută în ântâiul mei memoriă,— şi delegatu
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austro-ungari, cabinetul din Viena părăsia ideia 
creării unui a-nume inspectoralii-generâlu alu Du- 
năriă, şi în locu-i, cerea inființarea unei comisiună 
miste, compusă din statele riverane: Serbia, Bulga- 

via şi România, şi în care Austro-Ungaria, de Și pe 
întinderea Dunării destinată a fi supusă aceloră re- 

gulamente, adecă de la Yerciorova pînă la Galaţi, 

ea nu are uni palmaci de țărmi ală ei, totuși îşi fă- 

cea. partea leului, cerend nu numai a face în acâstă 

comisiune parle cu ţările riverane, dâră âncă de a 

avea președința perpetuă și voti preponderantă în 

casti de paritate, adecă pururea şi neîntreruptă. 

Acestă anteproiectii produse o mare sensaţiune 

în România ; ba când actul fu revelata mai ântâiu 

prin Independinţa Română, diarul francesă din Bu- 
curesci, acestă sensațiune deveni generală atât în 

presa europeană cât şi în lumea politică! Acesti 

anteproiectă revela, punea din nuoi pe tapetii ve- 

chia și statornica cugetare a Austriei de a'și întinde 

dominaţiunea asupra Dunării pînă la gurele ci! 

Noi Românii aveami dreptul și datoria de a fi 

cei mai îngrijaţi despre acâstă pretențiune; căci a- 

cestă pretențiune o-dată implinită, România, în pri- 

ma liniă avea a fi lovită în suveranitatea eX câstiga- 

tă cu prețul a șiroie de sânge, cu prețul a atâtoră 

alte durerâse sacrificii ! 

În adevără, de lu moși și str&moşi, esistă în po- 

porul română, instinctul că fără Dunăre, Româ- 

nia nu pote fi, şi nu ari avea raliune dea fi! Dacă
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Românii ai o misiune e providenţială de împlinită, a- 

cesta nu pote fi de cât aceea de a fi păzitorii Dunării. 

Cât Românii aii fostă stăpâni pe Dunăre ei au fosti 

tară şi puternici; de îndată ce țărmurile ei ai fosti 
răpite din stăpânirea lori, și întărite prin cetăţi stră- 

ine, 6ră. gurile ei au fostit date altora, consecinta a 

fosti decadința naţională, politică și economică a 

principătelorii. Tot istoria ne arâtă că reînflorirea ţă- 

viloră române n'a început 6răși de cât din diua, 
când cetățile turcesci de pe țărmurile nostre sau 

sfărmatiă, și că libertatea Dunării a fostă pusă sub 

scutul Europei. 

Tractatele de Adrianopoli, de Paris şi de Berlin, 

cu cât ai deschisă și asicuratii comerciului lumii 

navigațiunea Dunării de jos, cu atâta aceste mari 

acte internaţionali ai contribuiti și la renascerea 
României, și la desvoltarea ei politică și economică ! 

Pretențiunile Austriei de a'și dice puternicul cu- 

vânti în afacerile Dunării nostre erau deră din cele 

mai îngrijitore. Vw să azemii o singură di de repuosă, 

își diceaii toți acei cari aflaseră ceva despre den- 

sele ,- toți acei ce se gândiau și la viitorii, — și e- 

ram și cu unul dintre acestia. ! 

N'amiă eşitii bine, ne diceamă, din complicaţiunile 

esterne: resbelul turco-rusescii, retrocedarea Besara- 

biei, cestiunea. jidoviloră, rescumpărarea căilori 

n6stre ferate; şi ecă-ne înveluiţi într'o nucă cestiune 

internaţională, care prin deslegarea sa pote s€ fie 

pentru noi mai păgubitore de câtiste cele deja desle-
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gate cu amare sacrificii, lovind tractatele, lovind 

drepturile nâstre de suveranitate, interesele n6stre 

politice şi comerciali, amestecând în fine străinul în 
casa ndstră. 

Prin posițiunea n6stră de represintanți ai ţeriă 

în străinătate, noi diplomaţii români eramu, de mă 

pociii esprima ast-fel, puși în ântâile logii spre a ve- 

dea şi cumpăni gravitatea situațiunii! Cu o naturală 

şi patriotică nerăbdare, noi asceptami să vedemu 

ce drumu va lua guvernul nostru în apărarea su- 

veranității României pe apele ei, ce energiă va des- 

făşșura spre respingerea cererilori austro-magyare 

de vreme ce, — după mine, — de la soluţiunea, a- 

cestei cestiuni atirnă chiar esistința României ca 

stată, independentă, ! 

In fine în —F- 1880, Ministrul de esterne 

ne trimise o circulară, aceea sub No. 10549, pu- 

blicată de d-l Callimaki Catargi (1) fostul mini- 

(1) Alcibiade voind să distragă pre Atheniani de a se ocupa de 

afacerile publice, puse de se tălâ coda cânelui săi, şi totă lumea, 

nu se mal ocupă de trebile republicei, vorbindu-se numai şi sus şi jos 

de cda scurtată a unui câne. Aşa ati făcutii şi Alcibiadil nostrii de 

la guvernii. Voind să distragă pe publică dea se ocupa de fondu 
broşurei d lul C. Catargi, şi de a constata că în guzernii cestiunea Du- 

nării era necunoscută, şi că de aci provinea că, chiar din începulă, se 

luase unii druw.ă greşită, care nu putea să conducă afacerea de cât la 

untă r&ă resultatiă, dd-lori rădicară glasul şi ţipară cât le este gura, 

că Callimaki Catargi a rereluti secrete de stală, şi că ună noă Ar- 

nim se artase pe orizontul diplomatică ali României! Şi de aci A4d- 

deriţii*) de pe țărmurile Dimboviţei uitară cestiunea Dunării, nu mat 

(*) Abderiţii, loenitory af craşalai din Greci. antică Awlerui, care area pretențiunea 

de a îi fost6 intocmai ca AlAcia infiintată d» ătre deiţa Minerea. bingara deosebire
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stru ali României la Londra și apoi succesorul meă 
la Paris. 

Ministrul de esterne ali României ne trimitea 

pe lingă nota sa, și două memorii asupra lucrării 

comisiunii europeene de la Galaţi, ast-iel precum 

se priimise de la colonelul Pencovici, delegatul 

românii în acea comisiune ! 

cercetară ce nesciinţă şi uşurătate desvălia, coresponâinţa urmată, în- 

tre Londra și Bucuresci, ci se puseră şi el a striga, la rândul lorii ; 

trădarea lui Catargiu ? 

Norocire, că lumina începu a se face în curând, şi s2 și făcu. As- 

tădi totă lumea ce are ochi spre a vedea. și minte spre a drept-judeca, 

sa convinsă că d-l C. Catargi n'a trădată nici ună secretă de stată, 

afară dacă nestudiasea, nesciința, presumpțiunea, şi fineța (!) în capul 

afacerilor nâstre esteridre trebue a fi clasate între secretele de statii. 

D-l C. Catargi n'a compromisă nici ună interesă al statului, n'a 

fostă îndiscretii pentru nici o a treia personă, n'a, destăinuitii nici unii 

actă ali guvernului pe lîngă care era acreditati, n'a dati în publicii 

cea mai mică conferinţă, cea. mal neînsemnată conversaţiune oficială 

sai confidențială a Gmeniloră politici cu carii a fostă în contactă ! 

D. Callimaki-Catargi accusatii prin ună raportii către rege, publi- 

catii în Monitorul oficială, tratată cum nu se trateză ună sub-prefect 

în ţări unde şi în foneţionarul celă mai neînsemnată se r: spectă ondrea 

şi demnitatea omului, d-l C. Catargi s'a mărginită de a publica câte- 

va bucăţi din corespondinţa sa personală cu Ministrii nostrii, spre a 

se desvinovăţi de nedrâpta acusaţiune ce i-se făcuse că elii compro- 

misese cestiunea Dunării, şi spre a dovedi că dacă era compromitere 

— şi acâsta era — compromiterea venea nu de la zii, ci de la ei! 

era, că Athena fusese zidită de Minerva în starea sea normală de înțelepeinne, când 

Abdera fu creată de doiţa înţelepciunii într'o oră de nebaniă. 

Ambiţiunea Abieriţilorii era de a imita, şi chiar de a întrece în tote pre Athenieni; 
în faptă însă numai îi parodiaă. De aceea escentricităţile Abderiţileră eraă res- 

tite în lumea antică, 

In Abdera s'a întâmplată faimosul procesă care a dati nascere procerbalal „pen- 

iru umbra măgaru'uă !* Wielană, renumiti autoră germauă, a scrisă ună romană din 

cele mai spiritnale „die Abderiten€. Acestă romani, tradusă românesce, ară vindeca 

pa malţi din Abăeriţii nostrii. cari precam altă dată parodiat cele ca sa făceaă în 

Paris, astăgi parodiază tâte cete ce se petreacă în Berlin. 

  

| 
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Circulara din 22 ei merită de a fi păstrată pos-   

5 luliă 

terităţii, ea cuprinde instrucțiurii diplomatice unice 
în- felul lori, și ca ast-fel ele se cuvine s& ocupe 
unii loci separati in istoria diplomaţiei române. Ecă 

ce diceai aceste instrucțiuni : 

«VE trimită în copiă aceste două memorii, întoc- 

mai cum mi-sau trimisi şi mie. VE rogi a le ceti 

Și a le studia; suntu destinate numai pentru usul 

personali ali d-vâstre. Şedinţele viitre ale comi- 
siunii aii să fie mai târdiu pe la începutul lunei 
Noembre. Numai deră la acea epocă, ati să se pună 

în discuțiune cestiunile de cari trateză memoriele. 

Pînă atuncă însă este bine ca terenul să fie prepa: 

rată. Inspirându-vă de ideile cuprinse în memorii, 

căutați, în convorbirile ce veți avea şi cu tâtă cir- 

cumspecţiunea ce vă dicteză posiţiunea d-vâstre, să 

susțineţi ideile din aceste memorii, sau să sugge- 

rați aceste idei când ele nu se voră produce spon- 

laneu. Se întelege că arii fi de prisos a provoca pe a- 

cele, cari sciti de mai înainte că nu aă se fie acceptate. 

«Cu modul acesta (?) vomu sci dacă la timpul 

oportună vomii avea perspectiva de a av:a majori- 

tatea în favbrea lori în sânul comisiunii. 

<« VE voiă fi vecunoscetor ii decă "mi veţi comunica îm- 

pvesianile d-vdstre, şi resultatul practicii ce gradalu 

aţă putea obţine». 
Curi6se şi forte înstraclive insteucţiuni ! Curi6să 

intrare în materiă! Cum, într'o cestiune de prima 

ordine : supunerea Dunării române unei supremaţii 
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străine şi esclusive, şi care nu de astădi își arstă 

pretențiunea de a trece peste noi şi de a ajunge la 

Marea Nigră, pretenţiune care deja de unii anu de 

dile nu mai era unii secretii de cât pentru aceia 

cari anume voiaiă să nu scie nimici, pretenţiune care 

deja de mult intrase în cercul activităţii nu numai 

a Comisiunii din Galaţi deră chiar a diplomatiei 

europene, guvernul nostru nu socoti de cuviință 

de a intra, de îndată și mai ântâiii în esplicațiuni 

france şi leali cu guvernul care o formulase! Deră 

acesta nu "s-a fostă otăriti de Consiliul de minis- 

tri, când âncă în 1879 descoperisemă collegilorii 

mei cele ce aflasemi despre pretenţiunile austro- 

ungare ? Deră însuși ministrul de esterne alu Aus- 

triei, prin d-l |. Bălăceanu, nui comunicase și de 

mult, că voia a intra în înțelegere cu guvernul ro- 

mână în privinţa Dunării ? Nari fi fostă acesta mai 

nemeritii de cât de a da comisarului nostru din co- 

misiunea. dunăreană instrucţiuni, pe cari elu avea a 

le urma nu ca emanate de la guvern, ci de lu opi- 

niunea, sea personală, eră ministrilorii români din stră- 

inătate de a le dice numai: cercați, pipăiți, și la finitul 

finiteloră staţi pe locii, na mai prozocaţă idei, îndată 

ce de mai înainte (!) aţă sci că nu ai să fie acceptate! 

Naria fi fostii mai practică, mai utilă şi, în tot 

casul, mal leali de a se adresa directă către cabine- 

tul de Viena? Şi inainte ca, acesta să se fi înaintată 

spre a aduce cestiunea în sânul comisiunii euro- 

pene, de a'i ținea următorul limbagiă : 
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« Avemi tâtă buna-voință, simțimi t6tă trebuința 

de-a fi în cele mai bune relaţiuni cu imperiul: 

austro-ungari. Punemuă unii forte mare preță la 

bună-voinţa guvernului cesaro-regescii ! Însă şi drep- 

turile, și interesele, şi viitorul nostru nu ne per- 

miti s& priimimi o hegemoniă străină asupra ape- 

loră n6stre! Subt ori ce modu pretențiunea d-v6- 
stre de amestecă în apele Dunării n6stre ne în- 

grijesce forte mult; și cu i6tă dorința nostră de a ne 

menţine în cele mai strânse legături de bună veci- 

nătate cu curtea de Viena, noi nu putemiă să cedămă 

. în acestă cestiune!» 

Eă nu potii crede că acesti limbagiti francii şi 

leală n'arii fi găsită celă puțină în parte ună bine- 

voitorii resunetii în Viena ! 

Deră priimesci, că ne-amii fi încelată în asceptările 

n6stre, că guvernul imperialii n'arii fi luati în bună . 

consideraliune intervențiunea nostră directă către 

elu; hei bine, ei susțină că atuncă și numai atunci, * 

guvernul nostru avea stă se adreseze la cele-l-alte 

puteri. Mai susținii că, o dată cu esplicările între 

Bucuresci şi Viena, ari fi trebuită să urmeze alte 

esplicațiuni cv guvernul din Belgrad și mai ales 

cu guvernul din Sofia, ale căruia interese în cestiu- 

nea Dunării sunt identice cu ale României! Sus- 

(ini că cu ori-ce preţii ari fi trebuiti a se ajun- 
ge la o impreună-inţelegere între guvernele români 

“si bulgari, spre a avea aceleași vederi şi ace- 

eași acţiune în apărarea unui interes comuni!
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Şi acâsta o dată otărîti, nu instrucţiuni deşerte şi 

întortochiate ca cele de mai sus trebuiau să se trimită 

legaţiunilori române, ci instrucțiuni clare, positive, 

cu soluțiuni practice, ast-fel în cât Europa, din. înce- 

pulii să scie, să cunâscă ce ne durea, și ce România 

voia, întocmai cum a făcutii şi Austria. 

În adeverii, cabinetul din Viena, o-dată cestiunea 

pusă pe tapelă, uni singură momenti n'a ascunsi 

ceea ce elă urmăria. Note peste note oficiali. clare, 

positive, arătau trimişiloră austriacă din străinătate, 

arătau diferiteloră cabinete europene ce guvernul 

cesaro-regesci pretindea, ce elu susținea, şi pînă. 

unde el putea merge cu concesiunile sâle. 

Guvernul din Bucuresci însă, în mai multă de 

unii anii de dile, sa ţinuti în șovăituri, în ambigui- 

tăță; şi nu sciii dacă şi astădi elii nu stăruie în acestă 

cale r&tăcită. Apoi acesta era acea politică natională 

pe care d-l ]. C. Brătianu îmi promitea, înaintea 

plecării mele la Paris, că era să urmeze și în cestiu- 
nea Dunării, ca și în tâte cestiunile esteridre ? 

Acesti straniii modă, de apărare a politicii națio- 

nali, mărturisescu că nu'mi intra și nu'mi intră âncă 
în capu. 

Ami pretențiunea — datorită numai vîrstei mele 

—de a crede că suntit acelui carele cunoscă, dacă 

nu mal bine, dâră celă puţină mai de demult cestiu- 
nea Dunării. 

Cuvântul magică alu Dunării a legănatii copilă- 

pia mea ! 
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“Dunărea jâcă unii mare rolă în cântecile, poves- 

tirile şi colindele românescă. 
Colecţiunea contimporanului şi amicului mei 

V. Alecsandri, ne-a păstrată acesti cânteci popu- 

larii care ne arâtă ce însemneză Dunărea pentru 

Români : 
Dunăre mamă vitează, 

De când lumea 'mi stă de pază, 

Ea mă scaldă, mă 'ntăresce, 

Ea mă 'nchingă și mă cresce! 

Sufle, irâcă vântul răi, 

Trâcă peste capul meii ! 

Ei cu Dunărea suntii una : 

Batemii timpul şi furtuna. 

Domnul Gr. Tocilescu, în remarcabila sa. scriere: 

Dacia înainte de Romani, (pagina 347), ne citeză unui 

pasagiu alu lui Aufidius Modestus, în care acesti 

vechii scriitori ne arâtă că «Dacii, înainte de a 

merge a resbelă, se duceai la malurile Dunării, 

lua dintr'însa apă, și bând, juraii de a nu se mai 

întârce de cât după ce voră fi ucisă pe toți duș- 

manii!» 

Acestă obicei din limpuiile strevechi sa ţi- 

nutu multu timpi şi între.Români, şi a ajunsi pînă 

la noi, păstrată în cântecile nostre populare. 

Încă astăqi după 60 de ani r&sună la urechile 

mele dou versuri din unul din aceste cântece care 
ai leg&nati pruncia mea ! 

Și te du la Dunăre 
De bea apă tulbure! 

A
a
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Nu implinisemit â âncă 17 ani, când în 1834 tuia 

trimisi la Galaţi, ca membru din deputaţiunea de 

boieri b&trâni și tineri însărcinată de a întâmpina 

pe ântâiul Domni română numită pe vittă, în pute- 

rea tractatului de Adrianopoli, Mihail Gr. Sturdza, 

carele după ce priimise investitura din mânele Sul- 

tanului, se întorcea în țeră! Atunci pentru ântâiași 

dată îmi văduiii visul cu ochii : văfuiii Dunărea; şi 

tot atunci, pe frumâsele"i unde, văduiă primele vase 

cu vapori pe carele patriotul Ungur Szeczeny le 

înființase pe marele fluviu ! 
Âncă pe băncile universităţii din Berlin, studiami 

istoria sub profesorul Ranke și alții, şi scriind și 

eu istoria României putuiă cunosce şi aprecia ro- 

lul ce din cea mai depărtată vechime, bătrânul 

Istru (Dunărea) jucâ în istoria omenirii; căci şi în 

- timpurile vechi, şi în seculul de mijlocă, nu o-dată 

„la Dunăre sa otăritu sorta lumii ! 

In 1840, ca profesoru de istoriă națională în A- 

cademia. Mihăileană, la rândul mei ar&taiă scolari- 

lorii și ascultătoriloră mei marele rolă ce Dunărea 

jucâ în istoria n6stră, şi cum destinatele națiunii 

române erau strânsă legate de acestă fluviu ! 

Domnul Moldovei, Mihail Sturdza, cu acea age- 

rime de spirită, pre care chiar adversarii săi cei mai 

mari nu X-a tăgăduit-o, şi pre care o păstreză pină 

astădi, cu tâte adincele sele bătrânețe, nu putea deră 

st nu aprecieze marea importanţă ce avea Dunărea 

pentru principate, ce putere politică şi economică
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avea. st dobindăscă era n6stră, ce înflorire se as- 

cepta pentru porturile n6stre prin deschiderea și 

asicurarea Dunării pentru tte paviliânele, mulţă- 
mită tractatului de Adrianopoli din 1829! 

De aceea Domnul Mihail Sturdza avea de lege, ca 

cea. mai mare parte a verei, în totă Domnia sa, se 

o petrâcă la Galaţi, unde înconjurată de empori, 

[negocianţi mari] de ingineri și de alți 6meni tech- 
nică, sub priveghiărea sa de t6ta diua, se plănuia şi 

se esecutati tâte acele îmbunătăţiri, cari din vechiul, 

pe jumătate ruinatul și pustiitul Galaţi, ai .făcutu 

Marsilia Dunării ! 

Ca adiotanti ali Domnului, ei nu o-dată ami 

fostii chiămatu de alu întovărăși la Galată; și acolo, 

și de la elii, învățaiii a cundsce importanța Dunării 

pentru România! 

Mișcările national din 1848 de la Iași şi Bucu- 

resci atraseră după sine ocupaţiunea principateloră 

de căire armatele turcâscă și rosiană. Acâstă ocu- 

paliune avu înriurirea sea și asupra Dunării, şi mai 

în specială asupra gurelori ei. 
Boazul Sulina, cum se dicea pe atunci gurei Du- 

nării de la Sulina, de şi de la 1812 nu mai era în 

stăpânirea Moldovei, —o-dată ce Besarabia întregă se 

luase de către Rusia, — pînă la 1829, tot urmă a 

se ține în stare navigabilă de către Moldova. Părcă- 
labii de Galaţi (prefecţii) aveai anume acestă .în- 

sărcinare. 
Însă prin tractatul de Adrianopoli gurile Dună- 
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rii cedându-se Rusiei, ţinerea lori în bună stare 
trecu în sarcina guvernului rusescă. 

Pe la 1848, în timpul ocupaţiunii Principate- 

lori, începuse a se respândi vuetul, cum-că autori- 

tăţile rusesci din localitate profitând de complica- 
țiunile europene, se puseseră a potmoli gurile Du- 

nări, sei celu puțini nu se mai îngrijaă de a le ține 

în stare navigabilă. Naturală, guvernele Principate- 

lori, şi în deosebi Mihail Sturdza, se preocupaii 

multii de acestă astupare a Dunării. care, realisată, 

avea să ruineze porturile române! Guvernul aus- 

triacă fu avisati de cele ce se petreceau la Sulina ! 

- Mihail Sturdza era în luptă cu o parte a naţiu- 
nii. Mai t6tă boierimea bătrână și tânără se sculase 
în contra lui! Mai urmâ și cestiunea astupării gu- 

reloră Dunării. Ne putând intra în luptă făţișă, el 
se otări mai bine a. abdica, de cât de a consimți 

ca subt ochii săi să se ruineze opera sa de predi- 

lecţiune, portul Galaţi reștaurată și adusă în înflo- 

rire de elu, şi cu dinsul şi cele-l-alte porturi ro- 

mâne! Acestă act ali Domnului Mihaili Sturdza 

va, sterge multe greșeli ale Domniei sle; și istoria 
va: conserva. cu recunoscință amintirea acestui Vo- 

evodu carele, de şi în timpuri grele, de şi în luptă 

cu o parle a naţiunii, de și sub genuchiul a două 

puteri, suzerană și proteciriţă, totuşi a avuti cura- 

giul de a dice anti cuventi, spre a păstra Româniri 

libera navigațiune a Mamei- Dunăre, şi ast-fel a 
cădutu victimă a acestui patrioticăi cuventii.
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Și succesorul său în domnia Moldovei, Grigorie 
A. Ghika, făcu din cestiunea Dunării una din con- 

stantele sâle preocupaţiuni. Amiă temeiii de a sus- 

ţine, ca organisatoră al ministerului lucrărilorii pu- 

blice din Moldova, că şi înainte şi în ajunul închră- 
ării păcii, dupe resbelul Crimeil, bunul Domni 

sa adresatu nu o dată și la Viena şi la cele-l-alte 

cabinete, pentru a mijloci ca libertatea navigaţiunii 

Dunării s& fie privită ca ună interes europeană, 

ca marele fluvii să fie pusă sub paza şi garanţia 

Europei! 

Și ast-fel stăruințele și memoriele micului Domni 
alu Moldovei n'aă fostii cea: mai mică îmboldire a 

desceptării Europei în privința. asicurării libertăţii 

Dunări!! 

În același timpă, începuiă şi eă publicarea. Sfe- 
le; Dunării. Însuși titlul noului diari artă, care 
era destinaţiunea sa : aceea. de a popularisa impor- 

tanța marelui fluviă- pentru presentul și viitorul 
țgriloră n6stre, de a descepta consciința. națională a- 

supra. misiunii providenţiali ce națiunea română 

are de împlinitii la gurele Dunării. 

Tractatul de Paris se subscrise. Este de prisos 

de a desvolta aci tot ce România datoresce acestui 

mare actă internaţională, care a dati impulsiunea 

venascerii României, tot ce nol datorimă subscriito- 

rilorii acestui actii, şi în deosebi aceluia ce purta 

numele de Napoleoniă ÎI. 

Prin tractatul de Paris, libertatea Dunării fu 

7
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pusă 'sub garanția tutuloră mareloră puteri euro- 
pene, și îmbunătățirea navigaţiunii ei pe tot per- 
cursul fu încredinţată unei coinisiuni europene Şi 
unei comisiuni riverane. 

În acestă de pe urmă comisiune, aveati dreptul 
se facă parte și delegații principatelorii Moldova, 
Valachia şi Serbia. | 

Nu se organisaseră âncă Principatele Române, și 
comisiunea riverană se și întruni la Viena; 6ră gu- 
vernele căimăcămesci fură invitate s&și trimită de- 
legaţii. Însă acestia nu putură apăra interesele ro- 
mâne, din causa slabeloră Și elemereloră guverne 
din Bucuresci și din Iaşi, cari căutat mai înainte 
de i6te a'și asicura protecțiunea Austriei, âră nu de 
a îngriji de drepturile şi necesitățile ț&rei. 

Delegații români plecară capul, și subscriseră tot 
ce ceru Austria. Nu voii intra aci în desvoltarea amă- 
nuntă a otărîrilori luate de acestă comisiune. Imi 
va ajunge a dice că: actul ce atunci se subscrise 
la Viena. este prototypul anteproiectului înfățișată 
comisiunii europene din Galaţi în 1880. 

Caimacamii nu făcură nimici spre a salva Dună= 
vea română. Numai Europa ne veni în ajutor. 'Co- 
tuși, nică Românii nu remaseră muţi. În dată ce 
amu avutii o tribună, în ânteiea întrunire a Adună- 
rilori elective, cestiunea Dunării veni dinaintea 
loră, celii puţină dinaintea Adunării din lași. 

Cestiunea Dunării atunci era âncă mai puţină cu- 
noscută de cât astă-di, Totuși însă instinctul na-
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ționalii, de pe atunci, făcea, pe fie-care să presimţă, 

că acestă cestiune punea. în jocii tâte drepturile, 

tâte interesele, tot viitorul României. De aceea, 

prin instinctă, deputaţii Moldoveni protestară în 

contra otăririlorii luate la Viena. 

Şi ca deputatii în acea adunare, și ca amici alu 
delegațilorii Moldoveni. îmi fu dati și mie să vădă 

şi să studiezi protocdlele şi actul finali ali comi- 

siunii riverane din Viena; ba chiar armă avuti subt 

ochi corespondinţa urmată între guvernul Caima- 

camului N. Vogoridi şi delegaţii dd. P. Donici și 

L. Steege, și însuși o parte din corespondin(a dele- 

gatului Valachiei d. N. Rosetti. | 

Mai apoi în 1860 ca preşedinte ală consiliului 

de Ministri în Moldova, şi în 1863-1864 ca pre- 

şedinte al consiliului de ministri alu României, ne- 

greşit că ami trebuitii și ami pututii cunâsce tâte 

încercările ce din timpi în timpu se făceau de 

către cabinetul din Viena spre a se asicura Austro- 

Ungariei posițiunea privilegială şi escepțională, pre 

care bărbaţii sti de stati o urmăresci de unu 

cuartii de seculii cu atâta tenacitate și patriotismi 

austriacii, când în cestiunea regulamentării Dunării, 

când în aceea a spargerii Posţilori-de-ferii ! 

Nimeni nu va lăgădui asemenea că, Ministru 

de esterne alu României şi delegati ali Domnului 

la Congresul de la Berlin în 1877, p'amă fosti pusă 

în posiţiune de a cunsce nu numai ce acolo sa otă- 

rit, dâră şi ce sa vorbiti și Sa iratatu în acestă
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cestiune, înainte de a se ajunge la priimirea art. 55 

alu tractatului care reguleză cestiunea Dunării! 

Suntii deră în drepti de a susţine că cunosciă ces- 
tiunea Dunării, ca unul ce ami studiat'o nu de as- 
tădi, ci cam de la anul 1837, adecă de patru-deci- 
şi-patru ani. Susţiniă şi pretindu că în tot casul, o cu- 
noscii mai bine, de cât acelu ce în 1880 şi o parte 
din 1881 a dirigiată afacerile n6stre esteridre şi 
carele în totă timpul acesta și-a întrebuinţatii 

activitatea nu spre a studia și apăra drepturile şi 
interesele'nâstre în străinătate, — acesta, o poti afir- 

ma, Şi o și afirmi acei ce “i-au succedatiă în capul 

foreing-oificiului nostru, şi toți capii de servicii din 

acestu ministerii — ci spre a vâna decoraţiuni şi a or- 
ganisa bănci !.(1) 

Când deră, ocupând la Paris postul de ministru 

alu României, priimilă ântâia notă a Ministrului 

de esterne, anunțându'mi că, cestiunea Dunării era 
la ordinul de di alu Europei, nu ura contra Austriei, 

—căcă âncă o-dată o afirmă, nu uresciă nică o teră, 

nici o, naţiune străină, nu ur&sci, ci din contra 

chiar admiră pe Ministrii străini cari 'şi faci dato- 

ria apărând drepturile şi interesele patriei lori, 

chiar în contra țărei mele, regretând numai că Mi- 
nisiriă ț&rei mele nu'și facă asemenea datoria apă- 

rând cu aceeași tenacitate drepturile ţărei nâstre, — 

(1). Suntă silită a întrebuința astă limbagiă aspru, deră deplină 

justificată, în faţa chipului nedemnă cum fostul Ministru m'a atacătă 

de trei ori în Senată.
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nu vre-ună interest de partidă, căci eu și astădi amu 

pretențiunea de a face parte — de şi nedisciplinati 
şi fără botniță — din partidul liberalu, nică chiar 
vre-o ură personală în contra șefului foreing-officiu- 

lui, —căci eu nică-o-dată ami râvnită laurii închiăi- 

ătorului convenţiunii comerciali cu Austro-Unga- 
ria, — nică unul din aceste sentimente m'auă făcutu 

să dau strigătul de alarmă ! 

Numai consciința nalională, numai bunul simţi, 

numal esperiința m'aă făcutii să mă încerci să des- 

ceptă pre acei ce dormiau pe ripa prăpastiei! 

Prin chiar ântâia mea depeșă răspundătâre cir- 

culării sâle din ?*** 1880, ci: deră diseii Ministru- 
lui de esterne, că cestiunea Dunării era mai impor- 

tantă de cât chiar cestiunea Besarabiei, fiind-că, 

după mine, Besarabia era numai unii braţă alu cor- 

pului nostru națională, când Dunărea îl era însuși 

stomachul și întregul organismi ! 

Îlă rugami deră casă cumpănsâscă tstă gravitatea 

cestiunii, şi mai înainte de tote să se esplice francii 

şi leali cu cabinetul din Viena. precum acâsta îl 
maj consiliamu de a face, când eramu ministru de 

interne în acelaşi cabinetul. 

Ecă ce) telegrafiamă prin depeşa mea din 10 Iuliă, 
anul 1850 : 

Amă priimită nola d-vostre confidențială sub No. 10549, 
privitâre la regulamentul de navigaţiune ală Dunării. Afla- 

cere forte gravă şi urgentă. Noi nu ară îirebui să astep- 

tâmă pină la Noembre spre a lua o atitudine pronunțată. 

Adunarea Comisiunii dunărene nu va fi de cât o simplă 

  

e,
 
a
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formalitate pentru a regula otărîrea europeană, pe care?Aus- 
tria caută a o obţine de pe acum. Prin urmare. opiniunea 
mea este, că ară trebui ma ântâiii a ne esplica cu cabine- 
tul din Viena, şi a” dice că România nu p6te priimi ca 
Austro-Ungaria să ia parte în Comisiunea stateloră rive- 
rane, nefiind riverană între Porţile-de-feră și Galaţi. Inte- 
resul nostru nu este Chiar, ca navigaţiunea de-a-lungul 
țărmuriloră nostre să fie regulată prin alţii, de cât noi. Vă 
previnii că Austria lucrâză deja lîngă puterile subscriitâre 
tractatului de Berlin ; ea face mai multă: sciă positivă că 
ea voesce a câstiga Bulgaria și Serbia la causa sa. făcân- 
du-le a crede că guvernul români nu voesce a le admite 
în comisiunea, delegaţilorii însărcinaţi de a opina asupra 
regulamentului. 

Prin urmare, eii credă că ară fi bine cât mai curând de 
a ne trămite din Bucuresci, la toţi represintanţii României 
în strâinătate, instrucțiuni clare şi positive. 

In tot casul, nu asteptaţi întrunirea Comisiunii spre a vă 
pronunța, căci pînă atunci pote că totul să fie regulată în- 
tre puteri. Pentru mine cestiunea Dunării îmi pare mai im- 
portantă de cât cestiunea Arab-Tabiei şi chiar a Besarabiei. 
Asteptă instrucţiuuile d vâstre, etc. 

Etă ce mai telegrafiami d-lui Ministru de esterne 
în 18 Iuliu 1880: 

-. + + În aceeaşi di, cum făceamiă visitele mele membri- 
lorii corpului diplomatică pre carii nui vădusem âncă, amii 
fostii de amă vădutii şi pe contele Goluchowski. care ge- 
reză provisoriă ambasada austriacă. Elă 'mi-a vorbită celă 
d'ântâiii de cestinnea Dunării. dicendu-mi că scie că eramă 
contra proiectului austriaciă. "Î-amă respunsă că nu eramii, 
ca represintantă ală guvernului meă, în stare de aii dice 
ceva, ne-priimind nici o instrucţiune : dâra ca vechiu mem- 
bru ali ministerului și ca români eă deplângeamă aceli
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" proiectii, şi că ară fi fostii mai bine, ca o înțelegere să se fi 

făcutii între ambele guverne, înaintea înfățișării proiectului. 

Din acâstă conversaţinne ami trasi convicţiunea, că de mai 
multe luni guvernul austriacit lucreză pe lîngă marile pu- 

teri, spre a obține de pe acum consimțimântul lori la acesti 

proiectii. 

In mijlocul conversaţiunii, contele Goluchowski m'a în- 

trebatii dacă credeamii că în casul, când puterile arii ac- 

cepla proiectul, guvernul români Parii recunâsce şi arii 

consimți a'și trămite delegatul în sânul comisiunii state- 
lori riverane. Ami răspunsă că nici ei, nici guvernul nu 

eramii în măsură de a răspunde la o întrebere atât de gra- 

vă, şi că aparţinea naţiunii de a se rosti în modii definitivă 

prin glasul parlamentului. 

Din resultatul conversaţiunilorii mele cu omenii polilică, 

este câstigatii pentru mine, că Austria nu va ajunge uşoră 

-la scopurile sâle, că cestiunea nu arii pulea fi decisă prin 

simplă majoritate, d6ră că ară trebui unanimitate de voturi, 

şi că acâstă unanimitate cabinetul de Viena nu va avea-o 

nici o dată. 

Ce ni se cere însă, este ca să «licemii francii ce no voimiă, 

şi să ţinemi pe lingă tote cabinetele acelaşi limbagii și 

aceeaşi atitudine. România fiind statul celă mat interesati, 

(în cestiune], fiind-că posedă opt decimi (?) ale ț&rmuriloră 

dunărene, za fi ascultată în consriință, şi pe proiectul sză se 

va face discuțiunea. 

*Mi-ați făcută ondrea de a'mi cere opiniunea asupra 

soluțiunii ce ară fi de sprijiniti. Etă-o. Trebuie să stăruimă 

spre a lace st trium[e soluțiunea ce a fosti pusă înainte de 

Austria însuși, şi chiar de călre baronul Haymerle însuși 

elu la Congresul de Berlin. Tractatul de Berlin nu prevede 

nici o comisiune de staturi riverane ; fiind-că dâniâiă în- 

tre Porţile-de-feru și (ialaţi nu suntă de cât două staturi 

adevăratii riverane : România şi Bulgaria. Serbia nu este 
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riverană de cât pe uni forte mică percursi ală Dunării în 
jos de Porţile-de-ferii; ea dâră n'are nică ună interes mai 
la vale de Porţile-de-ferii; ea dâră va fi pururea alăturea cu 
Austria. Prin urmare o comisiune de riverani, chiar fără 

Austria, nu ne-arii fi bună întru nimic, fiind-că ne-amii găsi 

singuri în față cu Bulgaria. Europa însă nu va priimi nici 

o-dată asemenea comisiune; și 6că pentru ce Austria voiesce 
a'şi avea intrare și votii în sânul acestei comisiuni, cu misiu- 
nea, dicându'și, de a represinta în ea interesele europene. 
Îmi permiti dâră de a combate opiniunea domnului Penco- 
vici, țintind de a ajuuge la crearea unei comisiuni de riverani. 
Pentru independința n6stră este mai bine să nu fie de loci 
comisiune de staturi riverane, ci în locul ei se fie însuşi co- 
misiunea europeană, care să redige şi să supraveghtăze regu- 
lamentele de navigaţiune pină la Porţile-de-feră. Ast-fel 
fie-care stalii riverană ară putea aplica pe teritorul săii re- 
gulameniele promulgate de către comisiunea europeană ; şi 
i fie-care anii comisiunea europeană arii delega unii comi- 
sară însărcinată de a supraveghia esecutarea. 

Acâstă soluțiune, v'o mai repeti, a fostă presintată de 
baronul Haymerle în Congresul de la Berlin. Vedeţi Pro- 
tocolul untă-spre-glece. ! 

Acestă soluţiune, ner&dicând nică uneia din puterile eu- 
ropene dreptul de a se rosti în afacerile Dunării între Ga.- 

laţă şi Porjile-de-feri, are tote șansele de a fi adoptată de 
diferitele cabinete. 

Suntă în dreptii de a spera că vomi putea ajunge la 

acestii resultată, dacă vomi sei la fimpă, şi cu energiă, a 

combate fatalul proiectă alii Austriei. Prin postă voiii avea 

ondrea de a vă desvolta cele-l-alte consideraţiuni cari mi- 
liteză în fav6rea acestei soluţiuni. 

In tote convorbirile mele, amă avută grija de a pune pe 
guvernul meă în de-afară de chipul mei de a vedea şi de a
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lucra, declarând că ei vorbrami în modă academică, şi 
după propriele mele apreciațiuni. Îmi tai numai libertatea 

„de a vă preveni, că guvernul austriacii lucrâză energică 
pe lingă tote cebinetele, și că prin urmare, noi trebue să 
facemi asemenea. A astepta pînă ce comisiunea se va 
aduna la Noembre, ară fi a ne espune să fimiă osindiți, fără 
chiar a, fi fostii ascultați.» 

Cestiunea Dunării era atât de puţinii cunoscută 
la Ministerul de esterne, și de și ea era la ordinea 
dilei, titularul se puse atât de puținii a o studia, în 
cât d-sa nu'și dădu măcar ostenâla de a ceti pro- 
tocolul unîi-spre-dece ală Congresului din Berlin, în 

- care se vede soluțiunea ce eti propuneamiă în principi 
ca însuşi soluțiunea propusă de baronul Haymerle. 
In memoriul meu No. 1, cetitorii mel au pututi 
vedea pe largă, testul propunerii făcute de pleni- 
potenţiarii austro-ungari. 

Ca dovadă a ignoranței sâle, 6că ce ministrul de 
esterne, îmi respundea prin depeșa sa din 21 lu- 
liă No. 11,625. 

“Astept cu posta desvoltarea soluțiuni! ce propuneţi 
“pentru cestiunea Dunării, pentru că ea merită tâtă atențiu- 

nea n6stră. Nu ami găsitii acestă opiniune rostită în pro- 
tocolul uni-spre-gece. 

Atragă numai atenţiunea d-vâstre asupra cestiunii cabo- 

tagiului, care este cea mat importantă pentru noi. Nu aveți 
temă, că dacă va fi ca comisiunea europeană a Dunării să 

redigeze regulamentele de navigaţiune, pină la Porţile-de 

feră(1) ea să nu păstreze acestă dreptă (cabotagiul) pentru 

(1) Alinistru nostru de esterne nu 'ŞI dase ostentla se cetescă mă- 
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tote naţiunile, şi să nu lipsâscă de acesti drepti pre stutele 
riverane 2 

Acesta este o cestiune care nu se pote trata prin depeșă 
telegrafică. Te potii însă asicura, că noi lucrămii cu grijă și 
prudenţă, şi că vomii căuta a apăra interesele nâstre. In 
tot. casul, nu trebue să privimit o singură parte a cesti- 
unii ; trebue să o considerămi pe tâte fețele ei. 

Cum se va. vedea din acesti respunst, Ministrul 
de esterne ală României faţişi ținea în cestiunea 
Dunării a se argta mai catolică de cât Papa! Adecă 
tinea la cabotagiii la care însăşi Austria nu mai stă- 
rula, și acesta âncă de la conferințele de la Paris 
din 1858! Ce însemna îns acestă pretenţiune ? Ni- 
mici mai multu de cât de a da cabinetului din 
Viena dreptul de a dice celoră-l-alte cabinete : «ve- 
deță pre diplomaţii din Bucurescă; ei, în sovinismul 
lori, mergi pînă a voi ca să ve închidă Dunărea, 
voind a o păstra numai pentru viitărele loră corăbii; 
puteți deră lăsa acestu fluviu europeană în mâna 
unoră 6meni atât de puţini cunoscători în marile 
cestiuni de navigaţiune şi de comerciă fluvială ? . 

In zadar Comisarul nostru de la Galaţi, prin 
cele ânieiii ale s€le raporturi, în zadar represin- 
tanții României în străinătate se siliră a areta Mi- 
nistrului de esterne, că d-sea nu cunoscea cestiu- 
nea, că cabotagiul de pe Dunăre, reservată numai 
statelori riverane, fusese respinsă de tote Puterile 
împreună cu Austria âncă în anul 1838; că cu a- 

car art. 55 alii tractatului din Berlin spre a sci, că nu alţii, ci co- 
misiunea europeană avea să redige aceste regulamente.
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semenea propunere domnia-sa urma o cale gre- 

şită, fiind-că indispunea tte puterile europene în 

contra. României, şi aşa le sileat să se unâscă cu 

propunerile Austriei, cari erai mai liberali pen- 

tru comerciul lumii, de cât pretenţiunile restric- 

tive ale României, tindând aceste din urmă a es- 

clude din navigaţiunea fluvială a Dunării tote paviho- 

nele statelorii neriverane. 
- In adevăr cu asemenea opiniuni ale ministrului 

nostru de esterne, ce devenia posițiunea ministriloriă 

Români în străinătate, chiămaţi a combate antepro- 

iectul austro-ungari care nu coprindea uni singuri 

cuvânt i privitoră la reservarea cabotagiului numai 

pentru statele riverane ? Ce limbagii nedibacii şi 

periculosi erai ei siliți să ție, mai ales diplomaţii 
români acreditați pe lingă guvernele de la Londra, 

Paris și Roma, a cărora bastimente pînă astă-di 

esercită neîmpiedecati cabotagiul pe t6tă întin- 

derea Dunării și a Prutului! Traducând în adevă&- 
rata, sea. înțelegere depeșa espediată din Palatul 

Blaremberg, (1) nu eramiă siliți să dicemă cabinete- 

lorii pe lingă cari erami acreditați: «VE rugămă 

interesați-vă de cestiunea Dunării, apăraţi-ne de pre- 

tențiunile Austriei, care voesce a deveni stati rive- 

rani, acolo unde ea nu are ună palmaci de pă- 

mânti, care voesce a se aședa în casa n6stră,și noi 

dreptă recunoscintă vomii esclude pariliânele văslre, co- 

(1) Ministerul de esterne este aşedată în Bucuresct în palatul 

Blareintberg. 

o
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merciulă vostru din navigațiunea fluvială d Dunării ! 

Tote aceste dovedi: de necunoscință a cestiunii, spre 

a nu dice mai multi, ministrii români acreditați în 

străinătate, le aduceai la cunoscinţa ministerului de 

esterne. Domnul Callimaki-Catargi, prin o a-nume 

depeşă, aceea. din 22 Augustu 1880 No. 27, îi su- 

punea nedumerirea, sea în privinţa pretențiunii mi- 

nisteriali de a confunda ca într'o dila podrida, cum 

dică Spaniolii, sei într'unti talmeş-balmeş cum dici 

Românii ; două principie diametral opuse : hber- 

tatea Dunării şi cabotagiul oprită puteriloră maritime ! 

«D-vâstră, dicea ministrul românii de la Londra. mă 

îndatorați s& dicii, că guvernul nostru sustine principiul 

libertăţii navigaţiunii pe Dunăre, şi în același timpii şi 

dreptul de cabotagii reservatii numai statelorii riverane. 

Cum se poti concilia aceste două principii contrare ? In 

Congresul de la Paris, dreptul de ceabotagiă n'a tostii ad- 

mis pe nici o parte a fluviului, şi n'a fostii nici o dată prac- 

ticată pe partea sea interioră, de 6re ce compania austriacă 

îlti esercită în concurență cu bastimentele turcesci și gre- 

cesci. A revendica acum acestii dreptă, ară fi în adeverata 

nâstră pagubă; ami face numai jocul Austriei, indispu- 

nând totă lumea în contra nâstră. Aicea (în Londra) ami 

perde tote simpatiile, şi presa anglesă afirmă deja prea multi, 

că politica nâstră este cu totul infeodată acelei ge mane. 

In asemenea condițiuni mai bine e de a nu trata acâstă a- 

facere cu guvernul anglesii, şi de a astepta viitârea sesi- 

une a comisiunii europene pentru a lua o atitudine ori- 

care. Dîră Occidentul nu va mat pune nici o basă pe noă! 

Ce respundea ministrul din Bucuresci la aceste a- 

devărate și temeinice observațiuni ale Ministrului din
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Londra ? Ce întâmpina el la revelaţiunile domnu- 

lui Callimaki-Catargi despre opiniunea guvernului şi 
a presei anglese ! 

Respunsul îl găsimu în depeşa ministerială din 

23 Augusti 1880 sub No. 13589, (Colecţiunea 

publicată de D. C. Catargi pag. 12) Respunsul îlu 

avemiu în următorea frasă care va face epocă în is: 

toria diplomaţiei Române : 

«Unii generală, înainte de a începe bătălia, trebue să son- 

deze terenul, şi se pregătiscă apărarea sea. Avem raţiuni 

numerâse de a nu procede pentru momenti alhnintrelea de căt 

vamă indicatii. N'aveţi nevoie de a lovi pre nimene, nici pe 

Austria. Ce spuneţi în privința cubotagiului este atât de 

puţinii adevărată, că Anglia, în tractatul ce a închiăiati a- 

nume cu noi, a recunoscuti dreptul acesta de cabotagiil. 

Țineţi-vE deră de instrucţiuni ! 

Aşi voi a sci, cedice Ministrul anglesă acreditată 

în Bucuresci despre theoria cabotagiului — pe care 

guvernul britanicii și la reservat în porturile sele 

maritime—aplicată la Dunăre în privința bastimen- 

telor anglese! 

Ceea-ce sciii este, că domnul C. Catargi, cu totul 

nedumeritii, ca şi alți Ministrii români trimişi în 

străinătate, sa mărginită aX r&spunde. (Vedi depeşa 

din 24 Augustii 1880. No. 28. Colecţiunea pag. 13). 

V& mărturisescii că în arma esplicăriloră ce ami pres- 

chimbati. nu ma! vădii nică de cum clarit în cesliunea care ne 

ocupă. Precum. m'ati fostii indemnată, mă povăţuisemi de 

ideile emise de comisarul nostru de la Galați pentru a face 

memorandul cerută. Nouele d-vostră instrucțiuni mă des-
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„partii de acele idei, spre a'mi deschide o direcțiune care nu 

o pricepi! ele. 

  

In adevări şi alţii nai priceputii şi nu voră 

pricepe mult timpi, ceea ce ministrul nostru de es- 

terne a, voitu a înțelege prin cuvintele, «fineți-vă de 
-înstrucțiuni», când acele instrucțiuni ne recomandai 
memoriile d-lui colonelă Pencovici, cari tocmai com- 

bată theoria cabotagiului. 

Ceea însă ce scimiă și ami înțelesă, cu toţi câți 

ami cetiti depeșa de mai sus a domnului Ministru 

de esterne, este că faimosa frasă a'sea: Unii gene- 

ralii înainte de a începe bătălia trebue s& sondeze tere- 

nul, să pregătescă apărarea sa, cuprinde unul din 

acele adevăruri, cari au făcută nemuritori pre d-l 

La Palisse, şi care a asicurată autorului unii suc- 

cesii nebuni de risete din partea tutulorii acelora 

subt ochii cărora a cădută acestă memorabilă depesă. 

Acesti modă straniă de a apăra interesele și 
drepturile n6stre, adecă fondul acestei corespon- 

dințe, care dovedesce necapacitatea cea mai mare 

unită cu ignoranţa cea mai profundă a însăși cesti- 

unii, trebuia să atragă atenţiunea puritaniloră nostrii, 

ră nu cestiunea cu totul secundară și din capul 

locului deslegată, dacă d-l Callimaki-Catargi, pusti 

în stare de legitimă apărare, a făcută bine saă r&i 

de a da la ivelă douegile prostiei ministeriali Şi în 

totă casul nu aveau dreptul să strige în contra 

rumperii secrelului profesionalii, tocmai acei cari, 

pentru a pune mâna pe corespondin(a confidențială
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“urmată între Ministrul L. Catargi şi între funcţio- 

narii sei administrativi, au violatii casele acestora, 

deveniți simpli particulari, și au mersă pînă a sfă- 

răma garderobele şi toaletele femeiloră loră ? 

Nu intră în crescerea mea, în deprinderile şi 

principiele mele de a arunca în capul adversari- 

lorii mei imputarea. de rea credință sau de trădare; 

însă, susținii că în conducerea afacerilor esteridre, 

jenevirea, nesciința, necapacitatea, și mai alesi şi- 

rellicul decorată cu numele de artă diplomatică, aă 

adusă nu o dată pentru o naţiune consecințe mai 

fatali de cât chiar trădarea cea mai vădilă. 

Susţinii că aceste calităţi negative ai preşedutu la 

tratarea cestiunii Dunării, şi acesta, din începutu şi 

p6te... pînă astă-di (1). Când m& convinseit de reul 

drum ce se apucase în palatul Blaremberg, socotiii 

de a mea datoriă, și ca funcţionarii alu statului, și 

ca românii, să punii pe guvernul mei în posiţiune 

de a cundsce starea legală a cestiunii Dunării M& otă- 

rii Q6ră de a mă aședa pe lucru. Mi-ami rechiă- 

matii vechile suvenire în ajutorii, amă adunată ve- 

chile documente şi scrieri asupra Dunării, și amă 

luatii în studii testele, ca ast-lel s& poti presintă 

ministeriului uni Vademecum alu cestiunii Du- 

nării, începând de la conferințele din Viena, lrac- 

iatul dela Paris şi pină la acelu de la Berlin. 

(1) O mică reservă. D-l E. Stătescu este ânteiul ministru care a 

studiati starea legală a cestiunii Dunărir; însă el scie tat-o-dală că 

corabia este înecată, - prin priimirea comisiunil miste, — şi că de a- 

cum nul mal rămâne nimici de făcută, de cât să se silescă a salva 

din acesti nanfragii ce se ina! pâte salva. Puţinit lucru ! 
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O altă consideraţiune şi mai importantă mă în- 

demnâ să facă acestă lucrare, şi tot prin ea să arâtii 

guvernului gravele consecințe ce puteaii resulta 

pentru ţeră din conduita echivocă ce făcea basa acti- 

vității sele. 

Pretutindeni unde me adresamă, cu ori-ce diplo-. 

matu, cu ori ce omi publică intramă în conversa- 

țiune despre acâstă cestiune ardătore, găsiamii o 
generală indiferinţă, de și ascunsă sub cuvinte de o 
banală -bună-voință, care între Grmeni bine crescuţi 
Și mai ales între diplomaţi suntă moneda măruntă 

a politetei. 

Sub cuvintele cele mai dulci, mi se areta unt 

durerosi scepticismi, în privința otărîriă guvernului 

nostru de a apăra Dunărea în contra pretentiunilorii 

cabinetului din Viena. «Suntemi încredințaţi, mi se 
dicea, că ceea ce d-vostră ne spuneți despre îngriji- 

rea ce se manifestă în România, de a vedea Dună-. 

rea d-vostre pusă în sfera unei influințe esclusivă, 

este o dreptă preocupațiune a țărei d-vâstre, şi 

corespunde ideilorii și simțimântelorii d-vâstre pro- 
pri. Dâră guvernul d-vostre, re tot aşa privesce 

cestiunea ? Limbagiul d-vâstre nulă țină unii din 
colegii d-vâstre! Unde d-vâstră aveţi represintanți, 
îl are şi Francia; hei bine, ministrii nostrii ne ra- 

porteză că pe lingă alte cabinete nu se ține tot 

limbagiul ce "li ţineţi d-vostră.» 
Ba se mergea şi mai departe. Mi se da a în- 

țelege că erai indicii, că se scia chiar posilivi, 

n 
o
i
l
e
 
e



107 

că între cabinetul din Viena şi acelui din Bucu- 
_rescă, şi urmase o împreună-înțelegere, că, subt 6re- 

cari condițiuni secundari, guvernul români și ac- 

cepiase înființarea Comisiunii miste, şi participarea A- 

ustriei în acestă comisiune, şi ac6sta cu multe luni: 

înaintea notei domnului Ministru de esterne din 10 

Martiu 1881, prin care ni se notifica că elă priimia 

comisiunea mistă ! Și apoi se sfirșia, prin a mi se 
dice, €răși în limbagiul celă mai fini, că esistai 
Îngăgemente, şi că dacă aceste se negaui, era numai 

spre a se arunca pulbere în ochii acelora ce vroiau 

a prea vedea multi, şi spre a linişti şovinismul ro- 
mână, pentru a mă servi de espresiunea. contelui 

Andrassy, dupe întârcerea sa de la Sinaia. 

Acâstă neîncredere în otărirea seri6să a guver- 

nului nostru de a respinge immixtiunea Austro- 

Ungariei în apele nâstre nu mi sa arătată numa! 

mie ; și altoră agenți români li sa ținută același 
limbagiă. Guvernele străine credeai că nu se 

cuvenea a se prea lua în seriosi împotrivirea 

n6stră. 

În adevări în sânul comisiunii europene, sai 

petrecuti, şi nu o dată, nisce curi6se dialoguri în- 

tre baronul Haan delegatul austro-ungară şi în- 

tre colonelul Pencovici delegatul nostru, dialo- 

guri reproduse testualu în protocdlele oficiali ale 

Comisiunil ! 

Regret că nu amă sub mână protocâlele comi- 

siunii europene din 1880 și 1881; ele suntu forte 

8
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instructive, şi aşă fi reprodusu chiar testul dialogu- 

rilorti urmate între delegatul austro-magyari şi 

între delegatul românii. | 

Resultatul: lori: însă este acesta : de câte ori 

colonelul. Pencovici, în numele săi, se rostia în 

contra înființării Comisiunil miste, baronul de 

Haan îi respundea : acesta este opiniunea d-idle, 

nu este opiniunea guvernului d-tele. Ba a mersi și 

mai departe pe la finele anului 1880, susţiind că 

este în posiţiune de a afirma şi dovedi, că guvernul 

română va priimi comisiunea mistă. În urma acestei 

afirmaţiuni cutezătâre, a urmati, se pretinde, între 

ambii delegaţi, uni dialogă și mai energici, pe care 

protocolul şedinţei nu'lă-a : reprodus de cât în 

partea sea cea mai slabă. 

Este a fi de o naivitate rară de a crede, că cuvin- 

tele delegalului Austro-Ungar nu aă ajunsă a fi 

cunoscute de tâte cabinetele europene, și că acestea 

n'a trasă din ele consecința naturală și. logică, 

cu atâta mai multă că nu scii ca guvernul ro- 

mână să fi protestati în contra acestori cutezătore 

afirmaţiuni ale baronului Haan, şi cari constituesci 

atâtea revelaţiuni sdrobitore în contra guvernului 

nostru. 

In faţa, acestorii revelaţiuni, nu aveau dâră drep- 

tate 6menii de stati din străinătate, de a nu priimi 

de cât cu ună zimbeti ironică asicurările nostre 

despre nestrămulata nostră otărire de a apăra Du- 

nărea în contra supremalii străine?
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Era de datoria mea să aduci la cunoscința gu- 

vernului falsa posiţiune, ce prin acestă conduită am- 
biguă, echivocă, neotărită, prin acâstă politică după 
perdea, se făcea represintanțilori României pe lingă 
guvernele străine. 

Aceste deosebite considerațiuni aă fostă moti- 
vele pentru cari cu trudă, cu rîvnă, cu durere de 
inimă ami lucrată raportul mei celă d'ântâiu, pe 
cate 'l-amă adresaţă ministrului de esterne în. 10 
August 1880, și care figureză mai ântâiu în acestă 
publicaţiune, pusă sub tipară âncă sub ministerul 
domnului Dimitrie Brătianu, adecă în Mau 1881! 

Acesti raportă-memoriă a avută o curi6să sârtă. 
T6tă lumea a vorbiti şi vorbesce și astădi despre 
elu ; și cu tote acestea, a/ară.de trcă ersâne, nimeni 
nu lă-a vedută, nimeni nu 'lă-a cetilă. Indată după 
sosirea scrierii mele în Bucuresci, d-l ministru de es- 
terne, în ajunul de a pleca la Marienbad, a avută 
bunătate a'mi telegrafia că era o Icrare importantă, 
şi că se va folosi de dânsa. De atunci însă d-sa 
ŞI-a schimhati opiniunea și 6că cum a calificat-o 
în ședința Senatului din 16 lanuariă 1882: . 

<« Memoriul celu scrisă trămisă, repeti, din Paris 
fără a fi cerutii, (1) nici în înţelegere cu guvernul 
din Bucuresci, ea în forma cea mai violentă, Și con- 

(1» Domnulă V. Boerescu, comite o neesaclitate. Mar repelii ceea 

ce'mi telegrafia în 9, luliă 1880: < Astepfă prin postă desvoltarea <o- 

luţiuni! ce propul pentru cestiunea Dunării, căci ea merită tolă aten- 

țiunea nostră cic.»
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stitula ună rechisitoru în formă în contra unei 
mari puteri. | . 

Curând după aceea, eși la lumină o broșură 

prelucrată, scrisă în Marienbad, scrisă de aceeași 

până oficială care a scrisii și memoriul în cestiunea 

Ovreiloru, tipărită, mi se pare, cu aceleași litere, 

în același formatii cu care a apărutii broșura 

citată mai sus. Acestă lucrare ce portă titlul de 

« Măenoire sur lextculion de. Vanticle 55 du traite: 

de Berlin. Vienne 1980», se răspândi în ţâră și în 

străinătate sub timbrul ministerului de esterne ală 

României și se adresâ tutuloră legaţiuniloră din 
străinătate. Ba, se întemplâ ceva şi mai curios! 

În străinătate, şi mai ales în cercurile oficiali 

din Viena, se susținea de domnul Boerescu și 
de clienţii s&i, că acestă lucrare era memoriul pre 

care ministrul României la Paris, Kogălniceanu, îl 
adresase guvernului stii. În (6ră din contra, se afirma 

cu laudă, că broşura, se datora penei d-lui Ministru 

de esterne. Cu tâte denegările mele, âncă astă-di 

suntu spirite cari 'mi atribue paternitatea acestei o - 

pere. Namiă văduti în sesiunea acâsta, cu ocasiu- 

nea discuţiuni! asupra răspunsului la mesagiul re- 

gală, pe deputatul P. P. Carp împutându-mi publica- 

rea acestei lucrări, ca o propagandă nepermisă unui 

agentu diplomatici ? Acestă broșură însă nu era și 

nu putea să fie a mea. În adevării autorul ei a 
împrumutată cu mâini largi mai t6tă partea istorică 

cuprinsă în raportul meă, însă la finită el revenia
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la. ursul său favoriti, cum dice francesul, la apăra- 

rea cabotagiului, reservatii acesta numai stateloră du- 

nărene. 

Eu speramă că munca mea, va priimi singura 

răsplătire ce aşteptamă, aceea că guvernul română, 

pusă acum în posițiune de a cunâsce cu deplină- 

tate starea legală a cestiunii Dunăriă în tote fețele 

ei, se va otări a lua o decisiune, a adopta o liniă 

de urmare bine definită, și că la finitul finiteloră, 

generalul din palatul Blaramberg, după ce avusese 

tot timpul și cu prisosinţă, spre a sonda terenul, 

spre a se pregăti, va încâpe o-dată bătălia, adecă ne 

va da instrucțiuni lămurite și positive, și ast-fel 
va pune pe represintanții României în străinătate 

în posițiune, de a ar&ta cabineteloră europene, care 

era. chipul de vedere al cabinetului din Bucuresci, 

care era soluţiunea la care el da preferință ! 
Însă asceptarea n6stră fu zadarnică; aceeași po- 

litică îndoi6să, întunecată, contradicătâre, şirâtă, ur- 

mă şi ma! în urmă. Şi în același timpi, erau puteri 

ai cărora ministrii de esterne ţineau represintanţi- 

lorii români următorul limbagiă : «Recun6scemă 

că România este statul celii mai interesată în ces- 

tiune. Europa este datâre de ao asculta. Nu ve ţineţi 
deră în generalitătă, nu ne veniţi cu negațiuni; spune- 
ți-ne fără multe strigăte, fără întorsături de cuvinte: 
care este solutiunea practică ce o socotiti mai priincidsă 

pentru drepturile și interesele d-vâstre; și credeți
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că asupră acestei soluțiuni Europa va delibera şi 
tări! 

Aceste cuvinte amical și mînghiitore se aduceai 
la cunoscința palatului Blaramberg; însă 6spele lui 
se mărginea a ne răspunde: fineti-vă de instrucțiunile 
date; și singurele instrucţiuni ce le aveami. erâti 
faimosele poveţe ce însoțiati memoriele colonelului 
Pencovici ! «Ce celați, sondaţi, deră acele ideă cari sciți 
de mai "nainte că nu aă se fie accej tate, „nici să le pro- 
vocață /» . 

Mai mult âncă. Prin telegrama sa circulară din 21 
Decembre 1880, domnul Ministru de esterne încu- 
nosciințase pe represintanții Români din străinătate, 
că comisiunea europeană, întrunită în sesiune la Ga- 
laţi, se rostise în majoritate, şi cu reserva aprobării gu- 
vernelorîi lori respective, în favdreu înființării Comisi- 
unii miste sul presidinta Austrică, drepti de apelii la 
comisiunea europeană pentru tote cestiunile de fond, etc. 

“Ministrul se mărginia a ne comunica acestă olărîre 
importantă a Comisiunii europene, ca o noutate 
din categoria acelora cari se reproducă de diare 
sub rubrica de : sciri diverse. 

Nici o reflecţiune, nici o obiecţiune în contra 
acestei soluţiuni ; nici o instrucțiune dată noă spre 
a stărui pe lingă cabinetele europene de a nu se 
aproba opiniunea comisiunii europene din Galaţi, 
adică de a nu se areepta înfiintarea Comisiunii miste 
care, cu dreptă de apelă ori ba, cu votii preponde- 
rantii ori ba, recunoscuti Austriei, totuşi da totul
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Austriei, fiind-că însuși prin simpla înfiinţare a co- 

misiunii miste, cabinetul din Viena dobindia ceea 

ce mai mult de dou&-deci de ani urmăria fără suc- 
cesii, adecă de a i se recunâsce dreptul de stată ri- 

veranăă acolo unde .4ustro- Ungariă nu are termuri, Și 

prin acâsta, o mai repetă, dobindia o posiliune pri- 

velegiată şi escepţională pe întinderea Dunării bul- 

garo-române ! 

Ună represintantit română ceru atunci — pe la 

a doua decadă a lui Decembre 1880 — de la gu- 

vernul s6ă să i se trimilă uni resumată de obiec- 

țiunile ce cabinetul din Bucuresci credea a redica 

în contra disposiţiunilori consimţite de majoritatea 

Comisiunii miste. De-abia o lună mai târgiii, adecă în 
20 Ianuariă 1881, d-l Ministrul de estern: se otări 

„a respunde că «soluţiunea propusă de delegatul en- 

glesă arii putea servi de basă a unei înțelegeri; că 

sunt mai multe moduri de a ajunge la aceslă scop; 

şi că guvernul română arii fi dispusă a accepla unul 

din aceste moduri! Tot aceeaşi ambiguitate, şi neo- 

tărire de a spune clari şi posilivii ceea ce se vola! 

Acelaşi ministru români, nemulţumitii cu acestii 

r&spunsu dată în stilă sibilică, prin telegrama sa din 

21 lanuariu 1881, anunţă că cabinetul din Viena ne- 
gociază cu cabinetul de... . spre a ajunge la o înțe- 

legere în privința cestiunil Dunării, că acestă din ur- 

mă cabineti, înainte de a respunde la propunerea 

austriacă, doresce a cunbsce cugetarea guvernului 

română întrunu modu practici, că așa fiind, el 
ține a avea unii r&spunsă la punturile urmălbre :
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a) Guvernul română primesce saiă nu înfiinţarea 00- = 
misiunii miste 2 

b) Este a se priimi în acestă comisiune, pe lingă sta- 
tele riverane, numai pe Austro Ungaria, s6ă arii con- 
veni mai bine ca pe Jîngă Austria să facă parte din co- 
misiune şi o alta din puterile cele mari? 

C) Guvernul română este elă pentru dreptul de 
apelii în tote cestiunile, săi numaă în a-nume casuri, şi 
pentru anume staturi determinate 2 

Treci șâse dile, și ministrul nostru de esterne nu 
răspunde nimici. Atunci representantul României 
prin O nouă depeşă, şi anume în 27 Ianuariă 1831, 
într6bă pe palatul Blaramberg, dacă precedenta sea 
depeșă sa priimită, dacă suntă a i se trimite ins- 
trucțiuui mai complecte, sei dacă elii trebuie să se 
ție și în viitorii de îndicațiunile nedeterminate ce i Sati 
dată pînă atunci! 

După dout dile în fine, i se trimise uni r&spunsă, 
adecă în 28 Januariii. Ecă-lă : < Represintantul nostru 
la... nu are trebuință, de-o-cam-dată, de nici o altă îns- 
tructiune complementară; indicaţiunile precedente pre- 
cum și protocdlele discuţiunilorii comisiunii euro- 
pene îi suntu îndestulătâre, spre a“ permite de a în- 

țelege disposiţiunile cabinetului pe lîngă care este 

acreditată, și: că, pentru ca guvernul română să aibă 

idei definitive, eli trebuie să cunoscă mai ântâiă terenul !!> 

Tot acelă limbagii strategici. De la luniui-Au- 

gusti 1880 pînă la finitul lui Ianuariu 1881, și na! 

în urmă âncă pînă la eșirea sa din cabinetii, noul 
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Fabius Cunctator(1), cum se vede, sa ţinul necon- 

tenită de adevărul domnului de La Palisse.: < Ună 

- generalii, înainte de a începe bătălia, trebue st sondeze 

terenul şi se pregătescă apărarea sa.» 

Intr'acestași timpi cabinetul din Viena nu numai 
că. dase bătălia, deră o şi câștigase; căcă precum amii 
vădută, majoritatea comisiunii europene priimise deja 

în principă comisiunea mistă, şi, ce este mai gravă, o 

priimise şi guvernul românii, şi acesta fără încuviinţa- 

rea camerilorii, fără chiar a le spune uni cuvântă 

despre acâstă concesiune importantă, şi dupe mine 

definitivă ! 

Hei bine, eu întrebă pe cetitoril mei cel mai necu- 

noscători despre afacerile şi cuviințele diplomatice :; 

în fața respunsului negativă ală ministrului de esterne 
al nostru, la șirurile de întrebări, la cestionarul 
pusu de ministrul afacerilor străine din . . . ce mai 

avea de făcut represintantul români căruia i-se pu- 

sese întrebările de mai sus, de câ! deanu mai da 

ochă cu diplomatul străinii ! 

In ședința Senatului din 22 Maiii anul tre- 

cută, în timpul scurti alu cabinetului Dimitrie 

Brătianu, ună venerabilii senatorii guvernamentală 

afirma pe parola sea de ondre că elu a fostă cetitu 

la Ministerul de esterne, tâtă corespondinţa diplo- 

matică privitâre la cestiunea Dunării, și că na gă- 

sitii nimica din care să re6să că guvernul români ară 

fi compromisi cestiunea, precum a fostii afirmat-o în 

(1) Generală romanii, renumită prin temporisaţiunile sâle în res- 
belul contra lui Anibale.
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modii francă şi lealii domnul Dimitrie Brăt anu, preşe- 
dintele consiliului de ministrii, în urma retragerii . 
momentane a domnului I. C. Brătianu. (1) 

Ed credă că dacă acelui venerabilă senatorii ari 

fi cetită cestionarul pus de ministerul de esterne 
din .... şi respunsul palatului Blaramberg la a- 
cestă cestionară, domnia-sea n'ară mai fi putută 
afirma că cestiunea Dunării nu este compromisă, 
spre a nu dice perdută! 

Nu era tot atât de neotârită atitudinea palatului 
Blaramberg, când se atingea de a înfrâna zelul ace- 
lori represintanți diplomatici ai României cari, tri- 
miŞi în străinătate, credeau că loră le incumba mai 

mult datoria de a pune zelă, ânimă, activitate, energiă 

în apărarea drepturilorii şi intereselor patriei lori, 
carii luaseră în serios instrucţiunile platonice ce 
li se dăduseră, carii românesce cugetaii că a a- 
păra Dunărea era a bine-merita de la ţeră și de 
la guvernul ei! | 

In faţa atitudine! corecte, energice şi românesci 

  

(1) Ecă propriele cuvinte ale domnului ministru de esterne Dimi- 
trie Brătianu, dise în Senată (aceiaşi şedinţă din 22 Ma! i881]: 

<În ministeră nu s'a găsită nici o urmă de asemene îngazementă. 
Insă circulările către agenții nostrii din străinătate şi convorbirile 
cari ad putută avea locă, au lăsată celoră-l alte puteri impresiunea 
că dacă Austria ară admite cândițiunile nostre cuprinse în circulările 
de cari rorbiiti, amii priimi şi noi comisiunea mistă stă specială ca o 
delegaţiune a comisiunit europene, sub președiuţa simplă, onorifică a 
Austriei, priimită deja de tote cele-l-alte puteri.> In adunările secrete 
ale senatoriloră şi deputaţiloră, d-l Dimitrie Brătianu a fostă şi may 
deschisă ; a spusă francă, că cestiunea era compromisă,
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a unorit represintanți ai României, ministrul de 
esterne nu mai lăsâ s& trecă septămâni spre a se 

pronunţa, spre a censura, spre a înfrena chiar 

pe unii cutezători cari! nu voiaii a înţelege, cum . 

dice francesul & demi-mot, s6i cum dice românul 
că palatul Dlaramberg bătea ştua, ca să întelegă itapa ! 

Ei rogă cu plecăciune pe puritanii, pe neprihăniții 

nostrii cari sau scandalisatii de cutezarea d-lui! Ca- 

limaki-Catargi de a destăinui faimâsele manevre 

diplomato-strategice ale generalului din palatul 

Blaramberg, să citâscă cu de-a-mănuntul memoriul 

ce ministrul românii acreditati la Londra a dati 

în numele seii, în dreptul scă, dupe datoria sea, 

ministrului-primarii ală Marel-Britanii (1) şi ast- 

fel s& constate, dacă în acea scriere nevinovată, 

destinată numai a espune starea legală a cestiunii Du- 

mării în punctul de vedere română, esistă o singură 

îrasă agresivă, ofensantă în contra Austriei! 

Îi rogă apol să vâdă tot în colecțiunea documen- 
„teloră publicate de d-l C. Catargi, ce fulgere 'și-a 

atrasi pe capul său nenorocitul autori ali me- 
moriului ! 

<Regretu, i se dice prin depeşa din 1 Septem- 

bre 1880, regretă că plecarea d-vâstre va împede- 

cati să amendaţi, în memoriul d-vâstre, şi potrivită 

cu telegrama mea, pasagele ali cărora toni este fărle 

agresivă în contra «ustriei etc.» Cine are ochi! să 

vâdă, cine are urechi să audă, cine are minte să 

(1) Veqi Colecţiunea d-lui Calimaki-Catargi pagina. 20,



115 
PI 

  

judece ce reese din acestă censură. ministerială ! a- 
dresată unut înaltă funcționari, care n'a făcută de 
cât a apăra cu ânimă și inteliginţă O causă na- 
țională ! 

„Mie mi sa întârplat ș şi mai rău! 
„La întârcerea mea la Paris, la începutul lui 

Noembre 1880, primiiii instrucţiuni directe. de la 
primul-ministru să vorbescă în privința ceştiuniă 
Dunării cu mai mulți bărbaţi de stată și diplomaţi 
străini, şi în specială cu uni ambasadorii alu unei 
mari puteri, carele avea simpatii personali pentru 
no ! 

„Acestă diplomati, la mijlocirile mele de a între- 

buinţa înriurirea sa pe lingă cabinetul săi, pen- 
tru ca acesta să nu ne abandoneze, îmi răspunse, 

că se temea ca să nu ne fi desceptatii . prea târgiii, că 

nu. scie dacă guvernul săi nu se îngagiase deja că- 

tre cabinetul din Viena. Cu tâte acestea, îmi dise 

elă, dă'mi o notiță asupra cestiunii, clară îns&- 

scurtă, și vE promită a o face să ajungă subt ochii 

suveranului meii. Înst fiind-că Majestatea Sa pă- 
timesce de ochi, apoi fă a se tipări notita în formă de 

manuscrisă. Acesta ami făcutii, și nu ami lipsiti 

de a încunosciința nu numai despre acestă lucrare, 
pe domnul Ministru de esterne prin depeșa mea te- 

legrafică din 11 Decembre 1880, dsră încă i-amiu a- 

r&tată şi în ce tonă, și cu ce soluțiune era să con- 

chidă lucrarea. mea. Acestă notă verbală, îl diceamii, 

nu va cuprinde de cât desvoltarea cestiuniă legali, ba- 

a
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- sată pe iestul tractatelorăă şi în conformitate cu mesa- 
giul domnesciă (acel cetitii camerilorii la deschide- * 
rea sesiunii din 159 Noembre 1880). Voi avea 

ondrea de a ve trimite conținutul. » - 

Acesta ami făcut-o trimițându-i dece esemplare 

din lucrarea mea prin o altă depeşă postală din 

22 Decembre. Ministrul de esterne avusese dâră 

tot timpul, adică dece gile, spre a mă opri de a pre-. 
sinta acea, notiță pers sonală a mea! 

Prin acâstaşi depeșă îi diceamil : 

«De şi tipărită, lucrarea este pr esintată ca manuscrisii şi 

cu totul confidențială. Ca ast-lel nu voii remite esemplare. 

de cât Preşedintelui Camerei şi Preşedintelui Senatului cari” 
"mi ati cerut-o, precum şi Ministrului afaceriloră străine.> 

Acestă lucrare, tipărită ca manuscrisit și comu- 

nicată confidenţialu la patru bărbați de stată, este 

memoriul No. 2 din acâstă publicaţiune! 
În discursul s&ă din şedinţa Senatului din 16 Ia- 

nuariă trecut, fostul Ministru de esterne însuşi recu- 

nâsce că acestii memorii era mai simplu, mai neo- 

fensivă. Atunci apoi pentru ce mi se adresă censura? 

Pentru că ami dati unui ambasadorii acesti memo- 

„rii; deră d-sea navea de cât să întrebe pe cole- 

gul, pe președintele seu, pentru ce, și din alu cut în- 

demnă m'amiă dusi la acelui ambasadori ; şapol 

nu lami: prevenit mai dinainte că aveami a-ilă 

înmâna ? 

Ecă depeşa ce d-sa îmi adresâ în 26 Decembrie . 

1880, la ora 3 şi 40 minute, adecă îndată ce me-
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moriul sosi în mâinele sle, şi precum ami şi ară- 
tat-o camerei în şedinţa din 12 Ianuariuă 1882 : 

<Noi amii fostă cu durere surprinşi de a vedea nota 'ver- 
bală a Domniei-Vostre pe care aţi tipărit-o și împărțit-o 
fără autorisațiune prealabilă, fără ca ea să fie mai ântâiu 
cunosculă de către guvernul d-vâstre. Cu tâte că ea esle 

conformă cu instrucţiunile (!) ce ami dată de multi Co- 
misiunii din Galaţi, d-vâstră trebuia să sciți, că afară de 

România şi Bulgaria, toți cei-l-alţi comisari, chiar cei ai 
Rusiei şi Franciei, s'aă rostită pentru comisiunea mistă şi 

preşedința Austriei. Pentru d-vostră nu este însă mai pu- 

ţină neregulată, şi nu pote produce de câtă supărări (in- 
convenients), dacă nota d-vâstre va fi publicată. De aceea 

vă lăsămiu totă responsabilitatea; căci în asemenea casii, ca 
în orl-ce altii casă, ună ministru plenipotenţiară nu lucrâză 
de cât conformi instrucțiuniloră, conformii înţelegerii prea- 
labili cu guvernul săă ; căci politica română este condusă 

de la Bucuresci eră nu de la Paris.» 

Și eă ami condusu afacerile străine ale acestei 

(Eni, și în timpuri multă mai grele, şi în împreju- 

rări multă mai critice de cât astă-di! Hei bine, 
nici prin gândă nu mi-a trecuti vre-o dată, că pu- 

teamă a împledeca pe unu represintantă ali Româ- 

niei—însărcinată cu conducerea unei afaceri,—de a 

da în numele să, pe respunderea sa, o notă-verbală, 

ună memoriă asupra stării legali a unei cestiuni, 

când acesta i se cerea ca ună pro-memoriă de gu- 

vernul pe lingă care era acredilată, s6u de ună 

omă de stată cu care avea misiunea de a conferi. 

Acesta se face în tele dilele în diplomaţiă, fără ca
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prin acesta să se potă dice că acesti modă ue 

“procedere pâte compromite.pe guverniă. 

Incă mai puţin ca ministru de esterne, m'ași fi 

socotită în drepiii de a ndresa o asemenea aspră 'cen- 

sură unui representanti carele, — cum a fostă ca- 

sul presentă, — na făcută în acea notiță, de 
câl a reproduce starea legală a cestiunii, conformă 

cu instrucţiunile date şi cu cuvintele din mesagiul 

domnesci, şi când mai ales încă de mal înainte, 

şi la timpă, palatul Blaramberg fusese încunosciin- 

țatii despre acea lucrare. 

În aceeaşi ședință a Senatului, fostul minis- 
iru de esterne sa siliti a scusa fulgerelârea de- 

peşă ce a cutezată a'mi adresa mie, la betrâ- 

neţe, mie care în cestiuni de patriotismă şi.de 
simțimeânti alu datoriei nu recunoscă nimenul şi 

mal pulinp âncă domnului Vasile Boerescu, drep- 

tul de a'mi da lecţiuni! Scusa, fostul Ministru de 
esterne o întemeiă pe faptul, că eă ami dati notiţa 

mea verbală și Ministrului de esterne, şi Prezedin- 

“țilori Senatului şi Camerei deputaţilorii din Paris. 

Mai înainte de tâte, dând ei o lucrare a mea, de 

şi personală, de şi confidențială, unui represintantă 

ală unei puteri pe lingă care ei nu erami acredi- 

tată, prin însuşi acâsta erami datori, şi în inte- 

resul (&rei şi in interesul posiţiunii mele, ca se 

fiă corectă către guvernul pe lingă care erama 

trimisă, şi prin urmare s&l comunicii şi lut lucra- 

rea mea în acela modă confidenţialu şi personală.
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Alu duoilea d-l Ministru de esterne trebuia să scie, că 
eu eramiu acreditată pe lîngă uni guvern republi- 
cană, în care președinții Camerilorii ai o influință 
importantă în afacerile publice. Domnia-sa trebuia 
s& scie, că și alți ministrii, represintanți ai unoră. 
puteri multi mai mari de cât România, solicitau, 
cum ami făcută și ei, bine-voitorul concursă al 
acestori președinți, -mai ales când acestia pur- 
tau numele de Gambetta și Leon Say! Prin urmare 
eu care lucrami în modiu seriosi și leală spre a 
apăra, Dunărea română, ași fi fosti vinovată, daca 
ași fi lăsată la o parte nisce bărbați de stată atât 
de sus puși în lumea politică, şi n'aşi fi pusă tote 
storțele mele spre a dobiîndi puternicul lori: spri- 
jinu. Liberii domnului V. Boerescu s&mi facă o 
crimă, că amă năzuită la Gambetta și la Leon Say, 
precum a și făcut-o, împutându'mi în Senatii că ami 
date acestii memorii ministrului de esterne ală Fran- 
ciei, președintelui Camerei, care era d-l Gambeltta, 
Și apoi destăinuind şi numele ambasadorului , eă care 
ami respectati cuviința nici de a "li numi, nică 
de a spune după ale cărui instrucţiuni ei merse- 
semi săi cerii concursul. | 

Toti atunci, m'a.amenințată cu respundere dacă 
notita mea verbală arii ajunge a fi cunoscută. Dovadă 

că ei cunoscă, celă puțini cât și d-lui, convenin- 

țele diplomatice, este că în timpi ce astă-di nu este 
aclă, notă, circulară diplomatică care directii sai îndi- 

vectii se nu ajungă a fi cunosculă publicului, nici âu-
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teiul meii memorii, de și acesta este scrisă în Au- 
gusti 1880, şi nică celu alii doilea, scrisu în Decem- 
bre aceiași ani, până astă-di, adecă într'ună interval 
de mai multă de unii ană şi jumătate pentru celt 
d'ântâiă, și de ună ană treculă pentru cel d'ală do- 
ilea, ambele scrieri pînă astă-di ai fostii păzite şi păs- 
rate în celi, mai mai mare secretii! Nimeni pînă a- 
stă-di, afară. de trei persone, nu le-ati veduti, nu 
le-aă cetitu. 

  

Șapoi când vedemă atâta îngrijire, chiar atâta 
frică ca aceste nevinovate memoiii să nu ajungă 
la cunoscința publică, nu sunti în drepti de a pre- 
supune, ba chiar de a afirma. că acestă frică era. 
mai ales ca Austria să nu le cunâsci, să nu afle că 
guvernul românii, măcar indirect, cutâză a se o- 
pune pretențiunilorii s6le asupra Dunării nâstre ! 

Deră revină la depeşa fulgerătore ce, precum 
ami vEduti mai sus, îmi trimise ministrul de es- 
terne. Ii datoramu unii respunsă; i-li amă Și adre- 
sată în diua de 28 Decembre în modul următoră : 

«Ca respunsi la telegrama d-vâslre, mă mărginescă de- 
o-cam-dată a vă întâmpina, că ei nici-o-dată amă dată îna- 
poi în faţa responsabilităţi acteloră mele. Deci priimesci 
t6tă responsabilitatea notei mele verbali, pentru a căriea re- 
dactare și remitere vamă prevenită prin depeşa mea an- 
teri6ră cu data din 11 Decembre. Ca responsabilă d inain- 
tea guvernului pe care d-vostră îlu represintați, țină a'mi 
limpedi situațiunea cât mai curând. Rogi dâră pe Esce- 
lenţa-Vostră să'mi obțină de la Alteţa-Sea regală ună con- 
gedii de 15 qile spre a veni la Bucuresci.>
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Deră Camerile erai, deschise ; cererea mea de a 

veni la Bucuresci nici se vedea bine, nici se doria. 

Agurida se făcu miere. Şi 6că respunsul ce a treea 

di dupe espediarea telegramei mele de mai sus, 

priimiiu de la palatul Blaramberg, adecă în 30 De- 

cembre 1880 :» 

«În septămâna acâsta Comisiunea de la Galaţi sfirşesce 
studiile s€le preliminare asupra regulamentului Dunării. A- 

ceste studii voră fi pe urmă trimise guverneloră loră res- 

peclive, cari vorii avea definitivi a se pronunța asupra vo- 

tului fie-cărui comisari. Vedeţi deră că rolul d-vâstre la 

Paris începe mai ales acum. Guzernul nostru conteză 

multă pe murea d-vostre inteligență, pe activitatea d-vâstre, 
pe tscusința d-câstre, p înfluinţa ce puteti avea la Paris spre 

a înriuri şi lumina pe ministrul în timpul studiilorii ce el 

are a face septămâna 'viitore (2) asupra lucrării comisiuniă, 

spre ai aduce a du instrucţiunile sele comisarubiă francesă 
in simţul vederilorii d-ostre cari suntă şi u le nâstre. Ecă 

pentru ce, toți colegii mei vă râgă să aminaţi congediul 

d-vâstre, şi de a nu veni la Bucuresci de cât. după ce ces- 

tiunea Dunării va [i cu deplinătate terminată la Paris.» 

Acestă depeşă, ori cât de măgulitâre era pentru 

mine salifacțţiunea ce mi se da. pentru nemeritata 
censură ce mi se făcuse mai înainte, nu mE miîn- 

gâia de convicliunea ce în acesti inlervală dobin- 

disemu, că Comisiunea mistă era deja priimită de 

tâte puterile, și că acestă Comisiune fusese priimilă 

şi de guvernul nostru, şi acâsta, mulţămită numai 

nepiisării sele — spre a nu dice mai multă —în apă- 

rarea la timpu a dreplurilorii n6stre.  
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De aceea și respunselii în 7 Ianuarită că : 
«Nici activitatea mea, nică influința mea, mică în reali- 

tate, nu mai potii schimba o situaţiune ajunsă a fi fatală, 
mă temi frte! Astă-di represintanţii României în străină- 
tate, lăsaţi proprielorii lorii mijlOce, nu mat poti nimic face 
personalii şi isolată. De astă-di, singurele acte ale guvernu- 
lui, precum note, circulare, protestaţiuni subscrise de Esce- 
lenţa-Vâstră, carele dirigeți şi represintaţi oficialii şi directi 
politica românsscă, arii putea pâle să facă pe câte-va gu- 
verne de a reveni asupra îngagementeloră ce aă şi lu- 
ată [dupe cum amiă prevenită pe Escelenţa- Vostră] de mai 
multe luni către cabinetul din Viena. .%.......... 

< Aici este casul să aducii a-minte Escelenţei-Vâstre că 
ei n'ami priimită âncă instrucțiunile promise prin nota da- 
tată din 26 August No. 13900 (1). Atragii asemenea aten- 
țiunea Escelenţei-Vostre asupra faptului că, în cestiunca 
Dunării, legațiunea mea, celii pulină, n'a priimiti pînă a- 
stă-di nici o nolă oficială a despărțemântului d-vâstre 
arătând vederile guvernului români, și de pe care aşi fi 
avulii a da cetire saii copiă ministerului fruncesă. Acestă 
tăcere, sai acestă lipsă de acte oficiali, negrrşită:că a fostă 
observată la ministerul afaccrilori străine, carele prin a- 

(1) Acâstă notă se mărginea a'mi comunica în copiă ună document 
ce se dăduse domnului LI. Brătianu cu data din 19; Augustă 1880, de 
către domnul de Bosizio însărcinatul de afaceri ală Austriei. şi prin 
care cabinetul de Viena arăta micele concesiuni ce era dispusă a 
face din anteproiectul săă Trimiţendu-ne acesti documentă în co- 
piă, ministrul de esterne ne dicea : 

« Propuindu'mi de a descolta în comunicațiunile mele următore ce- 
derile guvernului domnesciă asupra cesliunii ce fornuză obiectul actu- 
lui aci alăturată, te rogă, domnule trimisă, să priimesci asicura- 
rea ete.» 

Aceste rederi ale guvernului domnescă, promise a ni se trimite, 
palatul Blaramberg a ultată de a le espedia dela 137% Augustă 1880 
pînă la Martiă 1881, adecă gâpte luni.   
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genţiă să este tot-d'a-una forte bine informati de cele ce se 

petrecă în Ducuresă. ...... 

«In ce mă privesce, eii persistii a crede că, de şi cam târ- 

diă, o atitudine fermă şi energică din partea guvernului și 
a ţărei, arii putea, âncă salva situaţiunea.» 

Cele-l-alte părti ale notei se raportă la persâne și 

guverne străine, şi prin urmare nu ami competința 

de a le publica! 

Curând după acâsta, prin d-l Vasile Alexandre- 

scu-Urechiă ce pe atunci se afla la Paris, amu tri- 

misă demisiunea mea la Bucuresci. 

În Fevruarii, d-l V. Boerescu bine voi a-mi tri- 

mite scrisorile de rechiămare. Insă prin aceeași 

depeşă care mă încunosciința, despre acestă măsură, 

d-sa mă invita ca să mai amână plecarea mea pînă 

ce aşi putea închiăia primul tractată între Repu- 

blica francesă şi România, tractatul de vamă şi 

de comercii pentru care âncă de mai înainte şi 

începusemi a negocia cu guvernul francesă. 

Mărturisescă că ami avută slăbiciunea, vanita- 

tea chiar de a voi ami vedea subscrierea pusă 

pe celu ântâiu actă internațională, închiăiatu între 
România şi între Francia, acea putere care, fie 
imperii, fie regatu, fie republică, nici odată na 

refusată simpatiile şi concursul său națiunii mele! 

Deci consimţilă a amina âncă plecarea mea defi- 

nitivă din Paris. 

Îns& negociările pentru închiătărea tractatului 

franco-română întârdiai. În acestași timpi, eă do-
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binditii convicțiunea că cestiunea Dunării era nu 

numai compromisă, —— precum a afirmato puţină 

mai târdit însuși primul ministru Dimitrie Brăti- 

anu, A6ră şi perdută. În adevări, d-l Ion Brătianu se 

înşela forte multii, când într'o şedinţă a Camerei sus- 

ținea, că guvernul săi nu a luati nică uni înga- 

gementii către cabinetul din Viena, în cestiunea 

Dunării, că a urmată numai nisce simple convorbiră 

între contele de Hoyos şi între d. V. Boerescu. 

Acestă afirmaţiune este neesactă. Eă din contra 

afirmă că : 

Aceste îngagemente au fostă luate încă mai îna- 

inte, şi mai ales în timpul petrecerii ministrului 

nostru de esterne în Viena, pe la Septembre 188v. 

Afirmă că ministerul de esterne din Ballplatz (1) 

păstreză în archivele sele scrisori autografe ale 

d-lui V. Boerescu, prin cari acesta acceptă comistiu- 

nea mistă (2). Dacă ministrii austriaci nau dati 

pînă acum publicitate acestori autografe, este 

pentru-că diplomaţii din Viena suntă Gmeni prac- 

tică, şi scii că nepublicarea îngagrmentelorii,< Mânis- 

(1) Piaţă a Vienel pe care este aşedată palatul ministeriului de 

esterne alii Austro-Ungariei. 
(2) Acesta a afirmat-o însuşi d-l V. Boerescu în aceeaşi şedinţă 

a Senatului. După multe frase şi perifrase, d-sea sfirşi prin a dice: 

«Este adevărată că nimica oficială nu s'a făcută ; tte aceste trac- 

tări aă fostă verbal și oficiose ?); şi pentru ca diseuțiunea să fie 

mai precisă şi înţelegerea mal facilă, amii însemnată, chiar pe 

chârtiă, puntele cari fâceaă obiectul discuţiuniloră şi cari puteai 

servi de hasă înţelegerii. etc.»
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trului de esterne românii pote să raporte mai multi de 
cât publicarea lorii. 

După multe sondări de terâmii, după multe pre- 
gătiri, generalul tacticiant din palatul Blaramberg 
se otări în fine să intre în acţiune, și acâsta nu ca 
SE deie bătălia, ci ca să o perdă înainte chiar de a0 
începe, şi d6ră domnia-sea. comunică represintanți- 
loră români din străinătate resultatul strălucitei sele 
campanii! 

Acesta se făcu prin faimosa sea circulară din 
10 Martiu 1881, prin care ne trimetea în copiă 
nota, circulară a cabinetului din Viena cu data din 
9 Fevruariu același ani, notă care, în modi ofici- 
alu, ar&ta ultimele concesiuni ale guvernului austro- 
ungari în cestiunea Dunării. 

Mai înainte de a iniţia pe cititorii mei în amănun- 
tele circulării d-lui ministru de esterne ală nostru, 
suntă datori a statornici că nota austriacă datată 
din 9 Fevruariă, a intrată în palatul Blaramberg 
în î1 sei multă în 12 Fevruariii, și că represintan- 
țiloră României li s'a comunicată d'abia dupe o lună 
de dile, adecă în 10 Martiă 1881. Mai suntii datoră 
a afirma, că şi acesta s'a făcută, numai după ce ei, 
avend norocul de a cunâsce Şi ceti de aprâpe 
circulara austriacă, amu comunicat-o la rîndul 
meă la Bucuresci prin telegrama mea din 4 Martiă 
același anu! , 

Nota d-lui Boerescu mai sus citată, începe €- 

răși prin frasa sea eternă și stereotipă împrumutată
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din planurile de bătăliă ale lui Fabius Cunctator 

şi a-nume. (1). 

«Mai nainte de a formula ună răspunsul (la circu- 

tara. austriacă), guvernul prinriară ară dori se cu- 

noscă simtimântele şi dispositizunile quvernului pe lângă 

care sunteti acrerlitati. VE rogii dâră să presimţiţă cuge- 

tarea sa asupra acestui punctii, şi de a mă comanica căt 

maă curend împresiunea ce veti [i fostă «dlobîndită din 

demarsa d-vostre. > 
Va să dică că tot alţii trebuiaii sE se rostescă în 

cestiunea Dunării ; 6ră guvernul români să se ţie 

pe calea sea trasă, aceea de a nu spune ceelă 2oia, Şi 

acesta de la lunii 1880 pînă la Martiă 1881! 

În cursul notei sâle, d-i Boerescu ne mai a- 

nunța, că tâte puterile europene se şi rosliseră în fa- 

v6rea creatiuniă comisiunii miste, şi a intrării Austriei 

în acestă comisiune; acesta multămită planului stra- 

tegici alu marelui nostru tacticiană de a ca di- 

plomaliei austriace timpi de unii ani peniru a că- 

sciga adhesiunea acestori puteri. 

Şi apoi nota d-scle se închiăia prin următorele 

cuvinte : <Ast-lel fiind, noi ami rămânea isolati. 

dacă amă stărui în opiniunea emisă în sânul co- 

misiuni! europene de către delegatul nostru. San- 

(I» Suntu fericită că d1 V. Boerescu, celind în Senatii Atât nota 

sea oficială din 10 Martin. cât şi nota sea suplemeniară din 

13 Martiă 1881, m'a sustrasă din închiz6rea cu care mE ameninţa 

legea. liberală (2) mentă din a garanta păzirea secreteloră de slat î 

E deră reproducă ambele acle ministerial. precum ele se afl 

in procesul verbală ală Seratului din 22 Maii M55I. 

r
e
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temă deră în plecare (ports) a adhera la rendul 
nostru la formarea comisiuni; miste, și a reintra aşa în 
acordă cu cele-lalte staturi. (11!) 

«Dâră, făcând acestă concesiune, ne propunemă, 
ca scopi esclusivi, de a face indispensabilă esistința 
comisiunii europene, și de a asicura prin collabo- 
rațiunea sea la afacerile navigațiunii garanția cea 
mai reală a libertăţii acestei . navigaţiuni. 

«Subt aceste condițiuni, concesiunile nâstre ari 
fi mai multă de formă, [Audit-aţi. ? Comisiunea mi- 
stă priimită de România arii fi numai o afacere de for- 
mă! şi presinţa ca și collaborațiunea comisiunii 
europene ară face imposibilă ork-ce influință ab- 
sorbantă a unei singure puteri. Acesta este în defi- 
nitivă motivul resinstinţii n6stre actuali. 

«Ei amă arctatiă deja aceste condițiuni ale adhesiu- 
ni nostre prin declarațiunile mele la tribuna Camerei 
în şedinţa din %4/3 Murtiii curgătoră. (1) 

«Dacă modificaţiună în acesti simți ară fi în- 
troduse în conclusiunile ultimei circulări a cabine- 
tului de Viena, adhesiunea nâstră la regulamentul de 
navigațiune, de poliţiă fluvială și de supraveghiare, ară 

„putea fi privită ca dobândită. 117» 
Prin o altă depeşă cu data din 13 Martiă, d-l 

ministru de esterne socoti a precisa și mai bine 
(1) Desfidă pre fostul ministru de esterne să dovedâscă, că în ca- 

mera deputaţiloră, în acea şedinţă, a qisă ună singură cuvântă vesti- 
toră ţărei: că guzernul românii a priimitii comisiunea mistă şi partici- 
parea Austriei în ea. Procesul şedinţei Camere! din 2 Martit 1581, 

28 Fovruarie ! dă desminţirea cea mal categorică,
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— 

concesiunile sdrobitâre ce deja eli făcuse Austro- 
Ungariei. Ecă coprinderea acestei: depeşi  confiden- 
tali : 

«Pe lingă nota mea asupra cestiunii Dunării, bine-voiţi 
a sci, că marea divergință între noi şi Austria este totuși vo- 
cea preponderantă. Not voim a ne conforma dorințelorii(2) 
Puterilori şi a ajunge la o înţelegere în acestă scopi. Nos 
amă fi dispuşi se priiminiă comisiunea, mistă sub preşedinţa 
Austrie), însă numai sub două condițiuni: 1-a ca acestă 
comisiune să fie subordonată, celei din Galaţi, şi ca ea să 
esiste numai cât va esista, aceea de la Galaţi : 2-a că pen- 
tru t6te cestiunile de principii s6u de administraţiune să 
facă apelă la comisiunea de Galaţi, sâă la unii comitet e- 
şită din sânul să etc.» 

Aşa deră 6că că se priimia comisiunea mistă şi 
președința perpetuă a Austriei, în acestă Comisi- 
une, 6că că se cerea de d-l V. Boerescu şi o a treea 
autoritate, adecă ună comitetă emanând din sânul 
comisiunii din Galaţi, și ast-fel d-sea accepta şi 
pretențiunea Austriei ca comisiunea mistă să nu se 
privâscă ca o delegaţiune, emanând de la comisiu- 
nea. europeană. 

Ministrul nostru de esterne recunoscea însuşi 

consecințele grave ale acestei concesiuni, prin fina- 
lul notei sele: 

« Pină acum, dice d-sea, nu suntii de cât convorbiri între 

noi și Austria, deră presumă că ea nu este dispusă a re- 

nunta la vocea sea preponderantă peutru cestiunile admi- 

nistralice, cari sunlă singure esistând în realitate pe Du-
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năre ; deră atunci ori-ce înțelegere ară fi cu neputinţă, A- 

ceste suntii 7narginele de cari vorbesce ultima mea notă.> 

D-l Boerescu nu se mulțămia de a accepta tot, 

apoi mai era şi ironică ! » 

După ce domnia-sea da tot, după ce eli recun6- 

sce Austriei : 

a) Înființarea comisiunei miste ; 
b) Participarea Austro-Ungariei în acestă comi- 

siune; 

c) Președința perpetuă a Austriei; 

d) Apelul la comisiunea europeană sai la unii 

comiletiă din sânul ei. 

Apoi domnia-sea mai dicea Austriei : €că fi-amă 
dată tot, deră dacă, totusi nu te mulțămesci cu acesti, 

tot, în asemenea casă ori ce întelegere este cu nepu- 

tintă! 

Ast-fel Dunărea română se punea, prin însuşi gu- 

vernul românii, subt înfluința esclusivă [intrebuin- 

ţeză o espresiune blândă, spre a nu dice dominatia- 

nea] a Austriei! Ce mal aveamii dâră de făcutii în 

Paris? Datoria mea, era acum să me întorcă în ţcră, 
și în ea să lucrezi ceea ce se mai putea lucră! 

Când sosiiu în Bucurescă, domnul |. C. Brătianu 

se retrăsese de la putere, otâriti, dicea d-sea, a 

n'o mai relua! Atât era de amârită de multe şi 

de tote. 

Veduii pe succesorul său, d-l Dimitrie Brăti- 
anu; domnia-sea mă îndemnâ s&-'mi retragă demi- 

siunea, asicurându-mă, — şi suntă sicură că era



133 

  

de bună-credință „—că va, face tot ce îi era prin pu- 

tinţă spre a salva Dunărea, cu tote că cestiunea era 
compromisă | | 

Însă în curând o revoluțiune bysantină resturnă 
de la putere pre domnul Dimitrie Brătianu, și re- 

aduse în capul trebilorăi pe desgustatul domnul 
Ion Brătianu! 

Numai istoria ne va putea, pâte, desveli misteri6- 
sele și adevăratele motive ale acestei revoluţiuni 
curi6se, în care se v&di pre liberală (?) resturnând 
pe negreșită unul din puţinii liberali cari n'au 
transigiatu cu vechile şi statornicele s6le principi, 
revoluțiune în care nică statorniciea principieloru, 

nici aducerea a-minte a servicielori făcute, nici res- 

pectul datorită părului albă, nu putură scăpa pe 

bătrânul Dimitrie Brătianu, nu numai de căderea 

sea de la putere, dâră chiar de insultele personali, ce 

cu nerușinare i se aruncară de capioldaşii partitului 

natională-liberalii ! 

Domnul lon Brătianu revenind la ministeri, ei 

stăruiii în demisiunea mea, şi acesta şi fu prii- 
mită! 

Aici este locul să vorbesc de ună incidentă care 

şi are importanța sea, în istoria neînțelegerilori 

mele cu guvernul români în privința cestiunil 

Dunăril. 

Cât a statu la putere dl. Dimitrie Brătianu, în 

plină înțelegere cu d-sea în privinţa grele! situaţiuni 

în care se afla guvernul sea faţă cu ingagemen-
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tele luate de guvernul precedentii, și faţă şi cu o ma- 

ioritate ce aparţinea guvernului retrasă, eă și din 

inimă și din datoriă țineami același limbagii ca şi 

ministrul de esterne, adecă : că cestiunea. Dunării 

era compromisă, şi că fostul ministru de esterne 

a fostii neiscusitiă, spre a nu dice mai multă, pentru 

a conduce o afacere atât de grea! De aci se în- 

cepu o campaniă în contra mea, de aci acusaţiunea. 

repetată pe t6le tonusile, că eu făceami o propa- 

gandă nepermisă unui agenti diplomatică, că ei 

ami dati strigătul de alarmă, că fără de mine, 

cestiunea Dunării sari fi resolvată fără vueti etc. 

Onorabilul d-l Ion Brătianu, fiind simplu sena- 

tori socoti de cuviinţă a 'și însuşi aceste acusaţiuni 

aruncate mie, şi în ședința Senatului din 22 Mai 
1881 rosti aceste cuvinte la adresa mea: 

«Eă profită de acestă ocasiune că se făcă apelii la dl pre- 

şedinte ală consiliului şi ministru de esterne, ca să exige de 

la toţi agenţii săi din străinătate, că, dacă suntă acie ema- 

pate de la guvernul precedentă, cari ară fi în coniradi- 

cere cu ceea ce se afirmă de la acesta tribună, să vină să 

le dea pe faţă; fiind că așa s'a disă de unii că vorii veni.. 

Să vie să le dea pe faţă, însă în luna lui Octombre!.. _ Apoi 

pînă în luna lui Octombre pote că acâstă cestiune va fi cu 
totul resolvată ; şi dacă din nenorocire va fi resolvată în 

dauna nâstră, atunci ară fi ună acti criminală din partea 

4d.-loră. de nu vori denunța de acum acele acte ce pre- 

tindă că aii, pentru ca ast-fel acei cari le-ai făcută să 

fie iraşi la respundere, ca națiunea să se deslege cu totul 

de dânșii. 

<Mi-aducă a-minte, d-loriă, că în timpul alegerilorii Con-
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stituantei, la o ceremoniă mare, era uni 6re-care domni 

care dicea : arnii actele de trădare (2) aci în buzunariă şi le 
voii denunța. ]icea că eii vândă Besarabia şi că ași fi vân- 
dutii țera Evreilorii (2). Hei bine, pînă astădi, nu ami v&- 
duti acele acte. P6te că o fi avut acte, însă nu de trădare, 

pentru că nu credi să fie ună românii care să'şi trădeze 
tra, sea; dâră acte compromiţătâre, deră negreşitii nu 

pentru mine, ci chiar pentru acei carii nu ait voită să le dea 

afară !» 

Respunsul în parte, celt puțini în privinţa Du- 

năriă, îlu dau prin acestă lucrare. Mai târdiu îmi 

păstrezi dreptul de a respunde şi în privinţa Be- 

sarabiei, care astădi nu mai este de cât o cestiune 

istorică, cu tâte că şi în acesta credui, că amă dată 

ună respunsi indestulătoră în şedinţele Camerei 
deputaţilori din 14 şi 15 lanuariu 1882. (1) 

Nu, nu este esactă acusaţiunea ; nu eă ami dati 
în cestiunea Dunării strigătul de alarmă ; 'lă-a dată 

instinctul natională ; nu eă ami făculă propagandă ; 

a făcut'o însuşi simtimentulii natională, revoltati de 

politica slabă şi umilitore care conduce tâte aface- 

rile nostre internaţionali. 
Şapoi acei ce mă acusau că că amă dată strigătul 

de alarmă, că fără mine cestiunea Dunări) Saru fi ter- 

minatu fără vuetu, într'alte cuvinte sară fi escamo- 

tată, nu v&di că prin insuşi acâstă împutare îmi 

facă cea mai mare onbre, îmi adreseză cea mal mare 

(1) Nici o-dată n'amă acusată pe nimeni de trădare încă mal puţină 

pe 411. C. Brătianu. Dâră f-ami împutată şi! impută şi astădi lipsă 
de precedere politică, şi, acum mal de curând. şi lipsă de forță de re 

ststință.
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laudă ce se pote da unui cetățeanii, aceea că ek 
a apărută o cestiune naţională, că el a desceptati în- 
grijirea națiunii asupra. periculului în care se află 
acestă, cestiune ! 

«Je ne merite ni cet exc6s d'honneur ni cette in- 
dignit€,» dice ună versă francesui. «Nu meriti nici 
imputarea, nu meriti nici lauda. » 

Nu 'mi-amă făcută de cât datoria. Nu amu fă- 
cutii de cât a apăra la bătrâneţe, ceea ce ami a- 
păratu din tinerețe: drepturile şi neatârnarca terei 
mele ! 

Din partea guvernanţiloră nostrii, în adeveriă, 
când erami încă represintantii în Paris, mi s'a ȘOp- 
tită la urechiă, că trebue să fimă forte cumpăniți, 
forte prudenţi în acestă afacere, pentru că : pisica 
nu prinde şăreci cu clopotul. La acesta respundi 
cu uni altă proverbii: ca clopotul se chiamă omenii 
ca să scape casa de focă, ori de făcetori de rc ! 

In conducerea afaceriloră esteridre, în adevără 
recunoscă că trebuesce multa tact, multă prudință, 
multă abilitate : însă acâsta nu esclude fermetatea, 
sinceritatea, și mai ales prevederea. Unul din marii 
republicani radicali ai Franciei, Louis Blanc, la 
ună banchetă ţinută în anul trecuti la Paris, a dist 
aceste cuvinte, cari ari trebui să fie catechismul 
politică ali tutuloră aceloră ce iai asuprăși respun- 
derea de a conduce destinatele unei naţiuni: 

<Suntă între republicani unii cari faca politică, diua cu 
diua ; suntă alții cari se refusă de a sacrifica espedienteloră 
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şi intereselorii trecătore principiile şi interesele permanente 

preferind ast-fel cele ce dură la cele ce trecă. 
«Ei aparţin acestori din urmă ; acestia ai dreptate de 

a nu pune totă înțelepciunea lori în acâstă maximă de jupâ- 

n6să de casă : fie cării dile trâba sa, fără a se îngriji de 

a doua di. 

«Acestia ai dreptate de a gândi, că o politică care plu- 

tesce în voia întâmplărilorii dilnice, și nu are busolă, este 

o politică de aventure. 

« Acestia ati dreptate de a cugeta că : a guverna, în marea 

putere a cuvântului, însemnâză u prevedea.» 

Dacă dâră în genere a guverna este a prevedea, 

apoi prevederea trebue mai cu deosebire, să fie în- | 

suşi sufletul dirigerii afacerilorii n6stre esteridre, și 

din nenorocire, numai prevederea na presidatiă la 

guvernarea acestora. 

În de afară de provocarea, ce de la tribuna Sena- 

tului mi-a fostii făcutii onorabilul senatori Ion C. 

Brătianu, o consideraţiune de unii ordin multi mai 

superioră "mi-a impusii datoria de a da la lumină 

acestă scriere. Amii disi că numai prin înstinctă 
națională, ttă națiunea vorbesce şi se îngrijesce de 

cestiunea Dunării, ca de ună mare periculă naţio- 
nalu. Toţi acei cetățeni însă carii nu vorbescă 
limbi străine, prin însuși acesta suntă puşi în ne- 

putinţă de a cundsce starea legală a cestiunii, fa- 
sele prin cari cestiunea a trecutu. testele proto- 

câleloră şi tractateloră cari-i reguleză condiliunile 

internaționali. În adeveră, în anul trecută diarele 
românescă ai vorbiti multa de acestă cestiune, ai
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desceptatii şi întreținutii spiritul publici asupra 
periculeloriă ce o înconjură! S'ai publicatii câte-va, 
articule chiar importante. Însă, însuși protocâlele 
comisiunii europene din Galaţi nu sati publicată 
de Binele publică, de cât în resumatiă. 

Studiile complecte şi deplinii luminătâre publicate 
de Independance roumaine, suntu scrise în limba 
francesă, şi prin însuși acâsta au r&masti necunos- 
cute celei mai mari părţi a cetitorilori români. 

Și aci suntă datoră a provoca recunoscința pu- 
blicului români pentru acesti diară, carele celui 
dântâiu a publicată anleproiectul pretenţiuniloriă 
austro-ungare în privința Dunării, — de la care 
Mi-a împrumutatu chiar marele diare europene — 
Și care prin acesta, atât în țeră cât Și în străinătate, 
a dati strigătul de alarmă asupra acestori preten- 
iuni. 

Scrierea d-lui V. Boerescu : Mâmoire sur lextcu- 
tion «dle article 55 du traite de Berlin, Vienne 1880; o 
altă scriere datorită 6răși unei pene oficiali şi sub- 
ministerial : Les traites de Vienne, de Paris et de lier- 
lin, ek leurs dispositions relatives ă, lu liberte de la na- 
vigation sur le Danube. Memoire par C. Domine de 
Feret. (1) Paris 1880, — aceste ambe scrieri sunt 
crăşi în limba francesă. Multe alte publicațiuni 
cari trateză cestiunea Dunării pro Şi contra, suntii 

(1) Acestă nume ascunde numele unul ministru română acreditată 
în străinătate lingă o curte de a doua mână. Scrierea apără cabota- 
giul.
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asemenea concepute în limbi străine. Între acestea 

voii cita cu deosebire importanta lucrare a fostu- 

lui ministru francesi, d. Ed. Engelhardt, cunoscută 

Găliițeniloră, şi care — de şi nu mă unesci cu con- 

clusiunea sea, — arată asemenea f0rte lămuriti 

importanţa cestiuniă, ea a apărută în Revue critique 

de l&gislation et de jurisprudence tom. X. N. 1, Janvier 

1881. (Paris M. A. Cotillon et Ci"). Voiă mai cita o 

escelentă lucrare asupra cestiunii Dunării, datorită 

unei pene semioficiali de aici, basată în parte pe 

memoriul mei No. Î, şi publicată în anul trecută 

în Nouvelle Revue. (1) 
In lipsă de tâte aceste scrieri în limbi străine, 

îmi place a crede că acâstă a mea lucrare va înde- 

plini lacuna, și că ast-fel publicul românu va putea 

cun6sce protocâlele şi testele de iractate cari forme- 

ză starea, legală a cestiunii Dunării, şi a aprecia pa- 

triotismul și inteligința ce palatul Blaramberg a pus 

spre a ne aduce la... Comisiunea mistă şi la. protec- 
toratul Austro-Ungari asupra marelui nostru fluviă. 

Şi acum. după tote cele espuse de mine despre 

neînțelegerile ce ai urmată între guvernul domnu- 

lui lon Brătianu şi între mine, în privinţa modului 

(1) Acestei necunoscinţe a stării legali a cestiunil Dunării, din par- 

tea publicului română, se datoresce că în şedinţa Senatului din 24 

Maiă anul trecută, şi în alte adunării ulteriore, fostul ministru de 

esterne a putută avea cutezanța de a vorbi cerdi şi uscate, în cesliu- 

nea Dunăril, fără ca qisele sele să provâce indignaţiune generală. Elă 

a profitată de acâstă necunoscinţă, spre a se încerca de a scusa ad- 
hesiunea sea la crearea comisiunii miste. revelând că în privinţa a- 

câsta a dată guvernului austriacă chiar unii pro-menoriă în scrisă, 

10
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de apărare a Dnnării n6stre şi despre poftele nesă- 

ți6se ale unui din puternicii nostrii vecini, cetitoriă 

mei vori fi în drepti de a mă întreba: care soco- 

tescii eii că va [i viitârea soluțiune a cestiunii Du- 

nării, după multele greşeli ce sai comisă doi ani de- 

a-lungul, în anii 1880 şi 1881. 

Patriotismul îmi impune datoria de a'mi face ilusi- 

uni și de a spera âncă, ilusiuni pe cari negreşitii că 

tolă românii și le facă, și chiar dd. ministrii! 

Recea judecată însă me conduce la uni, altă re- 

sultatii. ( omisiunea mistă, sub prrşedinta permanentă a 

Austriei, astă-di acceptati de tâ!e puterile, şi de însuşi 

România, este ună faptă de o importanță capitală, 

ea este însuși resolarea cestiuniă în favrea Austriei ! 

T6te cele-l-alte punluri nu suntu de cât acceso- 

rii, cari întru nimică nu schimbă fondul cestiunii 

perdute. 

Fie ca s€ se recunbscă tutulorii membriloră a-. 

cestei comisiuni miste dreptul de a apela la comi- 

siunea europeană, s6ă la ună Comitet alesi din s6- 

nul ei, dup& propunerea domnului V. Boerescu; 

Fie ca să se mărginâscă acestă drepti de apelă nu- 

mai pentru cestiunile de principi său să se întindă 

şi pentru afacerile de administraţiune ; 
Fie ca după propunerea domnului Barrere dele- 

gatul francesu in Comisiunea europeană, votul pre- 

ponderanti alu Austriei, se fie înlocuită prin votul 

unui comisarii delegată din sânul comisiunei miste; 

Fie ca după acâstaşi propunere acesti comisară 
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delegati să fie numită după ordinul alfabetic ali 
puteriloră represintate în comisiunea dunăreană 

prin delegaţi, sâă st fie trasă la sorți ; 

Fie ca acestă delegati, destinată a funcţiona în 
comisiunea mistă ca alu cincelea membru, având 
ast-fel a înlătura paritatea de voturi și votul pre- 
ponderantiă ală preşedinţei; fie, dică, ca acestă de- 
legati să aibă a se schimba din ană în ană, seu din 

ş6se în șese luni, precum acestă cestiune se agitâză 
între puteri, 

Faptul positiviă este, că Austro-Ungaria a dobîn- 

dită în apele Dunării bulgaro-române posiţiunea. de 

statu riverani, posițiune excepțională şi privile- 

giată, pe care de mai multă de dou&-decă-şi-cincă 

ani o urmăria, fără succesul! 

Faptul positivii, şi pentru România sdrobitorii, 

este că de acum cestiunea Dunării, ori-cum se va 

otari, va fi pentru guvernă, pentru camere, pentru 

națiunea română întregă obiectivul tutuloră îngriji- 

rilorii nâstre, tutulorii neînțelegeriloră şi complica- 

țiuniloră n6stre cu Austro-Ungaria. Dacă numai 

convenţiunea. comercială ce avemi închiălată cu ca- 

binetul de Viena, ne causeză atâtea supărări şi a- 

tâtea pagube, şi ne absârbe t6tă activitatea mini- 

sterului nostru de esterne, şi a atâtoru alte autori- 

tăți, ce va fi când în t6te cestiunile, în tâte interesele 

privitore la Dunăre, în fine în tâtă vița nstră 
dunăreană, noi pururea şi neapărat ne vomu 

vedea, ne vomu întilni față în față cu Austro-
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Ungaria, priimită de noi ca stată riverană ŞI cu 

dreptul de a se amesteca în apele n6stre, chiar şi 

cu dreptul de apelă! 

Încă câte-va cuvinte, şi voii sfirşi. Lucrarea 

mea are s&mi stirnâscă asupra capului multe 

furtuni și fulgere, atât în lăuntru cât şi afară. In lă- 

untru mi se va arunca imputarea aruncata şi d-lui 

Callimaki Catargi, pote mi se va aplica şi legea pe- 

nală ce și este la ordinea dilei, că amu lipsitii dato- 
riei profesionali, că ami descoperită secrete de statii. 
Nici d-l Catargi, nici ei, namiu destăinuitii nici ună 

secretii de stati, afară numai dacă necapacifatea şi 

lipsa de prevedere a acelora ce aii fostii chiămati de 

a apăra acesti mare interesi ali României, trebu- 

esciăi a Ji trecute între secretele de stati. 

În de-afară, adecă în Austro-Ungaria, voiă fi acu- 

sată că servesciă politica stelei Nordului, cum mi 

s'a disă de la banca ministerială. În adevări, gaze- 

tele jidovesci din Viena ai obiceiul de a califica 

de Rusu pre ori ce Românii nu voescea fi Austriaci 

s6ii Unguri. Aceste gazete nu poti pricepe că în Ro- 

mânia polă fi şi Români. 

Hei bine, ei sunt romăni, facii parte din numărul 

acelorii 6meni, cari în tinereţile lorii ai lucrată la 
sdrobirea protectoratului politici alui Rusiei, şi cari la 

bătrâveţe nu potii a se otăride a priimi protectora- 

tul economici ali Austriei. după mine tot atât de 

periculosi, ca şi celu dintâiă, şi pote şi mai multi
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Combătând din tâtă ânima și din t6te puterile ce 
mi-ati mai rămasă âncă încercările guvernului au- 

stro-magyari de a ne domina economicesce, dea 

intra n vi€ța n6stră politică, comercială, socială; de 

a se însinua în toți porii organismului nostru, 

credi că îmi faci datoria de bunti români, credă 

că 'mi împlinescă o datoriă către acele generaţiuni 

energice şi gener6se cari cu lungi trude şi sacrificii, 

au făcută România de astă-di. Credă că tot prin 

acesta îmi împlinesci o datoriă de conservaţiune 

către urmașii nostrii, apărându-le şi conservându-le 

o țeră liberă și de-sine-stătătore. 

Când ministrii, când 6menii de statu ai Austro- 

Ungariei pună t6tă stăruința, întrebuinteză tâte re- 

sursele inteliginței și activităţii loră, pentru a mări 

otarele patriei lori, penteu aY întinde influința peste 

aceste otare, ei prin acâsta îşi împlinescă datoria 

loră de buni, bravi și demni de t6tă lauda cetățeni 

austriacă sau magyari! 

Dee-ni-se voia să ne lacemi şi noi datoria de ce- 
tățeni români! 

Nu se caute deră în îngrijirile nostre, în stortele 

n6sire de apărare, altii mobilu de cât acelui simţi- 

mântă care bate în ânima fie-cărul omi, care astădi 

arde viu în peptul pînă şi alu selbaticiloră : iubirea 

pământului stremoşecsă, apărarea drepturiloră, inte- 

reselorit şi independinței sele. 

Cei vechi ne spună că ună copilă mută, vădân- 

duși muma ameninţată de a fi sir&punsă pe ne-
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sciute de unii făcător de rele, ce deja rădicase sabia, 

găsi în iubirea sea către ceea ce "i dase viâța, pute- 

rea de a rumpe băerile cu cari natura îl legase lim- 

ba, şi ast-fel strigă : feresce-te mamă dragă. 

Așa facemi și noi; când ne vedemi ameninţată 

pre muma n6stră comună, în ceea cei face însuşi 

viţa, când vedemii că ni se pregătesce luarea Du- 

nărij, strigămu și noi patriei n6stre, și din tâte for- 

țele glasului nostru : Feresce-le mamă dragii. 
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