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Consecințele tratatului de la San-Stefano. —
Lupta pentru păstrarea Basarabiei. — Congresul din
Berlin. — Perderea Basarabiei. — Intrarea triumfală

a oștilor române. — Intrarea Dobrogei în
stăpânirea României.

Pacea de la San-Stefano şi consecințele sale.
Ceea ce începe bine, bine se sfârșesce și spornice râde produce,
iar ceea ce începe r&i dă râde rele și nu ajunge la resultate mulţu-

mitore, Asemenea râde aduse armistițiul de la Adrianopole, al
cărui fruct fu păcea de la San-Stefano încheiată între: Ruși și
“Turci, pace nedrâptă și asupritâre care cât p'aci îu să provoce -

un noii răsboiti și să scornescă o conflagrațiune europenă.

Nu se încheiase încă pacea, abia se deliberaii condiţiele armistițiului la Kazanlic,nu se scia nimic despre elausele ce va conţine viitorul tractat, și deja lumea

politică începuse să se îngri-

jur&scă siș să se intereseze de conţinutul și consecinţele sale. Ea
fu îngrijurată mai

ales că vedea

că tratativele armistițiului se

.

făceati numai între Ruși și Turci, fără conlucrarea - Românilor,
Sârbilor şi Muntenegrenilor, care luase o parte activă la peripețiele r&sboiului, și fără ca România, care a făcut cele mai mari
sacrificii de bani şi de 6meni, și a contribuit întrun mod hotăritor la dobândirea resultatului final, să fie chemată să 'și dică cuvântul săii atunci când a început să se desbată sorta sa, și fără ca,
delegatul săi să ia parte la deliberarea, redactarea şi subscrierea.
actului final care avea să pue capăt ră&sboiului. Așa sciii să r&s-

plătescă, Rușii serviciele priimite.

:

Dintre tâte Puterile Europene, acelea ce fură mai mișcate, mai
revoltate şi mai îngrijurate de acestă, purtare samovolnică; cele
ce se mișcară mai întâi ca t6te fură Austria și Anglia, căci ele
pe atunci aveaii cele mai mari interese angajate în Orient, și aveai

mai mult ca tâte de pierdut, în cas când Rusia, ar fi reușit să ia,
în stăpânire moştenirea bolnavului de la, Cornul de aur.
Aceste dou& puteri, vădând nemulțumirea generală ce provoca
ajungerea Ruşilor la porţile Constantinopolului, precum şi revolta,
obștescă, ce scornea în t6te sufletele îngâmfarea insultătre a biru:torului de la Şipca, care deja uitase smerenia cu care ceruseajutor Românilor după cele două dezastre de la Plevna, acele două
puteri vădend că Ruşii deja începuse ainsulta petotă lumea, șimai
cu semă pe bine-făcătorii lor, după ce aceștia îi scăpase din impasul în care se găsise, avură curagiul să ia. de jos mănușa ce orgoliosul colos arunease cu desfidere Europei întregi, după înnălţimile de la Silivri, şi se grăbiră a priimi desfiderea, a lua apărarea
celor nedreptăţiţi și a 'și însuși rolul de răsbunătâre ale celor
atinși în amorul lor proprii, ale celor jigniţi în interesele lor, ale
celor nedreptăţiţi şi nesocotiţi, și mai cu semă ale Europei întregi.
Mai întâiu ele se încereară pe cale diplomatică să aplaneze di-

ficultăţile cu binişorul, şi Austria încă de la 21 Ianuarie 1878 tri-

mise tuturor Puterilor semnatâre tratatului din Paris, o notă circulară, prin care le invita să ia parte la o conferință europână,

și le oferi Viena ca localitate în care să se adune acea conferință,
dar Rusia respinse cu semețţie propunerea, și nici nu vru să audă -

nici de Viena ca loc de întâlnire, și nică de conferință, căreia să

se supună în viitorul congres în î6tă întegimea

tractatului ce se

desbătea.
|
Văqend că propunerea sa: în ceia-ce privea Viena nu era bine
priimită de unele puteri, Austria în diua de 3 Februarie propuse
-ca, loc de întâlnire Baden-Badenul, oraşii situat în marele Ducat
«de Baden, şi avu satisfacţiunea d'a vedea că propunerea, sa a
fost priimită de unele din Puteri, afară, bine înţeles de Rusia care
- asemeni respinse, fără să mai intre în vre-un detalii, chiar ideea
adunării unei conferinţe, cărția, să i se supue spre examinare înregul tractat. In fine Austria, ca să câștige în partea sa şi pe Pr.
de Bismark care pe atunci dicta în Europa, la 23 Februarie propuse Berlinul ca, loc de întrunire pentru conferință, și Pr. de Bismark, ca, să oprescă pe Ruşi d'a mai refusa, se grăbi a priimi propunerea în numele Împăratului.

În urma acestei dibace învîrtituri diplomatice, Pr. de Gorceacofi
se simţi cam jenat în manevrarea ițelor sale politice, căci de astă
-dată avea a face direct cu Pr. de Bismark și cu susceptibilitatea
Împăratului

Wilhelm,

dar cu tâte acestea la. 14 Martie răspunse

printr'un refuz hotăritor la cererea Austriei, care în tot-d'a-una
a fost sprijinită de Anglia în intervenirea sa, şi spuse categoric
“că nu consimte d'a supune tractatul ce de curând se subscrisese

la San-Stefano în tâtă întregimea sa aprobării unui congres european. Faţă cu acest refuz categoric care de astă dată o atingea

direct, Austria în diua de 9 Martie 1878 alergâ şi ea, la mijloce
extreme; contele Andrassi obținu un credit de 60,000,000 fiorini,
puse pe picior de răsboiii cea mai mare parte din forţele sale
militare împreună cu reservele lor, montâ vestitele tunuri Uha-

“ius despre care se spunea felurite minuni, întări munţii şi trecătorele din Carpaţi vecine cu Rusia și cu România; trimise în
-diua de 20 Aprilie, în Transilvania, în apropiere de fruntarii, mai
multe corpuri de armată și asmuţi presa, oficiosă, să întreprindă
an r&sboiti de condee împungător și veninos, care făcu Rușilor
mult sânge răi.
|
Anglia fu în procedările sale mai categorică, mai fără de me-

najaimente și mai brutală. Ea, mai întâiii dătu ordin escadrei sale
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din Mediterana ca să plece de la Malia și să acosteze la Besica în
apropiere de strimtârea Dardanelelor, și după ce ajunse acolo şi
vădu că Rușii victorioși se apropia cu pași grăbiţi spre Constan-

tinopole, ba încă ai ajuns până la Ciorlu și Silivri, localităţi f6rte
apropiate de capitala imperiului otoman, care erai aședate pe
nisce înnălțimi dominătâre Bosforului, dătu ordin ca flota sa să
pornâscă din Besica, să ia posiţiune ameninţătore în faţa strimtorei și să înconjure despre mare orașiul Galipoli. Acest ordin fu
adus la îndeplinire în diua de 28 Ianuarie.
După ce fu adus la îndeplinire și acest ordin, guvernul britan
nu se opri aci, ci merse cu măsura ameninţătâre mult mai departe. În diua de 1 Februarie D-l Layard ambasadorul Reginei
Victoria, inerse la Sublima. Pârtă însoţit de întregul săi aparat
diplomatic și consular și comunică întrun mod solemn Marelui
Vizir că, în consideraţia prea marei apropieri.

a armatei rusesci

de porţile capitalei imperiului otoman și a posiţiunei amenințătore şi desfidătore ce a luat ea, dînsul va fi silit, cu cea mai mare
părere de răi, spre a stabili un echilibru echitabil, să cheme es-

cadra britanică care deja a părăsit Besica și se afla în apropiere de
Galipole, să forțeze strîmtorile, dacă din întâmplare ar întempina

vre-o opunere, să sfărime ori-ce obstacol, să bombardeze tâte for-

turile imperiale, să intre în Bosfor, să ia posiţiune în faţa Constan-

tinopolului, să debarce ori-câte trupe îi va fi necesare pentru apă-

rarea personei sale şi ale intereselor britanice și să braveze ori-ce
opunere, ori-care ar fi și ori de unde ar veni. Ca r&spunsla acestă
ameninţare cât se pâte de direct îndreptată contra Rusiei, în aceiaşi qi D-l Onujtrimis special din partea Rusiei la Constantinopole,
vesti pe Sultan că, la cas d'a intra flota engleză în Bosfor, armata
- rusă va intra şi ea în Constantinopole. Faţă cu acestă dublă ameninţare, Sultanul convocă un mare consilii extraordinar compus
din persânele cele mai însemnate ale 'Turciei, care consilii se adunâ la Yldiz-Kiosc și hotări d'a protesta cu totă energia contra
mișcărilor forțelor ruse saii englezesci, dar d'a-i lăsa în mod passiv: pe unii să ocupe împrejurimile Constantinopolului, îar pe alţii
să intre în Bosfor şi să se apropie de capitală.
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Cu tot protestul Turciei și amenințarea Rusiei, în diua de 2
Februarie escadra engleză cu 12 bastimente forţă strimtrea Dardanelelor, nesocotind slaba resistență ce le opusese forturile tur-

cesci, și după ce trecu de canal, ea lăsâ două bastimente la Galipoli, iar restul intrâ în marea de Marmara şi prin ea în Bosfor,
trecu Cornul de aur și se opri: 5 înnaintea insulelor Principilor și
5 la gura Bosforului, Vădendu-se ast-fel ameninţat din tote părţile de trupe numerâşe streine, Sultanul Abd-ul-Hamid se mâhni
și se înfricoșă afară din cale, şi în aprinderea, surescitărei, lu.
hotărîrea d'a părăsi Constantinopolul într'o nâpte, d'a abandona
domnia sa din Europa în voia sortei și d'a se retrage în Brusa, spre
a nu cădea prisonier în mânele Rușilor. Consilierii sti audindu-l
rostind acâstă hotărâre cu o descutragiare fatalistă, cădură cu toții
la piciorele sale, îl rugară ferbinte stând în genuchi ca să renunţe

la acea hotărire funestă, îl implorară să rămâe pe loc și să'și păstreze tronul, și '] suplicară ca să lase ca împrejurările și dușmănia
dintre Englezi și Ruși să! vie într'ajutor ca tot-d'auna și să! scape
de primejdie. După multe rugăciuni și lacrămi, miniștri abia reușiră ca să '] înduplece să rămâe pe loc şi să ţie piept tare împrejurărilor.
Englezii v&dend că Rușii nu s'aii intimidat de demonstraţia lor .
navală, ci aii luat posiţiuni ameninţătâre siguranţei flotei lor din

Bosfor, şi ai îndreptat o parte din oști spre Galipole, fură nevoiți
să bată în retragere, să'și pue vasele la loc de siguranţă şi să le .

retragă după trei dile de staţionare în Bosfor în qiua, de 5 Februarie
în portul Mudania, care era mai ferit de bombele după uscat ale
Rușilor, și la 26 Februarie după ce o parte din armata. rusescă
a pornit spre Galipoli, să se retragă în portul Ismid din afară de
Dardanele. După aceia, nemulţumiţi fiind cu propria lor acţiune;
îndemnarăpe Greci să asmuţă pe Tesalieni și Epiroţi la revoltă, și
acea revoltă isbueni chiar în diua în care a intrat flota engleză în

Bosfor. În diua de 4 Februarie avu loc bătălia de la Demargo și
Platamos între Turci şi Epiroţi; la 9 Februarie avu loc a doua bătălie de la Platamos, la care luară parte și Tesalienii, care fură bătuță ; la 22 Februarie avu loc bătălia de la Alumino, și la 24 cea

8

de la Farsala, care amendout fură, favorabile insurgenților;la 2 ,
"Martie flota turcă porni spre apele Greciei spre a înnăbuși revoltele; la 6 Martie acea, flotă debarcâ oști numerâse la, Volo, și la 10
Martie avu loc bătălia de la Aghia, care fu defavorabilă răsculaţilor. La 21 Martie avu loc măcelărirea de către Turci a creștinilor

din Macriniţa, din apropiere de Volo,și la 22 avu loc bătălia de la
Agrafa dintre 'Purci şi Epiroţi, care asemenea îu defavorabilă insurgenților. Abia la 8 Aprilie, în urma mai multor lupte sângerâse
şi crude măceluri, se încheiâ, în urma intervenirei Angliei, care
reușise

în îndeplinirea.

planurilor

sale d'a îndupleca pe Ruși să

consimtă la aducerea la, împlinirea dorințelor sale, un armistiţit
între armata turcă, și insurgenți.
|
Abia se potoli acâstă revoltă, și chiar în qiua bătăliei de la

Aghia, la 10 Martie, isbucni revolta Pomacilor (Bulgarilor turciți)
din munţii Rodopulii. Aceştia nu se mai luptară cu Turcii,ci luară.
posiţiune ostilă contra armateirusesci, îl tae în mai multe rânduri
comunicaţia de aprovisionare, și dădură mult de lucru armatei Ţarului. Acești insurgenți deveniră atât de îndrăsneţi, în cât în diua de 27 Aprilie înconjurară o companie rusă din regimentul Koslav,
în apropiere de Filipopole, şi începură s'o măcelărescă. Ea scăpă
de nimicire numai prin intervenirea generalului Stolopin, care
veni în ajutorul săi în fruntea unor trupe numerâse. La 2 Iulie
_Pomacii înconjurară de astă dată un regiment întreg cu 2 tunuri,

aprâpe de mănăstirea Baţcova, şi începură iarăși să] măcelărescă,
dar scăpâ şi el de nimicire prin devotamentul colonelului Haliţki,
după o luptă care dură dece ore. Promulgarea tractatului din Ber-

lin puse capăt acestei revolte care încetă de sine, după ce a causat mari pagube Ruşilor.
Pe când insurgenții din Tesalia, Epir şi Rodop se băteau, în diua de 3 Februarie, camera tureâscă înființată de Mithad Paşa, se închise ca să nu se mai

deschidă vre-odată; la 4

Februarie flota

engleză se retrase din faţa Constantinopolului în portul Mudania ;
în diua de 6 Februarie Ruşii ocupară tote înnălțimile din jurul
Constantinopolului ; în diua, de 10 Februarie înnaintară de astă

dată, cu învoirea Tureilor, până la San-Stefano, și în qiua de 19

Februarie, generalul Ignatiev ameninţă pe plenipotenţiarii Turci
că Ruşii vor ocupa într'acea seră Constantinopolul, dacă Sultanui nu

se va lega a sprijini politica rusă în viitorul congres.

Sultanul de și înfrînt și desarmat, refusâ în mod categoric propunerea rusă, și ameninţă pe îndrăsneţul ambasador că Turcii vor
măcelări pe toţi creştinii şi vor da foc Constantinopolului în cas
când Rușil se vor încerca, să facă vre-o încercare ca să intre într'însul ; sub asemenea prietenesci și umane auspicii, se subscrise

într'aceă, di, în diua de 10 Februarie, la 5 ore d. a. acel faimos
tractat de pace ce fu numit tractatul de la San-Stefano, iarăși fără
participarea, delegatului român, tractat care provocâ așa de mare

furtună.

-

o

|

Vădând. că cu amenințările platonice și demonstrațiunile na-

vale fără de nici un fapt împlinit, nu prea speria pe Ruși, Anglia
în cele din urmă, trecu de la vorbe și evoluțiuni de paradă la fapte,
şi fără întârdiere începu să armeze și să echipeze formidabila sa
flotă cuirasată, să pue pe picior de r&shoiii armata sa de uscat și de
mare din Europa, Asia şi America, și să e6ră Camerei comunelor

creditele necesare. Ast-fel, în qiua de 15 Februarie, Englitera decretâ mobilisarea gardei reginei şi a întregei armate de uscat, în

diua de 17 Februarie puse pe picior de r&sboii armata din insula
Malta ; în diua de 25 Februarie flota engleză se stabili la Ismid,

spre a fi pusă la adăpost de ori-ce ameninţare rusă, și la 27 Fe-

bruarie, guvernul britan în unire cu cel austriac, protestă în nod
formal contra conţinutului tratatului de la San-Stefano.
într'acest timp Rușii ca, și cum ar fi vrut să 'și ridă de Englezi,
fraternisaii cu foștii lor dușmani și o duceaii într'o paradă și opetrecere. Astfel la 19 Februarie Sultanul în pers6nă comunică Ța-rului printr'o depeşe că s'a încheiat pacea între Ruși și Turci, la.
25 Februarie ratifică tractatul de la San-Stefano, care fu ratificat
de Țarul Alexandru la 5 Martie, în giua de 13 Martie Marele Duce
stat major merse la, Constantino_ Nicolae escortat de un'numeros
și în diva de 14 Martie, spre a ciSultanului
pole să facă o visită
şi
menta o trainică amiciţie între comandanții trupelor rusesci
Sulde
dată
recepțiune
- aceia ai trupelor turcesci, avu loc o mare
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tanul în onrea Marelui Duce Nicolae în palatul de la Beilerbei,
cu care ocasie comandanții ambelor armate avură prilejul să facă
cunoscință între ei și să-'și strângă mânele cu care se gâtuise reciproe. Cu tâte acestea, între două strângeri de mână și două îm-

brăţișeri nu se putură stăpâni ca la un moment dat să-și arate
pumnul reciproc și să se repeqgă unul spre altul, zor nevoe şi mai
multe nu să se strângă de gât.

_

Ast-fel în mijlocul celei mai demonstrative manifestații de simpatie, în diua de 4 Martie o parte din trupele rusesci ocupară fără
voia, Tureilor împrejurimile Galipulului spre a împedeca o nouă invaziune a. flotei rusesci; la 8 Martie anteguarda rusescă porni fără

de veste spre Constantinopole și ocupâ satul Buiuc-dere de la porţile Capitalei, chiar în momentul în care grosul armatei simula
" preparative seri6se de plecare spre Husia. Imediat după aceia res- .
tul armatei porni la rându-i spre Constantinopole sub pretextul
de al visita ca 6ste amică, dar Porta otomană care nu ţinea nici
de loc la acea visită și la acea manifestaţie de amiciţie, se grăbi

și ea ca tot imediat să formeze un lanţ de 40.000 ostași, rest al

sfărâmăturilor învinse, care se întinse în jurul Constantinopolului
de la Apele-Dulcă și până la Belgrad, ea să împedice năvălirea Rușilor. Faţă cu-acestă demonstraţiune cât se pote de ostilă și cu
urmări primejdioase, Rușii fură siliţi ca să-și recheme anteguardele și să le reîntârne spre San-Stefano, dar îîn același timp suspendară preparativele ce luase d'u reîntâree o parte din oști spre

Rusia pe mare. În diua de 12 Martie sosi din Harcov Osman pașa,
învinsul de la, Plevna, care se reînturna în fruntea unui marenumăr de prisonieri repatriați, în urma încheerii păcii; cu acea ocasie

pentru ca să facă o demonstraţiune ostilă Rușilor, atât Sultanul

cât și miniștrii și întrega naţiune turcâscăîi făcură o priimire ex-

cepțional de entusiastă. Vădend că cu r5ul nu mai mergea, Ruşii

fură siliți să schimbe fâia și să redevie iarăși amici ai foștilor lor
dușmani.

II.

Atitudinea României fata de tractatul de la San-Stefano.
Într'acest timp România fără să
armistiţiti sai un tractat de pace
nuat să bombardeze Vidinul până
dând că Rușii ai început să ia faţă

vrea să scie că a intervenit un
între Rusia şi Turcia, a contila 23 Ianuarie ; după aceia, văde dânsa o atitudine mai mult

Pașa, comandanca. ostilă, a încheiat un armistiţiii special cu Izet

ră prin
tul Vidinului; la 3 Februarie a trimis Puterilor o notă circula
ie cocare le invita să % recunâscă independenţa ; la, 14 Februar
convențiune,
lonelul Fălcoianu a subseris împreună cu Izet Pașa o
era liberă să
bagage
şi
arme
cu
ă
în urma căreia armata turcesc

ce i se vor da 0iasă din Vidin și Belgargic și să se retragă, după
de armata sirbă
noruri militare, prin Serbia-Veche ce era ocupată

cetăţile Vidinul
spre Constantinopole, iar oştile Române să ocupe
dile, mal nainte
și Belgargicul. După ce stătu într'aceste cetăţi 13
s şi da cud'a se decide ce-va în privința adunărei unui Congre
l român
nâsce cuprinsul tractatului de ia San-Stefano, guvernu
sale vor
oștile
curînd
în
că
rusesc
comunică, celui turcesc și celui
fi ocua
spre
părăsi
le
evacua acele două cetăţi și la 18 Martie

pate de trupe rusesc.

|

cele streine,
S'a vorbit multe, atât în giarele române cât și în

grabnică şi neașteptată
despre causele cari ai provocat acea
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evacuare, mai cu semă curind după eşirea la ivelă a conţinutului
tractatului de la San Stefano, prin care Rusia lua României, prin
silnicie și prin călcarea art. II din convenţia dela 4 Aprilie 1811,
porţiunea din Basarabia, ce i se retrocedase în anul 1857 prin tractatul din Paris, și o realipea de vastul săii imperii. Într'acest timp
acele două cetăţi tari şi puternice ar fi fost în mânile Românilor
nisce preţi6se zăloge ce nu se putea lua cu înlesnire, Şi la nevoe ar
fi putut servi şi drept o bună compensație în schimbul celor trei
districte ce ameninţat să fie pierdute ; cu tote acestea Românii
nu ţinură nici de lpe semă la avantagiile ce pierdeaii prin eva-cuarea lor, ei le părăsiră cu 6re-care grabă, își trecură tote oştile

dincoa de Dunăre și le concentrară în Oltenia.

Gazetele contimporane ai pretins că acea evacuare sar fi făcut:

după unii în urma unor stăruitâre cereri făcute de Rusia care vrea

să fie stăpână peste întrega Bulgarie, iar după alţii de către Austro-Ungaria, care de mai mult timp pusese ochi pe insulița, AdaKale din mijlocul Dunărei între Verciorova și Turnu- Severin şi
vrea. s'o ocupe cât de curînd, iar o armată română la, Vidin Y-ar fi
stinjinit mișcările. Unele gazete chiar ai afirmat că D-l 1. Bălăceanu, Agentul diplomatic al ţărei la Viena, ar fi făcut Gre-care
destăinuiri întracest sens. Ca să risipâscă, aceste svonuri, guver-

nul român în diua, de 10 Aprilie a publicat în «Monitorul Oficial »
un comunicat prin care desminţea formal pretinsa, convorbire ce

ar fi avut loc între D-l Prim Ministru I. C. Brătianu și D-l Agent

1. Bălăceanu într'acâstă privință.
Adevărata causă care a silit pe Români să părăsâscă cu totul

Bulgaria și să'și strîngă armata în coprinsurile fruntariei sale, a

fost numai tractatul de la San-Stefano care pentru ei conținea pe
lângă hrăpirea Basarabia, şi o mulțime de alte clause primejdi6se
și ameninţătâre existenţi sale, pe care nu putea să le primescă,
fără a și subscrie singură sentinţa sa, de morte. Pentru a înlătura
acele primejdii, Capul Statului și guvernul român aveati nevoe să
aibă la îndemână și strînsă întrun mănuchit întrega, nâstră armată, pântru ca la nevoe s'o trimâtă din noi spre câmpul de
ondre ca să'i apere iarăși existenţa.
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Românii de când s'a pomenit pe pământ ai fost ursiţi de sârcă ca, să înfrunte primejdii mari, să se lupte cu dușmani mulți și
puternici, să înlăture obstacole cu mult mai pre sus de puterile
lor şi să învingă pe adversarii cei mai de temut, dar când a venit
vremea, de plată şi resplată, atunci s'a: pomenit că erai recom-:
pensaţi prin nerecunosciţă, prin defăimare, hulă și asuprire și prin
cea mai nâgră ingratutidine. Așa at fost trataţi în tot-d'a-una, nu
_puteaii să fie trataţi alt-fel tocmai acum. Ei asi înfrînt cerbicicia
“unui Baiazed Ilderim, a unui AMahomed al II-lea, a unui Sinan pașa.
şi a unui Cara Mustafa, prin jertfirea a mii da vieţi afiilor lor ; ei
aii oprit peloc invadia Turcilor spre centrul Europei, ai împiedicat.
ca Semiluna

să înlocuiască,

Crucea după

Sf. Petru
cupola.

din -

Roma și ati respins pe păgâni cu perderi îniricoşate din împresurarea Vienei, şi cu tote acestea cu ce s'aii ales în urmă ? Daca.
vreți să sciți şi să vă convingeti, citiţi istoria evenimentelor contimporane scrise de istoricii celor mântuiţi de ei și veţi vedea c&
numele lor nu figureză nicăeri ; cum vreţi dar'ca acum tocmai
nisce Ruși, tocmai un Curopatkin, un Petru Dimitrievici Parensov
saii ori-care Rus ar fi el, să fie mai prieten cu adevărul istoric de

cât un. european civilisat din Europa centrală. Minciuna, ingratiiată moneda curentă cu care de ordinar se
tudinea și defăimarea,
plătesc bine-facerile făcute omenirei de către Români.
Ce e drept, de astă dată istoricii, 6menii politici, militarii, 6menil competinți și gazetarii europeni, lăudară cam mult, prea mult

chiar, şi scâse-prea în evidenţă tâte calitățile r&sboinice ale Românilor, lăsând câte o dată prea mult în umbră pe Ruși; nu se
putea dar ca aceștia să nu devie geloși, nervoși și supăraţi d'atâtea laude și să se gândescă, la 6re-care acte de răsbunare. Mo-

mentul cel mat priincios nu putea fi altul de cât acela al încheiere
armistiţiului, precum și acela al subserierei păcii.
Scim ce sânge răii şi câte neajunsuri ne pricinuiră aliații noștri
de eri, cu ocasia tratativelor şi încheierei armistițiului delegatur

Român, precum scim, a fost ţinut la ușe în tot timpul deliberă-zilor, şi apoi, după ce s'a încheiat pacea fără de noi, "l-a trămis
înnapol în ţeră fără de nici o ispravă.
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După aceea prin clausele tractatului de pace, recunoscători
noştri amici ai fost și mai categorică, și mai prietenoși ; mai întâiti
ne-aii luat cele trei județe din Basarabia, ce ne fusese date de Europa prin tractatul din Paris, dându-ne în schim), fără să ne consulte, gurele cu delta Dunărei, care ne aparţinea chiar de la convenţia din Paris încoa, precum și Dobrogea de mai jos de Silistra

şi până aprope de Constanţă ; după aceia, ca să nu se arate prea
:odioși în nerecunoscinţa, lor, ai recunoscut independența Românici, dar în ceea, ce privesce indemnitatea de r&sboiii, ai înserat
în art. 9 în mod vag, că Românii își vor sprijini pretenţiile lor la

O indemnitate de răsboiii, atunci când se vor desbate între ambele.
părţi un tractat direct de pace între Turcia şi România, cum am
«dice la, sf. Aşteptă, dacă o dată tractatul de pace era încheiat între Ruși și Turci, în numele și în locul Românilor.
Ca, să pue în respect pe noul Stat independent osîndit de ei, şi
să "1 reducă la neputința d'a împedica vre-odată tendinţele Ruşilor d'a ţine întrega peninsulă balcanică sub dependinţa lor, noul
tractat

a creat alături de România o Bulgarie tot atât de mare

Și puternică ca şi ea, care să se întingă de la Dunăre și până la
munții Caradaci, Comanova, Cociani, Calcandel, Corab, apoi, urmând cursul rîului Velestița până la revărsarea sa în Drina negră,
să mergă în paralel cu cursul Drinei, cu munţii

Linas,

Gramos,

Jacul Castoria, riul Mogleniţa, riurile Vardar și Galico, lacul Belciuguel precum și rîurile Struma și Kara-Su, până ce ar atinge laturele maritime ale Mărsi Albe sai a Arhipelagului. După aceia,
ar continua litoralul mărei până la Buruguel, urmând direcțiunea
nord-est, pe urmă ar trece pe lângă muntele Cial Tepe, munţii
Rodopului, până la munţii Crușiovei, apoi ar merge paralel cu
Balcanii negri, Eșek Culacei, Cepelion, Caracola, și Işiclar până

Ja riul Arda. De acolo frontiera s'ar îndrepta
apoi ar lua direcţiunea spre orașul Cirmen, și,
drianopole la miedă-di, ar trece prin satele:
Hamza, Arnâut-Keui, Axardji și lenige până la,
acolo se va îndrepta spre Lule- -Burgas, pe lângă

spre orașul Arda,
lăsând oraşul AnȘugutlion, Karsriul Tixederisi. De
rîul Sungeac-Dere

până la satul Serguen; și de acolo pe virful dealurilor până la ma-
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lul Mării Negre în dreptul lui Hakim Pabjasi. De acolo va urma
țărmurile mării până la Mangalia și de acolo în linie dreptă până
mai sus de Ostrov pe malul Dunării.
In coprinsul acestei limite intra Bulgaria propriii-disă, o parte
din Serbia veche, mai tâtă Macedonia bulgară și întrega Rumelia

atât occidentală cât şi cea orientală afară de Adrianopole. Acest
noi stat mare şi puternic avea, să fie pus sub suzeranitatea Porții,
dar sub o suzeranitate mai mult nominală de cât reală, şi mai
autonomă de cât aceia, de care abia scăpase România în urma
atâtor jertfe.

În art. 12 tractatul prevedea ca fortereţele după malul Dunărei
să, fie dărîmate, dar nu prevedea, nică o sancțiune în caz de nesu-

n.

punere şi oprea, Puterile da introduce în Dunăre alte bastimente
de răshoiii afară de cele prevădute de tractatul din Paris. În art.

19, paragraf 2, litera a a stipulat ca sangeacul Tulcei (adică Dobrogea) cu insulele Deltei, și insula Şerpilor să fie cedate Rusiei, cu
reserva d'a avea facultatea să-l schimbe cu România contra porţiunei din Basarabia, cedată Moldovei prin tractatul din Paris.
Acest tractat în tâtă întregimea sa, şi mai cu semă clausa din
art. 19 produse în România o surescitare și o revoltă cu anevoe
de descris, şi de acâstă dată uni tote partidele politice pân'atunci
dușmane într'un singur mănuchii, și le făcu să protesteze cu &nergie contra acestei împietări a drepturilor

lor antice

şi sacre.

consacrate prin felurite tractate și jurăminte. Păcat că cu acestă
ocazie nu încetară și imputările, învinuirile, încriminările şi acusă-

rile: reciproce de trădare, care ne slăbi mult faţă de streinătate Şi
ne micşorâ forte mult mijlâcele nstre de luptă.
Întwacelași timp adică la 25 Februarie, guvernul român trimise
Puterilor un memorandum relativ la drepturile României asupra

Basarabiei, și întraceiași di ceru ca să-i dea dreptul să fie repre-

sintată la viitorul Congres ; la 9 Martie trimise Puterilor o notă
prin care le expunea causele care sileaii pe România da nu priimi
cedarea Basarabiei, şi la 24 Martie protestă contra conţinutului

tractatului de la. San-Stefano în ceea ce privea pe România, cu

tâtă amenințarea ce “i făcuse Principele Gorceacoift la, 25 Martie
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că 6stea rusescă va desarmape cea română și va lua cu sila Basarabia în casul în care guvernul ei n'ar priimi acel tractat. Ca să

dea, dovedi cum că nu vrea să scie de clausele acelui tractat, gu-

vernul nostru făcu ce-va mai mult: la 22 Februarie se adresâ
rect celui turcesc, invitându-l să 1 comunice disposiţiunile 'ce
lua în privinţa, repatrierii prisonierilor ; și la 24 Martie priimi
mulțumire scirea că deja aii plecat prin Odesa, comisarii Turci

diva
cu
în-

sărcinaţi cu misiunea d'a lua în priimire pe prinșii de r&sboii: La

25 Februarie (9 Martie) guvernul turcesc trimise prin Savfet: Pașa,
ambasadorul său la Viena și prin agentul nostru diplomatie de
acolo, mulțumirile Sublimei Porţi către guvernul român pentru
graba ce a pus d'a schimba prisonierii de răsboiii, și la 23 Martie
(4 Aprilie) Sublima Portă adresă direct Ministerului Afacerilor
streine al României nota sa, cu No. 58, prin care "i comunică că

Soliman Pașa, nu tristul eroă de la Şipea, ei altul, precum și Azarian Efendi funcţionar la Sublima Portă, vor veni în Bucuresci
„spre a proceda la repatriarea, prinșilor de ră&sboiii. Acești delegaţi
ai yiecat din Constantinopole spre Bucuresci prin Odesa la 24
Martie și la 29 a sosit în Bucuresci.
“Ministerul de răsboiii comunică eelui de afaceri streine, cu a-

dresa sa, de la 3/4 Aprilie cu No. 5347, ca numit delegaţi ai săi

în comisiunea, pentru regularea, acelei. chestiuni pe colonelul Al.

„Budişteanu, care fusese însărcinat cu îngrijirea lor și pe sub inten-

dentul general N. Balaban, și chiar de a doua qi începură lucră-

rile comisiunei. De-o-cam-dată, pentru a nu fi o povară, prea, mare

“pentru tesaurul român și anu încărca prea mult suma despăgubirilor ce avea să plătescă guvernul ture, comisarii ambelor guverne

se înțelese ca de-o-cam-dată să se repatriede vr'o 3500 soldaţi şi
grade inferidre, și în giua de 6 Aprilie subscrise o închiere într'acel
sens, iar în nopţile dintre 7 și 8 şi dintre 8 şi 9 prisonierii fură
expediați cu trenuri speciale spre Galaţi, de unde la 10 Aprilie
porniră spre Sulina, în bastimentele italiene Flora şi Doda, ca de
acolo să mergă pe aceleași vase până la Constantinopole. Ajun-

gend ]a Sulina, o furtună pe mare ce avu loc îi sili să stea, câte-va,
dile în acel port, de unde porni abia la 14.
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După sosirea, prisonierilor la locul lor de destinaţiune, guvernuP
ture în diua de 29 Aprilie (10 Maiii) a autorisat pe delegaţii săi
da trata, încheia. și subscrie convenția, de repatriare în sensul cererii guvernului român, și aceștia, după ce 'și-aii vădut pe cei mat
mulţi și mai în nevoi dintre compatrioţii lor la loc sigur, au cerut.
în diua de 1 Mai cu insistenţă, ca să se repatrieze și restul de
500 prisonieri, pentru care s'au şi grăbit a închiria un vapor, dar
despre regularea conturilor de cheltueli și de lichidarea lor n'a

avut timp să se gândescă. Vădând că guvernul român o dată pă-“
călit nu mai vrea să fie păcălit înc'o dată și că nu consimțea a li=

bera și pe ultimii prisonieri fără ca mai nainte să procedeze la.
plecat la Constantinopole spre a cere noui

instrucţiuni.

Abia pe la începutul lui Septembre acești comisari s'au reînturnat învestiţi cu depline puteri, și după aceia, în diua de 7 Septembre 1878, M. Sa Domnul a subscris patenta prin care autorisa.
pe delegaţii români mai sus citați și a încheia cu plenipotențiarik
a turcă convenţia pentru repatriarea prisonierilor, plata, întreținerei.
| $ lor şi modul cum se va face despăgubirea.
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După reînceperea, negociaţiunilor, interveniră alte dificultăți și.
neînţelegeri provocate de Turci ; ei nu voiră să plătescă întreținerea dorobanţilor chemaţi peste rînd și însărcinaţi cu paza pri” sonierilor, şi stăruiră cu atâta, cerbicie în refuzul lor, în cât guvernul român ca să termine o dată, fu nevoit să cedeze, să renunțe
la o cheltuială de peste 100,000 lei făcută esclusiv pentru prisonieri, el care la încheierea, păcii facută de Ruși în numele săi, nu:
dobândise nică un ban ca cheltuială de r&sboit, și în qiua de 23
Noembre delegaţii români împreună cu cei turcesci subscrise convenţiunea. Printr'acel act guvernul român aproba repatriarea pri-

sonierilor turcă, iar guvernul turc se îndatora a plăti celui români
1 423,000 lei 65 bani pentru întreţinerea generalilor, oficerilor superiori, a celor inferiori şi a soldaţilor turcă de la căderea. lor în “
mânele Românilor și până la încheierea păcii ; apoi 863,482 lei
65 bani pentru întreţinerea lor de la încheierea păcii şi până la

plecarea, spre Galaţi a celuj

PE
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încheierea, socotelelor, Comisarii turci aii lăsat lucrurile baltă şi
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bani întreținerea ultimilor prisonieri câţi fusese găsiți prin pro-

vineie de la 1 Noembre și până la 1 Decembre 1878, şi 560,000
costul transportului lor cu calea ferată până la Galaţi, în total
2,888,168 lei 19 bani. Acestă convenţie a fost aprobată de Adu-

narea Deputaţilor la 24 Noembre și de Senat la 29 Noembre, a
fost subserisă de M. Sa Domnul și promulgată la 30 Noembre
188

şi schimbul ratificărilor a avut loc la, 12], Aprilie 1879.

Cum vedeţi, suma era, frumâsă, de și forte modest evaluată,
banii cheltuiţi, ba chiar cu asupră de către statul Român, care nu
e tocmai bogat, dar ei n'aii revenit nici-odată încasa acestui stat,

căci mai întâiti Turcii ne-au oferit ca, drept compensare pentru
o parte din datorii, să ne vîndă materialul de răsboiii din Vidin,
care, de și vechiii, totuși avea 6re-care valâre, mai cu s6mă istorică, căci acolo

să găsea

tunuri

de

tâte

sistemele

și epocele,

chiar din secolul al XV-lea, și guvernul român a priimit propunerea și s'a grăbit a trimite pe colonelul 1. Algiu, adi general în
reservă,

ca să alegă ceia ce i sar părea că era de vre-un folos,

Şi să ia în priimire tot ce va alege, dar când a ajuns acolo, a găsit
magasiele lăsate pline de Români, gole, fiind deşertate fără nică un
drept de Ruși, care ocupa acea cetate încă de la 18 Martie 1978.
Remâind fără bani și fără, de material, guvernul român ceru să
fie despăgubit de către guvernul turc din tesarul săă, dar acesta,

„scose la ivâlă catastișe vechi, ceru să i se ţie în semă plata tri-

butului ce ar fi datorat România fostului săi suzeran de la pro- :
elamarea independenţei și începutul ostilităţii şi până la încheierea, păcii, contrariii dreptului gintelor, mai scose la maidan și
alte pretenţiuni și termină prin a nu ne da nimic, nici măcar

fier şi material vechii.

1.

Chestiunea, Basarabiei.
Tote aceste neajunsuri, nedreptăți, străgăniri, neplăceri și provocări supărătore, ne veneaii numai dintr'o singură și unică sor-

ginte: de la provocările ce într'una, ne făcea și de la asmuțţirile cu
care mereii ne gratulaii bunii, lealii și recunoscătorii noştri aliaţi,
Rușii, pe care de curînd îi scăpasem prin vărsarea: sângelui” fraţilor noştri de primejdie, de umilire, de rușine şi chiar de peire,
puindu-ne d'acurmedișul drumului dușmanului lor, și care drept
sratitudine îîn cele din urmă vrea să ne sugrume.
“Causele care aii silit pe acești incomparabili amici să se pârte
cu noi ast-fel, at fost multe și de diferite naturi; cele mai prin-

cipale ai fost două: mai întâiă mulțimsa laudelor ce a recoltat
de pretutindeni bravura oștenilor noștri și incomparabila com_petinţă şi bărbăţie a Marelui lor căpitan, și în al doilea rind ca
dată, dar în primul rînd ca importanţă: chestiunea Basarabiei.
Cu mult mai nainte d'a începe răsboiul, chiar în luna lui Septembre 1876, atunci când D-1. C. Brătianu, pe atunci președinte
al Consiliulai de miniștri, a mars la Livadia însoţit de Colonelul
G. Slăniceanu, Ministru de r&sboii, spre a saluta în numele M.
Sale Domnului pe Împăratul Alexandru II al Rusiei, fiind pre-

sentat M. Sale Împăratul, ar fi avut, după cum se spunea pe atunci
și după cum e probabil, lungi convorbiri politice atât cu M. Sa.
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genecât şi cu Principele Gorceacofi, Cancelarul imperiului și cu
.
privința
în
vreme,
ral Miljutinovici, Ministru de r&sboii dintr'acea
atunci
că
probabilităţei unui r&sboiii între Rusia și Turcia, Se dice
avea să
sar fi vorbit despre rolul ce ar avea să joce și sorta ce ar
chiar
ba
liţi,
eventua
ea
asemen
i
îndure România în casul vre-une
poţiuni
conven
i
viitâre
ale
s'ar fi pus bazele clauselor principale

Alţii,
litice încheiate la £|4g Aprilie 1877 între România și Rusia.

spre pildă autorul broşurei întitulată, « Căâte-va cuvinte asupra
intrării în acțiune a trupelor nostre», despre care am vorbit.
fi înla finele părţii a IV-a, pretindea că acea convenţiune s'ar
de
nainte
mai
gile
câte-va
cheiat cu mult mai târgiă, adică cu
nişi
te
deosebi
4], Aprilie 1877 la Kișineii; cum vedeţi, păreri
i

mic sigur,

În cursul anului 1876, se lăţise în presa enrupână, dar cu 6re-

care reserve,

scirea

cum

.ce
că în întrevederea

avusese loc la.

Reichstadt în Austria între împărații Germaniei, Austro-Ungariei
și Rusiei, cei doi d'întâiii ar fi dât mâna liberă celui din urmă d'a
relua înnapoi Basarabia de la România, atunci când va găsi momentul oportun, și mai cu semă când tractatul din Paris va fi înlocuit cu altul, dar acestă scire nici-odată afirmată ca positivă, a
fost imediat desminţită de către cei în cădere prin organe autorisate. Cu tote acestea organele de oposiţie din România dintr'acea.
epocă, și mai cu s6mă după luarea Basarabiei, at început, o cam-

panie înverșunată contra guvernului român, și fără să alegă armele, care une-ori treceaii pe d'asupra guvernului, isbeai interese

primordiale ale ţărei și atingeaă pe Capul Statului, ai început să.
acuze pe D-l I. C. Brătianu și pe întregul să guvern de trădare
naţională.
Tot atunci, adică, prin t6mna anului 1878, a apărut în tipografia.
«Lucrătorilor asociați» din

Pasagiul Român,

o broșură-pamflet

anonimă, întitulată „Crima de la Livadia“ caxe portă sub prefaţă inițialele F. A. E...., care

se pretindea a

fi anagrama iniţia -

lelor fratelui unui fost ministru și om de stat. Într'acea broșiură
în care autorul imputa. D-lui I. C. Brătianu, în nisce termeni neobicinuit de violenţi și cu nisce expresiuni de o vulgaritate revol-
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tătore, că ar fi săvârșit la Livadia. o trădare, și în întrevederele
ce ar fi avut cu Împăratul şi Miniştrii săi, ar fi dat de bună voe,
negreșit cu consimțimântul M. S. Domnitorului, de mai nainte ce-

darea Basarabiei. În susţinerea afirmaţiunelor sale nu aduce nici
o dovadă, fără numai povești de diare mai mult sati mai puţine
Românofobe, câte-va fragmente de cuvinte trunchiate ale unor
Smeni politici, care asemeni

nu ne-ai fost nici-o-dată amici, şi

pe care autorul le-ai trunchiat cu intențiunea vădită d'a, denatura
sensul lor, precum și câte-va argumentaţii trase de păr, pe spri-

jinul cărora. nici cel mai pasionat om de rea credinţă nu ar fi putut să acuze și să osândescă ca trădător de neam, pe un om, pe
un Român, mai cu s6mă pe IL. C. Brătianu, a cărui întrâgă viată

a fost o continuă jertfire pentru neam și patrie.
Din norocire tote afirmările, tote

acusaţiunile, tâte suposiţiu-

nile şi tote insinuaţiunile cad de sine înnaintea unui fapt împlinit concret și de nimeni contestat, înnaintea, schimbului de depeși politice ce a avut loc pe Ia finele anului 1877 şi începutul
anului 1877 ce aii fost publicate într'o carte verde a Min. Afacerilor streine ce nu s'a împărțit publicului, pe care le reproduce în

resumat şi autorul cărţii intitulată. «Notes sur la vie du Roi
Charles de Roumanie», şi a tractatului politic de la 4/6 Aprilie
187, care îngăduia, trecerea oștilor ruse prin România, și care se
presupune cu 6re-care certitudine că a fost conceput și redactat
îa 20 Septembre 1876, când D-] I. C. Brătianu a avut ultima audi-

enţă la Împăratul. Fiind-că, consideraţiuni politice mă împiedecă
d'a reproduce în întregimea lor tâte depeșile și notele conţinute
întracea, carte verde, care prin conţinutul lor ar spulbera tote
duşmănescele acusaţiuni conţinute în broșura, mai sus citată, mă
mârginesc a face acelaș lucru numai printr'o singură probă, prin

mărturia, tractatului de la 4/g Aprilie 187%.

Într'acel tractat figurâză un articol, al doilea, ca, clasificare, în
care se dice lămurit, fără încurcătură, fără cârmelă și fără loc de
controversă, următârele rânduri: «Pentru ca nici un inconvenient

saii primejdie să nu resulte pentru România din faptul trecerei
trupelor ruse prin teritoriul săi, Guvernul M. S. Împeratul tu-
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“turor Rusielor se angajază a menține și a face să se respeoteze drepturile publice ale statuluă român, ast-fel cum resultă
din legile interidre şi din tractate, precum şi a menţine şi
apăra integritatea actuală a României.
Dacă ar fi existat vre-o înţelegere stabilită la Livadia între pri-

mul ministru român și cancelarul rus, cum pretinde autorul anonim al sus-numitei broșuri, de sigur că articolul mai sus citit n'ar
fi avut o redactare atât de clară și de categorică, Rusia nu sar fi
legat în numele Împăratului ei ca să menţină și să apere integritatea actuală a României, ci ax fi întrebuințat nisce expresiuni
mai puţin categorice, mai șovăitore și mai cu două înțelesuri, și

D- I. C. Brătianu şi-ar fi reservat o portiţă, de eșire alcătuită cu

meșteşugire, prin care să scape în momentul fatal a regulării conturilor. E probabil că Ruşii subscriind acea convențiune, ai fă”
cut-o cu intenţiunea ascunsă d'a o călca când le-o veni bine, dar
aii făcut'o atât de clară și de categorică numai ca să înduplece pe
Români ca s'o iscălescă, și ait subscris tot ce le-aii cerut Românii,
căci aveaii nevoe de învoiala subserisă. Nu e admisibil ca să fi fă-

cut aceleași reserve mentale și miniștrii Români, căci, cum am mai,

dis, dacă ar fi fost în adevăr de rea credință, nu "și-ar îi tăiat singuri craca de sub pici6re, și n'ar fi redactat un text atât de clar,
Afară; de acâsta, nici D-l Brătianu și nici colegul D-sale D-l M.

Kogălniceanu, ori-cât de-chiţibuşiari ar fi fost, după expresiunea
oposanţilor de atunci, n'ar fi avut mai apoi curagiulsă apere menţinerea Basarabiei pe lângă mama, patrie cu curagiul, bărbăţia,
și desperarea, ce vom descrie mai la vale, și în cas când sar fi
întemplat să aibă un curagiii atât de mare, diplomaţii ruși care
la vreme priinciosă lor sciii să fie limbuţi și indiscretți, n'ar fi stat,
un minut la îndoială, ar fi dat cărţile pe faţă și ar fi denunţat opiniunei publice și diplomaţiei europene pe impostori, chiar în faţa,
areopagului din Berlin, atunci când D-l 1. C. Brătianu a avut curagiul să depue pe biuroul congresului convenţia de la 4] e Aprilie

|
ia
187, cu tote opunerele Rusiei.
Cu tote că logica și bunul simţ comun așa credeati, totuşi în tot
decursul r&sboiului, de și fiii țărei se băteaii și murea pe câmpul
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de onre, presa oposiţiunei nu înceta d'a întreprinde un răsboitt
crâncen contra, guvernului pe acâstă țemă a, trădării, efectuată la

Livadia, care avea să aibă în curînd ca efect hrăpirea Basarabiei cu
consimţimentul puterilor celor mari europene, spre a se aduce la,
îndeplinire promisiunea. de la Reichstadt. Acestă campanie oposiţiunea, o agrementa din când în când cu aspre imputări făcute
guvernului c'a, intrat în r&sboitt cu 'Turcii ca aliaţi ai Rușşilor și
că atunci când a trecut Dunărea, guvernul şi Capul Statului n'a
impus Rușilor aspre condiţii în schimbul

mâne,

și n'a pretins

Țarului

cooperării armatei ro-

o n6uă convențiune

nai categorică,

în care să se facă pomenslă specială despre Basarabia, și să smulgă

în moment de grea cumpănă. Împăratului Alexandru o declarațiune formală și categorică, că la încheierea, păcii nu ne va cere

înnapoi Basarabia.
Seim că nu s'a făcut acest act reclamat de către oposiţie,în momentul oportun, adică cu ocadia trecere Dunării, pentru că s'a,
găsit suficient cel de la 4/,; Aprilie 1877; scim că, guvernului ro-

mân și mai ales D-lui [. C. Brătianu li s'a părut a fi mai nobil, mai

frumos, mai demn, mai românesc şi mai în interesul României d'a

trimite pe fiii ţărei în foc, ca, prin vărsarea sângelui
primejdia ce ameninţa, mai cu sâmă pe România
„scim că Domn și guvern ai preferat să se încredă în
naţiuni cavalerescăși în cuvântul dat de monarhul

lor, să înlăture
şi pe Români;
lealitatea unei
săii, care ne-a

garantat integritatea, teritorială a României printr'un legământ
solemn ; scim că Românii ati găsit de cuviință ca mai bine să fie

prea încredători de cât să precupeţâscă cooperarea lor ; scim că
armata română a trecut Dunărea, s'a încoronat cu lauri și 'și-a
dat tote silințele să câștige recunoscinţa Rușilor şi dragostea cavalerescului lor monarh; scim tot ce s'a întemplat pe urmă, dar
a cui e vina dacă ne-am amăgit ? A nâstră nu; acel ce a, călcat un
tractat, putea, să calce cu aceiaşi înlesnire şi două și nouă.
Faţă cu un tractat atât de categorie, guvernul român putea să
dârmă liniscit și fără de grije pentru viitor; totuşi guvernul ro-

mân a fost îngrijurat de faptul că presa streină bine informată,
repetă, din când în când că la încheierea păcii ce se apropia cu

24

pași grăbiţi, Rusia ne va lua, Basarabia, în virtutea învoelei ce a
avut loc între cei trei monarhi la Reichstadt, şi dominată fiind
d'acea îngrijire, a început să misce firele diplomaţiei și să alerge

după informaţiuni. Ast-fel, ea, să, se încredinţeze despre valorea,
adevărului ce conţine acea informaţie privitâre la acea învoială,
pe la începutul lui Noembre 1877 a trimis prin Ministerul aface-

rilor streine câte o depeșă cifrată confidențială Agenţilor săi, și
Je-a cerut informaţiuni privitorea acea pretinsă învoială.

La acâstă întrebare a răspuns la 15/s0 Neembre 1877 D-l 1.
Bălăceanu, asigurând pe D-1M. Kogălniceanu că Împăratul AustroUngariei n'a promis Rusiei Basarabia cu ocazia acelei întrevederi, și că pote întreba în acestă privinţă chiar pe Principele de
Gorceacofi, care într'acel timp se găsea la Bucuresci. Negreşit guvernului Austro-Ungar nu i convenea să se strice cu cel Român

chiar în nisce momente atât de critice, şi să, mărturis6scă greșala
ce a făcut împăratul săă d'a-și nesocoti interesele și d'a cădea în
mrejele diplomaţiei moscovite. D-l Kogălniceanu însă prin o notiţă trimisă prin D-l G. Steriade, căpitan în reservă, care luase
parte la luarea Rahovei ca oficer de ordonanţă al Colonelului G.
Șlăniceanu, îi respunse a doua di, că tote probabilitățile sunt că
Rusia va reclama, retrocedarea, Basarabiei, cel puţin până ia gura
Kiliei, şi aceea în schimbul Dobrogei, și că guvernul Austro-Ungar
a fost informat într'acest sens și și-ar fi dat consimțimântul săi.
Cel puţin ast -fel se lăuda Gmenii politici cei mai înalţi ai Rusiei.
Aceștia nici-nu se sfiati d'a se lăuda, că la retragerea trupelor
lor din România, după încheierea păcii, nu ne vor mai reda înnapoi Basarabia, ci vor ocupa-o milităresce. Ac6stă notiţă precum
şi circulara ce a precedat'o a fost provocată negreșit de indiscre-

ţiunea voită, ce "și-a, permis să facă, ca din scăpare din vedere,
Principele Gorceacofi într'acest sens într'o convorbire ce a avut

cu Ministru nostru de externe cu câte-va dile mai nainte, negreşit
pentru a prepara, terenul pentru o campanie viitore. Prin acea notiţă D-l Kogălniceanu a spus categoric agentului săi! diplomatie
că în ori-ce cas România, nu va da de bună voe Basarabia, ci va
lăsa-o ca să i-o ia numai atunci când va fi abandonată de Europa.

„

|
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Drept răspuns la acea notiţă la 30 Noembre (12 Decembre), D-l

i a făBălăceanu a comunicat Ministrului s6u că Contele Andrass
să înia
-Ungar
Austro
că
ţia
cut înnaintea delegaţiunilor declara

teresa, cu multă scumpătate de afacerile Orientului, că ea își va
Româapăra cu căldură interesele sale, și că la încheierea, păcii
nia nu va mai putea

să rămâe tot cum a fost mai

nainte, adică

vasală, însă despre chestiunea Basarabiei n'a făcut nică o pomenelă. După aceia prin altă depeșe de la 10 Decembre îi comunică
că Anglia nu va tolera. o pace

directă,

ci va impune

Rusiei ca

tvactatul ce va subscrie cu Turcia să fie supus unui congres european

t
care să decidă în ultima instanță, îi mai făcu cunoscu

desîncă că la acestă cerere Rusia, ar fi fost dispusă să, se supue;
pre Basarabia tot nu qice nimic.
Asemeni la 5], Ianuarie 1878 D- Calimachi Catargiu, Agentul
cu
ţării la Paris, comunică Ministrului săi că: având o convorbire
fi
i-ar
Lyons
Lord
oraș,
el
Ambasadorul Marei Britanii dintr'ac
forte
fi
ar
a
Români
din
spus că a aflat cum că opiniunea publică
Rusia, ar
mișcată de svonul ce s'a respândit prin diare, adică că
era aprope
avea de gând să câră în proectul de tractat de pace ce
într'acelaşi
să se închee reluarea Basarabiei; dar %-a comunicat
adevădespre
Londra
la
nică
acolo,
timp că nu se scia nimic nici
a terși
păcii,
rea
încheie
la
Rusia
ratele pretenţiuni ce va formula,
e
privitor
ţie
informa
o
nici
minat declarând că nu putea să'i dea
.
privinţă
estă
la Basarabia și la intenţiunile guvernului săi într'ac
deinteres
“Pot de o dată i-a spus că i s'a părut vrednică de mare
voe.
bună
de
ceda
va
nu
că
claraţia guvernului
streine al reIn ceea ce privesce Francia, Ministrul afacerilor

chi Catargiu,
publice, într”o convorbire ce a avut cu D-l N. Calima
de la. 5/is lama,
telegra
care a fost comunicată Ministrului prin
solicitărei
urma
în
nuarie 1877, a comunicat agentului nostru,

privesce consale d'a sprijini drepturile României, că în ceea ce

pretenţiunile Rusiei,
diţiunile păcii, guvernul săi nu cundsce încă

e de cât sgoşi că în cazul special privitor la România nu cunâsc

bănueli nu se
motele împrăsciate de giare, ast-fel că pe simple

Puterilor, în casul
pâte formula o opiniune. Crede însă că rolul

.
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în care Rusia le va, comunica pretenţiunile sale, va fi Za apăra
pe cât va fi prin putință starea de lucrură creată prin tractate, şi că într'asemenea caz Francia

nu va lipsi da

se uni

cu Austria, Englitera şi fără îndoială, și cu Italia. Pân'atunci *
însă guvernul s&ii nu pâte să ia nici o iniţiativă.
Pân'aci aflarea adevărului în privința chestiunei Basarabiei și
a relațiunilor dintre Romănia și Rusia sa mărginit numai la cerere de informaţiuni și de sprijin, la pipăirea terenului și la preparative pentru o campanie mai activă. De aci încolo starea de
lucruri ia o formă mai accentuată, relaţiunile gingașe și jenante

dar corecte devin din i în qi mal reci și mai puţin amicale, cerul politic începe a se întuneca, furtuna mugesce din depărtare,
raporturile dilnice dintre Români și Ruși devin din di în qi mat
puţin bine-voitore, ma! încordate, mai agresive,și acestea, tâte,
nu din causa n6stră, care am păstrat tot atitudinea de mai nainte,

ci din causa autorităţilor militare și civile ruse care ai găsit decuviință să ne trateze apr6pe ca pe o ţ6ră ocupată milităresce
dacă nu chiar subjugată.
Ca să limpegâscă într'un fel situaţiunea, la 11 Ianuarie Ministrul afacerilor streine al României a trămis Baronului Stuart
Agentul diplomatic al Rusiei, o lungă notă prin care îi punea în
vedere cu curtudsie, dar cu 6re-care amărăciune, starea de lucruri ce exista, și prin care i comunica că, pentru a facilita relațiunile dintre guvernul român și Curtea, imperiala rusă, pe de o

parte, iar pe de alta cu capul armatei de operaţiune din Turcia din
Furopa, a însărcinat pe generalul |. Ghica să plece la St. Peteisburg în cahtate de trimis extraordinar al M. S. Domnului nostru

pe lângă M. S. Împăratul, și pe colonel Arion să se ducă la Ka-

zanlic ca comisar general pe lângă Marele Duce Nicolae şi ca de-

„plin împuternicit d'a lua parte la deliberări Și d'a subserie instrumentele de armistițiii și de pace ce sunt pe cale dia se încheia cu
Turcia,
Tot de o dată a enumerat drepturile ce avea România d'a lua
parte la acele deliberări, ca una ce a declarat răsboiti separat
'Purciei, pentru motive cu totul deosebite de Rusia, ca
una, ce în ..
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prima, fasă a r&sboiului s'a bătut deosebit și pe câmpuri deosebite cu Turcia, și ca una ce atunci când sa bătut alături de Rusia,

în urma. unei invitaţiuni specială ce i a adresat Marele Duce, armata sa s'a bătut sub comandanţi deosebiți, urmând numai un
plan comun, şi și-a făcut datoria cu devotament, energie şi o vitejie, căreia a făcut omagiii în nenumărate împrejurări solemne

însuși M. Ș. Împăratul precum şi Marele Duce.
Ca răspuns la acâstă notă, Baron Stuart comunică personal
D-lui Kogălniceanu chiar în aceiași di, adică, în diua de 11/23 la
nuarie, că generalul Ignatielt va sosi în curînd la Bucuresci, mer”
gând spre cuartierul general, și că pân'atunci râgă pe M. Sa Domnul să nu plece din Bucuresci, spre Calafat cum avusese de şgând,
ci să stea, să priimâscă în audienţă pe trimisul imperial, care va
avea, să remită A. S. o serisore din partea M. S. Împăratul.

Acestă misiune a Contelui Ignatiefi, anunțată. într'un mod atât

de solemn de către Agentul diplomatic rus, produse în Bucuresci

o sensație extraordinară și o revoltă unanimă, căci tâtă lumea se

aștepta ca cu acea, ocazie să se dea pe faţă intenţiunea Țarului
d'a ne răpi Basarabia. Ac6stă revoltă fu și mai vie atunci când
se lăţi scirea că Principele Gorceacofi, anunțând generalului|.
Ghica că Contele Ignatieit a plecat spre "Guartierul general al Marelui Duce Nicolae, i-a comunicat că la trecerea sa prin Bucuresci va remite M. S. Domnului o serisâre și va fi însărcinat să
ia, înţelegere prin vii graiii cu M. $. în privinţa srmisiunei cu care
era însărcinat printr'acea, seris6re.
Situaţiunea României era forte dificilă, covârșitor de grea și

atât de impovărătâre, în cât, după cum resultă din depeșa D-lui
Bălăceanu de la 13/24 Ianuarie 1878, guvernul Austro-Ungar nu
credea că, în starea în care se găseai relațiunile n6stre cu Rusia,

noi Românii o să fim întradevăr hotăriți da refuza cedarea Basarabiei. El își închipuia numai că veleităţile nostre de resistență.
ati drept unic scop pe acela d'a smulge Austro-Ungariei o decla-

rațiune, din dosul căreia să putem dice Rușilor : noi vrem să vă
cedăm Basarabia, dar se opune Austria. Din causa acestei pă-

nueli, (sugerată pâte de ambasadorul Rusiei din Viena, N. A.),
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Austro-Ungaria, nu se va pronunța de cât în urma unui act formal din partea n6stră,

Vedeţi câtă deosebire e între actele diplomatice oficiale şi ofici6se schimbate între guvernul român și Puterile streine, atunci
când a fost în desbatere chestiunea Basarabiei,şi între afirma-

țiunele făcute și crânipeile de acte reproduse de broșura:

Ori-

ma de la Livadia ? Faţă eu actele mai sus reproduse, care sunt
culese în resumat dintr'o carte verde a Ministerului Afacerilor
streine, tote acusațiunile de duplicitate și trădare imputate de acel
pamflet D-lui 1. C. Brătianu, cad de sine, sunt respinse cu desgust.

Pentru ca să micșoreze întru cât-va desastrudsa, impresiune ce
a produs în publicul român vestea misiunei extraordinare a Contelui Ignatiefi, Împăratul și cancelarul, în întrevederea ce acordâ

Principelui Ghica în diua de Sâmbătă 7/19 lanuarie 1878, ca r&spuns la, cererea categorică ce le făcu trimisul nostru, d'a trata Şi
semna condiţiunele armistiţiului și ale păcii, îl asigură că interesele române vor fi puternic sprijinite la încheierea păcii, că independenţa ne era asigurată, și că țâra va fi cu prisos despăgubită, de tote sacrificiele ce a făcut prin dobândirea Dobrogei, dar
amândoi nu se opriră d'a adăoga că le va fi peste putință d'a admite ca România.

să ia parte

la conferințe, pentru că indepen-

dența sa nu era recunoscută încă de Puterile europene şi că ea,
mar putea să aibă o posiţiune limpede atunci când sar aduna un
congres european care să examineze 6re-care din condiţiile păcii.
În ceia ce privesce Basarabia, amândoi s'a pădit d'a dice ceva.
Abia, Contele Orlofi, ambasadorul Rusiei la Paris, într'o convorbire ce a avut cu D-l Calimaki Catargi la 12',, Ianuarie, vorbind de acea afacere, a dis în ceea-ce privesce 'emoţiunea ce a
produs în România svonul cum că Rusia, va relua Basarabia, că

D-sa, de și n'avea informaţii sigure într'acâstă, privinţă, precum
şi în privința diverselor condițiuni puse în vederea Turcilor
cu

ocazia desbaterei condiţiunilor păcei, totuși nu se pote opri
de
a-și exprima o părere personală într'ac6stă privinţă și d'a spune

că credeîn probabilitatea unei asemeni cereri, pentru că la Is-

mail și prin împrejurimi sunt un mare

număr de amintiri și de.
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monumente
ale luptelor glori6se care fac să bată inima ori-cărui
rus ; că cedarea Basarabiei care reamintesce congresul din Paris,
a costat pe Huşi mai mult de cât distrugerea flotei sale ; că Îm-

p&ratul Alexandru da personal o mare importanţă acestei chestiuni, şi că ea a fost pote o causă principală care a hotărît declararea resboiului. La obiecţiunea ridicată de agentul României care a dis că, consideraţiuni morale nu mai puţin seri6se ne
legă pe noi Românii de acea parte din patrimoniul nostru, că în
Românias'a pus mare temeiii pe gâranţia coprinsă. în convenţia.

din 4 Aprilie, că încredători în acea asigurare, n'am menagiat.
nimic în ceea-ce privesce sacrificiele ce am făcut, şi că acum ar

fi fârte dificil ca guvernul să înduplece ţâra d'a priimi un sacrificiti atât de dureros; la tâte aceste obiecțiuni, die, ambasadorul
a răspuns că : în ori-ce cas acel teritorii nu e de o importanţă:

atât de mare pentru România, și că fără de îndoială o să prii"nâm în schimb o compensațiune forte mare.
Cum vedeţi, Rușii aii avut neomenssa tărie de inimă d'a ne sili
prin căi piedișe ca să le dăm mână de ajutor ca să bată pe Turci
şi să iasă victorioși dintr'un r&sboiii care a avut ca, principal motiv hrăpirea Basarabiei; cum am dice ne-a făcut să'i ajutăm ca.
să ne smulgă din stăpânire o bucată din corpul nostru, un mădular din ființa n6stră, un os din 6sele nostre, şi după aceia, ca
odiosul să fie complect și să trecă, peste tote limitele, nu s'ai sfiit.

d'a ne prepara încă un rol, pe acela de Iuda, şi d'a ne îndemna.
prin înşelătâre promisiuni să vindem pe fraţii noştri în schimbul:
unei largi compensațiuni |]. .
Cu tote acesteaîn procedarea lor șirâtă au procedat cu 6re-care

măsură, ne-aii luat cu încetinelu, ne-ai deprins de o cam dată cu
ideea perderei Basarabiei prin vești răspândite prin diare, pe care
diplomaţii lor le tăgăduiati saii le ignora; după aceia 'și at mai

deslegat limba şi aă început să facă jumătăţi de mărturisiri ascunse încă după paravanul lui: se dice: pe urmă, după.ce a plecat.
contele Ignatiefi spre Bucuresci și s'a apropiat momentul desnodemîntului, atunci și-aii deslegat limba cum trebue, ai aruncat.
masca după ochi și ai început să facă declaraţiuni categorice,
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mărturisiri brutale, destăinuiri singerinde și în cele din urmă ai
terminat prin a ne pune pistolul în piept și-a ne cere: Basarabia
saii viața cu o violentă uimitâre.
Intr'o nouă convorbire ce a avut cu Principele Ioan Ghica a
doua qi după plecarea lui Ignatieit, Impăratul și cancelarul săii nu
ai mai găsit de cuviință să păstreze 6re-care măsură și Gre-care
forme de menagiamente, ci i-ati făcut cunoscut în mod categorie

că aveai intenţiunea d'a relua Basarabia până la braţul Kilia și că,

în compensație ne vor da Delta, Dunărei și Dobrogea până la Kiu-

stenge. Ca să fie și mat erudi în brutalitatea lor, aii mai alergat şi
la, arguţii, aii început să spue că Basarabia a fost dată Moldovei
iar nu României și a, fost smulsă Rusiei de tractatul din care n'a
mai rămas nimic. « Am fi proști, a adaos cancelarul, daca am păstra numai noi în ceia ce ne privesce şi în detrimentul nostru, acel
tractat ce s'a, căleat de toţi». Impăratul s'a mărginit a dice: «Revendicarea Basarabiei e pentru Rusia o chestiune de onore și de
demnitate naţională ».
In deșert representantul României a spus că retrocedarea s'a
făcut Moldovei fără nici o condiţiune, că acest territoriă e o bucată din corpul nostru, o posessiune ce ne aparţine ab-anftiquo,
şi că luarea, sa ar provoca nisce complicaţiuni cu urmări extraordinar de grave. Ca întâmpinare la tte aceste drepte argumentaţii, Impăratul și cancelarul săi La, făcut să înțelegă prin nisce

expresiuni curtenitore dar categorice, că Basarabia era cu desăvîrşire perdută pentru noi și că generalul Ignatieft era însărcinat
d'a trata direct cu M. S. Domnul modul reluărei sale.
Pe când faciă cu guvernul român cel rusesc întrebuința volnicia și amenințarea, și ne silea ca să dăm Basarabia, de frică, față
cu puterile cele mari cânta pe altă strună și spunea fără de nici o
rușine, cum că acâstă chestiune era, deja regulată între dânsa și
nol și că deja, am consimţit la retrocedare, La aceste svonuri Ministru Afacerilor Streine a răspuns comunicând agenţilor săi că

Românii nu sunt agenţi provocatori, nu spun una, și apoi fac alta

și nu precupeţesc pământul patriei lor ; că guvernul român ţine

să aibă o atitudine francă și leală, că nu cere altora de cât ace-
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îași atitudine şi nu va consimțţi nici o dată să stea la ușă și să ascepte în genunchi decisiunea congresului.

«Independenţa am căpătat'o prin vitejia soldaţilor noştri, prin
sacrificiele făcute de întrâga naţiune și prin înţel6pta şi priceputa
conducere a Capului Statului. Impăratul Rusiei deja a. recunoscut
acea independenţă, puind Steaua României și Virtutea militară pe
peptul săi; prin urmare Rusia e angajată faţă de noi și e obligată
a ne conduce singură în cenaclu curopean, a stărui să ni se recun6scă, acea independenţă, atât de scump plătită și a ne păstra singură întregimea teritoriului, conform angajamentului ce 'şi'a luat

prin convenţia de la 4/16 Aprilie 1878».
Pledoriele fură frumâse și apărarea curagiosă, notele și depeşele serise cu înflăcărea, celui mai aprins patriotism, dar tote vorbele fură de clacă, tâte încercările de convingere rămase zadar-

nice şi tote năzuinţele pe lângă cele-alte Puteri europene fură de
prisos, căci atunci ca şi în tot-d'auna cel slab fu jertfit în favorea

celui mare și puternic.
Principele Goreeacoff, într'o întrevedere ce a avut cu Principele
[. Ghica, la 16 Ianuarie, la tâte argumentările invocate de trimisu
nostru, care %-a reamintit convenţia de la th Aprilie 1877, precum si depeșa din August, intrarea. Românilor în foc atunci când
Rușii se alai în mare primejdie, eroismul ce aii desfășurat oștenii
xomâni şi sacrificiile ce a făcut națiunea întrâgă, tote pentru a
salva, ondrea Rusiei, a răspuns într'un mod nervos şi nerăbdător,
„că ori-ce vorbă e de prisos, că nu admite discuțiune într'acestă pri“xinţă, că nu vrea să ţie semă de nici un argument și că Românii se
găseaii în faţa unei necesităţi politice, ce prin nimic nu se putea
înlătura. Omenii politici a României trebue să privescă lucrurile
-din acest punct de vedere, să se gândâscă mai departe, să cugete
mai matur, să. renunţe la o campanie în contra Rusiei și să nu mai
agite Europa întrâgă prin trimişi speciali în: contra Rusiei, căci
„acest joc era, frte primejdios și în stare d'ai înstreina, simpatiele

Împăratului. Să se mulțumescă Românii cu teritoriul ce li se dă în
schimb, care are o întindere şi o importanţă mai mare ca peticelul
ce li se ia, și să fie cu minte, că odată România va. avea să se laude
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cu acâstă-soluţiune. La aceste amenințări și făgădueli, Agentul României a r&spuns că Românii nu vor ceda, ori-ce s'ar întempla, și
că acest litigiti nu se va resolva de bună voe și fără de sgomot, nici

fără dificultăţi şi complicaţiuni.
Acâstă convorbire fiind comunicată în Bucuresci în diua de 1*/26
Ianuarie, produse în sînul guvernului o indignare și o revoltă atât
de mare în cât Ministru afacerilor străine r&spundend a doua di,
nu se putu stăpîni d'a 'și esprima acea indignare și d'a spune căi
era, peste putinţă d'a-și păstra sângele rece faciă cu acea nedreptate. <Ar fi fost echitabil, dise D-l Kogălnicenu ca Rușii să ne

spue intenţiunea ce aveai atuncă când aii încheiat convenţia de la
4 Aprilie, mai "nainte d'a trece armata, nostră Dunărea și d'a se
lupta vitejesce alături de armata rusă la Plevna. Va să qică noi neam vărsat sângele și am sleit resursele ţărei nostre, nu pentru a

câștiga ceva și nică pentru a conserva aceia ce am avut, ci pentru
a pierde. Dacă am fi stat neutri și daca Turcii ar fi eșit biruitori,
de sigur Turcii nu ne-ar fi luat Basarabia. Nu vă vorbesce ast-fel
Ministru; el trebue să aștepte sosirea D-lui Ignatiefi; acum vă vor-

besce Românul, urmașiul acelora, ce aii protestat chiar sub jugul

turcesc contra hrăpirei Bucovinei și a Basarabiei.
Dea D-dei să mă
înșel și să nu serve luarea, acestei fășii de pămînt ce se numesce
Basarabia, drept pretext a o mulţime de mari complicaţiuni».
In urma acestei depeși, Principile Ghica a maj avut o nouă convorbire cu Principele Gorgeacofi, și'și-a, dat din nvi silinţa ca să

abată din calea ce a apucat şi să'l înduplece a fi mai echitabil faţă
cu noi. La tâte argumentaţiele trimisului României,

cancelarul

se mărgini a respunde numai că luarea Basarabiei era hotărâtă

fără gând d'a mai reveni, că nu mai admite discuţiune într'acâstă
privinţă, că ork-ce argumente am opune noi, Impăratul nu pâte

modifica decisiunea, ce a luat care e nestrămutată, și termină povăţuind pe Gmenii noștri politici ca să nu mai trimită represen-

tanţi ad-hoc pe la Curțile streine și să înceteze d'a mai îndemna
populaţiunea, din Cahul și Ismail d'a mai subscrie petiţiuni de protestare. La acest răspuns ce-i fu comunicat prin depeși la 17 Ia-

nuarie, D-l Kogălniceanu răspunse în aceiași di că n'a trimes pe

33

nimeni pe la Curțile streine ca să pledeze causa Basarabiei și n'a
pus pe nimeni să strîngă semnături de protestare într'acea, pro-

vincie. Din contră, consulul rus din Ismail smulge de mai mult timp
„de pe la ţărani adhesiuni în favorea anexării sale. Noi nu avem altă
armă de cât art. 2 din convenţie; cu el ne vom servi, el va fi arma
şi pavăza, n6stră. Daca Ruşii saii însărcinat să ne sprijine interesele, cel puţin să-și aducă aminte că, am jertfit mai bine de dece *
mii din soldaţii noștri pentru ei și că avem dreptul să cerem a fi
consultaţi când e vorba să ne apărăm interesele. Autorităţile ruse
ne trateză ca p'o ţeră subjugată, secuestrându-ne drumurile nâstre

ferate, sub pretext că aii nevoe de ele pentru transportul armatei
lor, împiedecând în mod absolut tot traficul comercial, restrângend
aprâpe până la desființare transporturile celor necesare pentru
întreţinerea, trupelor române concentrate în Oltenia, și provocându-ne ca să eșim din moderaţiunea ce ne-am impus, tra-

tându-ne în modul cel mai puţin tolerabil. Noi răbdăm şi ne mărginim, numai a protesta, ţiind un limbagii care nu e duplicitate,
cum suntem acuzaţi, ci limbagiul ce ţine ori-ce Român fără dis-

tincţiune. Principele Gorgeacoft pâte să se irite contra miniștrilor
români care aii curagiul da-i vorbi ast-fel, dar va fi silit, în ori-

ce caz, să ne stimeze, căci noi, pierdând pămîntul nostru, nu vrem
să pierdem şi onorea nâstră.

v. v.

i

3

IV,

Misiunea Contelui Ignatieft pe lângă M. Sa Domnitorul

României.
Într'acest timp întrega societate română era frământată de o
îngrijire, un neastâmpăr, o ferbere și o agitaţiune extraordinar

de mare, și sosirea Contelui Ignatieft era așteptată ca o calamitate ce nu se pâte înlătura, ca o ciumă, o holeră, o inundație, sati
un încendiă de care nu poţi să scapi, și care fatalmente te va
ajunge dintr”un moment într'altul. Îngrijurarea se mărea şi prin
faptul, că în loc d'a pleca de unde aă venit, sosâii -mereii din Rusia trupe prospete, care în loc d'a trece Dunărea, se stabilâi în

ţeră și luai posiţiuni pe teritoriul nostru, ocupând mai ales tâte
punctele strategice vecine cu cursul din partea de mijloc a rîului

Argeș și cu drumul dintre
„Pe lângă acâsta începu
măr forte mare de oficeri
se porte cu 6menii noștri
cea pacinică a capitalei, cu
și se încercară să provoce

Titu și Golesci.
:
să se grămădescăîn Bucuresci un nusuperiori și inferiori, care începură să
din societate, şi chiar cu populaţiunea
o aroganță și o ţănţoșie extraordinară,
scandaluri prin localuri publice, să ia

în batjocură armata nostră, să'și ridă de oficerii noștri și să se
laude că în curînd Ruşii vor desarma armata română şi vor lua
Basarabia, cu sila.
-
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Se răţoiati ei în bună voe, pentru că ofițeri români mai nu se

păseaii în Bucuresci, t6tă armata română fiind concentrată în Oltenia, şi cei care se găseaii în fruntea micei garnis6ne ce pădea

cazarmele şi în serviciul Ministerului de răsboiii, aveaii ordin să
evite pe Ruși, sănu frecuenteze localurile publice frecuentate de
dânșii și să r&spundă la, ori-ce atac eventual prin cel mai suveran
dispreţ. Același lucru făcu și lumea civilă. Tâte salnele fură închise Rușilor, tâte legăturele de amicitie câte se înnodase între
Români şi Ruși fură desfăcute și tote localurile în care petrecea
Rușii fură, părăsite. Un gol mare se făcu între ei şi noi, și ei rămase, în mijlocul unui oraşiă atât de populat și de sgomotos, isolaţi ca într'un pustiii. Acest ostracism îi costă forte mult, dar în
av a
loc de ai desarma îi îndârji şi mai r&ă în contra n6stră, ca şi cum...
ar fi fost prin putință dragoste cu zorul.

Pe vremea acestui răsboi surd dar din ce în ce mai violent şi
mai ameninţător, diplomaţia rusâscă fârte supărată de resitenţa
pasivă dar nestr&mutată ce le opuneam, își da tâtă silinţa ca să
miceșoreze efectul ce ar produce în streinătate călcarea convenției
din 4 Aprilie și să asigure pe Puterile europene că guvernul ro-

mân ar fi avut cunoscinţă de învoiala de Ja Reichstadt încă din
luna, lulie 1877, că atunci când ai trecut trupele Române peste

Dunăre ar fi avut cunoscinţă și chiar probe certe despre existenţa .
sa, şi că prin urmare, trecând

Dunărea,

a aprobat în mod tacit -

reluarea. Basarabiei și că totă lupta ce se arăta că susţinea în puplie contra Rusiei într'acel timp, era numai un act de duplicitate

"pentru ca să'și salveze popularitatea. Aceste învinovăţiri moscovite, din nenorocire, fură colportate cu multă stăruință și răutate de către giarele politice ale oposiţiunii nâstre dint'acele vremuri, de către conducătorii oposiţiunei precum și de broșuri pamÎlete ca aceia întitulată: „Crima de la Livadia“ despre care am
- vorbit în capitolul precedent, care, pentru a sdruncina imensa
popularitate a lui |. C. Brătianu, nu se sfiiaii d'a, compromite înteresele cele mai vitate ale ţărei._
Pe de altă parte ambasadorii ruşi făceau la Viena, Berlin, Pa-

ris și Roma, 6re-care destăinuiri în privinţa 6re-căror clause din
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viitorul tractat de pace şi asigurati pe puteri că, la încheerea păcii, va, cere Turciei : independenţa României și compensatii de teritoriii, fără altă explicaţiune, căci retrocesiunea Basarabiei era,
o afacere arangeată între guvernul român și cel rusesc. Acești diplomaţi nu s'aă sfiit d'a, afirma că D-l Kogălniceanu nu s'ar fi împotrivind la schimbul Basarabiei cu Dobrogea și că ar fi de părere
să o cedeze pentru ca, să înlăture ori-ce causă, de conflict. At mai |

spus că partidul conservator asemenea nu s'âr fi opunând la retrocedare, dând ca dovadă conținutul 6re-căror gazete de oposiţie,
care pledaii pentru o învoire prin bună înțelegere, consimţind Ia,
cedarea Basarabiei în schimbul unei mari porţiuni din Dobrogea,
o parte din sangiacul Vidinului și o însemnată sumă de bani ; iar
Austro-Ungaria n'ar mai avea nică un interes d'a se mai teme de

intrarea Basarabiei iarăşi în mânele Ruşilor, de îndată ce gurile
Dunărei, atât de necesare pentru traficul comerciului austriac, ar
fi date prin tractat României.
meșteșug,
mult
cu
combinate
și
Fâte aceste pledoarii șirete
avură ca efect înrădăcinarea în opiniunea publică europenă, cum

că noi în chestiunea. Basarabiei am fi jucând numai o comedie, că
cedarea. sa era de mai mult timp un fapt împlinit, și că t6tă lupta
guvernului, de și în aparenţă desperată, era numai o prefăcătorie.

De acâstă părere fu may cu sâmă guvernul Austro-Ungar ; ea fu
pusă în vederea guvernului român în diua, de 20 Ianuarie (1 Februarie) 1878, prin depeșa ce trimise ministrului săi D-l Agent
diplomatie
lucru.

I. Bălăceanu, care. pentru a doua 6ră

repeta, același

Iată conţinutul acelei depeși :
«Dacă Austro-Ungaria va ţine cu ori-ce preţ, ca să, se declare
Dunărea, neutră până la, Marea, Nâgră, Rusia nu va mai avea ne-

voe să ne câră Basarabia, devenindu-i inutilă, și pote ar consimți
- să renunţe la ea de bună voe, mai ales dacă ne vor vedea hotărâţi a rezista până la sfârșit. Ea însă, după cum e asigurată, nu ne
va face ondrea d'a crede că suntem în adevăr deciși a rezista».
Cum vedeţi, Austro-Ungaria șovăia, n'avea încredere în noi, diplomaţia rusescă reușise să “i sgudue credinţa. Numai Anglia pe
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atunci se arăta nestrămutată în hotărirea sa, își arma flotele, își
concentra armatele, vota credite, făcea demonstraţii, şi prin DWitte, Agentul săi diplomatic la, Bucuresci, îndemna, pe guvernul
român ca să persiste în rezistenţă și să refuze ori-ce compromis,
promițând tot sprijinul guvernului săi.
In mijlocul acestor frământări sosi în fine în Bucuresci, în diua.

de 18 Ianuarie?)

și contele Ignatiefi, cel așteptat cu atâta nerăb-

dare şi așa de mare îngrijurare, și de îndată, ce sosi, cam pe sub

s6ră, el trase de la gară drept la localul Agenţiei rusescă din Calea Victoriei ce se numea, pe atunci: Podul Mogoşoiei, și a doua,

di de.dimin6ţă, ceru printr'un dragoman al Agenţiei, audienţă la
M. Sa, ceea ce i se acordă pentru aceiași di la ora 5 d. a. După

ce îndeplini acestă formalitate, Contele în diminâța acelei dile
merse la, Ministerul Afacerilor streine și avu o lungă și forte vie
convorbire atât cu D-l M. Kogălniceanu cât şi cu D-l [. C. Brătianu care ca cap al guvernului ţinu să fie de față la desbaterea,

unei chestiuni atât de importantă și de ardătâre.
De acolo se întârse pe la amiadi la localul Agenţiei, și cu câteva minute mai nainte de ora, cinci după amiadi, porni în trăsura,
închisă a Agentului spre Palat. De îndată ce se lăţi scirea în publie că audiența contelui la, palat va, avea loc într'acea qi la ora sus citată, se formâ cu mult mai 'nainte în dreptul palatului o aglomerare de lume, care aşteptă mai multe ore în picidre ca să
vadă pe acel teribil om de Stat, care aducea cu sine fericirea,
- sai nenorocirea patriei, pacea sati r&shboiul, sârele sai furtuna.

EI sosi, cum am dis, într'o trăsură închisă, și fu v&dut numai de
"cei din curtea Palatului, care pe atunci era o piaţă deschisă, prin
care se făcea comunicaţia cu strada Stejarului.

Audienţa ţinu cam lung, aprope de două ore, dar lumea de afară,
nu fu nerăbdătâre; ea aşteptă ca, să vadă fipura ce va avea, contele la. eşire, și din trăsurile sale să ghicâscă aceia ce s'a petrecut
în întru. La intrare el părea ţanţoș și înțepat, dar la eșire pierduse
mult din țănțoșia sa, ba încă părea, necăjit, contrariat, şi abia stă1) Data e pusă după aceea din Notele privitore la Domnia

Regelui

Carol.
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pânindu-și mânia, ce de sigur clocotea în pieptul săil. Dintr'acâstă.
repede privire, cei din apropiere de intrarea în palat, at ghicit că.
în interiorul săi nu sai petrecut lucruri tocmai limpedi și senine, ci aii avut loc scene ameninţătâre de furtună și chiar într'acea, sâră s'a împrăsciat în oraș svonul că între Români și Ruși
va, isbucni in curând un mare conflict care îngrijură pe toți, dar:
nu înspăimântă pe nimeni.
Într'adevăr publicul nu s'a înșelat, în audiența ceaavutloc,na
fost linisce și pace, ci a domnit o furtună violentă, abia calmată.
de convenienţele diplomatice, protocolul Curţii și distanța ce în

tot-V'auna există, între un Domn stăpânitor al ori-cărui Stat cât.
de mic ar fi și un trimis extraordinar al ori-cărui mare suveran

ar fi. În audiența de diminsţă, Ministrul afacerilor străine priimise din mâna. contelui Ignatieit o notă din partea Principelui

"Gorceacoff, care imediat fu comunicat și chiar se găsea în mânele M. Sale Domnitorului. Iată conţinutul acelei scrisori :
St.

Domnule

Petersburg,

11 Ianuarie

1878.

Ministru,

«M. S. Împăratul crede c'a sosit momentul d'a limpedi 6re-care
neînţelegeri ce deja am fost în posiţiune d'a aborda în termeni ge-

nerali cu Excelenţa, Vostră în privinţa păcii viitore.
«Pentru a le înlătura, Augustul mi Stăpân trimite pe adjutantul.

stii general contele Ignatieff la Bucuresci. El vă va expune vederile cabinetului imperial. Excelenţa Vostră cunâsce deja direcţiu-—
nea generală. Ea scie-că noi dorim să facem pentru România. tot.
ce ne va fi prin putinţă pe tărimul diplomatic. Dar scie asemeni:
că noi avem interese și drepturi de apărat, faţă de care nu putem să admitem nică o transacţiune.
«Ceia, ce așteptăm de la guvernul român, este o apreciare justă.

și rațională a situaţiunei sale și a n6stră. Pe acestă cale pot să se
perpetueze și să se consolideze tradițiunile ce unesc România de
Rusia. Ț6ra vâstră îi datoreză tot trecutul săi, și cred că tot în
Rusia va găsi cel mai solid sprijin în viitor.
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«Puii mare temeiii pe înnalta inteligenţă a Excelenței Vestre
și a D-lui Președinte al Consiliului, şi comptez că veţi face să prevaleze vederile înnalte. ale 6menilor de Stat faţă cu pornirile și
patimele de partid, într'un moment care pote să fie decisiv pentru relaţiunile dintre ambele nâstre State».

Gorceacoii
Acestă notă care pomenea de servicii aduse de Rusia României
în trecut, servicii care aii făcut-o să piargă Bucovina și Basarabia
și să îndure brutalităţile și aroganta presiune a, unui Zaltutchin,
Riicmann, Daşcov, Kotzebue, Duhamel ete., abia, a doua, qi după
marele și hotărâtorele servicii ce adusese România Rusiei în faţa
Plevnei, supără forte mult pe M. Sa, precum îl supărase şi stăruinţa, ce pusese baronul Stuart de a '] face să renunţe Ia voiagiul
ce proectase să facă la Calafat, spre a, se vedea iarăși în mijlocul
armatei sale victori6se, și acesta numai pentru a aştepta sosirea
contelui Ignatiefi, care avea să “i comunice nisce ameninţări cât

se pote de puţin deghizate.
Contele Ignatieff fiind priimit în sala tronului (cea veche din
faţa stradei, căci cea nou încă nu fusese clădită), mai întâi de
tâte, remise M. Sale o scrisore din partea Împăratului, care avea
coprinderea următâre :
«Am încredințat adjutantului general contele Ignatiefi, misiu-

nea de a se explica lămurit cu Ministerul A. V. în privinţa câtor-va
chestiuni ce sunt în legătură cu negociaţiunile păcii. Contele Ig-

natieft cunosce gândurile mele, sentimentele de afecţiune ce mă
legă de A. V. și interesul simpatic ce port României. În acest sens
el are instrucţiuni d'a ajunge la o înţelegere, prin care cred că acestă ţ6ră va găsi în viitor, ca, și în trecut, cel mai bun gagiit a] siguranței și prosperității sale. Contez forte mult în concursul personal al A. V. ca, să se înlăture obstacolele ce consideraţiuni de
partid ar putea să creeze.
«Rog pe A. V. să priimâscă încredințarea, sincerei mele afecțiuni».

”

Alexandru

4
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„. Din eoprinsul acestei scrisori, se vede lămurit, că mare ră ai
făcut ţărei acei care aii răspândit: svonul cum că cedarea Basarabiei a fost hotărită chiar de la întrevederea de la Livadia şi că
guvernul opunea resistenţă la înapoiaărea sa, numai de formă, nu-.
mai ca să salveze nisce interese politice. Precum vedeţi Rușii ai
făurit dintr'acest mijloc de luptă dintre partide o armă ascuţită
cu care isbeaii interesele cele matrvitale ale ţărei.

Citirea acestei scrisori în care ameninţarea era abia deghizată,
supără forte mult pe M. Sa, și '] se6se pentru un moment din calmul şi sângele rece, care în tot-d'auna a fost virtuţea Sa cea mai
mare, dar numai pentru un moment, căci imediat, avu îndestulă
putere să se stăpânescă, să 'Și recapete sângele rece, și cu min-

tea Sa lucidă și raționamentul Si clar și neinfluențat de nică o
iritare, ascultă lunga cuvântare ce ţinu după remiterea sa contele,
cuvântare care nu era alt de cât o parafrasare forte prelungită a
scrisorii Principelui Gorceacoif adresată D-lui Kogălniceanu.
După ce'l ascultă, cu răbdare și sânge rece până ce 'și termină
discursul și 'l audi enum&rând tote bine-facerile făcute de Rusia
României în trecut, precum și tâte bine-facerile ce avea de gând

să 1 mai facă în viitor, M. Ș. îl întrebă scurt și fără preambuluri
dacă guvernul imperial e hotărît să pue singur pe tapet chestiunea

unei rectificări de fruntarii ? La acâstă, întrebare contele Ignatieft?
răspunse că Împăratul ține personal ca Basarabia, să fie înnapoiată Rusiei direct de către România.
„— Nu sunt de acâstă părere, răspunse M. S. şi sunt convins că

există în imperiul rusesc un curent politic forte influent, care nu
purcede de la Împăratul, care lucreză fără scirea Sa la sulevarea,
unor asemenea pretenţiuni și care 'și dă tote silințele ca să ţie în
depărtare persâna Împăratului. Voi serie întracest sens M. Sale,
căci nu pot să daii adhesiunea, mea la cesiunea Basarabiei.

În deşert se încercâ contele Ignatieft să "i dovedâscă că sehimbul Dobrogei e un câștig pentru România, în deşert îi enumărâ el
pericolele ce ar înfrunta, M. Sa, și ţâra, fiind în conflict cu Rusia,
și în zadar îl rugă, cu ardâre ca să aprecieze marele fol6se ce ar
trage fiind mână în mână cu o putere atât de mare, căci nu fu chip
x
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să schimbe opiniunea, M. Sale. Asemeni în deșert prelun gi audiența
până la. şâse ore și jumătate, îi comunică condiţiunile păcii și anunţă, că mai târgii se va aduna o conferinţă înnaintea căreia
ori-ce alte cerințe ale României vor fi susținute cu căldură de
Rusia, căci M. Sa rămase nestrămutat și persistă în declaraţiunea,
ce făcuse d'a nu ceda; Basarabia cu ori-ce preț şi d'a supune cererea, Împăratului făcută prin organul săi, la apreciaţiunea Cor-

purilor Legiuitâre, sigure în cădere d'a se rosti, în conformitate cu
Constituţia, în privinţa, înstreinării unei porţiuni de teritoriu,
Chiar întracea seră M. S. avu o lungă convorbire cu D-l ]. C..
Brătianu, și amândoui fură de acord da rezista cu ori-ce prei, d'a
nu ceda până ce nu se vor slei tote mijl&cele ce se vor găsi pentru
a evita acâstă, pierdere șşi până ce nu se va rosti Europa într'o

conferinţă întracestă privinţă. Autorul notelor relative la Domnia Regelui Carol, pretinde că D-l M. Kogălniceanul Ministru Afacerilor streine ar fi exprimat a doua-di părerea că ar fi fost bine ca
să se prepare mai din vreme publicul cu ideea, cesiunei, care prin
nimic nu se putea evita, și că M. Sa, s'ar fi opus din răsputeri, invocând: opiniunea, mai sus-citată.
În sera acelei dile d'a doua, contele: Yenatiefi mâncâ

la Palat

împreună cu perechia princiară, și în tot timpul mâncării întreţinu cu mesenii

o conversaţie forte viue, spirituală, sem&nată cu 0

mulţime de anecdote picante, dar despre politică și despre chestiunea ardătore ce 'labătusă pe la Bucurescă nu făcu nică o pomenelă. Abia pe la finele mesei spuse în trâcăt că armistițiul definitiv

ȘI preliminările păcii se vor încheia îndată ce Rușii vor ajunge în

apropiere de Constantinopole, și că peste o lună saii pâte şi mai
târdiii se va încheia pacea definitivă care va crea statul bulgar.

Ajungând cu discuţiunea la acel punct, adăogâ cu un ton mai

încet, ca cum ar fi vrut să spună ceva cu totul confidenţial, că cu
ocazia, alegerei Principelui noului stat, Împtratul Rusiei ar fi fost
fârte bucuros să susţie alegerea Măriei Sale, și 1 întrebă dacă, în
presenţa. unei asemenea eventualităţi, ar priimi ca pe lângă tronul României să aibă sub'stăpânirea, sa și trenul Bulgariei. M. Sa,
înțelegând unde vrea istețul diplomat să aducă lucrurile, răspunse
.
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evasiv şi schimbâ numai de cât tema convorbirei ca să nu se an_

gageze prea mult într'un sens saii altul într'acestă chestiune.

Contele care vrea să trecă drept încăpăţinat, lăsă ce e dreptul
baltă tronul Bulgariei, dar abordă de astă dată chestiunea Basa-

rabiei, și, urmând iarăși intenţiunea d'a linguși amorul propriă al.
M. Sale, spuse așa fără de veste, că în ceia ce privea Basarabia.
'şi-a format convincţiunea, că Miniștrii ar fi mai dispuşi în favârea.
unui schimb de cât M. Sa, și că t6tă dificultatea ar proveni numai de la opunerea M. Sale. La acestă insinuaţiune M. Sa r&spunse

cu un ton serios și sever că Miniştrii Săi ca-și M. Sa simt greutatea imensă a, responsabilităţei ce 'și iati, dar cu t6te acestea toţi
cu toţii mână în mână își iat asupră-le acâstă povară fără ca să
existe o codire sait o părere contrarie. După aceia dădu mai multe
detaliuri în privinţa situaţiunei interidre și a. dificultăţilor ce vor
resulta, pentru EI. şi șera Sa în urma cedării Basarabiei.
La acest tabloii real și basat pe probabilităţi sigure şi desbră-

cate de ori-ce ilusii amăgitâre, contele răspunse făcînd la rîndul:
săi un tabloi optimist din cele mai fantasiste și mai contrarie

realităţii, şi se apucă să zugrăvescă numai în culdre roda un tabloi

ce ar representa viitorul. României în cas când ea ar asculta, poveţile Rusiei, s'ar supune voinţei împăratului şi ar merge în viitor
mână în mână cu marele imperii moscovit și în cea mai perfectă
înţelegere spre realizarea, unui plan măreț și util ambelor state.
Transilvania, Bucovina, Banatul, Mureșiana, și Crișiana. tâte sburară alipite de România pe dinaintea ochilor M. Sale prin lanterna,
magică mânuită de fostul disgraţiat de la Gorni Studen. În adevăr frumos era acel tabloii, dar din nenorocire pentru pictor, era
zugrăvit chiar în diua, în care Rusia își călca, cel mai solemn angajament ce-și luase vre-o dată faţă de România, care sdruncina.

ori-ce altă încredere în lealitatea sa pentru viitor.
A doua di, adică la 21 Contele

Ignatiefi

părăsi

Bucurescii şi

plecâ spre Constantinopole ca să, subscrie instrumentul definitiv

al păcii. Mai nainte d'a porni spre destinaţiunea sa s'aii subscris

la Andrianopole instrumentul definitiv al armistițiului și prelimi-

nările păcii, fapt care avu loc în diua, de 19/34 Ianuarie, în urma
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unei depeşi trimise în ajun de Sultanul Abd-ul Hamid, și a răspunsului ce i a dat imediat Împăratul Alexandru Ii. lată conţinutul
acestor depeși :
«Guvernul meii a telegrafiat la 24 ale corentei plenipotenţiarilor mei pentru a! autorisa să priimescă basele generale propuse
de A. S. 1. Marele Duce Nicolae pentru încheierea armistiţiului și
restabilirea păcii; ai trecut şese dile de atunci, fără ca guvernul

mei să priimescă vre-un răspuns la acestă comunicare. După ce
guvernul mei a priimit pasele generale ale armistiţiului și ale
păcii, prelungirea operaţiunilor militare nu mai pote avea ca con-

secinţă de cât mărirea. suferințelor populaţiunei mele deja prea. |
crud încercată. Fac dar apel la sentimentele de umanitate ale M.
V. 1. şi O rog să bine-voiască d'a da ordine comandanților armatei

Sale ca să suspende ostilitățile».
”

Ă

Abăd-ul-Hamid

La acestă scrisâre Țarul a răspuns în chipul următor :
«Până acum n'am priimit încă scirea că plenipotenţiarii M.V.

ce
aă priimit la, cuartierul general bazele armistiţiului; de îndată

vor fi produse, fratele meii este autorisat să acorde armistițiul.
doSă fie M. V. încredinţată că împărtășesc și eii în mod sincer
ne
rinţa d'a revedea, pacea încheiată, dar îmi trebue, dic chiar:
.
solidă»
- trebue o pace durabilă și
ndru

Alexa

A doua di după acest schimb de depeși ostilitățile încetară cu
totul şi armistițiul fu definitiv încheiat.
din
Acest eveniment care pe Români nuY bucură prea mult,
nosui
Domnul
Sale
M.
causa chestiunei Basarabiei, fu comunicat
care
tru de către Marele Duce Nicolae prin următ6rea depeșe,
organisaţii
sosi în Bucuresci abia la 22 Ianuarie din causa relei

_a serviciului telegrafic din Bulgaria :
păcii
«Te felicit pentru fericita terminare a r&sboiului. Bazele

iii a fost
propuse de noi ai fost priimite de Pârtă ; un armistiţ
ință
consec
în
rog
Te
păcei.
semnat pentru tot timpul negoţierei

dă

să dai ordine ca imediat să înceteze operaţiunile militare şi să te
"prepară ca să ocupi cu trupele tale Vidinul și Belgargicul care

trebue să ne fie date în priimire de Turci. Termenul armistiţiului
Și epoca evacuaţiunei îți vor fi trimise prin poște».

|

-

Nicolae

M. Sa, răspunse la acâstă depeșe prin următorea telegramă
datată din 23|, Ianuarie, care fu redactată într'un consilii de miniştri ce avu loc într'acea di:
«Am priimit depeșa prin care A. V. |. îmi anunţă încheiarea
armistiţiului. Mai întâiii vă felicit din fundul inimei, precum și
brava armată imperială, pentru strălucitele succese și pentru gloriosul resultat ce a obținut. Regret din suflet că nu s'a ţinut la St.
Petersburg compt de rugăciunea ce am făcut ca delegatul român

să participe la încheierea armistiţiului în
al unei naţiuni beligerante și aliată. Acest
într'o posiţiune forte dificilă, față, de ţară.
vinia acestei eseluderi nemeritată, voiii da

calitate de representant
fapt pune guvernul Meii
Făcând reserve în priordine d'a prepara ocu-

parea Vidinului şi a Belgargicului, și voii ţine în gagiă aceste for-

tereţe, precun*și alte orașe după litoralul Dunărei, până la plata
cheltuelelor de r&sboiii și a despăgubirilor ce Turcia datoreză României».
Ă
CAROL.

După aceia, fiind îndemnat mai mult de umanitate și de repulsiunea d'a, mări suferințele unui :nimic deja sdrobit, guvernul ro-

mân dădu ordin ca imediat să înceteze ostilitățile și să intre în
tratative de evacuare a, cetăților și de retragerea trupelor tureesci
spre Constantinopole, și să tratede cu Izet pașa precum şi cu guvernul sârbesc prin al cărui teritorii aveai să se retragă garni_sona din Vidin și Belgargic. După aceia reveni la. chestiunea prin-

cipală ce '! ocupa, la Basarabia, și reîncepu cu vigâre lupta abia,
începută.

V.

Atitudinea Corpurilor Legiuitore române faţă cu CEPE
cedărei Basarabiei.
În diminâța dilei de 21 Ianuarie, |. Brătianu sa dus la Pa:at și
a spus M. S$. că, pe cât cunosce ţera, sa, e sigur că densa nici o

dată nu va consimți să cedeze de bună voe Basarabia ! Deja

s'a formulat la Cameră și Senat interpelări într'acest sens, și că
"X era tâmă să nu intervie din causa acestei surescitaţii unanime

nisce complicaţiuni cu urmări forte grave. Într'adevăr Principele
D. Ghica, capul partidului centru drept, a adresat în maturul corp

în diua de 20 Ianuarie o interpelare, în care între altele dise :
| «Între condiţiunile proectate de pace citite în Camera Comunelor de către ministrul Angliei, se află și următorul paragraf :
Independenţa României cu indemnitatea teritorială suficientă.
Acestă, din urmă fasă putând da loc la diferite interpretaţiuni, și
pentru a înlătura ori-ce comentarii! de natură, de a, pune în îndoială sentimentele bine-voitâre către noi ale guvernului imperial
rusesc, săi a se bănui măcar că Românii ar suferi de buna lor

voe d'a se micşora teritoriul lor de astă-qi, interpelez pe guvern a
face cunoscut Senatului dacă a participat întru ceva și ţera nostră

ca beligerantă, la formularea acestor condițiuni de pace, dacă

acele condițiuni sunt de natură a îngriji pe Români, și dacă gu-

-

46.

vernul ne pâte asigura că integritatea teritoriului patriei nostre,
aşa cum există astă-di, are să fie respectată și menţinută».
Într'aceiași di D-l Profesor V. A. Ureche, deputat al Ismailului
din Basarabia, anunţă în Adunarea deputaţilor interpelarea următore :

«Cunoscute fiind în esenţa lor condiţiele de căpetenie ce Rusia
pune la încheerea păcii cerută de Turcia, mă simt dator dea
„Şi a pune ministerului întrebarea : dacă

veni

a plecat urechea îngri-

Jjurată la neliniscea țărei, în fața. sgomotelor ce se răspindesc în
privința atingerei integrităţii teritoriale a ţărei, integritate garantată de Constituţie și recunoscută și prin convenţia subscrisă de
M. Sa Împăratul Alexandru, puternicul pe cât şi lealul nostru aliat,
de pe câmpul de bătae, și dacă nu crede că e oportună și sosită ora

în care representanța, țărei să fie pusă în cunoscinţă de ceia ce
este sai: nu este real din sgomotele îngrijitore care se întețese pe
t6tă diua în presa străină și Română».
În giua de 21 Ianuarie, senatorul din Bolgrad, iarăși din BasaraDia, a anunțat o nouă

interpelare prin care cerea guvernului să

depue pe biuroul Senatului actele diplomatice privitâre la parti_ciparea la r&sboiii, convenţia în virtutea căreia România a consimţit la acea participare, să răspundă dacă Rusia a cerut României cedarea. Basarabiei în schimbul Dobrogei, şi să explice de
“ xunde vine ideia acestei rectificări de frontieră, căci după art. 2
din Constituţie teritoriul României e nealienabil».
Faţă cu acestă agitaţie M. Sa, ca să evite o mare nenorocire,
trimise în qiua de 22 Ianuarie pe colonelul Al. Candiano Popescu
eroul de la Griviţa, ca să ducă Împăratului următârea scrisore a

M. Sale. Iată coprinderea sa :

«Generalul Ignatiefi 'mi-a înmânat epistola ce M. V. mi-a făcut

ondrea d'a-mi adresa şi 'mi-a vorbit despre dorința guvernului
imperial d'a vedea efectuându-se la încheerea păcii Gre-care modificări teritoriale.

“<«M. V. scie cât de fericit m'am simţit în to:-d'auna d'a-i fi per- -

sonal agreabil, și cât mă simt de mândru că am putut, în cursul

47.

ultimelor evenimente, să “i dovedesc, pe măsura

slabelor mele.

mijlâce, câtă dorință am d'a satisface dorințele M. V.
«Trecutul dar, este un garant sigur de bunele disposiţiuni ce am
da căuta și d'a găsi nisce soluţiuni care ar îi de natură să împace
totul:

«Chestiunele de rectificare a frontierei sunt în- tot-d' auna cele .
mai delicate, pentru că ele ating de aprope susceptibilităţi națio-

nale şi merită prin urmare o atenţiune cu totul particulară.
«E dar de datoria Mea d'a nu ascunde M. V. marele dificultăți
"ce ar întempina în România propunerea. Gre-căror schimbări de:
asemenea natură.

„«Încredător în magnanimitatea. de care M. V. a dat probe atât
de lumin6se când PDensa. a luat în mâni apărarea naționalităților
apăsate din Orient,și când Ea a sciut, prin strălucitele victorii repurtate de armatele sale, să asigure succesul mârei cause al cărui triumf a fost urmat cu o persistenţă atât de generosă de toţi
Suveranii Rusiei ; încredător asemeni în preţiosele asigurări ce
am avut fericirea să culeg din gura M. V., cuteza spera că guver-

nul M. V. va găsi o soluţiune care n'ar micșora demnitatea României, și ar apăra, interesele sale.
«In asemenea cas, M. V. va. vedea crescând încă, dacă e prin
putinţă, sentimentele de recunoscinţă și de devotament de care
sunt pline inimele Românilor faţă de Augusta, Vostră personă».
CAROL

Acestă serisore, precum și depeșa adresată Marelui Duce în
privința, negociărilor cu Rusia, fură supuse în diua, de 23 Ianuarie
în şedinţă secretă Camerei și Senatului, în mijlocul unei ferberi“
și unei surescitaţii

covârșitor de mare

a representanţilor popo-

rului, care declarară că România nu se va lăsa să i se ia Basa-

rabia de cât cu sila,
D-l Kogălniceanu a însărcinat chiar într'acea, di pe generalul

Ion Ghica, să facă cunoscut Principelui Gorceacoff impresiunea
trăsnitâre ce exigenţele Rusiei aii provocat în tâtă ţera, și mai cu
sâmă în Moldova, fără, deosebire de partid ; să: 1 facă atent asu-
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pra faptului că spiritele sunt fârte agitate și, dacă vrea să se încredinţeze, să câră informaţii de la Agenţii șşi Consulii săi din România, care 'sunt în măsură d'a-i da informaţii sigure şi să-l încredinţeze că nu se va, găsi un singur român, din ori-ce partid ar
fi, care ca ministru să semneze actul de retrocedare a unui teri-

toriti care ne-a fost înnapoiat de către Marele Puteri în consideraţia drepturilor nâstre ab-antiguo. S'a mai rugat săi spue că
în calitate de aliaţi leali și fideli, noi ne simţim datori a preveni
la timp de trista, impresiune ce acestă, cerere ar produce în ţeră,
precum și relele consecinţe ce ar putea. să resulte.
Prin depeșa de la 24 Ianuarie, acelaș ministru rugă pe Principelui |. Ghica să comunice Principelui Gorceacoit că, drept răspuns la, propunerea contelui Ignatiefi, Domnul și guvernul Săi ai
răspuns că nu putem să priimim a da înnapoi o parte din ţera
nâstră, care ne-a fost înnapoiată în virtutea, drepturilor nostre adantiquo, şi că aparţine numai Puterilor care ne-ai înnapoiat-o d'a

se pronunţa asupra unei chestiuni care e privită de noi nu numai
ca naţională dar asemeni ca eminamente europeană;
A doua di Principele I. Ghica răspunse că chiar în diua în care
a priimit prima, depeșă s'a dus la Principele Gorceacoli și j-a comunicat durersa impresiune ce a produs în Bucuresci misiunea
contelui Ignatieft, privitore la înnapoiarea, Basarabiei, precum și
intenţiunea guvernului român d'a nu priimi schimbul ei cu Dobrogea și d'a nu ceda de cât forței sai hotărirei Europei.
El a priimit fără a răspunde nimic comunicarea ce i s'a făcut
privitâre la interţiunea guvernului român, și în urma repeţitelor
cereri făcute cu insistenţă de către Trimisul Român ca. guvernul
imperial să se pronunţe, dacă împărtăşesce sai nu părerea, guvernului român, d'a, supune decisiunei unei Conferinţe cererea retrocesiunei unui teritorii anexat României tot prin o conferinţă,
audind acâstă propunere a sărit din loc și a isbucenit strigând:
— Vreţi conferință, vreți certă, vreţi scandal ? fie, le veți avea.
Vă dăm în schimb o compensaţiune teritorială, și după cum îmi
pare, nu vreţi s'o priimiți. Forte bine. Chestiunea. va fi resolvată
alt-unde-va, Acestă cerere însă nu e de competința Puterilor eu-
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puteri.
"ropene, după cum vrea Englitera, contrariii părerilor altor
şi BerViena
la,
terenul
sondat
D-nii Ion Ghica şi Câmpineanu aii
acesta
de
Afară
lin și nici unul nică cel alt n'a priimit încurajeri.
e inutil d'a mai vorbi despre aşa, ce-va.
În urma acestor vorbe, cu tâtă insistența ce a pus trimisul rOmân d'a dobândi un r&spuns mai lămurit, Cancelarul n'a mai vrut
să dea nici o lămurire, şi abia după mai multe cereri stăruitore,
a adăogat numai că : n'are nici un răspuns de dat la comunicația
atence i s'a făcut, că a ascultat numai şi că se mărginea a atrage

ţiunea, guvernului nostru numai asupra celor ce a spus șşi va mai
spune generalul Ignatiefi.
Din acest răspuns sibilic reeşea numai că: în casul în care vom
persista în refusul teritoriului ce ne oferea, ţera va rămâne fără
compensaţiune, că chestiunea retrocedării se va resolva, aiurea,
adică printr'un tractat direct cu Turcia care va retroceda Basarabia tot cum a cedat'o în 1812, adică prin abus, că drept n'avea
ca putere suzerană să dispue de teritorul României, șşi în virtutea,
principiului menţinut în tot-d'a-una în aetele diplomatice schimpate între Turcia și puterile europene, cum că România ar fi făcând
parte integrantă din imperiul otoman. Tot de-odată mai reese
că guvernul rusesc nu va face nici un cas de opunerea. nostră şi

nu va ţine semă de obiecţiunele nâstre la, cererea ce ne-a făcut,

în consideraţie că hotărirea, ce a luat e definitivă și irevocabilă.
Din nenorocire aceia ce a spus Principile Gorceacoff că majoritatea Puterilor va priimi cu indiferenţă, propunerea Rusiei d'a
relua, României Basarabia, s'a realisat pe deplin în cel mai scurt |
timp posibil. Mai toţi miniștri marelor Puteri, după ce mai întâi
at spus agenţilor noștri că nu sciali nimic despre o. propunere
de retrocesiune din partea Rusiei, de îndată ce s'a dat acestă ce-

rere pe faţă prin missiunea, generalului Ignatiefi și prin conţinutul
preliminărilor păcii, marii diplomați mai întâiu ai început să pară

forte uimiţi de îndrăsnla cu care ne opuneam pretenţielor rusesci, apoi ne-ai povăţuit să aşteptăm până la adunarea conferinței și să avem încredere în înțelepciunea, și imparţialitatea ei,

şi în cele din urmă aii început să ne povăţuiască să fim cu minte,
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să nu creăm dificultăţi restabilivel liniștei, să nu ne opunerm unei
puteri mari ca Rusia și să priimim schimbul propus.
Numai Englitera de o cam dată a făcut escepţie, ne-a înbunat
cu câte-va cuvinte încurajatâre, ne-a îndemnat să ne opunem cu
ori-ce preţ, să refusăm Dobrogea și să apărăm Basarabia din tote
puterile nostre, și ne-a promis tot sprijinul săi și probabil și pal
„Austro-Ungariei care lucra în acord cu dânsa în resolvarea ches-

tiunei orientului. Frumâse şi înbărbătătâre ai fost acest6 promi-

siuni, dar din nenorocire tote aceste încurageri și făgădueli ai du-

rat numai atât cât a avut ea interes să dureze, adică până ce a

ajuns la o înţelegere cu Rusia. Pe urmă ne-a, lăsat și ea tocmai
când ne crăpa buză mai mult. Austro-Ungaria fu și mai puţin încurajatâre pentru noi; ea nu ţinu un limbagii tot atât de cate-

goric şi de neșiovăitor, ci, ca în tâte demersurile sale politice, o
scălda, promitea cu gura jumătate, iși exprima tâtă indignarea sa,
dar nu se angaja la nimic. Ast-fel la 24 Ianuarie, chiar după plecarea, contelui Ignatiefi, contele Andrassy spuse D-lui Bălăceanu
că guvernul Austro-Ungar nu considera chestiunea, retrocedărei

Basarabiei ca formulată și că ea trebue să fie produsă înnaintea
unei conferinţe ; unele persâne cred, adăoga

contele

Andrassy,

că nici nu va fi adusă înnaintea conferinței. In altă convorbire
D-sa a spus că ambasadorul Rusiei din Viena ar părea descuragiat și ar fi dis că afacerea Basarabiei e o încurcătură aruncată
de armata, rusâscă în spinarea diplomaţiei sale. Ba s'a încercat
să legene pe agentul român cu speranța că Husia, nu avea nică
măcar speranţa d'a obține Basarabia de la conferință. Ea, adaose
contele, cu regret vo spun, speră so dobândâscă, direct de la

Români.
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Întraltă convorbire comunicată Ministerului la 29 Ianuarie,
contele Andrassy Va însărcinatsăi spună că nu e nică un cuvînt,
adevărat din pretinsa promisiune făcută de Austro-Ungaria la, Reichstadt relativ la retrocedarea Basarabiei. Austro-Ungaria nu
şi-a luat nici-odată angajamente de asemenea natură fată cu
Rusia, și că în curînd se va aduna o conferință, dar nu în Viena,
ci în alt oraș încă

nedeterminat.

În schimbul

acestei tăgădueli

sinceră sa mincinosă nu se scie, D-l de Zwiedeneck, Agentul Diplomatic al Austro-Ungariei în Bucuresci, a făcut cunoscut guver-

nului Român că guvernul săă nu va consimţi nici-odată la anexa-

rea, Vidinului la România, și că invita. pe guvernul român să re-

fuze priimirea sa, în cas când i sar oferi de Rusia împreună cu
teritoriul săi ea spor de compensaţiune pentru Basarabia, propunere ce ei se tem că noi o vom priimi. Cum vedeți și de astă
dată, ca în tot-d'aună Austro-Ungaria, s'a arătat faţă de noi bănuitOre, temătore, neîncredătâre în cuvântul dat de noi și nepuind
temeiii pe cinste și probitate.

Într'acest timp în România se prepara încetul, fără precipitare
și fără sgomot și ostentaţiune, cel mai mare eveniment din tâte
câte sai petrecut vre-o dată în România: declararea, luptei fățișe a micei națiuni române cu marele colos de la Nord, cu prea
puternicul imperii rusesc,

În giua de 24 Ianuarie, D-l [. C. Brătianu, făcu cunoscut M.S.
Domnului emoţiunea, ce domnea în Cameră și Senat. Într'acea di
avu loc în sala Adunării Deputaţilor o ședință secretă a ambelor
Camere întrunite, în care D-l M. Kogălniceanu ceti deputaţilor și
senatorilor tâtă corespondenţa diplomatică privitâre la resboiti şi

la chestiunea Basarabiei. La 25 Ianuarie avu loc a doua ședință,

secretă, în care fu terminată citirea actelor diplomatice. După ce
lu cunoscință, de acele acte precum și de mai multe destăinuiri
privitore la întrevederea de la Livadia, primele propuneri de cedare a Basarabiei, peripeţiele prin care a trecut încheierea convenţiei de la 4/, Aprilie şi învoiala privitâre la trecerea Dunărei,
representaţiunea poporului rămâse nestrămutată în hotărîrea ca.
Rumânia

să apere integritatea, teritoriului săi cu arma în mână,

până la cea, din urmă extremitate.
Curentul ostil față de Rusia capătă în urma

acestor şedinţe-

nisce proporțiuni atât de mari, în cât toți începură să se temă să
nu isbucnâscă dintr'insul un pericol mare, dificultăţi cu anevoe

de învins. Era de îngrijurat mai ales că Omenii de Stat cei. mai
calmi și mai experimentați, și mai cu s&mă căpeteniele opoziţiu-

nei, angajaă guvernul la o energică rezistență.
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În sfârșit sosi și diua de 26 Ianuarie (6 Februarie), în care avea,
să aibă loc atât în Adunarea deputaţilor cât și în Senat, desvoltarea, interpelărilor privitore la. misiunea contelui Ignatieft și la
cererea, retrocedărei Basarabiei. Înnainte d'a se deschide ședinţele, avu loc în cabinetul de la, Senat reservat consiliului de miniștrii, o consfătuire intimă cu deputaţii și senatorii cei mai fruntași, în care Preşedintele Consiliului a rugat cu stăruinţă. pe repre-

sentanţii naţiunei să fie moderați în cuvântările ce vor ţine, sobri
în expresiuni și cât se pote de puţini agresivi. D-l [. C. Brătianu
X-a rugat călduros să se ferâscă d'a fi provocatori la adresa, Rusiek
și să dea dovadă de înţelepciune, cumpătare și înnalt tact politie; mărginindu-se a fi energici şi neabătută numai în termenii re-.
zoluţiunei ce vor vota, Acestă rugăciune fu făcută de capul gu-

vernului, în urma înțelegerei ce a avut loc în consiliul de miniștri
ţinut la Palat în dimineța, acelei dile, sub preșidenția M. Sale
Domnului.
Representanții țărei fură pătrunşi de gravitatea situaţiunei, de
marea, responsabilitate ce 'și luaii asupra, lor și despre solemnitatea momentului prin care treceaii, și toți fără deosebire de cul6re politică fură la înnălțimea situaţiunei.

Şedinţa Senatului se deschise la 3 ere d. a. și D-l D. Ghica unul
din membri cei mai marcanţi ai matorului Corp, luâ cuvântul
spre a. 'si desvolta interpelarea, și rosti o cuvântare scurtă, concisă, moderată și scânteetâre de patriotism. Între altele D-sa dise :
«Ar fi o crimă ca noi Românii să punem un singur moment în

dubii mărinimia-și lealitatea Prea, puternicului Suveran al Ruşilor, care prin faptele sale a făcut și face admiraţiunea Europei
întregi. Voiti numai a proba că națiunea română nu vrea, să tra-

fice pământul strămoșesc, voiit a proba că noi nu am intrat în
iuptă pentru a face conchiste».

La acestă cuvântare răspunse D-l M. Kogălniceanu Ministrul
Afacerilor străine, care asemeni ţinu o cuvântare moderată ca
formă dar tot asemenide înflăcărată. D-sa între alte mai multe dise:
«Am

fi dorit ca în privinţa durerosei cestiuni a, înnapoerei Ba-

sarabiei, să fim puși în posiţiune de a putea da, publicităţii co-

d4

" respondenţa oficială eare a urmat între guvern și deosebiți săt
Agenţi, ca ţera împreună cu D-v. și tâtă Europa să vadă că într'oasemenea,

mare

cestiune, precum

și în tâte cestiunele mari ; ȘI

Miniștrii sunt Români, și prin urmare nu pot cugeta, vorbi şi lu
cra de cât românesce. Innainte însă ca România să potă vedea.
susţinerea, în mod oficial, suntem datori a vă spune că da, ni s'a.
făcut uverturi cum se dice, 6re-eari propuneri, de și nu în mod
oficial, pentru înnapgiarea Basarabiei cu 'compensaţiune. Eram:
siguri de mai 'nainte că lucrăm românesce, că eram interpretul
glasului țărei, când ne-am mărginit a răspunde de îndată cu un
singur cuvânt : Nu putem,

şi când

am

rostit acest cuvânt am.

comptat pe dreptul nostru, pe convenţia încheiată la +, Aprilie,
convenţie carene garanteză integritatea teritoriului nostru, Şi pen-

tru care am făcut atâtea sacrificii și am vărsat atâta sânge, și contând pe dreptul nostru și pe sentimentele de înnaltă dreptate a
Împăratului, am răspuns : Nu putem.
În Cameră după ce se deschise şedinţa la, 4 ore d. a. luâ mai întâit cuvântul deputatul de Ismail din Basarabia, profesorul de istoria țărei la universitatea din Bucuresci, D-l V. A. Ureche, spre a

desvolta interpelarea, pusă în discuţiune, și printr'o descriere sumară, a. întregului nostru trecut istorie, reaminti auditorului tot.
sângele român vărsat în Basarabia, tâte evenimentele cele mart
petrecute pe acel pământ, care a devenit

sacru pentru întregul

popor român, și termină qicând că e peste putinţă ca Rusia, după.
ce a fost martoră la chipul prin care Românii 'şi-aii recâștigat independența, prin eroismul armatei sale la Plevna, să vrea să ia.
aliatei sale o bucată din ţera sa. In tot casul România nu va da.
nici o dată consimţimântul s&ă.
După D- Ureche D-l 1. C. Brătianu se ridicâ ea să răspundă. Un
fior de emoţiune trecu într'acel moment prin inimile tuturor deputaţilor și ale asistenţilor ; părea, că însăși patria română se ridica ca prin organul să să "și dică ultimul cuvânt şi să protesteze
cu energie, dar într'același timp cu cumpănire contra, marei ne-

dreptăţi ce i se prepara. Iată în resumat părţile cele mai esențiale
ale cuvântării sale :

55

—
vocat
mare
tarea

Pricep sentimentele pline de îngrijire patriotică, ce ait proo
acestă interpelare, dar nu mă pot opri d'a vedea în ea
dificultate ce se crează guvernului prin adresarea și desvolîn
sa, căci Rusia pân'acum n'a formulat pretenţiunile sale

numai la acestă
mod oficial, ci numai oficios, și guvernul român

ă nu va
cerere ofici6să a răspuns că nică o dată națiunea român

ul unei părți din
consinţi, nu la cesiunea, dar nici chiar la schimb
avantagiose ;....
teritoriul săi, fie măcar cu despăgubirile cele mai

că din tenică odată România nu va ceda nici cea mai mică bucăţi
căci D-lor,
ritoriul s&, chiar contra celor mai favorabile fol&se....
la moșii
de
ă,
moşior
0
are
n,
moșnea
un
când un proprietar mic,

apărat-o și a asigulul rămasă, pe care fie-care străbun al lui a

A

e cu drept
rat-o prin sudârea și chiar prin sângele lui, acela iubesc
nică odată
e
propun
sar
i
cuvânt pământul săi, și ori-ce schimb
convins
sunt
și
Sper,
nu va da mica lui moși6ră pe acel schimb...
vor da
își
chiar că, în cele din urmă, &menii influenţi ai Rusiei
inţat că M. Sa Împts&mă de nedreptatea cererii lor, și sunt încred

mstanţele braratul, care a recunoscut și celebrat în tâte circu
încercare».
crudă
acestă
de
vura armatei române, ne va cruța

mal
Imediat după ce D- Brătianu termină discursul reprodus
o

tru de interne, ţinu
sus în substanţă, D-l G. Vernescu, fost minis
importanţa pasului
seurtă cuvântare prin care scotea în evidenţă
următârea, moţiune :
ce se făcea, şi după aceea, propuse Camerei
ța disposiţiunelor
«Ascultând esplicările ministerului în privin
din teritoriul român,
ce ati arătat guvernul Rusiei d'a lua o parte
în schimbul unor pământuride peste Dunăre ;
garantată de ma«Avend în vedere că integritatea României e

rele Puteri europene,
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din 4 Aprilie 1877,
«Având în vedere că prin convenţiunea
itate prin art. 2
Rusia în special a garantat din noi acestă integr
nt sait pericol să nu
în coprindere : «Pentru Ca nici un inconvenie

or ruse pe teresulte pentru România, prin faptul trecerei trupel
r Rușilor, se
tuturo
i
atulu
ritoriul săi, guvernul Măriei Sale Împăr

rile politice ale staobligă a menţine si a face a se respecta dreptu
interidre și tractatele
tului român, ast-fel cum resultă din legile
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existente, precum” şi a menţine și a apăra integritatea actuală a

României».
«Considerând că România 'și-a îndeplinit cu fidelitate obligaţiunele care decurg din acea convenţiune, şi deplin convinsă de
sentimentele de înnaltă, dreptate a M. Sale Împăratului Rusiei;
«Considerând marele sacrificii, Şi chiar sacrificii de sânge, făcute de ţeră pentru consolidarea independenței sale;
«Considerând că o Românie independentă şi omogenă răspunde
atât la interesele vecinilor săi, cât Și la, acele ale Europei întregi ;
« Adunarea declară, că este hotărâtă a menţine integritatea teritoriului ţărei, și a. nu admite o înstrăinare din pământul ei sub
nică o denumire şi pentru nici o compensaţiune teritorială sait
desdaunare și trece la ordinea dilei».
Acâstă moţiune ce fu priimită cu salve de aplause, fu priimită
cu unanimitatea, celor 93 de deputaţi presenţi. În urma proclamării votului, luă cuvântul D-l 1. C. Brătianu președintele consiliului de miniștrii, și după ce mulțumi Adunării pentru acestă ma-

nifestaţiune patriotică, o vesti că și Senatul a votat o moţiune
identică iarăși cu unanimitatea, celor 46 senatori presenţi, şi după
acea o rugă, pentru

ca în momente

atât de grave să nu mai fie

prigonire, nici motive de ură și dușmănie între fiii aceleiași țări, şi
pentru ca tote gândurile, tâte ocupaţiunile și tote sforțările tuturor Românilor să se concentreze numai în a apăra Basarabia,
Adunarea să renunțe d'a mai cere darea în judecată a ministerului trecut, şi să retragă acțiunea.

De și, guvernul conservator număra printre deputaţi un număr
forte mare de advessari hotăriţi d'a, duce procesul deschis până
la Casaţie, toțuși acestă propunere fu priimită. cu 55 voturi contra,
6 și 3 abţineri.
Cele două moțţiuni identice fură comunicate imediat prin Agen__ȚĂ noștrii diplomatici tuturor Puterilor europene, care o priimiră
cu surpriză, cu uimire, cu emoțiune și chiar cu admirațiune,
căci

întradevăr demn de admiraţiune e curagiul unui popor mic
d'a

se pune în pricină cu un imperii a-tot-puternic și.d'a
îndrăsni să

i se împotrivâscă.
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Chiar guvernul austro-ungar, acela ce, luându-se după insinuările organelor de oposiţie de la noi, punea în suspiciune buna credinţă a guvernului român, chiar guvernul austro-ungar, qic, declară D-lui Bălăceanu, și acesta comunică la 27 Ministrului săi,
că acest vot a produsla Viena o profundă impresiune, că recunosce că e un act de mare însemnătate, și că guvernul rus e demn

de plâns că a intrat în asemenea încurcătură.
|
Atât de surprindător a fost la Curtea din Viena, votul Camerilor române, în cât chiar, după ce s'a dat conţinutul săi publicităţii în mod oficial, declaraţia, solemnă făcută, prin el n'a dobândit credămînt, și unul dintre cele mai acreditate dintre organele ofici6se, acela, care reproducea, gândurile intime ale Miniştri-

lor, și mai cu s6mă p'ale contelui Andrassy: «Corespondenţa generală, austriacă», nu s'a putut opri d'a scrie:
<Împotrivirea ce manifestă guvernul român cu 6re-care osten-

tațiune contra, retrocedării Basârabiei către Rusia, în schimbul
unei compensaţiuni în Dobrogea, este în genere considerată aci
ca'prefăcută. Toţi cred că e vorba numai de o manoperă preparată mai din 'nainte cu scop de a, potoli agitația populaţiunei din
România».
Acestă credinţă, prefăcută saii sinceră, nu pot spune, dar întemeiată pe insinuările şoptite a. mâi tuturor 6menilor noștri politici ostili guvernului de atunci, și pe afirmările spuse în gura, mare
de organele
lor de publicitate, fură adevăratele cause ale pierderei

Basarabiei. Nu învinovăţese pe nimeni pentru ceia ce a făcut întvacest timp de mare ferbere, dar nu pot să m& opresc d'a spune
că acele șiopte ne-aii înstrăinat încrederea și simpatia tuturor Puterilor semnatare tractatului din Paris, și tot ele ne-ai alienat
firescele simpatii ale naţiunelor cu care ne înrudim prin sânge,
căci nimic nu e mai urîcios ca duplicitatea și nimic nu e mai detestat ca prefăcătoria în lumea, politică, de și cea mai principală

armă a diplomaţiei e chiar duplicitatea și prefăcătoria. Aceste
râde culege o ţeră ori de câte ori în sînul ei luptele politice și pasiunea merg prea departe, fug după. terenul unor divergințe de
principii și alunec pe terenul primejdios al calomniei care aduce
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atingere siguranţei și chiar existenței patriei și provâcă furtuni,
prigoniri şi mari împerecheri atât între popore cât și între fiii
aceleiași țări.
Unde votul Camerilor a produs o impresiune mai mare a, fost la
St. Petersburg; acolo el a înmărmurit pe toţi şi a scornit o uluială,
ozăpăcslă şi o furie neînfrânată. Isbitura sa a produs în lumea conducătâre a moscovismului o lovitură atât de puternică, în cât ea
ameţi chiar capetele cele mai tari dela Curtea imperială, întocmai
ca și cum ar fi priimit o isbitură de măciucă. Cancelarul rus a fost
coprins de o furie nebună, și în aprinderea sa Principele Gorceacoft a trecut peste limitele până unde pote să mârgă un diplomat.

În giua de 28 Ianuarie, Principele I. Ghica comunică D-lui Kogălniceanu că votul Senatului
biei au iritat forte mult pe cei
adaose D-sa, guvernul din St.
că acestă chestiune va provoca

și al Camerei în privința, Basaradin cabinetul imperial. Abia acum,
Petersburg a, început să recunâscă
mari complicaţiuni. Ambasadorul

Rusiei din Londra a comunicati guvernului săi că guvernul Britan

a dat ordin flotei sale ca să intre în Bosfor.
Din diua în care a luat cunoscință de moţiunea Camerilor române, Principele Gorceacoff n'a mai vrut să priimescă pe representantul României în audienţă, și 'l-a lăsat să se înţel6gă cu D-l de
_ Giers. Prin D-l de Giers, trimisul român a comunicat cancelarul rus
cererea, guvernului român privitâre la admiterea delegatului săi
d'a subscrie instrumentul definit al armistiţiului și preliminările

păcei, și tot printr'acelaș organ Principele a răspuns că nu mai pote
da nici un consilii guvernului român, că sai răcit relaţiele cor-

diale dintre ambele state din diua în care s'a. votat moţiunea citată mai sus, pe care guvernul imperial o considera, ca o ofensă
directă adusă Împăratului și ca un act de ostilitate contra Rusiei,
și tot prin el i-a comunicat că, era indiferent d'a sci aceia ce not
suntem nevoiţi a face cu ocasia negociărilor viitore.

Se arăta rusul supărat, indignat, furios, prin urmare nu mai încăpea îndoială că'i era frică și că se temea de grave complicaţiuni.

VI.

Lupta dintre oposiție şi guvern, provocată de evenimentele
politice, în sînul Corpurilor legiuitâre române.
Tâte aceste resultate cu puternic efect, le-am dobândit numai
printr'un singur act de unire și de solidaritate ; din expunerea
acestor resultate ori-cine 'și pote face idee de succesele ce am
fi putut dobândi dacă deputaţii și senatorii ar fi rămas în tot-d'auna. pe acest teren de acord și de unanimităţi unisone. De sigur
într'asemenea caz Rusia, după ce s'ar fi arătat cât-va tirap ursuză,
supărată și amenințătore, vădându-ne că noirămânem uniţi, mână

în mână și în perfect acord, şi-ar fi luat sâma, ar fi intrat la grije,
ar fi mai muiat tonul și ar fi renunțat la amenințări. După ce sar
fi răsgândit îîn destul, n'ar mai fi stăruit ca să ne privescă tot așa.
de sus, n'ar fi mai tratat pe trimisul român cu atâta asprime, ci
de sigur ar fi mai slăbit cârda, sar fi mai îmbunat, și sar fi luat
cu noi mai cu binele, căci unirea face puterea, și o putere forte
mare chiar și în ţ&rile mici.
Asemeni dacă ar fi văqut unirea, persistând între representanții
ţărei și guvern, cele-l-alte Puteri ar fi început să aibă mai multă
încredere în vorbele şi faptele n6stre, ne-ar fi sprijinit cu mai
multă căldură, și pote adi Basarabia ar fi fost tot a, nostră. Din
nenorocire însă vrajba și zâzania, care multe rele face, a reintrat
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în rîndurile Gmenilor noștri politici și ne-a făcut cel mai mare răi
putincios, chiar când speram mai mult că vom culege râde bune.
In primul moment al entusiasmului și al apelului pâtriotie făcut
de D-1[. C. Brătianu, animosităţile au amuţit, patimele aii stat înfrânate și ura, nu s'a deslănţuit cu furie, spre a, produce păgubitorele sale ravagii. Toţi deputaţii și senatorii aii mers la vot ca,
un singur om, și 'și-aii depus bila ast-fel cum dictat interesele țărei. Din nenorocire acest unison patriotic n'a durat prea mult,
concordia, s'a spulberat abia, peste câte-va dile, şi veninul a îdceput să colcăe în pieptul duşmanilor liberarilor cu îndoită furie
și cu împătrită vigore.
Pe atunci D-l D. Sturdza, actualul cap al partidului naționalliberal, nu făcea parte dintr'acest partid, ci făcea, parte împreună,
cu D-nii C. Grădișteanu, Al. Golescu Arăpilă, și alți 6meni politici, din gruparea moderaţilor condusă de marele om de Stat ].
Ghica. Acea grupare nu făcea oposiţie guvernului, dar a opus o

vie resistență la participarea României la răsboiii, și D-l D. Sturdza
care aluat cuventul în Senat ca să combată convenția încheiată
la +/1s Aprilie, a prevestit de atunci că Rusia nu va respecta acea,

convenție și va călca-o în părţile ei cele mai esenţiale. Consecinte
fiind atitudinei sale ostilă Rusiei, a desvoltat în diua de 30 lanuarie, interpelarea sa, privitâre la încheierea armistiţiului definitiv
de la Andrianopole și a preliminărilor păcii, fără participarea, delegatului României, care a fost trimis acolo dar n'a fost priimit
să ia parte, și a fost forte agresiv faţă de Rusia. În lungul și documentalul săi discurs dintr'acea, di, firesce, D-l Sturdza a rostit
pisce cuvinte fârte crude la adresa conducătorilor imperiului
moscovit, dar faţă de guvern a fost moderat, condescendent şi
chiar bine-voitor. A dovedit istoricesce că România în tot-d'auna,
sa bucurat de independenţă și de dreptul d'a purta r&sboii şi d'a,

încheia, pace cu ori-cine, fără amestecul

Turciei, și a cerut ca la

încheierea păcii definitive, guvernul să stăruiască ca, să se admită
întroducerea între delegaţi și p'a, delegatului s&ii, care să câră recun6scerea independenţet și neutralitatea României. Terminând

a propus o moţiune

într'acest sens.
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Guvernul, prin organul D-lui M. Kogălniceanu, n'a priimit acea
moţiune care fu privită de D-sa ca un vot de blam deghisat, ca una.
ce punea în dubii aceea ce a spus D-sa c'a făcut pân'atunci, şi ceru

cu insistență maj bine un vot de blam fățiș de cât isbituri pe furiș.
Pân'aci patimele stătuse înfrinate; de aci încolo ele se deslănţuiră.
cu furie și începură să musce guvernul cu o înverșunare regreta-

bilă. Cel ce le dădură drumul şi fu executorul neînfrînat faţă de
guvern fu D-l M. Kostache Epureanu, fostul preşedinte al Consi-

liului de Miniștri în guvernul coaliţiunei de la Mazar Pașa din 1876,
acel ce demisionase peste trei luni dintr'acel minister, declarându-se singur ca orfan rătăcit într'un guvern liberal omogen, dar cu

alte opiniuni ca ale lui, și care de curând devenise organul partidului conservator, care nu putuse să răsbâscă în Corpurile legiuitore la alegerile trecute.
Mai întţâiu D-sa a început să persifleze guvernul și să'l acuze că.
a fost prea optimist, prea încredător în promisiunile făcute și prea.

neprevădător, ast-fel că fără să bage de semă s'a pomenit în spinare cu pretenţiuni greii de realisat, dacă nu

chiar imposibile.

După aceia “-a imputat duplicitatea că ar fi jucând un rol cu două
feţe și că s'ar opune în public cedării Basarabiei cu o ostentaţiune.
prea bătătâre la ochi numai ca să amăgâscă opiniunea publică, iar
într'ascuns ar fi pentru cedare. Ca dovadă D-sa a adus un număr
din organul oficios al Ministerului Afacerilor străine austriac, care
afirma acea duplicitate, și susţinu că guvernul a stat '72 de ore în

cumpănă până ce să răspundă la interpelările anunţate, pentru că
nui venea la socotelă, să se pronunţe în public într'un sens. După

aceia, a început să impute cu violenţă guvernului că n'a sciut să
se impue Rușilor, n'a sciut să'i strângă în ușă la timp, atunci când

ei aveati nevoe de noi și n'a fost îndestul de dibaciii ca să întroducă, pe delegatul săi în desbaterea tratativelor de armistiţiă şi
de pace, și în fine a terminat pătimașul săi atac dicend: «vam
spus D-lor Miniștri cu t6tă francheța, apreciaţiunile mele într'un
mod lea] ; vă las acum pe D-v. judecători asupra cuvintelor mele,

judecători asupra faptelor D-v. și apreciatori de ce aveţi de făcut;
însă, precum

vă las on6rea pentru ceia ce va fi bine, asemenea, vă
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las și răspunderea, pentru ceea ce va fi răi. A D-v. gloria, a D-v.
răspunderea».

După D-sa luâ cuvântul D-l Prim-Ministru 1. C. Brătianu, și cu
o voce mișcată, și plină de amărăciune și de indignaţiune, începu

cuvântarea sa, în chipul următor : <Am fost forte mirat cum nu
numai memoria, dar și simțul Onor. D-l Epureanu a fost așa de
turburat, în cât să vie astă-qi să afirme înnaintea D-v. și a tărei,
că noi am esitat 72 de ore ca să ne pronunțăm în fav6rea, moţiunei priimită de Senat. Nam putut să "m! explic acesta de cât
că, cu î6tă buna-voinţa care a avut-o D-l Manolache Kostache
ca, să 'și comprime veninul, totuși el a debordat și a făcut să, se
turbure tote sentimentele D-sale, căci veninul se scie cât turbură
pe om».
După aceia a răspuns pe rând la t6te acusaţiunile acusatorului

D-sale, a spus tot ce a făcut în ședințele secrete ce aii precedat
desvoltarea interpelărilor, tot ce a făcut pentru a dobândi simpatia Împăratului și recunoscința, Rușilor, fără a le atinge susceptibilităţile, cerendu-le în momente critice mai mult de cât ceea-ce
deja reușise a obține cu multă greutate; a spus că la încheierea
convenției de la 4 Aprilie, art. 2 a fost alt-fel redactat, adică mai

puţin clar și categoric, și că a căpătat redacțiunea, definitivă, în
urma unei stăruitâre cereri a Ministrului român; mai spuse încă.

și tot ce a făcut spre a obţine admiterea delegatului român la des-

baterea armistiţiului și a păcii, și a terminat promiţend că guvernul își va face totă datoria până la capăt, dar nu stânjinit de suspiciuni și de moţiuni care săii dicteze şi săi impue o linie de conduită anumită, ci prin încredere absolută. În fine a terminat rugând pe D-l Sturdza să 'și retragă moţiunea, ceea, ce D-sa se grăbi
a face în aplausele Senatului, care imediat trecu la, ordinea dilei..
De la Senat r&sboiul întreprins contra guvernului trecu la Ca-

meră, însă mult mai domol și mai temperat în expresiuni. Aci D-l

1. Sturdza, în qiua, de 8 Februarie, interpelă guvernul în privința
încheierei armistiţiului de la Andrianopole, fără participarea României, și, de și era amic al guvernului, totuși D-sa îi făcu aspre

imputări că, n'a reușit să înduplece pe Rusia să admită pe dele-
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gatul român la încheerea acelui armistiţiii. La acestă interpelare
răspunse D-l Kogălniceanu care declară că ceea ce a fost, prin putinţă, omului să facă, a făcut spre a 'și dice şi România cuvântul
săi la încheerea armistiţiului, şi că speră că în cele din urmă, la
încheerea-păcii definitive, va, reuşi ca vocea sa să, fie ascultată. În
urma, acestui răspuns, D-l D. Giani propuse o moţiune de încredere, pe care o combătu D-l interpelator și D-l C. Grădișteanu; în
fine răspunse D-l Prim-Ministru, și D-sa justificâ conduita guvernului și promise că va apăra, cu căldură interesele ţărei până la.
capăt. În urma acestui răspuns D-l C. Grădişteanu propuse o altă
moţiune de încredere dar condiţionată, dar imediat după propu-.
nerea, sa interveni D-l N. lonescu, care ceru retragerea ork-cărei
moţiuni, spre a dovedi Europei că guvernul se bucura de încrederea
tuturor, și rugă Camera, să lase mână liberă guvernului, care

avend t6tă răspunderea, constituţională, trebuia să fie scutit de
ori-ce umbră de control. În urma acestui apel, tâte moţiunile fură
retrase, şi Camera trecu la ordinea dile.
De aci răsboiul trecu iarăși la Senat, și de astă dată isbueni cu

îndoită violenţă ca în trecut, fiind vorba să se dea, guvernului un
vot de neîncredere. În şedinţa de la 13 Februarie, Principele D.
Ghica interpelă pe guvern
în privinţa viitorelor condiţii de pace
dintre Rusia și Turcia, și întrebâ dacă i s'aii comunicat acele condiţii, care sunt principiele care aii să conducă, pe guvern faţă cu

viitorul congres, și ce disposiţii a luat spre a apăra pe calea, diplomatică interesele ţărei.
De astă dată Principele D. Ghica n'a mai păstrat calmul din
diua de 26 Ianuarie, ci 'și-a adus aminte că era capul partidului
întitulat „juna dreptă“, şi a atacat guvernul cu o violenţă puţin

comună, și mai cu semă pe D-l Kogălniceanu, după ce D-sa a ră&spuns la cererea ce “-a, făcut. Tot discursul D-sale n'a fost de cât

un șir de chestitini personale direct adresate Ministerului Afacerilor străine, pe care "l-a, executat întrun mod agresiv. Fiind în
legitimă apărare, D-l Kogălniceanu a răspuns pe același ton personal, și a fost tot atât de agresiv în explicaţiunile ce i-a dat. După
aceia a vorbit D-lP. P. Carp, dar D-sa în loc d'a potoli lucrurile,
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a fost și mai violent, a făcut acusaţiuni îndoit de grave și a denunţat țărei pe D-l Brătianu ca pe un agent ocult dar devotat al Rusiei. D-sa a afirmat că în tot-d'auna, și mai ales de la 1870 încoa,
D-l Brătianu a fost în înțelegere cu Rusia, că în t6mna acelui an,
întro întrunire publică ţinută la Slătineanu, în timpul r&sboiului
franco-german, pe când generalul Ignatieft propunea puterilor ca,
de atunci să lase pe Rusia a ne lua Basarabia, D-sa a spus că
acolo unde este ortodoxia, e și interesul României. După aceia îi
învinovăţi că prin faptele sale pripite şi greşelile comise d'a intra.
în răsboiu fără o înțelegere prealabilă, a-pierdut pe de o parte încrederea Europei, iar pe de alta a surpat, consciinţa naţională. - După D-l Carp a vorbit D-l N. Voinov, apărând cu căldură guvernul, manifestându-și deplina sa încredere în patriotismul să.

și aprobându-X faptele. In urma D-sale vorbi D-l D. Sturdza. D-sa,

într'un discurs bine preparat, dar moderat și nepasionat, critică.
actele guvernului, dar termină conjurându-l să lucreze cu fermi-

tate și să nu seimpacienteze când vre-un deputat și senator intră.
în prea multe amănunţimi, căci nu este cu intenţiune rea. După.
“aceia, presentă o moţiune cam în coprinderea, următâre: «Senatul încredinţat că, în împrejurările în care se afla, guvernul va.
apăra, drepturile și interesele României, trecend la ordinea dilei,
afirmă din noii aceia ce este dorinţa nestrămutată a ţărei : 10 A
se cere de la marele Puteri garantarea independenţei şi a, integpi-

tăței României ; 20 A se dobendi de la Puteri ca România să fie

representată în viitorul congres european ca să 'și potă să'şi apere

interesele ; 30 A se feri de a intra în examinarea sati tratarea vre-

unui schimb de teritoriii ; 40 A se considera ca nule și neavenitepentru România ori-ce stipulaţiuni făcute între Rusia. și 'Purcia.
fără participarea directă a ţărei și 50 A se rechema armata, de pe

malul drept al Dunărei în ţeră.

E

Acâstă moţiune fu desbătută într'o şedinţă de n6pte, împreună.
cu o altă moţiune presentată de D-l Voinov, prin care D-sa, spunea.

că : Senatul în urma explicaţiunilor date de banca ministerială, își

exprima, deplina încredere că guvernul va întrebuința tâte mijl6cele fără a cruța nimica, pentru a apăra drepturile și interesele:
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tărej la viitorul congres, conform voturilor unanime ale Camere
" si Senatului.
Cel ce luâ, mai întâiti cuvântul înte'e acea ședință fa D-1 M, Costache Epureanu ; cu acestă ocasie D-sa fu mai violent ca, ori-câna,
impută guvernului din noi duplicitate, și insinuâ că ar fi trimis”
în Dobrogea. o comisiune care să cerceteze câţi funcţionări ar tre-

bui pentru administrarea sa. Acâstă afirmare fu desminţită cu
energie de D-l Kogălniceanu, dar D-sa, o repetă -din noi, și urmând înnainte cu acusaţiunile, a făcut maj multe destăinuiri în
privinţa celor dise de miniștri în ședința secretă, După D-sa vorbi
D-AC Racoviţă, care făcu ca persână independentă apel la senatori să nu slăbescă prin încriminările lor puterea guvernului cei s'a
dat la 26 Ianuarie. În urma D-sale luă din noă cuvântul Principele
D.Ghica, care atacâ din noii guvernul
cu îndoită violenţă, eerîndu-i

să apere neînstreinarea, Basarabiei. După D-sa vorbi D-l B. Boe-

rescu care rosti un discurs magistral ca formă și ca. fond, dar ostil

guvernului. D-sa îi impută că trecând Dunărea și alipindu-se cu
„Rusia, a derogat de la, politica naţională, tradiţională și practică,
a rupt tractatul din Paris, și prin duplicitatea, sa: şi-a înstreinat
simpatia Europei. După ce a desvoltat cu multă elocință aceste
trei capete de acusaţiune, a terminat făcând întregului guvern imputarea c'a trecut armata țărei peste Dunăre fără a.lua în prealabil
noi garanții. După D-sa vorbi D-l G. Leca care impută cu amă-

răciune Senatului că a făcut greșala d'a degenera, diseuţiunea
și

da

tiri o chestiune d'așa mare importanţă, de care țâra e atât de

"preocupată, pe un tărîm de personalităţi. Tot de odată
făcu un

călduros apel la înțelepciunea și patriotismul Senatului.
În urma acestor oratori luă în fine: cuvântul și D-l LI. C. Bră-

tianu, și cu o voce forte mișcată și cu o vădită amărăciune
şi re-

voltă sufletescă, se apără, de tote acusaţiunile ce i s'a adus, reaminti t6te sforțările ce 'şi-a dat spre a apăra interesele cele
mai
vitale ale țărei și a. face faţă, la tâte necesităţile, respinse
cu indignațiune acusaţiunea de duplicitate și dădu adevărata explica„ țiune a cuvintelor rostite în anul 1870 în sala Slătineanu, care
n'a
avut nici de loc sensul ce %-a atribuit D-l Carp,cicu totul contrarii.
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D-sa a spus atunci numai că ee Român și ortodox, creștin ca moșii
și strămoşii săi, şi că în tot-d'auna va, păstra, religiunea părinţilor

săi, iar nici de loc că va face politică ortodoxă rusescă.
Cu acea ocasie a mai spus că, fiind răspândită în lumea
europână t6mă că va isbucni, ca consecinţă a r&sboiului
german, o conflagrație europână care ar pune sorta țărei
two grea cumpănă, D-sa ca simplu particular și ca ori-ce
român, de şi pe atunci se afla, în oposiţie, s'a preocupat

politică
francosale înpatriot:
despre

orientarea. ce ar trebui să 'și dea, ţera sa, prin care să scape de
primejdie, și a trecut într'o revistă minuţi6să avantajele şi desa-

vantajele ce ar oferi fie-care dintre puterile vecine.
"

D-sa întracea şedinţă a Senatului a mai dat și Ore-care expli-

caţiuni în privinţa cedărei Basarabiei, a spus că Rusia a formulat
dorinţa d'a o relua chiar de a doua di după subscerierea, convenției
de la Paris, și că a fost formulată în mod oficial şi categorie în
anul 1870, cu ocasia, întrunirei la Londra a congresului europen
chemat să statueze asupra 6re-căror clause dintr'acea, convenţie.

D-l Boerescu, adaose D-sa, avea cunoscinţă de acea cerere, şi fiind

atunci la, putere n'a

luat nică o măsură care să facă pe Ruși să re-

nanţe la cererea lor. Pe urmă a mai spus că mergend la Livadia,
„Rușiin'at făcut nici o pomenâlă de intenţiunele lor într'acestă privinţă, că D-sa a deschis mai întâiii vorba asupra acestei chesti-

uni, ca să sondeze și, să cun6scă disposiţiele Rușilor, și că Pr. Gor-

cu energie. Tocmai maj pe urmă
ceacofi a tăgăduit. și a protestat
dis că Rusia într'acea, parte n'aa
și
a intervenit contele Ionatief!
Românii ţinea așa de mult la
ce
vea fruntarii și că se mira de
acea porțiune de teritorii fără însemnătate, care însă ar putea să

le dobândâscă independenţa. La aceste insinuări D-sa a răspuns

în mod sincer, apărând interesele țării și importanţa ce are pen-

tru dânsa. acea nică porţiune

de teren, care pentru Rusia nu

pote fi de.nici o utilitate, ci din contră de pagubă, căci ar pierde

simpatia, a cinci miliâne de Români.
Aceste cuvinte ale contelui Igatiefi l-a silit pe D-sa să ţie neiscălită convenția de trecere a oștilor rusesci prin România, în decurs de ș6se iuni, și Ca iscălit-o numai atunci când s'a convins
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că, răsboiul devenise inevitabil şi când a, constatat

prin Agenţii

stabili și trimișii speciali ai guvernului cum că Paterile europene .
nu erati nici de loc dispuse să ne garanteze independența. Cu acea,
ocasie a ţinut armata rusescă la hotar mai mult timp, și delegatul
său n'a subscris-o de cât atunci când guvernul
rus a priimit redactarea art. 2 propusă de guvern cu garantarea integrității teritoriale a României;
dar și atunci a, subseris-o numai de temă să
nu trecă Rușii fără de convenţie, să ocupe ţ&ra mjlităresce şi să
desființeze tron, Constituţie, și autonomie.
_
După încheerea, convenției n'a mai fost vorba despre cedarea,
Basarabiei de cât o dată în luna lui Iunie, la Ploesci, când Principele Gorceacofi a pus acestă chestiune D-lui Kogălniceanu cam
în glumă, pe când D-sa, ascepta pornirea trenului, chestiune ce.a,
rămas fără respuns, fiind întreruptă prin semnalul de plecare. Fa
a fost repetată numai după căderea Plevnei. Aiurea şi fără scirea,

n6stră însă acea propunere s'a făcut,'şi anume de contele Șuvalo, ambasadorul Rusiei la Londra, printr'o notă comunicată Lor-

dului Derby, încă de la, 8 Iunie 1877 mai 'nainte de trecerea Dunării. Conţinutul acestei note n'a fost comunicat la timp guvernului român ; ea a devenit publică abia de câte-va dile.
În ceea ce privea, iractatul de alianţă, D-11. C. Brătianu spuse
că i s'a propus de Rusia mat 'nainte d'a trece Românii Dunărea,

dar că D-sa nu "l-a priimit de tâmă să nu desființeze printr'acest

pas tractatul din Paris, să nu dea Rușilor motiv de amestec
în
afacerile ce ne priveaii numai pe noi, și să nu se schimbe printr'o
interpretare greșită suzeranitatea nominală a Turciei cu o altă

suzeranitate mult mai periculâsă, fiind efectivă și forte stăruitâre.

Îndemnat numai de aceste temeri și de dorinţa, nestrămutată
d'a
păstra neatinsă neutralitatea ţărei şi a armatei sale, D-sa s'a
ferit

de acest act de alianţă și de orl-ce noui convenţii.

„ Terminând, D-sa declară în mod solemn că a fost
corect, sincer și leal în tâte acţiunele sale, că a smuls cu multă
greutate de

la Ruși o redacţiune atât de clară și de precisă a art. 2 din
con-

venţia de la 4/16 Aprilie 1877, mărturisesc6 că de nevoe s'a
înțeles
cu Rusia pentru că cele-l'alte Puteri mai 'nainte d'a
începe ră&s-
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boiul la oprit d'a intra în conflict cu Rusia, și termină dicând
oposiţiei : «Voiţi puterea ?? Suntem gata să v'odăm. Veniţi însă și
vă afirmaţi ca partidă, spuneţi cine sunteţi ? ce representaţi Și

cu cine vreţi să veniți la putere ? faceţi-vă programa, spuneţi-ne
care vă este politica atât în afară cât și în întru, căci avem dreptul

să vă impunem acesta, fiind-că suntem consilierii Tronului, și când
îl vom. eonsilia ca să VE cheme la, putere trebue să scim ce idei
aveţi și ce scopuri urmăriți ? Trebue să vă afirmaţi iar nu să umz.
blaţi cu cotituri, spuind unii că aţi priimit convenţiunea, alții că
n'aţi priimit'o, unii c'aţi votat'o, alţii că n'ați votat'o, unii c'aţi
stat, alţii că ați fugit».

.

In urma acestui discurs se presintă 0 moţiune de neîncredere
subserisă de Pr. D. Ghica, și D-nii B. Boerescu, P. P. Carp și D.

P. Vioreani, prin care se afirma că ministerul n'ar avea destulă
autoritate morală pentru a apăra adevăratele interese ale ţărei
față cu viitorul congres. Acâstă moţiune pusă la vot fu respinsă
cu 36 voturi contra, având 16 pentru. După aceia D-l. D. Sturdza
care din ce în ce devenea.mai puţin ostil guvernului, înțelegând
scopurile ce urmărea oposiţia, își retrase moţiunea sa, și se votâ,
aceia a D-lui Voinov, care fu priimită cu 39 voturi albe contra 6
negre și două abţineri. -

-
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Înnăsprirea relaţiunilor dintre România şi Rusia,
Rușii în relaţiunile lor internaţionale de tâte dilele ai fost în
tot-d'auna faţă de guvernul român politicoși, condescendenţi, culanţi și cât se potede puţin șicanatori și gâlcevitori. Chiar pe vremea, în care capitulaţiunile turcesci erai în flore şi în deplină
funcționare, în prejudiţiul autonomiei nostre interidre, Rusia nu
prea "și-a, arătat colții şi ghiarele, nici atât cât se silea să și arate
ten&rul regat grecesc abia scăpat din lanţurile robiei. Ea a fost cea
d'intâiii care a desființat închisorea corecțională consulară şi a
lepădat uniforma rusescă după spinarea guardianilor consulari ;

ea s'a silit a întreţine relaţiuni pur administrative cât se pote de

corecte cu autorităţile române şi tot ea a făcut puţin uz de tribunalele sale consulare. Nu ating nici de loc printr'aceste rânduri
rolul politic ce aii jucat consulii rusesci pe vremea protectoratului
de la punerea în aplicare a Regulamentului Organic și până la înlocuirea.sa prin Convenţia din Paris. Adi asemenea, Rușii întreţin
cu noi cele mai corecte, mai pacinice și mai cordiale relațiuni po-

litice, diplomatice şi contenciose ; însă în timpul înnăsprirei rela-

ţiunelor dintre noi și ei se schimbase cu totul lucrurile.
Când vrea. Rusul ca să schimbe foia şi să'și manifeste dorința
da fi cui-va, ostil, atunci nu mai ţine nici o măsură, trece peste

ori-ce limită, calcă în pici6re cele mai elementare convenințe, își

mp

adversar cu
scâte la ivâlă ghiarele de urs sălbatec şi isbesce pe

noi în anul 1878. În
o brutalitate uimitâre. Ast-fel se purtă cu
streine, am
cariera, mea, de șef de arhivă la Ministerul afacerilor
şi subJomini
de
DH
de
citit în anul 1878 multe note redactate
din
ruse
armatei
scrise de generalul Drenteln, capul cancelariei
diplomaţia.
une-ori
că
România, și am vădut din conţinutul lor
formei sai înrusâscă te făcea. să nu scii ce să admir : eleganța
din fire și să renălţimea sentimentelor, și alte-ori putea, să scoâtă
volte chiar pe omul cel mai calm.

Tâte măsuFapteleasemeni ati fost la înnălțimea expresiunilor.

jienitore
rile cele mai nedrepte, cele mai umilitâre și cele maj
luate,
naţională, fură
sentimentului de mândrie și de demnitate
ca să ne supere,
pentru
une-ori chiar fără nică o utilitate, numai

din răbdare. Mai
să ne înjosâscă, să ne amărască și să ne scâtă
a recurs
întâii direcţiunea militară rusă, a căilor de comunicaţie
răţea a căilor
la măsura cea mal vexatoriă, secuestrând întrega,
ruseşcă care 'Și
ferate române, fără nici un profit pentru armaia
stând prin gări, în
avea itinerariul asigurat, lăsând să putrezâscă
imensă de mărfuri, și
loc da merge la destinaţia lor, o cantitate
consecutivi, singura avere
mai cu s6mă recolta de grâne a doi ani

Statului român.
naţională care asigura existenţa populaţiunei
impusă de legile
Afară, de acâsta, n'a luat nici o disposiţiune
militare făcute de pahigienice în ceea ce privea transporturile
de ciuma, siberiană, și
honţii ruși cu vite venite din zone bântuite
cea mai teribilă epizootie
printracestă negligență voită a introdus
speța de animale de
nimicit
- între vitele române care aprope a
lăsat neîntr'adins, Rușii at
jug în România. Ca cum ar fi făcut'o

semă în insula Mocanu și
îngropate d'alungul Dunărei, şi maă cu
dintre Frătesci şi Zimnicea, t6te vipe ambele laturiale drumului

fiede frig şi fie de
tele câte ati murit: fie de bâle, fie de f6me,
ce nu le
de excesivul și neîntreruptul transport
osten€la, produsă

dice cu neumanitatea,
cruța o clipă. Ati mers cu neîngrijirea, pot
chiar un mare număr
şi ceva, mai departe: at lăsat neîngropat
fură
Măsurile de desinfecţiune
de 6meni uciși de viscol și oboselă.

neîngrijiră, chiar tifosul
fârte neîndestulătâre, și din causa acestei

i

ma
e
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a început să se ivescă prin spitalele pline cu
răniți, printre medicii ce” înerijeai cu un devotament mai pre
sus de ori-ce elogii,

prin orașele vecine cu Dunărea și chiar în Bucuresci,
ast-fel că

mânia, Rușilor faţă, de noi ameninţa, să transforme
ţ&ra, întrâgă

într'un vast cimitir, “
[
o
_
Pahonţii ruși erati populaţiunea rurală a vastul
ui imperii, luată

de beilic din “casa, sa, trimisă cu d'asila spre negrul
necunoscut,

împreună cu cai, boi și carele lor, care constituiaii
unica lor avere,
și urniți spre țâra nâstră cu carele încărcate
cu proviante şi munițiuni spre a asigura întreținerea. armatei. Aceșt
i nenorociţi era
de la pornirea din capitala guverniei lor daţi
pe mânele unor con-.

traccil aprâpe în unanimitate ovrei lacom
i Şi hrăpăreți, care mai

în tot-d'a-una îi trimeteaii în lunga călătorie
fără nici o resursă,
fără merinde pentru că, fără nutreţ pentru
vite şi fără nică o co-

- peică în pungă. Aceşti nenorociți de îndată
ce călcaii pe teritorul

României fura de svântaii pămîntul, jefuia
i tot ce le eșea în
cale, și ca să pâtă trăi ne trata țera care
era aliata Rusiei ca pe
O ț6ră robită, iar la tote reclamațiunile
făcute de Comisarii Români, general Drenteln

sai

tăgăduia sa

îşi apăra pahonţii.

Cei
mai prigoniți de către aceste lăcuste cu
chip omenesc fură ţăranii
Români, care asemeni avură să sufere
cele mai mari pagube de
la ei precum și de la trupele în mers,
și cu tâte acestea Principele Obolenski, comisarul general al
marelui imperii, care a pornit să se resboiască pentru ocrotirea
țărănimei creştine, la lichidarea socotelelor pagubelor causate
de răsboiii, abia s'a îndurat
să le dea, nu despăgubirea la care aveai
drept pentru stricăciuhele
suferite, nu 12.000.000 lei perduți din
averea lor, ci ca bacșiș, abia
2.000.000 lei, și aceia după numerâse
strapaţe și mari stăruințe.
“Pot din causa pahonților şi a contraceciil
or lor regimul vamal
fusese

aprâpe desființat de fapt în România,
mulţumită,

complicităţei unor înnalţi funcţionari ruși
sus puși cu diferiţi antreprenori și angrosiști puţin scrupuloși. Prin
convenţiunea militară încheiată la +/,; Aprilie 1877, tote mărfu
rile necesare spitalelor şi
Crucei roșii rusesci erai scutite de vamă.
Mulțumită acestei elause,

sub pretext d'a îndulci tisana răniților
și a înferbânta instrumen-
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tele chirurgicale ale medicilor, Sai întrodus în România deciuri de
milisne de chilograme de zahăr și tot atâtea litruri de spirt scu-

tite de vamă, în urmă cererej administraţiei spitalelor rusesci, iar
pachete de tutun rusesc de la mahorcă și până la cel mai fin produs, s'aii importat în România ca: bumbae îmbibat în iod sait acid

fenic, purtând d'asupra, eticheta crucei TOȘIĂ.
Ca să se pue virf la tote aceste vexaţiuni, începură să curgă din
Rusia trupe noi rusesci aduse din interiorul Rusie mari și chiar
din Siberia, care în loc d'a trece în Bulgaria unde nu mai aveaii

ce căta, armistițiul definitiv fiind încheiat, ocupară mai întâi Giurgiu și împrej urimile sale ; după aceia se urcară pe Sabar și Argeş
în sus, se stabiliră în România orientală ca ]a ei acasă,și luară
poziţiune pe marginea, riului. Argeş de la satul Mihălesci din ju-

deţul Vlașca, situat în partea, de jos la drâpta rîului, și până dincolo de Găesci din judeţul Dâmboviţa, care e situat la o mică depăriare de partea de mijloc a acelui riii. Într'același timp o divi-

diune într6gă, a 11-a de infanterie, luâ posiţiune în marginea, Bucurescilor la Băneasa, și stătu acolo mai bine de două luni, cu
tote energicele protestări ale guvernului român,

ţiind mereii cu

gurele îndreptate spre capitala ţărei, tunurile artileriei sale.
Într'acest timp guvernul

român,

încredător în lealitatea, alia-

tului s&ă, licenţiase o parte din trupele dividiunei a IV-a armatei
sale, care fusese mai mult ca tâte expusă focului inimic în resboiul din jurul Plevnei, desconcentrase regimentul al XIII-lea de

dorobanţi, trimițând pe soldați pe la. căminele lor, iar o parte din
trupele care condusese pe prisonieri până la destinaţia lor, fusese
trimese să, ocupe garnisânele Olteniţa și Călăraşi părăsite de Ruși
după capitularea Plevnei. Pe când Curcani! din lași, Vaslui, Sue&va, Dorohoi, Botoşani, Neamţu, Roman, Bacăi, ete., reintraii în
căminul părintesc, unde fură priimiţi de ai lor cu lacrămile în ochi
și cu braţele deschise, şi pe când ei povesteaii consătenilor lor tineri şi bătrâni care “ ascultai cu nesaţii, o parte din isprăvile
săvârşite de Peneș Curcanu, care deja, devenise legendar prin actele de bravură desfășiurate pe parapetele și prin șanțurile Griviței, camaradii lor din cele trei dividiuni, după capitularea Vidi-
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- nului, intrară și se stabiliră într'insul, iar cea mai mare parte din

el se aședară în Oltenia şi încetul cu încetul se apropiară din ce în
ce mai mult de malul Oltului, ca să stea. faţă în faţă cu aceia. ce
„până mai deunădi stătuse alături de ei.
Pentru ca să se înlăture ori-ce echivoc Şi mai ales un eventual
conilict, care ar fi provocat nisce complicaţii d'o gravitate excepţională, Ministrul de Resbel, încetul şi pe nesimţite retrase din
Bucuresci întrega garnis6nă câtă mai r&măsese, dând posturile
în îngrijirea, guardei naţionale ; retrase asemeni garnisânele din

Olteniţa şi Călărași, rechemâ sub steag Dividia IV-a şi regimentul
al 13-lea de dorobanţi, care fusese trimise pe ia vetrele lor și de
curând reconstituite, şi le trimise și pe ele în Oltenia, ăsând pe
Ruși stăpâni peste întrega porţiune orientală a teritoriului

săi

împreună cu capitala 'Ţărei cu guvern cu tot, și dându-le ca îimită linia perpendiculară Predeal-Giurgiu.

Într'acest timp, adică în diua de 2 Februarie 1878, Ministrul
afacerilor streine al României credu de cuviință, să trimâtă Principelui Gorceacofi o notă responsivă la, ceea ce” fusese remisă de
|

contele Ignatiefi.

Printr'acea notă D-sa spunea lămurit că «în ceea ce privea,
chestiunea Basarabiei, opiniunea publică s'a exprimat solemn
prin moţiunea votată în unanimitate de Senat și Cameră în diua,
de 26 Ianuarie trecut.

"«Că, de și independența României n'a 'dobândit consacrarea

Europei, totuși Românii răspund cu un sentiment de profundă
demnitate a unui popor care are consciință, de el însuși, că nici

o porţiune din teritoriul săii nu pote să fie de adi până mâne deslipit de patrimoniul săi fără, consimţimentul săi.
|

«Că propunerile

contelui Ignatiefi aii fost presentate

într'un

chip ațât de neaşteptat în cât toţi : Suveran, Miniștrii şi națiune
ati fost isbiţi de o surpriză durerâsă, căci nimeni nu se aştepta ca,

în schimbul serviciilor ce a făcut și a. greutăților ce a suportat, să
câștige... perderea unei porțiuni din teritoriul său, că mărirea ce
spera se va transforma într'o mieșorare și recompensa, ce merita
se va schimba, în mod brusc într'un crud sacrificii.
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<Mi-aduc aminte şi recunosc, qice D-l Kogălniceanu, că la începutul răsboiului, mai "nainte d'a fi chemaţi la un concurs militar efectiv, A. V.'mi-a pomenit despre cedarea, Basarabiei în
termeni generali, dar și A. V. cred că 'și aduce aminte ca și mine,
că nică n'a pus chestiunea, în discuţiune, căci n'a cerut răspuns.

Acestă idee asupra căreia A. V. n'a insistat, putea, trece, ast-fel

formulată, ca o abatere de la convorbire, ca una din micele ipotese ce fură propuse și înlăturate, care se nasc şi pier în cursul
unei convorbiri.

«De atunci și în decursul celor șâse luni cât ați stat în Bucuresci, ori-ce alusiune privitâre la acâstă chestiune a fost înlătunică
rată, şi A. V. n'aţi pomenit nimic despre ea nici Principelui,
mod activ
Miniştrilor, nică 6menilor politici care, fără a se ocupa în

d'a se
de afacerile publice într'acest moment, nu încetă&ză însă
preocupa de viitorul ţărei.
Duce Ni«La cuartierul general M. S. Împăratul, A. $. I. Marele

interpreţii
colae și persânele cele mai influente prin posiţia lor,

făgădueli în
cei mai autorisaţi ai gândului lor, n'aii avut de cât

eventualifavârea României, fără ca să ne facă să întrevedem
militare.
nei
cooperaţiu
inerent
tatea, altor sacrificii, de cât acelea
recuoficial
era
aliat,
stat
Afară de acesta, posiţiunea, nostră de
|
noscută și atestată.
cu«Fericiţi de aceste manifestaţiuni, pătrunși de generosele
când în momentul
vinte culese din gura M.S. Împăratului, atunci

repeta Princida părăsi Iașii, a bine-voit să mă însăreineze d'a
nisce
România
şi
Rusia
între
format
pelui, că de acum încoa s'aii
în
compteze
să
viitor
în
pot
legături indisolubile, și că Românii
t
încredința
sprijin,
săi
tote ocasiunile pe simpaticul și puternicul
mare
mai
mult
tărie
în fine că aceste auguste asigurări, aveaii o
de încredere
ca tractatele cels mai formale, noi așteptam plini
nâstre.
ora soluţiunei viitore și recompensa echitabilă a conduitei
vădut
am
când
nostră
surpriza
însă
«Cât de penibilă n'a fost
ndcererea
că
și
parte,
o
la
că la termen am fost părăsiţi și daţi
armistinegoțierile
la,
stră d'a participa, în ceea ce ne privesce,
fost luate în băgare
țiului și la ficsarea preliminărilor păcii, n'a

|
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„de s6mă. Am trimis la Kazanlic un representant al intereselor.
nostre, dar pers6na-sa și deplinele puteri ce poseda n'ait fost luate
în sâmă, și ni s'a spus ca să ne adresăm la Petersburg. Demarșele

ce am făcut întracest sens acolo prin Trimisul nostru special,

ra dobândit alt resultat de cât o trimitere pur şi simplă la generalul Ignatieff, care venind în Bucuresci ne-a cerut Basarabia.

“<A. V. în decursul celor șse luni de ședere în Bucuresci a pu-

tut să cunoscă și calitățile și defectele nâstre. A putut asemenea,
să judece ce impresiuni trebue să producă în România refusul
da nu ne admite pe terenul diplomaţiei, cu același titlu cu care
ne-a admis pe câmpul de bătae, şi mat cu semă scirea prea positivă adusă de un omde

stat autorisăt, cum că guvernul impe-

rial cere întrun mod hotărit retrocedarea Basarabiei.
«Opiniunea publică, surd neliniștită de la începutul tratativelor
armistițiului și ale păcii, s'a pronunţat față cu revelaţiunele pre-.
sente cu o explosiunede viuă și legitimă emoțiune. Partidele unite
prin instinctul de conservare și de demnitate naţională, s'a confundat întrun avent de patriotism universal, și ati emis, fără nici
o disonanţă și într'un perfect acord, votul lor unanim, expresiu-

nea, sentimentelor întregei naţiuni.

«Nu mă voiti întinde mai mult asupra unei decisiuni asupra
căreia iai libertatea d'a semnala A. V. importanţa, nu pentru a

o justifica, căci nu e de

nevoe să fie justificat

aceia

ce e drept,

dar pentru ai da în mod exact valbrea ce are. Generalul Ghica,
vE va da explicaţiuni mult mai detaliate.

«MB voii mărgini numai a ruga pe A. V. da nu privi resolu-

țiunea n6stră ca o manifestaţiune ostilă Rusiei Și ca o lipsă de

respect

faţă de persâna

M. S. Împăratul.

Atitudinea nâstră din

trecut garantsză îndestul realitatea sentimentelor ce avem lață

de Marele Imperii și pentru Magnanimul Liberator al Orientului

creștin.

= <Noi ne-am manifestat și rămânem a fi tot aliați
fideli și leali;

noi am fost mândri că am putut să vărsăm sângele nostru
pentru a contribui la triumful operei glori6să. întreprinsă de
Rusia,
sub auspiciile Augustului săii Suveran, și noi suntem
gata a re-
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începe, dacă acâstă operă ar fi ameninţată. Prea multe legături
unesce pe România cu Rusia, prea multe interese comune ne l6gă

de Puterea pe care A. V.o represintă într'acâstă generosă poli-.
„litică, pentru ca un desacord într'un singur punct să pâță subsista, și pentru ca noi să ne dăm tâte silințele d'a înlătura cea.
mai mică, neînțelegere între noi, un mic stat, și marele Imperii

care, noi cei dintâi recundscem şi proclamăm, că ne-a făcut multe
bine-faceri.
«În speranţa că A. V. care în tot-d'auna e animată de un înnalt
spirit. de echitate, va aprecia sinceritatea ce 'mi-a, dictat aceste
linii, rog pe A. V.să bine-voiască a priimi etc.».

Acâstă notă fu însoţită de altă notă adresată, generalului Ion
Ghica, prin care
vorbea în mod mai clar despre sentimentele și
aspiraţiunile României, despre gândurile M. Sale și ale guvernului,
şi despre dificultăţile ce ar crea în ţeră stăruința guvernului rusesc d'a ne lua Basarabia. Prin ea "i recomanda să apere cu tărie

interesele ţărei și individualitatea, sa atât din punctul de vedere
militar cât și administrativ.
L-a recomandat să aducă aminte guvernului rus desaprobarea
ce cuartierul general rus a credut să ne adreseze într'o formă ble-

santă la începutul r&sboiului, şi după aceia schimbarea atitudinei
sale faţă de noi și apelul grăbit al cooperării armatei nâstre ce
ne-a făcut de îndată ce, sub

isbitura nesuccesului, a întrevădut

nisce mari primejdii ce ar fi putut deveni fatale Rușilor. "L-a rugat să scâtă în evidenţă importanţa, servicielor ce le-am adus în

faţa Plevnei și mărimea, sacrificielor ce am făcut în cele mai largi
proporţiuni, pentru că nol nici o dată n'am precupeţit nici resursele nâstre, nici sângele nostru pentru a măsura triumful operei

comune.
I-a cerut ca să spue Principelui Gorceacofi că posiţiunea nostră
de la începutul participării nâstre la luptă și până la căderea
Plevnei sub greutatea sforţărilor combinate ale Rușilor și Românilor, a fost aceia a unui Stat amic și aliat, că acea, posiţiune a
fost de nenumărate ori recunoscută și oficial atestată în declara-

ţiuni scrise și verbale ale Împăratului și Marelui Duce ; ordinele

|

E

da

de qi și corespondenţa dintre suverani și dintre cuartierele Bene
„ale o dovedesc.
«Eram dar în drept, adaogâ D-l Kogălniceanu, da crede că solidaritatea cimentată pe câmpul de răsboiii va continua și pe terenul diplomatic ; eram în drept d'a ne aștepta, ca aliaţii noştri militari să r&mâe şi aliaţi politici, şi că se vor feri d'a căuta să se
despăgubescă, în prejudiciul nostru de sacrificiele ce a făcut repurtând victoriele ce aă dobânâit cu ajutorui nostru. Evenimentele ce asi urmat ne-a desamăgit în curând și cele mai triste de-

cepțiuni ne-aii dovedit cât de mari erai ilusiunile nostre.
«În ajunul plecării principelui Gorceacoft, preocupat de tăcerea
absolută ce păstra în privinţa viitorului, 'mi-am luat asupră-mi
sarcina. d'ai cere să ne spue vederile guvernului imperial privitore
la sârta, ţărei nostre, și 'mi-am exprimat părerea că, ar fi venit pen-

tru noi momentul d'a ne pronunța. în privinţa intereselor nostre.
A. Sa 'mi-a, r&spuns numai că interesele României sunt în mâni

bune și că Rusia le va apăra, cu căldură. Am însoţit pe Principele

Gorceacoft până, la Iași, în speranţa că voiă obţine în fine de la
el lămuriri mai categorice şi mai detaliate, în privinţa. intențiu-

nilor cabinetului imperial faţă de noi și în privința rolului ce ne
va fi reservat în soluţiunile ce vor urma ; dar am constatat cu regret că A. Sa stăruia să înlăture ori-ce convorbire politică».
„După aceia, Ministrul spune că de îndată ce Împăratul a părăsit teritoriul nostru, autorităţile ruse ai început să calce con„xvenţia de la */„g Aprilie, a secuestrat drumurile de fier şi a început

să facă guvernului român tâte miseriele descrise mai sus. După
aceia, cu «tote că eticheta cerea ca să fim invitaţi d'a participa la
soluţiune, “cum am participat Ja acţiune, totuși delegatul nostre
a fost lăsat afară, nu "l-a priimit să ia parte la negociaţiuni, nu
ni s'a comunicat rezultatul, am fost daţi uitării. Așa la Kazanlic,
„asemenea la Andrianopole, delegatul nostru s'a vădut sistematic
exclus d'a participa la regularea tuturor chestiunelor care ne pri-

vea de aprâpe, și ai urmat d'a dispune

de noi fără de noi. Noi

„avem un representant la St. Petersburg,
traordinar, și generalul Îgnatiefi trecând

acreditat ca trimis exprin Bucuresci, ne co-

9

munică propunerea. retrocedărei Basarabiei, cu un ton care, dacă

ător.
n'a fost tocmai ameninţător, totuși a fost îndestul de îngrijur
ce
le
servicii
tăte
pentru
păstrat
Acâsta fu recompensa ce ni s'a
și
cheltuit
am
ce
le
resurse
le-am adus, sacrificiile ce-am făcut,

|

- sângele ce am vărsat.

so«Și când opiniunea publică în România va formula în mod
nlemn prin organele sale legale, prin vocea unanimă a represe
na
taţiunei naţionale, hotărârea sa nestrămutată d'a nu abando
că
declara
vom
când
şi
sc,
române
nică o bucăţică din pământul
âză
echival
ce
act
un
la
nostru
nu putem să dăm consimţimântul
faimosa
pentru noi cu o sinucidere, atunci pâte ni se va aplica,
imputăre că speriem lumea

prin ingratitudinea nostră.

adăogend. .
«lată D-le Trimis extraordinar, tema ce veţi desvolta,
de echitate,
la ea, după propriele V6stre inspiraţiuni, argumentele
mai nemerite pende logică și de sentimente ce vi se vor părea

strînsele letru apărarea și succesul causei nostre. Veţi invoca,
unesc cu
ne
ce
e
multipl
și
gături precum și interesele comune
e d'a
scumpă
mai
cea
Rusia, și * veți încredința că dorința nâstră
și
noi
între
ăd
vedea dispărând cea mai mică aparenţă de desacor
în trecut, și
o Putere căreia, ne place ai recunosce bine-facerile
să conservăm
pentru căre ne-am simţi forte fericiţi dacă am putea
mai adâncă
cea
de
nostre
neschimbate şi în viitor sentimentele
gratitudine.

.

voi asupra im- «Dacă cabinetul din St. Petersburg, luminat de
interpret
cărei
al
presiunei ce a produs în România. propunerea,

tei armonii ce există,
a fost generalul Ignatieft, și asupra complee

privinţă, va reveni
în tâte clasele și în tâte partidele într'acâstă,
la un proiect
la o mai justă apreciare a situațiunei, și va renunţa
a cărei

executare

ar altera

strălucirea

operei

sale din Orient,

mai însemnat dintre
_ atunci să sciți că aţi adus ţărei vostre cel
serviciuri».
streine a expediat,
De odată cu aceste note Ministru afacerilor
Februarie,
tuturor agenţilor săi, în diua de 3/5

o notă circulară

independenţa României
prin care cerea Puterilor să recunâscă

ce ar da un viitor
mai nainte de încheierea, păcii și de hotărirea
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congres. Același lucru ceru și Sublimei Porţi
prin ambasadorul

stu din Viena. Printr'acea, notă, D-l M. Kogălniceanu
explica în-

tr'o scurtă expunere motivele care aii silit pe
România, să intre
în răsboiii cu Turcia, aducea omagiele merit
ate bravuref armatei
turcesci și promitea în viitor, atunci când
va avea în apropiere

de fruntariele sale o Românie independentă şi
liberă pe faptele
sale, nisce relațiuni dintre cele mat leale, mai amica
le și mai cordiale. Ac6stă intervenție care în casul d'a fi fost
acceptată. ar fi

procurat Europei și mai ales Turciei ocazia
d'a da, indirect Rusiei o isbitură dintre cele mai puternice, nu
fu priimită în mod

favorabil de nici o putere, nici chiar de
Anglia care pe atunci se

afla, în stadiul cel mai înverșunat al luptei
în Orient cu Rusia, ci tâte în unanimitate,
tele mai puţin amical, sfătuiră pe Români
astimpere și să aștepte liniștiți soluțiunea

sale de preponderență
unele mâi amical, alsă aibă răbdare, să se
ce va găsi cu cale să

dea viitorul congres ce de sigur se va
aduna, pe atunci nu se scia,
încă bine unde, dar se va aduna.

Românii se astimpărară Și cerură, de o cam
dată ca Europa să
- admită pe unul sa doui representanți
ai sti cu. vot deliberativ,
care să 1 apere interesele Şi să
susție causa în sînul acelui congres; dar nici acestă, nouă cerere n'a
fost admisă de Puteri în tâtă

întregimea sa, din causa situațiunei sale
de țcră vasală. Contele
de Bismarck a spus prin D-l de Biilow sub-s
ecretarul săi de Stat

din Berlin, Agentului României, că cerer
ea României d'a fi

repre„sentată în conferințele Marilor Puteri, este de
natură a întâmpina

obstacole, România, însă pote fi sigură de disposiţiuni
le bine-voitre

ale Germaniei, care va interveni la timp,
ca aspiraţiunile sale
să fie luate în consideraţie. Cu tâte aceste
a, de și guvernul german
e dispus să susție interesele României,
și tot ce va, putea fi de natură să fortifice și să desvolte acestă
țEră, totuși nu va putea să
se opue dorinţei unui stat ca Rusia,
când cele-Talte Puteri Vor fi
de acord ca să “i dea Basarabia. În
tot casul Germania va apăra
libertatea navigaţiunei pe Dunăre,
și va stărui ca atunci când se
va lua în desbatere causa sa, un delega
t saii dot să fie admiși ca,
să

"i pledeze și să 'și formuleze revendicările
și plângerile, fără, .

si
nică un alt drept, mai ales de deliberare. Aceiași promisiune a
făcut şi D-l de Waddineton, în numele Franciei, adăogând că Ro-

mânia avea drept să 'Și apere interesele, cel puţin în aceiași m&sură ca și Grecia, dar sa ferit d'a promite să ia. iniţiativa. uneş
propuneri în asemenea, sens, care să obţină consimţimentul celor-Lalte Puteri ; ba încă ceva mai târdiii s'a, r&sgândit, şi-a luat
vorba înnapoi, n'a mai promis că va sustine admiterea unui de=
legat român nici ca jeluitor în sînul Congresului,
de teamă să nu

formuleze și Serbia, saii Grecia asemeni pretenţit, și sfătuipe guvernul român să încredinţeze formularea și apărarea intereselor
sale unuia din delegaţii. celor s&pte puteri ce va, alege.
Faţă cu asemenea.reserve şi cu r&câla ce întâmpină pretutindeni,

în cele din urmă guvernul Român fu silit să temporiseze şi să se
resemneze așteptând disposiţiuni mai favorabile.

Într'acest timp deputaţii şi senatorii Români, membrii ai diverselor grupări din oposiţiune, găsiră de cuviinţă a renunţa la
acordulși unirea ce dăduse nisce resultate atât de bune, a se lua,
la harță cu guvernul și a adresa miniștrilor cele mai grele și maj
ofensătâre imputări, precum am vădut din reproducerea în extras
a câtor-va. cuvântări rostite de ei, în capitolul precedent. La, ase-

menea atacuri, firește, miniștrii aii fost siliți să răspundă și să facă
nisce. destăinuiri îndestul de grave, din care reeșea, și mai în evi-

dență dreptatea nostră și nedreptatea. Rusiei, dar într'acelaș timp
ne slăbea forte mult puterea, de rezistenţă ce opuneam dușmanului comun. Într'acest timp de armistiţiii internaţional, guvernul

imperial rus nu vreă cu nici un preţ ca. să stea liniștit și astâmpărat, ci se apucă să ne aţâțe, să ne scotă din răbdare și să ne

provâce la cine scie ce conflict, pentru ea să justifice Gre-care
măsuri d'o gravitate excepţională față de noi. El ne căta gâlceva
cu luminarea și ne împingea spre un pripor primejdios ca, vădindu-ne căduţi în cursă să ne silescă pe urmă, ca să scăpăm, să
încheiem de frică o convenţie directă cu dânsul, prin care să *
cedăm de buna n6stră- voe Basarabia, mai "nainte d'a se aduna,

congresul proectat, şi printracâsta să ne împedice d'a duce înnaintea, congresului convenţia, de la 4/,5 Aprilie și d'a dovedi Euv.YV.
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ropei întregi, puindu-i în vedere

originalul acelei convenţii pa-

rafat chiar cu: iscălitura sa, că Împăratul Alexandru ÎI 'și-a călcat iscălitura. EL dorea să dobândâscă ceva și mai mult, vrea să
ne silâscă, să iscălim un tractat de alianţă ofensivă eternă, care
să ne lege pentru tot-d'auna de Rusia, un schimb de suzeranitate, precum și un drum militar prin Dobrogea. Din norocire Românii aii fost cu minte și mai răbdători în fermitatea, lor de cât
se aşteptat Rușii, și a lăsat ca furtuna să trecă pe d'asupra ca„petelor lor, fără ca să % ia, în virtejul ei.
Pe când scornea și ticluia acele întăritări provocătore de furtuni, în diua de 19 Februarie, D-l Kogălniceanu priimi de la Baron
Stuart, Agentul şi Consulul general al Rusiei din Bucuresci, nota

următore :
D-le Ministru,
«MB grăbesc
sată de A. Ş. 1.
St. Stefano, 19
«Sunt fericit

1

d'a vă transinite traducţiunea unei telegrame adreMarele Duce Nicolae, M. Sale Împăratului, cu data
Februarie,5 ore d. a.din care mi s'a trimis o copie:
d'a felicita pe M. V. cu ocasiunea semnăturei pă-

-cii. Bunul D-dei a vrut să permită

ca marea operă întreprinsă

de M. V. să fie încoronată în qiua emancipării țăranilor. La aceiași
dată aţi adus la îndeplinire liberarea creștinilor de sub jugul otomanilor. N'am să adaog nimic ; faptul e îndestul de elocuent prin
el însuși».

A doua di, M. Sa. Domnul nostru priimi direct de la St. Ste-

“fano depeşa următore :

|

«Cu bucurie și plăcere te anunţ că pacea a fost semnată adi».
Nicolae.

Tot de o dată generalul Ignatieit anunţă asemenea, prin telegraf încheierea, negociărilor păcii, atât M. Sale cât şi Primului Mi-

nistru Brătianu, fără însă a comunica și condiţiele acelei păci.
Negreșit acâstă veste produse o bucurie mare în tâtă Rusia, în

lumea slavă, în cuartierul general rus din St. Stefano și în corpul
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diplomatic, oficeresc şi administrativ rus din Bucuresci. Mai cu
s&mă la St. Stefano bucuria trecu peste marginele convenienţelor,

și degenerâ într'un delir aprope frate cu nebunia, care coprinse
pe tâtă lumea, începând de la Ma:ele

Duce şi terminând cu cel

din urmă cazac. Cu acea ocasie se oficiă un te-deum de mulţumire de

către toți preoţii regimentelor pe

o câmpie întinsă,

în

mijlocul unui mare carei de soldaţi, în care toţi îngenuchiară
„până chiar și Marele Duce și toți generalii săi cei mari, atunci când
preoții asemenea, îngenuchiaţi se rugaii ferbinte, aducând din adâncul inimei laude de mulţumire lui D-dei care a bine-voit să
dea, creștinilor biruința. Intr'acel minut nimeni nu sa gândit să
aducă o vorbă de mulțumită Românilor care prin ajutorul lor
energic, eficace și venit la timp a fost pentru Ruși cea mai mântuitâre providenţă.
Cu tâte acestea destinul a vrut ca chiar în ajun să sosâscă în

Bucuresci Pr. Obolenski venit de la St. Stefano, după o întârdliere
de 11 qile petrecute în defileurile de la Șipca, pe care n'a putut
să le trecă din causa viscolului și a poleului, și să dea în mâna,
M. Sale Domnului nostru la Palat, pe lingă o copie autentică a întregului act al armistiţiului, și scrisrea următâre :
San.

Stefano, 1/3 Februarie

1878.

Monseniore,

«Am on6re da vă remite odată cu
tiunele ruse destinate militarilor din
V. a bine-voit să mi-i desemneze că.
deosebit în luptele din jurul Plevnei,

presenta epistolă decoraarmata română, pe care M.
s'aii distins într'un mod mai
precum și administratorilor

și medicilor care s'aii deosebit prin îngrijirea, ce ati dat trupelor
în mers şi militarilor bolnavi sai răniţi.

«Am supus într'același timp M.S. Împtratului propuneri relative la decoraţiuni de un rang mai înnalt, care numi aparţine

mie să confer în mod direct. A. V. şuat sigur e încredințat ca și
mine că aceste propuneri vor întâmpina o bună și bine- voitâre

priimire. De sigur Împ&ratul va profita de acea ocazie pentru a

Ss

o

Vă da dovedi de cele mai cordiale sentimente ce'i inspirați şi desimpatia sa pentru armata română.
«ME simt fericit că trimițendu-vă decoraţiile aci alăturate, pot.

să aduc un noii omagiii bravurei și calităţilor militare ce armata.
română a, sciut să -dea la ivelă, sub inspiraţiunea demnului co-mandant șef al armatei de învestire a Plevnei.
«Profit cu grăbire de acâstă ocaziune, Monseniore, d'a vă re-.
înnoi încredințarea sentimentelor de înnaltă consideraţiune și.
„cordială afecțiune cu care sunt al A. V. Serenisime bun văr :
Nicolae.

Aceste vorbe măgulitâre, acestemărturisiri deadmiraţiune pen-tru armata română și aceste expresiuni de înnaltă stimă și con-sideraţiune, nu erai eșite din inimă, nu erai expresiunea unor
adevărate și sincere sentimente, ci era numai poliala cu care Ma-rele Duce vrea, să acopere hapul amar al hrăpirei Basarabiei ce
era precis stipulatăîn convențiunea de la St. Stefano. EI spera
ca prin vorbe bune și laude ditirambice să înduplece pe M. Sa
Domnul nostru și pe guvernul săi să dea de bună voie Basarabia,.
fără a mai duce cazul înnaintea unui congres european; dar nu

se prinse, șiritlicul nu reuși, și laudele făcute nu ameţi capul rimenui și nici nu ne schimba sentimentele faţă cu subscrierea
acelui tractat care numai bine nu se putea, aduce.
De şi prin el ni se recunoscea independența,
visul de aur al stră-

bunilor noștri, totuși nu fu bine priimit de nici un Român și nică
nu produse în Bucuresci cea mai mică manifestaţiune de bucurie și de entusiasm, ci din potrivă el pricinui în tâte

clasele socie-

tăţii române mâhnire şi indignare, căci s'a subscris de alţii pen-tru noi fără participarea delegatului român. General Denteln se

grăbi a veni chiar în sâra acelei dile să felicite pe M. Sa pentru

încheerea păcii, dar M. Sa îi priimi căldurâsele sale manifestaţiuni
de entusiasm cu curtoasie dar cu fârte multă răcelă, și după ple--

carea sa, adresâ, Marelui Duce Nicolae următârea depeșâ :
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20 Februarie (4

Marie)

1878.

<Iţi mulţumesc pentru amabila comunicare a subscrierii păcii.

"Primesce te rog sincerile mele felicitări și urările ce fac ca acâstă -

pace să fie fericită și durabilă pentru Rusia».

|
CAROL.

În diua de 23 Februarie M. S. scrise şi Împăratului o epistolă,
prin care : pe de o parte îi mulțumea pentru că "i-a trimis ca dar
nisce frumose vase de mare valore artistică, ce Y-aii parvenit prin

Baronul Stuart, iar pe de alta îl felicita pentru încheierea păcii.

Jată conţinutul acelei epistole :
Sire,

«Să 'mi permită M. V. mai 'nainte de tte d'a O felicita din tâtă
inima

mea

pentru încheierea păcii, pentru încoronarea marei 0-

pere ce a costat pe M. V. atâtea sacrificii și atâta nelinisce. Nu
“maj e nevoe d'a asigura pe M. V. despre interesul palpitant cu care
-am urmărit mersul înnainte al vitezei armate, și dacă am avut,
ui regret, a fost acela că n'am putut să o urmez în trecerea sa

prin Balcani, care se va număra, printre cele mai glori6se treceri

prin defileuri de munți.

|
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«M. V. ne-a causat o forte viue plăcere prin magnificul cadou
„ce ne-a trimis, nu numai prin val6rea sa de obiect de artă, ci mai
„ales prin amintirea ce e legată de dânsul. În tot acest teribil și
sângeros răsboiii, pentru mine a fost un singur punct luminos :

figura M. V. calmă și senină în mijlocul furtunei, suportând cu
_-eroism fără să se plângă și fără să murimure, tot ceia, ce altora

ar fi părut mai presus de puteri. Am profundă convingere că fără
presenţa M. V. lucrurile sar fi petrecut cu totul alt-fel. Ea ne încu-

'zaja și ne electrisa pe toți.
«Ne va fi tot-d'auna dulce d'a ne gândi că M. V. a bine-voit să

-priimâscă ospitalitate sub acoper&ământul nostru, că a sciut să ne
facă să uităm tote grijele prin cuvintele sale afectu6se, și prin mii

„de probe de încredere și de amiciţie ce "mi-a arătat atunci când

„cerul era întunecat de nori. Dea D-dei ca pacea ce s'a încheiat
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acum, să fie lungă și durabilă, și că M. V. să aibă satisfacţiunea,
după atâtea lupte, să resolve acea teribilă chestiune a Orientului»
care agiteză Europa de atâta timp. Reiterând, etc.
Sunt, Sire, al M. V. V. etc.
CAROL

Ac6stă, epistolă, pentru a merge la destinaţie fără de nică o piedică, fu încredinţată de M. Sa Baronului Stuart, care o dădu unui
adghiotant imperial, care plecâ într'acea, sâră spre St. Petersburg.
Fa, fie din greșâlă, fie din întemplare, fie din calcul saii alt-ceva,
nu sosi la timp la. destinaţiunea sa, ei avu o sârtă curi6să, despre:

care vom vorbi maj la vale.

|

Pe când acestă epistolă care era ramura de măslin care să statornic6scă pacea între foștii aliaţi, zizania sufla într'una din f6le
ca să transforme în incendiit focul deja aţiţat și întărâta nemulțumirile și animozităţile.

Încheierea păcii fu un noii motiv de zizanie. Românii n'aii vrut
să fie nică mulțumiți nici veseli că pacea s'a închiat, dar Rușii care
ai fost și aii avut pentru ce să fie, ai vrut ca să înduplece pe Ro-

mâni cu d'asila să fie veseli și să'și maninifeste prin acte solemne
acea veselie de poruneslă, și dacă n'aii reușit sai supărat și 'și
aii manifestat supă&rarea lor prin acte diplomatice și cereri de satisfacțiuni.
“In nâptea dintre 19 și 20 Februarie pe la o oră după miedul nopţii D-l Kogălniceanu a fost deșteptat din somn de către un curier al Consulatului rus care “i-a înmânat următârea notă :
Bucuresci,

D-le

19 Februarie (3 Martie) 1878.

Ministru,

«Am ondre a informa pre Excelenţia, Vostră că mâne, Luni 20
Februarie la 11 ore de diminâță, va avea loc un te-deum cu 0cazia, încheerii păcii. Priimiţi ete.».

Stuart.
Acel te-deum avu loc a doua di la ora fixată în biserica Krețulescu și asistă la el: Agentul și Consulul general Rus cu întregul
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Obolenski, generalul
personal al Consulatului general, Principele

i ruși de tâte gradele
Drenteln cu tâtă cancelaria sa și toți oficeri
orii și contracciii arşi tote armele aflaţi în Bucuresci, toți furniș
dintre Români nimeni
matei imperiale și întrega colonie rusă, dar

un ministru, nică un
afară de preoții şi personalul bisericei. Nici
Capitalei saii vre-un”
representant al Casei Regale, nici Primarul
lei saii vre-un inconsilier comunal, nică Prefectul Poliţiei Capita
ofițer român mare
spector saii comisar, nică un funcţionar sait
saii mic, nimeni fără numai Ruși.
sude categorică și pe faţă
Acâstă demonstraţiune cât se pote

Stuart să iasă din obicipărâ fârte mult pe Ruși și făcu pe Baron
rului Afacerilor streine
nuita sa reservă, şi în locsă adreseze Minist
usurilor
ameninţări, conform
o notă chiar plinăde imputări şi de

se plânse direct M. Sale
diplomatice, se duse a doua di la Palat și
român. El exprimă rede lipsa de atenţiune din partea guvernului
pentru măhnirea ce
gretele tuturor Rușilor aflaţi în Bucuresci
și de presa română
nul
le-a causat atitudinea ostilă luată de guver
parte la te-deuluat
n'a
faţă de Rusia, și de faptul că România
respunse că ni$.
M.
mul de mulțumire pentru încheierea păcii.
o pace, la care n'a luat
meni nu pote să ceră cui-va să serbeze
cunoscute. Cât pentru ceea
parte şi ale cărei condițiuni nu-i sent
în tâtă România, ea e conce privesce surescitarea ce domnesce
nare drept să fie surprins.
secinţa ultimilor evenimenteși nimeni
ată, D-l Kogălniceanu se
Ca răspuns la acestă procedare neusit
, ci adresâ Pr. |. Ghica
feri d'a cere explicaţiuni Baronului Stuart
la St. Petersburg următorea telegramă:
29 Februarie (6 Martie)

1878.

tr'o seris&re privată ce mi
«Baronul Stuart m'a informat prin
miedul nopţii, că a organisat un
s'a trimis Dumineca trecută la
eierii păcii. Condiţiunile păcii
te-deum pentru Luni, cu ocazia înch
d prin căi indirecte că ea era
necomunicându-ni-se, şi cunoscân
e

n'a credut de cuviinţă să asist
în detrimentul nostru, guvernul
n Stuart.
la. te-deumul organisat de Baro
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«Ceva mai mult, dacă un te-deum trebuia să aib loc în
pri- :
vința păcii, trebuia, ca guvernului țărei ca aliat și ca beliger
ant să-i
aparţină iniţiativa, iar nu Consulatului Rusiei. Ca urmare
a incidentului te-deumului, Baron Stuart s'a dusla palat pentru
a întreţine pe M. S$. în privința, acestei chestiuni, în loc d'a veni
să
mă vadă a doua di ca să se esplice cu mine. Atunciar fi avut

„Ocazie să, se încredinţeze că abţinerea, nu era un act ostil
Rusiei,

căci cu o di mai nainte, cu ocazia unui altul servicii divin
celebrat cu ocazia aniversării suirei pe tron a Împăratului Alexandru,

Presidentul consiliului a asistat la te-deum în numele
guvernului
român».

Drept răspuns la acestă, notă, general Ghica trimise Ministr
ului în giua de 24 Februarie o depeșe cifrată prin care
% făcea cunoscut că D-l de Giers cu care a vorbit n'avea cunosciinţă
de in-

„cidentul te-deumului, dar că Consulatul General rus
din Bucuresci

s'a plins printr'un raport în privinţa, unor procedeuri ale
guvernului român prin care ațâţa spiritele contra Rusiei, încura
gea animosităţile în loc d'a le calma, și provoca, neînţelegeri în
loc d'a

le evita. D-sa a adăogât că suntem

prea

susceptibili, prea. por-

Diţă da mări lucrurile și prea greșiţi că vrem să ducem lupta,

contra Husiei peste ori-ce limită, atât în ţară cât și în
străinătate
D-l Ghica a replicat că acest răsboiii n'a început
de cât de

atunci de când Rusia și-a manifestat pe faţă intențiunea d'a
relua

Basarabia, și că întăritarea nu s'a mărit de cât
din momentul
în care Românii ai luat cunoscinţă de meinorandul
ambasado-

rului Rusiei la Londra, în care sa

propus

retrocedarea Basara-

biei ca, preţ al recunâscerei independinţei n6stre.
'Țera vădându-se

amenințată să piardă unul din membrele sale, se
apărâ și se va.

apăra până la capăt. Asemeni poporul
săii a devenit umbragios și

bănuitor, pentru că interpretă în r&ă tăcere
a ce păstrâză Rusia
față de el de la propunerea ce a făcut, EI
crede că Rusia a tranșat chestiunea printr'un tractat cu Turcia
; el crede tot, și, cât
va fi sub impresiunea, acestei perderi,
nu e de sperat să se liniştescă.

Acâstă stare de lucruri e provocată de Rusia
iar nici de

loc de România.
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D-l de Giers a răspuns că propunerile Rusiei adresate nouă

ă până la
nereuşind, cabinetul imperial n'a mai avut ce să răspund
tractat
unui
ei
încheier
încheierea păcii ; a mai răspuns în privinţa
pe îriasigură
El
cu Turcia, că versiunea cunoscută nu e exactă.

e :
misul României că acest tractat stipuleză numai cele următâr
10 Independenţa României cu mărire de teritorii;
Dobrogei Rusiei, cu facultatea da usa de ea cum

cuviinţă. Trebue

puncturi.

să medităm

serios în privința

20 Cesiunea”
va crede de

acestor

două

_

.

în urma priimirei acestei depeşi, și mai "nainte da avea cu-

guvernul român
noscință de textul tractatului de la St. Stefano,
în qiua, de
adresă tuturor Puterilor, prin Agenţii să diplomatici,

care
25 Februarie 1878, un memorii prin care explica causele
iei și să
sileaii pe România să apere cu căldură păstrarea Basarab
i însă, Purespingă schimbul său cu Dobrogea. La acest memori
c, prin
categori
aprope
ssumus
terile răspunse printrun non-po

câte-va
până la
de sigur
Aceiași

cuvinte consolatâre, și prin îndemnul d'a avea, răbdare
dată
întrunirea unul viitor congres ce va avea loc, de astă
ei.
Basarabi
ea,
la Berlin, în care se va desbate și chestiun
și
român
lui
povaţă: răbdarea, fu recomandată guvernu
la memoriul

de D-l de Giers care, ca răspuns

ce i sa

înmânat,

veți vedea ce curs
dise : «să aveţi răbdare și să așteptați până ce
ne provoca la
va. lua acea afacere». Chiar Austria, care la început
mai nde și
s'o
începu
ată,
o resistență din ce în ce mai pronunţ
perdută dacă nu vom
să spue că causa Basarabiei ar fi de sigur

avea răbdare.

Ă

VIII.

Furtuna ce a provocat publicarea tractatului de la St. Stefano,
Cât țimp sa desbătut între Anglia și Rusia prin felurite demonstrațiuni și preparative r&sboinice ţinerea Și neţinerea unu

„ Congres european, pe masa căruia să se pună viitorul tractat
spre

a fi examinat, Rusia se arăta sai indiferentă sati supărată pe noi;
Principele Gorceacov nu vrea să primească în audiență pe Tri-

misul nostru extraordinar;

D-l de Giers

se mărginea

a ne reco-

manda numai răbdare și așteptare, iar autorităţile militare și eivile
rusesci din țară ne amăra dilele prin grosolăniele, brutalităţile
și
provocarea, lor la gâlceavă. Ei așteptaii subscrierea tractatului și
după aceia să vadă ce va fi de făcut spre a ni-l impune cu forţa.
De îndată însă ce se subscrise tractatul, şi vădu că adunarea
unuj
congres devenise inevitabilă chiar.mai 'nainte d'a fi cunoscut
conținutul s6ă, numai de cât marele cancelar schimbă
foaia, găsi
timp ca să priimescă pe general Ghica, ba chiar îl căută,
și aflându-se față în faţă cu el, găsi de cuviință să fie arogant
și ameninţător și să calce ori-ce regulă de cuviință, pentru
a ne lua
sporul, a ne înspăimânta și a ne sili ca de frică
să ne înduplecăm
a încheia un tractat separat cu guvernul său,
prin care să dăm
Rusiei Basarabia de bună voe, pentru ca să
pâtă să se presinte
înnaintea viitorului congres cu un fapt împlinit
într'acest punct
ce jena mal mult ca tâte pe împăratul Alexand
ru II.
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în diua de 26 FebruaMai nainte d'a avea loc acestă audienţă,
ere cu D-l de Giers, vicerie, PrincipeleÎ. Ghica avu -o întreved
elarului că cabinetul imcancelarul, şi D-sa îi qise din partea Canc

rnul român 0 nouă convenţie
perial ar fi dispus să încheie cu guve
de la 4/1 Aprilie ce era pe cale
militară care să înlocuiască pe cea
mi-

t acordarea unei căi
d'a expira, care convenţie ar avea de obiec
ce sar
o durată de doi ani, pentru trupele

litare prin România cu
organisaţia militară, ce ar dobândi
întârce din Bulgaria treptat cu
acestă

aceia adăogâ.: «Dacă la
acel Principat în formaţiune. După
guvernul

nostru de conciliaţiune,
cerere, care dovedesce spiritul
ativ, noi ne vom grăbi da tri:
vostru va răspunde în mod afirm
etinte pentru a negocia și înmite la. Bucuresci o pers6nă comp
acest caz, după părerea mea, ar
încheia acestă convenţiune. într

cunoscut prin vol puntele
trebui ca guvernul vostru să ne facă
să fie stipulate într'acâstă cunprincipale ce va crede că trebue
timp şi pentru ca trimisul
venţiune, pentru a nu perde prea mult
iuri, ci numai de încheienostru să nu aibă a se ocupa de detal
”
rea. acestei convenții.»
i

iat guvernului din Bucuresc
Acestă propunere comunicată imed
rus nu

răspuns, şi nici guvernul
de o cam dată nu priimi nici un
pentru ce.
mai insistă, vom afla mai la vale

imperială rusă a serbat aniverIn diua de 27 Februarie curtea
care deveni peste trei ani îmsarea. nascerei Principelui imperial,
ce a avut loc

recepţie diplomatică
păratul Alexandu HI, printr'o
alul I.
luat parte ca invitat ȘI gener
în palatul de vară, la care a
inar al României. În timpul re-

Ghica în calitate de trimis extraord
de Principile Ghica și adrecepţiunei, impăratul apropriindu-se
o voce forte puţin bine-voitore:
sându-se către dânsul, îi dise cu
ă aminte de imensele ser— Aşi dori ca România să-și aduc
;
le ce ea a vărsat pentru densa
vicii ce X-a făcut Rusia și de sânge
de vreme și prea cu înlesnire.
mi se pare că densa, a uitat prea
a tonul aspru și vădit agresiv
Ca să mai îndulcescă întru cât-v
nd aceste cuvinte, interveni îmcu câre s'a servit împăratul rosti

trăsnit,
român, care rămăsese pe loc
părătesa, și adresă Trimisului
ii privitore

cerând câte-va informaț
câte-va cuvinte bine-voitore,

gn II
PN
la sănătatea M. Sale Dâmna, dar Împăratul
îi făcu semn să precurme vorba, îi oferi braţul și o conduse
într'alt salon, lăsând pe

Pr. Ghica în mijlocul salonului înțelenit
și obiectul privirilor curi6se ale tuturor pers6nelor ce 7] înconjuraii
și care fusese mar-

„ore involuntare

la acâstă scenă forte puţin

diplomatică, și cu

totul în desacord cu caracterul împeratului
care era din fire bun,

drept şi mai ales forte curtenitor în relațiunile
sale, mai ales cu
diplomaţii. Acâstă purtare puţin usitată
fu comunicată imediat
Ministerului Afacerilor streine al României,
dar nu fu cea din urmă.
După acestă recunâscere și ac6stă ciocnire
de anteguardă, veni

adevăratul atac care avu loc în diua de 28
Februarie. Într'acea

(i Pr. de Gorceacoft găsi de cuviință să
priimescă pe Pr. I. Ghica,
și cum îl vădu intrâ fără malte preambuluri
în discuţiunea chestiunei Basarabiei. EI a tratat'o din puntul
de vedere al intereselor

rusesci, D-] ]. Ghica dintr'acela al
drepturilor Românilor; de

aci
resultă discuţiune sterilă și fără efect. Cancelarul
în cele din urmă
se aprinse, începu să blameze conduita
ţărei n6stre care tinde a
tiri pe
împăratul la bara Europei,

și a ne imputa ingratitudinea

nostră care am uitat serviciile ce ne-a adus
Rusia. La acestă im:
putare trimisul român a răspuns că România
și-a plătit tote datoriile de recunoscință din trecut cu sângele
fiilor săi vărsat pen-

„tru Rusia, şi că guvernul imperial
prin cererea de retrocesiune ne
silesce

să facem apel la Europa. După aceia
la rugat să'] lumineze asupra viit6relor intenţiuni ale
cabinetului imperial în pri-

vința, acestei chestiuni.

La acestă întrebare cancelarul a răspuns
„ supărat și forte enervat :
— De grabă vă faceți ilusiuni. Nici
odată Împăratul nu va mai
reveni în
privința acestei cereri ; hotărîrea
sa este nestrămutată;

țipetele și agitaţiunile vâstre se vor
sfărâma isbindu-se de voința
sa. Eii sunt de părere că nu trebue
să fie supusă acestă chestiune
decisiunej
congresului, căci nici un interes
european

nu e legat de
ea, și dacă va fi supusă de cine-va,
congresului, eii voiă respinge
acestă, cerere, mai cu s&mă după
ce Rusia a sciut să garanteze
interesele
europene angajate pe Dunăre.
Noi vrem

să tratăm cu
YOY direct ; dacă nu vom putea
să vă înduplecăm, atunci vă vom

|
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a

lua cu d'asila teritoriul cerut și nu veţi avea nică o compensațiune. Ce veţi face atunci ? Vă veţi opune cu armele ? Va fi inutil
și primejdios pentru voi.

La, tote încercările făcute de Trimisul român d'a combate ideile

sale și d'a face apel la sentimentele sale de dreptate, el respunse
printr'un refuz neabătut.
Pe când Ruşii deveneaii atât de aspri și de agresivi faţă de noi,
diplomaţii celor-Valte Puteri şi chiar ai Germaniei, de la aflarea

unor puncte din faimosul tractat ce abia se iscălise, dar se păstra
încă secret, începu să se arate mai bine-voitori față de noi, să ne
promită tot sprijinul pentru a obţine admiterea unor delegaţi ai |
noştri în sînul congresului, atunci când se va discuta, causa nâsiră,

ba încă unii din ei începură să întrevadă un pericol pentru libertatea navigaţiei pe Dunăre, de care erai legate atâtea interese eupe lângă Rusia şi intrarea, ei în
ropene, din alipirea Basarabiei
Stary Stambul din gurile
ramura
Chilia,
stăpânire a canalului
tocmai mari să devie nanu
Dunărei, care ar putea cu cheltuelă
vigabil chiar pentru.monitore de r&sboiii ; (ceea. ce sa și întâm-

plat în anul 1900, când nisce torpilore rusesci veniră pe gura
Chilia, ca să evolueze în faţa Galaţilor), și aii început so spue pe

față Agenţilor noștri diplomatici și să ne promită sprijinul lor în

>

faţa congresluj.

Austria începu iarăși să ne fie favorabilă, să ne încurageze ca
să nu capitulăm și să ne promită ajutorul săi chiar armat dacă
va fi nevoe; iar contele Andrassy făcu pe D-l Bălăceanu într'o audienţă ce i-a acordat să spere că Basarabia. încă nu era, perdută
pentru noi. Cât despre Anglia, ea, fiind tocmai în toiul luptei cu
Rusia, ne îndemna prin Agentul săi din Bucuresci ca, să resistăm
cu ori-ce preţ, să nu ne speriem de amenințările cancelarului rus
și să ne menţinem

cu curagiă pe

calea ce am

apucat,

aceea

a

apărării drepturilor nostre și să ne luptăm până la, extremitate.
în
Cu tâte acestea M. Sa Domnul, care trăise mai multe luni
Împăratul,
cu
viața de tote dilele și în cea mai strinsă intimitate
făcute de guvădând că de la St. Petersburg, eu tâte încercările
pe cei putervernul român d'a calma întăritavea și d'a dispune
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nici d'acolo în favorea nostră, nu venea alt de cât vorbe amenințătore și semnele unei hotăriri nestrămutate d'a ne lua Basarabia,
intră la îngrijurare,

începu să se despereze de sârta Basarabiei

și avu între 22 și 25 Februarie cu D-I [. C. Brătianu mai multe

convorbiri într'acâstă privință. Cu acea ocasie, M. Sa se silisă convingă pe primul Săi ministru că Rusia nu va mai renunța Ja pretenţiunea sa d'a ne lua Basarabia, că nici una din puterile cele mari
nu se va interesa să ne ia apărarea, că după părerea M. Sale, acestă

parte din teritoriul nostru era pierdută pentru noi, și că
România,
prin limbagiul violent al presei și agitaţiunea ce domnesce
în țâră,

va provoca pe Rusia într'un mod inutil, și 'și va face singură
mult

r&U. La acestă opiniune personală, provocată de
marea îngrijire ce

îi causa încureata,situaţiune în care se găsea țera, D-l
Brătianu își
exprimă categoric părerea, că era mai preferabil
d'a, continua rezistenţa, cu speranţă că România în cele din urmă,
va reuși să scape
de sacrificiul celor trei distriete, și că își assuma
tâtă respunderea

de capal guvernului, continuând înnainte
cum a început, dar n'avea

“ curagiii să propue țării capitularea, cedarea,
de bună-voie, părăsirea în voia sortei a unor fraţi nenorociţi. În asemenea
caz, nici o
Cameră nu se va găsi ca să aprobe convenţiunea
înstreinării, și
poporul înfuriat lar omori cu pietre. În
urma acestor convorbiri,

M. Sa consimțţi să ducă rezistența mai departe,
dar tot cu taetul și
moderaţiunea păstrată până atunci, și să se menţie
pe tărimul de
legitimă
apărare fără a provoca pe cine-va.

Pentru ca să prevină ori-care eventualitate,
și să
și căror împrejurări, M. Sa, se gândi tot
la brava sa
la scutul ocrotitor al individualității,
independenţei
patriei, tot la vitâza sa oștire care,
de și mică, totuși

facă faţă ori
armată, tot
și existenţii
a dat probe

că scie să 'și făcă datoria până
la cel mai Suprem sacrificii, ei
pentru ca să pâtă s'o aibă la
timp la îndemână, spre a, se
spri-

jini de braţul ei, chemă din Bulgaria
t6tă 6stea câtă se maj găsea
acolo, pe care o strinse în Oltenia,
și anume : 1-a dividiune la
Calafat, a 2-a la Craiova, a 3-a,
aprope de Olt şi a 4-a Severin,
brigada de roşiori la Craiova
Și cea de călărași la Bechet. Peste
Dunăre lăsâ numai un batalion
care să ţie garnisâna din Belgar-
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gic și două regimente de infanterie, unul de linie și altul de dorobanți la Vidin.
Tot într'același timp, adică în diua de 28 Februarie, Ministrul
afacerilor streine, comunică Ministrului afacerilor streine al Tur-

ciei prin ambasadorul săi la, Viena, că guvernul român a vrut să
"si retragă tote trupele din Bulgaria și dintraceste două cetăţi,

dar că întrega populaţiune musulmană a rugat ferbinte și cu stăruinţă pe comandanții români, în numele umanităţei, ca să le fie

milă de ei și să nu-i lase expuși resbunărilor Bulgarilor, câre nu
.
așteptaii de cât evacuaţiunea militarilor pentru a, se da pe urmă
la,
re,
împrejura
acestă
ndu-i
la tot. soiul de excesuri. Comunicâ
rugat ca. în înțelegere cu generalul Nepokoicinsky să ia m&surele
din
necesare pentru menţinerea ordinei, căci guvernul român

causa. marelor cheltueli nu mai putea să 'și ţie trupele într'aceste
două cetăţi.
Intr'aceiași qi făcu o comunicare identică și generalului Neporăskoicinsky. Raportul prin care făcea cunoscut Ministerului de
poi acestă rugăciune a populaţiunei

musulmane

din cele două

St. Fălorașe, purta data de 17 Februarie și era scris de colonel

coianu șeful statului major general român.

prin o
La acestă intervenire răspunse generalul Nepocoicinski

cunoscut că a luat
telegramă cu data 1 Martie, prin care "i făcea
cu trupe ruîntârdiere
fără,
ocupe
- disposiţiunile necesare ca 'să

misesci cele două cetăţi. Tot prin acea depeșe 'și-a exprimat
afacere
într'o
otoman
cel
rarea, că guvernul român a recurs și la
român că
ce privea numai pe Rusia, care a informat pe guvernul
lui.
cetăţile în chestiune ai fost date ei în virtutea, armistiţiu
Martie
4
Acâstă depeșă n'a rămas fără de răspuns ; în diua de
D-l M. Kogălniceanu trimise generalului Nepokoicinski o depeșe

în privința
prin care, după ce * mulțumea pentru măsurile luate

făcut
ocupărei celor două cetăţi, îi făcea cunoscut că demersul
atenatrăgea
îi
care
prin
de guvernul român pe lângă cel turcesc,
ţiunea asupra

populaţiunei musulmane

din

ambele

localităţi, a

lor infost făcut în urma Stăruitârelor, repetatelor și desperate
le militare roterveniri ale acelei populațiuni pe lângă autorităţi
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mâne din localitate, care ai declarat formal că, în cazul
în care
ruga lor nu va fi ascultată, toţi cu toţii, împreună cu neveste
le,
copiii și bătrânii lor își vor părăsi casele și tot avutul lor
şi vor

veni să se stabilâscă în România spre a 'și scăpa
vieţile, care după

credinţa lor ar fi fost fârte amenințate r&mâind numai
cu Bul-

garii. Afară de acâsta, în aceiași di, guvernul român

a adresat o

cerere identică și celui rusesc ; și acestă unică cale
era indicată
guvernului român prin faptul că pân'atunci Român
ia încă n'avea
informaţie oficială despre încheierea armistițiului
și despre punc-

tele privitâre la preliminările păcii. Acest
răspuns

a avut ca re-

sultat nota, Baronului Stuart de la 18/30 Martie
1878, prin care “

făcea cunoscut că generalul Cerchezoft a,
trimis un regiment din

a l3-a dividie de infanterie'ca să ocupe cele
două cetăţi, şi faptul
că în cursul lunei lui Martie a sosit din Rumeli
a un detașament.
de trupe rusesci, și din Rusia consilierul Tuholc
a; trupele înlocuiră pe cele române care trecură în Calafat,
iar consilierul de-.

veni guvernatorul Calafatului.
i
M. Sa Domnitorul nemulțumit de desele amestecuri
ale Rușilorîn afaceri
le ce ne privesc, și prevădend un noi ameste
c provocat

de acest incident al schimbului de garnisâ
ne, pentru a dovedi în-.

tr'un mod și mai manifest dorința Sa d'a înnoda,
și întreţine în
viitor cele mai bune și mat strînse legături
de amiciţie cu Sultanul și cu Turcia, în diua, de 27 Februarie
priimi în audiență, pe.
Edhem pașa și Halmek pașa, cel trecut
în contrâle sub numele.

de Ahmed, am aflat pentru ce, ambii
generali de dividie, făcuți pri-.
sonieri

de trupele române la Opanez ; la, finele
audienței dădu la
fie-care câte o sabie de mare preţ în schimb
ul săbiilor lor ce depu-.
„ sese în mânele învingătorilor în diua
capitulării, le acorda, liber-.
tatea și le dădu voe să, se reîntârcă
în patria, lor, pe calea ce "și
vor alege,
care cale fu a Vârciorovei spre
Triest,

Acestă pornire a acestor primi
prisonieri avu loc în diua, de 2:
Martie, a treia qi după ce

M. Sa priimi de la Marele Duce
Nicolae:
o depeșă, prin care
comunica, că nu adera la
schimbul priso-nierilor, acâstă măsură, fiind
încă prematură, Ea, se făcu
în mod.
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rali fură întempinaţi la gară de un mare număr de oficeră români
sub nasul celor rusesci, și pornirea lor fu salutată cu urale simpatice. Acestă demonstraţiune fu făcută ca protestare fățișe con“tra amestecului direct al Marelui Duce Nicolae în afacerile nâstre

pur interiore, care amestec supărase și mâhnise forte mult pe M. Sa
Domnul, care dorea din suflet pacea şi armonia între foștii aliaţi.
«Amestecul Marelui Duce în afacerile sale, dice autorul Notelor
privilore la Domnia Regelui Carol I, dădu Principelui trista certitudine că relaţiunele între România și Rusia, stabilite de M. Sa
cu prețul unei mari stăruinţe, se găseaii într'acel minut fârte r&ii
sguduite, căci pretutindeni domnea, neîncrederea și lipsa de bunăvoinţă, și că cu greii se putea readuce pe drumul cel bun nisce lucruri atât de răi abătute !»:
|
Întracest timp de amărăciune, dacă nu tocmai de descuraşgiare în care se găsea Domn și guvern, veni de la, Berlin o depeșă,

care amări și mai mult pe M. Sa, căci îl atingea în mod direct și

6re-cum îl jena. Printr'acea depeșe D-l Vârnav Liteanu, agentul

trei, comunica Ministrului afacerilor străine că în convorbirea,
ce
a avut cu D-l de Biillow, acesta Y-a făcut cunoscut în mod
cate-

goric și în numele Principelui de Bismark, că Germania,
în con-

sideraţia strînselor legături ce exista între Împăratul săi și
acela,
al Rusiei, nu va putea să ia inițiativa în viitorul congres
în favorea României. Tot atunci veni și depeșa D-lui Kalimaki
Catargiu, agentul la Paris, prin care făcea cunoscut guvernului
săii, că
nu era de sperat ca Francia să iasă din pasivitatea.
sa spre a da,
mână, de ajutor României.

_ Din aceste sciri contradictorii care se schimbati
de adi până
„mâne, și treceaii fără nici o transiţiune de
la optimismul cel mai
trandafirii la pesimismul cel maj întunecat,
reese lămurit

că nesiguranţa, neliniscea și temerea care domnea
în România, domnea
şi in în întrega
Europă, că nimeni nu scia ce va ad
înt
uce diua de mâne și
nimeni nu cuteza a se avențur a în
promisiuni care angaja viitorul.
Întracest timp Rușii începură, să ocup
e milităresce Basarabia

cu trupe prospete și numerâse

aduse din Husia, și guvernul im-

perial, prevădend că, cu tâtă opun
erea

sa, se va aduna un con-
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gres sai o conferinţă căreia să se supue spre aprobare tractatul
de la San Stefano, începu să se încerce d'a da o nouă

tare art. 2 din convenţia de la 2/,, Aprilie
şi România. Într'adevăr într'o întrevedere
cancelarul comunică generalului Ghica că
cheiată în vederea unui răsboiti cu Turcia,
să fie teatru, că Rusia prin art.2

interpre-

încheiată între Rusia
ce avu loc la 1 Martie,
convenţiunea a fost înîn care România putea

s'a angageat să apere și să ga-

ranteze pe tâtă linia drepturile României și integritatea, ei teritorială numai în contra, Turciei. Acestă stipulaţiune nu se raporta
- pici de loela Rusia, căci acâstă convenţiune nu era un act prin care
ea se lega faţă de România sai prin care Rusia a luat pentru ea
însăși obligaţiunile conţinute în articolul citat. În urma acestei
interpretări machiavelice a unui angajament atât de categorie,

generalul Ghica depeșâ în qiua de 2 Martie la Bucuresci că, vedea
tote în negru,

că perderea

Basarabiei

i se părea

aprope inevi-

tabilă, că chiar adunarea congresului era problematică, și că pre.
sența sa acolo a devenit inutilă.
În diua de 4 Martie veni de la Viena. o scire şi mai gravă, aceia
că reuniunea congresului de la care se spera scăparea Basarabiei
era subordonată unei înţelegeri prealabile dintre Englitera şi Ru-

sia, și că nu era nici o speranţă ca acea, înţelegere să ajungă la un

resultat mulţumitor; de acea, Anglia

continua să 'şi armeze tru-

pele şi reservele.. Austro-Ungaria, ale cărei relaţiuni cu Rusia sai

încordat şi mai mult, se ferea în acâstă situaţiune turbure d'a
brusea lucrurile mai înainte ea Anglia să se angajeze întrun sens
saii altul, atât cât să nu maj pâtă să se dea înnapoi, dar că și ea
își aduna și într'arma reservele.

Scirea cum că reuniunea, congresului a început să devie pro-

plematică a fost confirmată înc'odată de generalul IL. Ghica din St.
Petersburg, care a raportat Ministerului la 5 Martie, că de câte-va

dile gazeta, din St. Petersburg, nu înceta d'a ameninţa că situa-

și prin
țiunea, se va limpedi prin alt mijloc, fără a da explicaţiuni,
loc o
alugiă da a se presupune că în locul congresului va avea
și
Germaniei
Austriei,
ai
representanți
reuniune, în care vor figura

Acestă
„Rusiei, care vor lua sub direcțiunea lor afacerile din Orient.
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scire a fost desminţită de guvernul Austro-Ungar, care a afirmat
că va susține cu energie reuniunea

congresului.

Asemenea sciriși contrasciri neliniști și mâhni f6rtemult peM. Sa
și "] făcu ca în cele din urmă într'o conferință ce a avut loc între
5 şi 8 Martie, să 'și exprime din noii părerea că ar fi mai prefera-bil d'a ajunge la o înţelegere cu Rusia și d'a intra în tratative cu:

ea pentru a examina, folosele reale ce ne-ar oferi, în schimbul cedării de bună-voe a Basarabiei care, nu mai încăpea nici o îndoială,
era cu desăvârşire perdută pentru România. Acestă părere personală a M. Sale fu împărtăşită și de D-l M. Kogălniceanu, care

enumeră într'o scurtă cuvântare pericolele ce ar fi înfruntat România dacă ar mai fi continuat lupta, dintre ea și Rusia, care din
diplomatică ameninţa să degenereze dintr'un moment într'altul
într'o luptă armată. Ca să ilustreze argumentaţia sa cu un fapt
concret, spuse că un mare număr de pahonţi ruși sai grămădit
în jurul capitalei și ati început să intre în conflict şi bătăi cu că-

ruțaşii români, pe care poliţia și jandarmeria română i-a despărţit

cu multă greutate,
dar cu îndestul tact ca să, nu degenereze în conflict cu puterea armată rusă.
E
Audind părerea colegului săi, D-l Brătianu o combătu cu multă.
vig6re. D-sa spuse că țera nu pâte și nici n'are drept să dea o
parte din teritoriul săi de bună-voe altei Puteri, ci numai prin
silnicie sai prin decisiunea unui congres european ; spuse că nu
e demn de un popor cavaleresc ca să vindă pe bani sânge de frate,

şi termină prin a spune că ar fi chiar pericul6să pentru siguranţa
„ Statului acestă cedare, căci dacă s'ar face ruptârea Şi s'ar crea,

un precedent,pote că cine scie, mâne oră poimâne, Rusia sai
altă
putere ne-ar cere să-i dăm, negreșit tot pe bani: Moldova,
Olte-

„nia saii
dentul,
naţi, și
n6stră.

ţara întrâgă, și dacă n'am vrea atunci ne-ar invoca preceși noi în asemenea, situaţiune am pleca capul în jos
rușin'am avea curajul d'a ne apăra ca acum individualitatea
Afară de acâsta, D-sa scie că întrun guvern
omogen do-

mină, o singură părere; nu înțelege dar cum
pâte să fie două păreri opuse în acelaş cabinet. După aceia
animându-se din ce în
ce mai mult, impută D-lui Kogălniceanu
faptul că D-sa a avut cu-—

101

-noscinţă, despre intenţiunile Principelui Gorceacolt încă de la începutul r&sboiului, că chiar a avut o convorbire cu D-sa la Ploesci
într'acestă privinţă şi că n'a comunicat nimic colegilor săi, și mai
cu sâmă Președintelui consiliului de miniștri. În cele din urmă a
terminai spuind că a intrat seisiune în partid din causa D-sale, că

liberalii vreaii să-l răstârne şi că ar fi prudent ca D-sa să iasă din
minister pentru cât-va timp, în urina eșecului suferit în chestiunea. Basarabiei, și să reintre după aplanarea conflictului, căci în
caz contrarii dacă D-lui nu va consimţi, atunci D-sa ca cap al
guvernului și direct r&spungător către ţeră, va fi silit a provoca
o criză ministerială și a chema oposiţia la putere.

" Vădând că se îngroșa gluma și era în primejdie să isbucnâscă
dintr'acest incident o criză ministerială într'un moment atât de
neprielnice unei schimbări de guvern, vădend iiarăși că resolvarea
prin bună înţelegere a chestiunei Basarabiei era peste putinţă, fiind

provocătore de scisiune în partidul de la guvern, ceea ce ar fi fost
mai primejdios într'acele momente chiar de cât un conflict cu
Rusia, M. Sa, renunţă d'a mai susține opiniunea Sa, se sili d'a împăca pe D-l Brătianu cu D-l Kogălniceanu, la, care ţinea forte mult
ca săl aibă Ministru de externe într'acele momente, și se simți

fârte mulţumit când vădu că a, reușit fără multă greutate, să resta- bilsscă pacea şi concordia între membri aceluiași guvern; a reușit

pentru că D-l Brătianu nu era sanchii la inimă. După ce isbuti să
aplanede neințelegerea, din guvern, M. Sa se hotări d'a duce lupta
_cu Ruşii mai departe, însă cu moderaţiune, deși nu mai spera nimie în privinţa Basarabiei.
Din norocire, ca să dic așa, și spre folosul bunei armonii dintre
" Capul statului și guvern și dintre miniștri săl între denșii, în diua
de 9 Martie sosi în Bucuresci un număr din „Journal de Saint
Petersburg“ trimis de general Ghica, care conţinea în totă întregimea sa tractatul de la San Stefano și care avu darul d'a împrăscia zizania dintre miniștri și d'a-i strânge pe toţiintr'un mănuchiii nedeslipit. lată articoleie dintrinsul carepriveai pe România:
Art, 5. «Sublima Pârtă recunâsce independența României, care va face să
valoreze drepturile sale la o indemnitate ce se va desbate între ambele părți.
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Până la încheierea unui tractat direct între Turcia și România, supușii români se vor bucura în Turcia de t6te drepturile garantate supușilor celor-b'alte
Puteri europene.
Ă
.
Art. 8. Armata otomană, nu va mai sta în Bulgaria, şi tâte vechile forterețe
vor îi dărîmate pe comptul guvernului local. Sublima Pârtă va avea dreptul să.
dispue după cum va găsi cu cale de materialul de răsboiă şi alte obiecte aparţinând guvernului otoman, și care vor fi rămas în fortărețele după marginea
Dunărei deja evacuate, în virtutea armistiţiului de la 19/ Ianuarie, precum și
în cele ce se vor găsi în cetăţile Șumla şi Varna,
«Până la formarea complectă a unei miliții indigenă îndestulătore pentru
menţinerea ordinei, siguranţei şi liniștei, al cărui număr se va fixa mai târdi
printr'o înțelegere între guvernul otoman şi cabinetul imperial al Rusiei, trupe:
xusesci vor ocupa Bulgaria și vor da mână de ajutor comisarului în cas de
trebuință. Acestă ocupațiune va fi limitată asemenila termenul aproximativ
de doi ani. <Efectivul corpului de ocupaţiune rusă, compus din șese dividiuni
de infanterie și din două de cavalerie, care va staționa în Bulgaria după evacuarea Turciei de armata, imperială, nu va, trece peste 50.000 Gmeni. El va. fi
întreținut în socotâla ţărei ocupate. Trupele de ocupațiune rusă din Bulgaria
vor păstra comunieațiunea cu Rusia, nu numai prin România, dar asemeni
prin porturile din Marea Negră : Varna și Burgas, unde ele vor pulea organisa pentru durata ocupaţiunei depositele necesarii.

Art. 12. Tote fortărețele Dunărei vor fi dărîmate. Nu va mai exista de aci
încolo nici o cetate pe malurile acestul rîă, nică bastimente de răsboiă în apele:
Principatelor: într'ale României, Serbici şi Bulgariei, afară de staţionarele usi-

tate și bastimentele mici destinate pentru poliţia fluvială şi serviciul vămilor.

«Drepturile, obligaţiunile și prerogativele comisiunei internaționale a Dunărel de jos se menţin intacte.
,
Art. 13. Sublima P6rtă ia în sarcina sa restabilirea, navigabilităţei trecerei
prin braţul Sulina, precurma și despăgubirea particularilora căroi averea,
suferit
din causa faptului răsboiului şi din întreruperea navigaţiunei,
afectând pentra ambele despăgubiri o sumă de 500.000 franci ce se va,
reţine din ceea- ce
"1 datorâză Comisiunea Dunărână.
„Art, 19. Indemnităţile de r&sboiu și pierderile impuse
Rusiei, pe care M.
S. Împăratul le reclamă, şi Sublima Pârtă sta angajat
a plăti, se compun din:
a) Sangiacul Tulcej, adică cazalele (plășile): Rilia,
Sulina, Mahmudie, Isaccea,
Tulcea, Măcin, Babadag, Hirşova, Kiustendje
și Modjidie, precum şi insulele

deltei Dunărei și insula, Şerpilor. *

<Ne dorind să "și anexede acest teritorii și insul
ele Deltei,

Rusia își reservă
facultatea d'a le schimba contra părţei din
Basarabia, detașială de tractatul
din 1856
și limilat la miadă-di

de thalvegul

braţului Kilia și gura

lui Stary
Stamboul. Chestiunea partajului apelor și
a pescăriilor vor fi regulate de o comisiune ruso-românăîn spaţiul unuian
după ratificarea tractatului de pace...>.
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semă disposiţiunile din art.
Conţinutul acestui tractat, şi mai cu
unei armate străine prin
8, care dispunea a se acorda trecerea
mai făţişe și mai violintă
România, fără consimţimântul ei, cea
și cele din art. 19 litera 4)
călcare a autonomiei ţărei, precum
voia nâstră în schimb Dobrocare ne lua Basarabia şi ne da fără
ni, şi avu darul da împăca
gea, înfurie până la paroxir pe Româ
rmina, pe toți 6menii politic,
pe toţi membri guvernului, d'a dete
o oposiţiune desperată conira
pe: guvernamentali și oposanţi la
lor ab antiquo ale țărei, și d'a
acestei făţişe încălcări ale drepturi
în cât îl determină ca de
indigna pe M. Sa Domnul atât de mult
s'o ducă până ce saă va, reuși,
aci încolo să între direct în luptă şi
pei întregi.
sai va ceda înnaintea, voinţei Euro
se folosi forte mult 0poÎn prada acestei înțerbântări de care
escu-Pache, un amic
opop
Prot
siţia spre a isbi în guvern, D-l Em.
ministru de Interne până la 4
intim al D-lui G. Vernescu fostul
Adunarea Deputaţilor în diua
Aprilie 1877, anunţă și desvoltă în
rde 15 Martie,o

ce va avea guve
interpelare relativă la, atitudinea

Rusia și 'Turcia,precum Și faţă nul faţă cu condiţiunile păcii dintre
interpelare moderată, calmă
cu interesele țărei nostre. La acâstă
eanu care asigură Camera
și obiectivă, respunse D- M. Kogălnic
în apărarea drepturilor ţărei,
că guvernul își va face totă datoria,
San Stefano o lovitură ce noi
care ati priimit prin tractatul de la
gă că articolul relativ la indemnu o putem priimi. D-sa maj adao
și că guvernul român nu va fi în
nitatea de răsboiit era ilusoriii
armatelor ruse prin România
stare să nu consimţă la trecerea
disrusesci, de și Rusia va, avea la,
în timpul duratei ocupaţiunei
Dunăre și Marea. Negră, care ar
posiţia, sa porturile bulgare după
linide trecere jignitor independinţei şi

face de prisos acel drept
fost încheiat fără participarea,
scei ţărei. Fiind că acest tractat a,
de cât să decline responsabilinostră, guvernul român nu pote
În ceea

drepturile ărei.
tatea, şi să apelede la Puteri, căci atinge
să nu intre în nici
Basarabia, guvernul e ferm hotărit

ce privesce
şi da nu ceda cu nici unspreţ.
un fel de negociaţiune cu nimeni
ă guverveni D-l N. Ionescu care recomand

După aceia inter
în atitudinea sa, și să pue în ”
nului ca să fie calm și rece, dar ferm

Tedeumul

de mulţumire pentru subscrierea păcii, oficiat îl diua de 19 Februarie 1878, în mijlocul armatei rusesci, pe

platoul de la San-Stefano din înţa Constantinopolului.
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vederea. Camerilor actele diplomatice spre a lucra în cunoscință
de causă. După un schimb de vederi între D-nii Kogălniceanu Şi
N. Ionescu în piivința oportunităţei depunerei actelor diplomatice, interveni D-l G. Vernescu care din di în di devenea mai puţin
amic guvernului din care făcuse parte, și sprijini cu ore-care animositate cererea D-lui Ionescu. După aceia vorbi D-l Prim-Ministru câre rugă Camera ca, să fie mai îngăduitore și să mai aştepte cât-va, timp până ce va putea să se facă fără nici un inconvenient depunerea, actelor cerute. Mai vorbi după aceia, D-l
Kogălniceanu care mai dădu câte-va explicaţiuni, și iar D-l lonescu care ceru cu insistenţă ca să se publice acele acte secrete,
şi după aceia discuţia se închise și Camera trecu la ordinea. dilei.
A doua di 16 Martie D-l N. Ionescu care nu iubea nică de loc
pe D-l Kogălniceanu, interpelă pe guvern dacă era esactă, sati nu
scirea, că guvernul va, trimite pe D-l Kogălniceanu să apere înteresele României înnaintea, viitorului congres, și prin desvoltarea
interpelări! sale, își exprimă, neincrederea în Ministrul Afacerilor
străine. La acestă interpelare răspunse D-l Prim-MinistruI. C.
Brătianu, care declară, că de o cam dată nu sa hotărit nimic întmacâstă privință, nefiind nică de loc vorba de trimiterea cui-va
din partea, României la viitorul congres care nu se scie când se

va, aduna și nici daca se va aduna, dar că mai 'nainte d'a sosi acel
moment, va pleca însuși D-sa, şi chiar în sera, acelei dile la Viena
și după aceea la Berlin, spre a sonda terenul în privința disposi-

țiunei Curţii Austro-Ungariei şi a Curţii Germaniei faţă de noi.
În urma acestei declaraţii s'a închis și acest incident.
În sra acelei dile de 16 Martie, D-l Brătianu plecâ la Viena.
Ma! 'nainte de plecarea D-sale precum și de desvoltarea acestor
interpelări, adică, la, 12 Martie, D-nii Brătianu şi Kogălniceanu
spuse M. Sale car fi de părere să protesteze contra, art. VIII din
tractatul de la San Stefano, care acorda drum de trecere pentru

armata, rusă pe teritoriul României fără consimţimântul săi, iar
după ce trecu două dile, guvernul luâ hotărîrea întrun consilii de

miniștri presidat de M. Sa Domnul ca să protesteze contra întregului tractat, ba chiar să respingă și independenţa dată de un trac-

107

tat care hrăpea României autonomia, dispunând de teritoriul săi
fâră voia sa şi luându-i o porțiune din patrimoniul s&i. Acâstă protestare s'a făcut printr'o notă circulară adresată Agenţilor noştri
diplomatică în diua, de :6/.s Martie, prin care enum&ra prelung,
causele care determina pe guvernul român d'a face acea protestare și d'a respinge darul ce i se oferea și sacrificiile ce i se impunea. Acest protest fusese precedat de alte două circulări, una cu

data de 8/2 Martie și alta cu data 1/2 Martie, din care fie-care
conţinea câte un lung istoric al relaţiunelor n6stre cu Rusia de
la Petru cel mare şi până în dilele -n6stre. Intr'acele note erai
consemnate tote suferinţele ce ai îndurat Românii în decurs de
aprope două secule din causa Rușilor, precum și o lungă enumă-

rare a sacrificielor şi neajunsurilor de tot felul încercate de locuitorii celor dou& Principate, din care s'a format România, precum
și suferințele îndurate de Români în decursul nenumăratelor răs-

boae petrecute între Rusia, și “Turcia, în care cele două principate aii fost: sati teatre ale răsbelor, sait grănarele oștilor rusesei
ce regulat le ai ocupat milităresce.
”
Ac6stă notă de protestare a, fost urmată de altă notă cu data
24 Martie, (5 Aprilie) prin care guvernul român se declara nemulțumit de tâtearticolele din tractat câtpriveai pe România, și cerea Puterilor ca ea să fie admisă a participala viitorul congres, nu.

în acelaș rang ca Puterile semnătâre tractatului din Paris, nu cu
drepturi-egale d'a discuta tâte chestiunele generale ce se vor su-

pune acelui congres, ci numai cu dreptul d'a avea representanţi
în areopagul european, înaintea căruia, să expunem noi înși-ne
tabloul fidel al drepturilor și intereselor nâstre. Afară de acâstă
cerere acel protest mai atingea și puntele ce ne privea din trac-

tatul de la San Stefano, explica în detali până la ce punct acel

tractat atingea vechile nâstre drepturi și enumăra motivele nemulțumirilor nâstre.

Aceste note fură bine priimite de către Puteri. Contele Andrassy

spuse atât D-lui Bălăceanu cât și D-lui Brătianu când sosi acolo,
că era fârte favorabil participărei României la congres și că nu
S'aștepta să opue vre-o putere 6re-care obiecţiune într'acâstă pri-
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vinţă, mai ales că România nu reclamă aceleaşi drepturi ca și.
puterele semnătore tractatului din Paris. De îndată însă ce se va
proclama, recunscerea, independinţei sale, pentru care AustroUngaria simţea

cel mai vit interes, atunci ușile congresului ii se

vor deschide.
Intr'acest timp în care Românii se sbuciumaii într'o ferhere Şi
un neastâmpăr forte îngrijurătâre pentru siguranţa și chiar exis-

tenţa, lor, foștii dușmani până eri, Rușii și Turcii petrecea împreună și 'Și daii mânele încă roșite de sânge într'o mare serbare
dată de Sultanul Turciei în ondrea Marelui Duce Nicolae al Rusiei;

acestă serbare a avut loc în diua de 1+/,; Martie în palatul dela
Beilerbei. Cu acea, ocazie, generalul 'Todleben a dat mâna cu Osman Pașa apărătorul Plevnei, vestitul Scobelefi a făcut cunoscinţă
cu Veisel Pașa, învinsul de la Șipca, și fugosul Gurco s'a îmbrăţo-

șiat cu Reuf Pașa a cărui armată a sfărimat'o în apropiere de Filipopole.
Numai Rumânii care ai luat partea cea mai strălucită la oste-

neli și la sacrificii, după ce aii dat aliaţilor lor biruința, acum stai
la o parte uitaţi și amăriţi, așteptând ca dintr'o qi într'alta, să fie
atacați cu dușmănie de către foștii lor aliaţi. Intr'acest timp presa

rusescă credea că în loc d'a le aduce mulţumiri, să le aducă însulte și defăimări, lor și naţiunei lor.
Într'adevăr într'acest timp, «Gazeta de St. Petersburg» cu data
de 15/25 Martie, a găsit de cuviință ca drept răspuns la resumatele

istorice conţinute în notele de la 8 şi 10 Martie ce fusese comunicate și guvernului rus, să publice în colânele sale că; «acele
resumate istorice sunt produsul unor animosităţi de partid care
când se deslănțuese asupra unei naţiuni puţin matură, răuşese
să turbure drepta judecată și să întunece inteligența. Ar fi o co-

pilărie ca să se ia în serios asemenea aberaţiuni. Articolul adaogă
că: «10 Basarabia n'a fost cedată României ci Moldovei, ca una ce
era vecina cea, mai fără însemnătate;

că 2» 'Practatul din Paris,

care e singurul săi titlu de proprietate, a fost violat de Moldova
când sa unit cu Valahia, de Principatele unite când aii chemat pe
tron un Principe străin și de România când a declarat răsboiit Tar-
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ciei şi a proclamat independenţa sa. Titlu legal de posesiune ne
existând, dreptul de posesiune înceteză prin el însuși; 30 Scopul
pentru care puterile garante ai stipulat abandonul acestui teri-

toriti nu mai există, pentru că libertatea, navigaţiunei Dunărei este
astă-qi deplină și întregă şi garantată de comisiunea internaţională; 40 că e un clișeii d'a mai spune că desvoltarea navigaţiunei

şi a comerciului la gurele Dunărei se datoreză faptului cessiunei
acelui teritorii Moldovei. Acestă desvoltare este consecinţa naturală a lucrărilor Comisiunei Europene a Dunărei; 50 că parti-

ciparea României la resboii ma fost un sacrificii, pentru că
ea a beneficiat, fără a pune la socotălă, ploia de aur ce răsboiul a făcut să cadă peste țeră ; 60 că Românii n'aii să impute.nimului, fără numai lor, dacă îîn loc de gratitudine aii găsit că fac
bine să răspundă prin procedeuri răii voitâre și ostile. Provincia

turcă, ce România e liberă să despreţuiască, îi fu oferită în com-

pensațiune și în schimbul teritorului revendicat, ce ea n'a sciut
să exploateze și care n'a avut de cât să sufere din causa desor-

dinei și abusurilor autorităţilor române; dovadă părăsirea salinelor din Ismail. Acestă regiune a fost ruinată de către administra-

ţiunea română pe care o prăpădesce luptele între partide și neo-

nestitatea. funcţionarilor. Articolul se termină ast-fel: Ne, mărginim a constata numai că Moldova, adi nu malare nici un titlu d'a
poseda, acest teritorii.
timp și loc».

Chestiunea ast-fel pusă se va resolva la.

Acest articol de diar fu pentru Români o aruncătură de untde-lemn peste foc, ceea-ce "i revoltă și mai mult contra teribilelor
lor aliaţi de eri, dar nu X mirâ de loc, căci de cât-va timp Ruşii

aruncati cu gălâta unt-de-lemn peste focul ce singuri aţitase pentru a mistui bunele relaţiuni ce se legase între noi și ei prin așa

mari sacrificii. Două noi motive de întăritare se ivi între noi și ei
mai într'acelaș timp; iată-le în câte-va cuvinte:

În qiua de
tenberg, care
Rusia și fu în
României. El

16 Martie
mai apoi
decurs de
venea din

sosi în Bucuresci Pr. Alexandru de Batdeveni Principe al Bulgariei, venind din
două dile spele M. Lor Domnul și Dâmna
Rusia și peste scurt „timp avea să plece ia- -
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răși în Rusia ca să dea din noti ochi cu Împăratul cu carea dat și
cu ocadia primei călătorii. Într'acest timp el spuse M. Sale Domnului nostru că Împăratul era forte mâhnit şi indignat că a priimit
felicitări pentru încheierea păcii de pretutindeni, numai de la M.
Sa nu.
Audind aceste cuvinte, M. Sa rămase fârte surprins și se grăbi
a răspunde că era la mijloc o încurcătură, că încă de la 22 Februarie a scris M. Saleo epistolă de felicitare și că, pentru a fi sigur de predarea sa, a înmânat'o Baronului Stuart ca s'o trimâtă la:
destinaţiune. După aceea, pentru a afla ce era la mijloc, a trimis
imediat la agenția, Rusă ca să i se dea informaţii, și în curînd a
aflat că epistola, a, fost încredinţată unui aghiotant imperial care
chiar într'acea sâră a plecat spre St. Petersburg prin Viena.
Aflând acestă scire, M. Sa surise cu amărăciune, nu mai vru să
cerceteze prin ce întâmplare s'a rătăcit acea epistolă și pentru ce

n'a sosit la destinațiune, și s'a mărginit numai d'a se plânge 6spetelui săi de puțina considerațiune cu care se pârtă guvernul rusesc faţă de România, și Ia rugat să comunice plângerea sa Împă- .
ratului. Principele a promis, și în sâra acelei dile a plecat spre Petersburg în tovărășie cu D-1 1. C. Brătianu care a plecat spre Viena,
purtând o scrisore a M. Sale Domnului adresată Impăratului Franţ
Iosif, prin care '] ruga să acorde ministrului să înalta favâre d'a-i
supune direct la cunoscință păsurile și dorințele României.
Al doilea, motiv de întăritare fu mișcările ce începuse de cât-va
timp să facă trupele ruse în România, despre care voii vorbi maj
pe larg în capitolele următore. Aceste mișcări siliră, mai cu sâmă

de cât ori-care alte motive pe D-l Prim-Ministru |. C. Brătianu să
plece în misiune spre Viena și Berlin. Acestă misiune mai avea de
scop și orientarea, sa în privinţa calei ce trebuia să apuce, şi dobândirea unor puternici protecțiuni, care devenise forte necesare

în urma, situaţiunei turbure în care se găsea România și mai ales

a altitudinei Engliterei care nu admitea întrunirea unui congres
mai înainte ca. Rusia să consimtă d'a supune întregul tractat de
la San Stefano examinării acelui congres, ceia-ce precum scim
“Rusia n'a priimit.

IX.

Amenințarea făcută de Rusia d'a desarma armata română.
Anglia intrase de cât-va timp într'un răsboiii făţişiii, dar de o

cam dată prin note diplomatice, față de Rusia, și “și da tote silinţele și grăbea tote preparativele-pentru al transforma într'un r&s-

boii real, concentrând la insula, Malta forțe considerabile de uscat
şi de mare și armându-și cuirasatele. In qiua de 21 Martie Marchizul Salisbury care înlocuise de curînd pe lord Derby ca ministru al
afacerilor streine, trimisese

tuturor cabinetelor o

circulară

prin

care declara că Englitera nu putea să accepte tractatul de la San
Stefano, pentru mai multe motive, între care era, și faptul că prin
el devenea infailibilă voinţa și suveranitatea Rusiei peste Marea
Nâgră și peste ţările vecine; ca dovadă cita articolul care se raporta la luarea, Basarabiei. Acea circulară remarcabilă, se încheia

angajând Europa ca să-și oprâscă atenţiunea, nu asupra cutărei
sati cutărei stipulaţiuni în particular, ci asupra, efectului combinat
al tuturor părților din el.

Principele Gorceacoft prevăţend acea circulară, și ardend de
dorința, d'a da, o lovitură de teatru și d'a păcăli pe Englezi, presentându-se înnaintea congresului cu un fapt împlinit în punctul
ce supăra mai mult pe împăratul Alexandru, în chestiunea Basa-

rabiei, se hotări să ne dea o novă lovitură de graţie, să ne ia sporul, să ne sperie și să ne sil&scă a capitula de frică. Pentru a Și
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ajunge la scop, cancelarul marelui imperiti chemâ în diua, de 21
Martie la sine pe Principele 1. Ghica, și cum îl vădu, îi dise așa fără,
veste și fără. de nici o întroducere :
— Adevtrat e că guvernul vostru vrea, să protesteze contra
art. 8 din tractatul din San Stefano, care reservă armatei din Bulgaria comunicaţiunile sale cu Rusia prin România ? Dacă Împă-

ratul, care e fârte răi dispus contra, vâstră, din causa atitudinei
ce aţi luat în chestiunea Basarabiei, va afla că ați făcut o asemenea declaraţiune, să sciți că va, perde ttă răbdarea. Ma însărcinat ca să vă spun să comunicaţi guvernului vostru, că dacă

veţi avea intenţiunea, să vă opuneți articolului menţionat, va or-

dona ocuparea României şi desarmarea armatei Româme.

În presenţa unei declaraţiuni atât de isbitore, care semăna cu
o lovitură de trăsnet, ale cărei consecinţe puteai să fie fatale ţărei,
Trimisul român se mărgini a răspunde cu sfială și abia stăpânindu-și emoţiunea și indignarea .:
— Am priimit într'acâstă privință o telegramă fârte scurtă, în

care se gice că : ţâra și guvernul găsesc că art. 8 atinge drepturile nostre și rănesce demnitatea nâstră. Nu cu Turcia, care nu.
pote să stipuleze nimic pentru noi, ci cu România trebuia să se
înţelegă Rusia în tot ceea ce privea comunicaţiunea, armatei sale

prin teritoriul nostru. Chiar acâstă stipulaţiune probsză că Cabi-

netul imperial consideră, durata convenţiunei privitâre la, dreptul
de trecere al trupelor imperiale prin ţâra, n6stră ca expirat.
<În loc d'a redeschide negociaţiuni cu guvernul nostru și d'a încheia un noii aranjament sait o prelungire, Cabinetul imperial
trece peste drepturile n6stre, şi trateză acâstă, chestiune cu Tur-

cia, care n'are calitate să decidă. Guvernul meii a protestat la Cameră nu numai contra acestui articol, dar contra tuturor celor ce

jienesc drepturile și interesele n6stre, şi a declarat că va, face apel
la, Puteri, reunite sai nu în congres. Iată tot ce sciă.

— Nam mai vrut să avem a face cu voi, răspunse Cancelarul,
din causă, o repet, a conduitei vâstre faţă de noi ; afară de acesta
e inutil d'a mai discuta. Ceia ce ne importă e numai să sciți că noi
ţinem la libera n6stră trecere prin ţâra vâstră; vă rog dar să trans-
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Sultanul Abd-ul-Hamid în conferinţă cu Marele
Duce Nicolae după subscrierea păcii
y.'v.

de la San Stefano.
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miteţi guvernului vostru declarațiunea Împăratului: trebue ca guvernul vostru să scie bine ceia. ce vrem de la el, și să se explice

categoric într'acestă privinţă. Par-că Î)-v. aţi vrea să spuneți că e
divergință numai asupra, formei, dar.nu și asupra fondului. Ac6sta
e și opiniunea guvernului vostru ? să se explice; e hotărit da sat
nu să se opue la dreptul ce ie reservăm printr'acest articol î2 Să'şi

aducă, aminte de cuvintele Împăratului.
Fiind comunicată imediat. acâstă convorbire la Bucurescl, ea
produse o emoţiune și o indignare cu anevoe de descris. Cel mai

afectat și mai revoltat dintre toţi fu M. Sa Domnul. Imediat ce ;
se comunicâ depeșa, însărcinâ pe D-l Kogălniceanu
să convâce pe
Baron Stuart la, o audiență

şi să trămită numai de cât generalului

„Ghica, o depeșă, prin care '] însărcina, să facă cunoscut Cancelarului Rusiei din partea. M. Sale, că o armată care a combătut la

Plevna sub ochii Împăratului Alexandru, II pote să fie sfărimată, dar ea nu se va lăsa nici o dată să fie desarmată.
Acestă depeșă fu trimisă la St. Petersburg în qiua de 24 Martie ;

ea împreună cu convorbirea de mai sus, fu comunicată atât D-lui
I. Brătianu, care încă șe găsea la Viena, cât și Agentului diplomatie la Berlin, spre a o comunica guvernului imperial,

În diua de 23 Martie, la 5 ore d. a., M. Sa priimi în audienţă pe
Baron Stuart, și după ce îi repetă prin viii graii ceia ce conţinea
depeșa, de mai sus, îimai spuse în modeategorie că: armata română
va sci să 'și facăîn tot-d'auna datoria, cum 'și-a făcut-o pe câmpurilede bătălie din Bulgaria.«Dar, adăogâM. $. nu pot admite că ac6stă amenințare pâte să vie chiar de la M. Sa Împăratul ; nu 1 cu
-putiniă ca, M. Sa să ordone desarmarea unei armate care s'a bătut
cu atâta bravură sub ochii săi, și care a dobândit

din mâna

Sa,

pentru fapte de vitejie, mai multe sute de cruci ale Sf. George.

Puteţi să puneţi aceste vorbe ale Mele la cunoscinţa guvernului
vostru, să reamintiţi că pe tronul României e un Hohenzollern,
şi tot de o dată că cea mai mare și mai sinceră dorinţă a mea
este aceea, d'a ajungela o înțelegere cu Rusia, și d'a restabili cu

ea cele mai cordiale relațiuni. Cel mai bun mijloc de reușită e
acela d'a pune bună-voinţă și dintr'o parte și dintralta».
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Ca să facă memorabilă amintirea acestei dile, care în analele
istoriei bărbăţiei nemului românesc, se pote considera cu aceia
a primei ciocniri cu dușmanul, când Românii ati dovedit că nu
sciti de frică, M. S. Domnul a iscălit decretul prin care instituia
medalia, Trecere; Dunărei, ce sai împărțit mai apoi la, toţi oștenii români care aii trecut peste Dunăre, precum și la. toţi oște-nii ruși care aii luat parte la înconjurarea Plevnei.

Curajul și bărbăţia în tot-d'a-una dă râde bune, fie pe câmpul
de ră&sboiii, fie pe câmpul luptelor de cabinet; prin urmare, atitudinea. bărbată şi curagiosă a Românilur nu rămase fără de efect
şi nu fu considerată de niimeni ca o bravadă saii fanfaronadă, ci
fu prețuită după justa sa valore.
În audiența ce a dobândit D-1]. C. Brătianu în diuă de 23 Martie la Hofburg, Împăratul Franţ Iosif s'a exprimat în privința Prinţului și a armatei sale în termenii cei mai simpatici și mai elogioși, |
și a dat deplină dreptate patriotismului ce desfășura în Comun.
M. Sa a mai dat D-lui Brătianu asigurări că România va, găsi
în Austro-Ungaria un sprijin puternic și sincer.

Cu totul contrarii acestei atitudini favorabilă nouă, Contele
" Andrassy în convorbirea, ce a avut cu generalul Ignatieft în tre-

cerea sa p'acolo, a luat o atitudine forte ameninţătore faţă de
Rusia, a declarat că, în urma situațiunei datorată, succeselor militare ale Rusiei, conrpensaţiunea. necesară siguranţei monarhiei
"Austro-Ungare

ar trebui să fie împinsă mult mai departe

de cât

limitele prevădute și d'a se întinde până la Salonic; ceva mai mult,
a declarat că: ori-ce aranjament care ar interveni într'acestă pri-:

vinţă nu pâte avea valdre pentru Austria de cât numai dacă va
fi consacrat prin sancţiunea Europei. În urma, acestui limbagii
atât de puţin aşteptat, contele Ignatiefi a spus că n'avea instrucţii
suficiente întracâstă privinţă, și a plecat.
D-l Calimachi

Catargiu

a comunicat la 28 Martie guvernului

s&ii că răspunsul făcut de Ministrul Afacerilor Streine român în
Cameră. cu oeaziă interpelării de la 15 Martie şi atitudinea ulterioră a M. Sale și a guvernului Săi, a mărit simpatiile Puterilor
occidentale în favâraa nâstră. Cu acea ocasie unul dintre diplo-
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maţi 'și-ar fi exprimat părerea, că ar fi util de a urma direcţiunea,
ce am apucat și d'a accentua şi mai mult hotărîrea luată de guvern
da nu recunâsce Rusiei dreptul d'a stipula singură în privința
posiţiei nâstre în viitor, de a intra fără întârdiere în negocieri directe cu Porta pentru a o îndupleca să încheie un tractat special
care, consacrând independenţa și drepturile nâstre, ar putea pe
urmă, să fie supuse sancţiunel fie-căreia dintre Puterile garante.
D-l Tisza, Primul Ministru al Ungariei, răspundenă în Camera
ungară, la o interpelare, în diua de 29 Martie, a dis că : «Ungaria
și România, sunt împinse una spre alta, prin forța intereselor care
le sunt comune, şi că a început să fie recunoscut acest adevăr

atât la Pesta cât și la, Bucuresci.
Guvernul Austro-Ungar a declarat că atitudinea luată de guvernul englez faţă, de chestiunea Basarabiei, ne asigură definitiv
posesiunea, acestui teritorii. Austro-Ungaria nu se va separa-de
Anglia, atât asupra acestui punct, cât și asupra celor-lalte, și a-

nexarea cu forța a Basarabiei nâstre de către Rusia, și chiar ocupaţiunea României întregi nu vor fi de cât o provocare la răsboiit
după care pacea ce-i va da sfirşit ne va aduce nouă mari fol6se.
Numai să nu slăbim. A mai declarat cum că în ochii 6menilor
politici ai acestui imperiii chestiunea Basarabiei e neseparabilă
de chestiunea libertăţii Dunărei. Aceste declaraţiuni aii fost raportate de D-l Bălăceanu Ministerului român prin depeșele de la

29 și 30 Martie 1878.

|

|

Într'același timp, adică la 27 Martie, Ministrul Afacerilor streine
al Franciei și lord Lyons, ambasadorul Engliterei în Paris, comu-

nicară D-lui Calimaki Catargiu că sciaă bine că situațiunea în România era fOrte mult încordată, dar că nu credeau că Rusia ar fi

dispusă să încerce a împinge lucrurile până la ultima extremitate,
căci ea era, în posiţie să scie că o asemenea conduită va provoca
o reprobare generală și pote chiar un conflict. In ceea ce privea
Congresul, credeaii că, în presența. marelor împotriviri ce înt6mpina Rusia,de pretutindeni, în cele din urmă ea, va fi nevoiţă să se

supună unui arbitragiti european. Cu tote acestea până într'acel
moment nu era nimic hotărit într'acâstă privință.
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Pe când puterile ne legănaii cu asemenea promisiuni adormiore, Românii, fără să ascepte ca să priimescă asemenea, manifestaţiuni de simpatie, continuară d'a urma calea ce aii apucat. și d'a
se împotrivi cererilor Rusiei, fără însă să fie provocatori. D-l Genera] Ghica comunică în diua de 21 Martie ministerului săi că, în
urma, desfășiurării recentelor evenimente, presenţa sa în Bucuresci
era necesară pentru a fi în comunicaţiune directă cu guvernul și ai
împărtăși prin viii graiă tote inpresiunele ce a cules, neputând a se
întinde prea mult Ja vorbă prin telegrame cifrate. In ceea-ce privea motivul absenței sale va spune cancelarului că plâcă la Bucuresci spre a interveni, conform dorinței sale,ca să. se limpedescă situaţiunea și să dobândâscă, o soluţiune grava chestiune ce
Ex. Sa X-a pus în vedere în dimin6ţa acelei dile.
Ca răspuns la acâstă cerere, D-l Kogălniceanu a depeșat Prinului Ghica, la 22 Martie, ca să stea pe loc, să aștepte nota de
“protestare contra tractatului de San Stefano, ce i se va trimete

în curend și s'o remită Cancelarului, căci în lipsa, Preşedintelui
eonsiliului de miniștrii, nu pote lua o decisiune atât de importantă, care pote să fie interpretată în diferite sensuri. «După ce
veţi priimi răspuns la acea notă, adaose D-sa, eti singur vă voii
ruga să. veniţi la Bucuresci. Dacă nu veţi avea să ne aduceţi altce-va de cât tot ameninţări ca cele deja transmise, atuncă venirea
în
vostră aici e de prisos». După ce 'şi exprimă ast-fel părerea
străprivinţa, plecării sale din St. Petersburg, Ministrul Afacerilor
ine mai adăoga adresându-se tot generalului |. Ghica :

«Nimeni întracâstă ţeră, începând cu Suveranul, nu va putea
să priimâscă ideea unei treceri a trupelor rusesci prin România,
în decurs de doi ani. Cine pâte prevedea și garanta aceea ce se
pote petrece în decurs

de doi ani?

Din partea Rusiei, trecerea

pote să degenereze în ocupaţiune; din partea României, afectată
cum e astă-di cu bună dreptate din causa clauselor tractatului
din San Stefano, un permanent pericol. Ce guvern va fi îndestul
de tare ca să răspundă în decurs de doi ani de resemnarea naţiunei ? Dacă e vorba să alegem între două morță, e mai bine
să preferăm o morte demnă, de cât o morte servilă.

,
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«Nu putem de cât să protestăm contra art. 8, sciți forte bine că.
nu suntem nici de loc partisani ai măsurilor extreme, şi căeii, personal, deplor din tot sufletul încordarea relaţiunilor dintr'acest.

moment. Dar sunt dator să constat, că ea nu pote să fie imputată.
Românilor, căci ei ai dat Ruşilor cu deplină încredere tâte resursele lor. Care le-a fost răsplata ?
«Cât voiă fi ministru, eii îmi voiă da t6tă silința ca să înlătur
măsurile extreme și să ocolesc dificultăţile, dar acestă sarcină e
- fârte dificilă».
=
Mai nainte d'a sosi protostarea energică a M. Sale Domnitorului şi a guvernului săi, guvernul rus prevădând'o, a găsit de cuviință să apuce înnainte, şi pentru ca să % micşoreze efectul ce de
sigur ar fi produs în lumea diplomatică, să bată în retragere și să.
arunce vina pe noi Românii, servindu-se de o cam dată de tăgădueli. Așa dar D-l de Jomini a fost nevoit să dică D-lui Ghica într'o
întrevedere ce a avut chiar în sera dilei de 21 Martie, că CanceJarul s'a înșelat sait că a înţeles răi pe Impăratul când a spus că

intenţiunea Sa ar fi să ocupe România și să desarmeze armata română. Acestă soluţiune extremă ar fi numai eventuală. M. Sa sa.
mărginit numai în a da, ordine ca să se mărescă și să se întărescă.
trupele rusescă aflate în România. Apoi adaose cu un ton îndoios:

Dea cerul ca, ac6stă măsură să dea un bun resultat..
Cu tâte aceste ameninţări și tăgădueli care în realitate nu eraii
de cât nisce afirmări deghisate, Ministru Af. Streine al României
„trimise în diua de 24 Martie nota sa circulară prin care protesta.
contra tractatului de la San Stefano, și prin care încheând dicea:

«Noi protestăm leal și solemn contra tractatului de la San Stefano, pentru că acest tractat e mai întâiii oneros pentru ţâră şi
în al doilea rînd, pentru că tinde să scâtă pe România în afară
de dreptul public european şi afară de garanţia, colectivă a Ma-

relor Puteri, care este asigurată prin tractatul din Paris. Acestă.
garanţie ne este preţi6să, ea e egida nâstră apărătore. Noi vom
continua, dar d'a o invoca chiar în caz când Rusia și Turcia ar
fi regulat singure și ar fi decis asupra drepturilor şi interesurilor:

naţiunei nostre».
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După ce priimi protestarea M. Sale şi a vădut manifestările de
simpatie ce România a dobândit de pretutindeni, “guvernul Rus a
îmbrățișat-și mal călduros tactica denaturărilor

cuvintelor

ros-

tite și a tăgăduelelor. Mai întâiii D-l de Giers în audiența ce a
acordat Pr. Ghica la 30 Martie a dis :
— Guvernul vostru a telegrafiat agentului vostru la Viena care

aii parvenit până la cabinetul din Londra, că cancelarul var fi
declarat că. guvernul imperial nu va întroduce în sinul

congre-

sului chestiunea, Basarabiei. Domnia sa nu-și aduce aminte să vă
fi făcut o asmenea declaraţiune care nu se potrivesee cu cele
ce a trimis cabinetului din Londra în privinţa tractatului în întregimea. sa. După aceia a

citit copie după telegrama

vostră și

depeșa trimisă ambasadorului Rusiei din Londra în privinţa, acestuj tractat. La acâstă tăgăduială D-l Ghica a răspuns:
— Fac apel la lealitatea Cancelarului şi! rog să: 'și consulte
memoria, și să 'și aducă aminte că acea, declaraţiune a făcut'o în
audiența, ce 'mi a acordat la 28 Februarie, la 7 ore stra, în cabinetul săi. Probă că acea declaraţiune e adevărată, e că dinsa e
repetirea esactă a tuturor declaraţiunilor ce neîntrerupt mi-a făcut la fie-care întrevedere, din prima, qi a sosirei mele la St. Petersburg. La. vîrsta mea âm încă memorie și ureche bună.
accept dar o desminţire și menţin tot ce am raportat.

Nu

Faţă cu acâstă declarare atât de-categorică, D-l de Giers a fost

nevoit să răspundă:

— Nu e vorba de o desminţire, ci numai de faptul că Cance-

larul nu pâte-să 'și aducă aminte în ce termeni a făcut acea de-

claraţiune. Pâte că i-a scăpat în timpul convorbirei niscai-va expresiuni rostite întrun

moment

de expansiune și de supărare,

nisce cuvinte care exprimă cugetarea în mod sreşit şi chiar contrarii intenţiunei.

— Când tratez cu Ministru Afacerilor streine, replică Principele Ghica, am obiceiul d'a considera ca, oficial ori-ce cuvent ce
mi se adres6ză. Mi-ar fi peste putință să pot deosebi cuvintele
dise la necaz de cele oficiale. În căderea Ministrului e d'a cântări
cuvintele şi d'a alege expresiunile ce trebue să rostescă. Afară,

Ivingătorii și învinși la recepțiunea ce a avut loc fi palabi delerhey din Constantinopole, în țiua de 14 Martie 1878
M. Duce Micolae
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de acesta nici nu pâte încăpea umbră de „contradicere între cele
două declaraţiuni ale” Principelui în privința Basarabiei, și că,
prima e conformă cu principiul celei d'a doua. Într'adevăr în cea
relativă la întregul tractatului, D-sa a declarat că Rusia își reservă dreptul d'a declina discuțitinea în
î privința unor articole, Și
în cea privitore la Basarabia a desemnat chiar un articol care inivă în acea categorie.

Într'acest timp în ţeră domnea. o ferbere îngrijitore. Declarațiunea ameninţătâre a Principelui Gorceacoft contra României a
fost adusă prin indiscreţiunea unor diplomaji streini la cunoscința Europei întregi și a Camerilor române. Presa în genere luă
apărarea României contra Rusiei şi amenințarea

de desarmare

avu ecoi chiar în Camera comunelor din Englitera. Faţă cu acestă
întărâtare a spiritelor din întrega, Europă, Rușii recurse iarăși la,
tăgăduială, și ambasadorul rus din Viena avu curagiul să declare
că amenințarea atribuită Principelui Gorceacofi era o scornitură

a guvernului român,

Guvernul român îngrijurat peste măsură de acestă întărâtare
care crescea în fie-care di, intrâ la mare grije, și M. S. conferi în
diua de 26 Martie cu D-l Kogălniceanu şii adresă întrebarea, dacă,
n'ar fi bine, în caz de necesitate, să ia disposiţiuni ca guvernul
împreună cu armata să se retragă în Oltenia. Cu o Qi mai nainte
D-nil1. Ghica și D. Sturdza care se înturnase de curând
din o misiune diplomatică și confidențială ce îndeplinise la Viena, Berlin,
Paris și Londra, după ce își dăduse sema de resultatul misiune
ce le fusese încredinţată, care nu li s'a părut nici de loc
încurajator și făgăduitor de mari speranțe, își exprimase părerea
într'o
audienţă ce avusese la Palat cam într! același sens și ceruse
cu insistență M. Sale ca Guvernul să adreseze Puterilor o protestare
cât
se pote de energică contra tractatului de la San-Stefano,
ceea ce,

precum scim, era deja un fapt împlinit, şi să'și sprijine
întrega sa.
speranță numai în dreptul săi și în apărarea cu căldură
și statornicie a acelor drepturi. În sera dilei de 26 Martie la prinqul
ce
a avut loc la Palat, Baron Stuart care era între invitați, spuse M.
Sale după masă, că a raportat la St. Petersburg conţinutul
con-

N
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vorbirei de la, 23 şi că i s'a răspuns d'acolo că ar fi fost forte mulţumiţă cei de la, Curtea, imperială daca sar fi răspuns într'un 'mod

„mai împăciuitor şi daca s ar fi dus D-l Brătianu de la Berlin
la St.
Petersburg ca.să se înțelgă direct cu Pr. Goreeacofi.

Abia la 27 Martie M. Sa priimi de la Împăratul

Alexandru IL

următorea, depeșă :
«Abia adi am priimit scrisorea Vostră de la 21 Februarie. ve
“mulțumesc în mod sincer și fac aceleași urări ca și Voi pentru
ca pacea să devie solidă și durabilă. Simpatiele și amiciţia
mea
pentru Voi și pentru Princesa Elisabeta vor rămânea ne
sehimbate, dar nu pot de cât să regret atitudinea personelor care
sunt

în capul guvernului vostru și care a creat raporturile atât de încordate și cu totul în contradiețiune cu adevăratele interese ale
României».
De îndată ce priimi acâstă epistolă M. Sa dătu ordin să întrebe
pe Baron Stuart despre causele care ai făcut ca scrisorea de la
21 Februarie să sosâscă așa de târdiă la St. Petersburg, și eonsulul a răspuns că va face o anchetă. Din acea anchetă a resultat

constatarea cum că aghiotantul căruia i s'a încredinţat s'o ducă,
a cădut grei bolnav de îndată ce a sosit la, Viena, și n'a cutezat sto

încredințeze alt-cui-va mai înainte de însănătoșire. Ce nu se pâte
constata, de cine-va

când vrea să cocoloșâscă o faptă uriei6să!

Într'acest timp M. Sa era forte îngrijit de faptul că de la Berlin
nu priimise încă nici o informaţiune daca D-1 Brătianu a vorbit
sau nu cu Pr. de Bismarck ; abia priimise de la D- Liteanu infor-

maţia, cum că tâtă lumea admira atitudinea curagi6să a M. Sale
faţă cu amenințările rusesci.

Acâstă neliniște fu mărită

şi prin

faptul că în stra acelei qile veni la palat D-l Ministru Kogălniceanu
Și A comunică cu o vie emoţiune că, după cum i s'a făcut cu-

noscut, Rușii aii început să ocupe posiţii strategice în ţară și că
au început să se îndrepteze spre Slatina. Prin urmare ar fi de

părere ca tOtă armata, română câtă mai se găsea dincoa

să fie concentrată, imediat în Valahia mică.

|

de Olt

Principele se arăt mai puţin alarmat și forte sceptic faţă de
aceste comunicâri. M. Sa aflase cum deja că general Zimerman tre-
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cuse cu corpul săi al XIV din Dobrogea în Basarabia, pe care-o
ocupase aprope milităresce, ce divigia a XIa ocupat Giurgiu și sa
întins spre Nord 'a lungul Sabarului şi Neajlovului, că trupe pr6spete venite din Rusia ai înconjurat Bucurescii, că antegarda rusă

de cazaci deja s'a ivit pe la Titu Și a începuţ să se îndrepteze spre
Nord-Vest, și că oficerii de stat-major rus s'aii ivit pe la Ploesci,
Sinaia, și Predeal spre a ridica planuri, dar tâte aceste mișcări de
trupe rusesci nu'] făcuse încă să crâdă că Rușii prin ele ar fi făcut
nisce pasuri ostile contra armatei române. De şi tâte acestea nu'l

speriase prea mult, totuși nu se putu opri d'a serie D-lui Brătianu
la Berlin, și da-l ruga să vie în grabă, căci presenţa sa a început

să fie necesară, în Cameră și Senat, care reclaina să se facă o protestare mai energică și mai formală ca cele deja, făcute la 16 și 24

Martie. Întracea qi, M. Sa priimi prin D- Kogălniceanu, de la D-l

Bălăceanu, scirea că Principele Gorceacoit
formal convorbirea privitâre la desarmarea
a avut cu Principele I. Ghica.
Într'acest timp de frământări de tot soiul,
mentară care în Senat era mai puternică și mai

a desminţit în mod
armatei române ce
oposiţiunea parladîrză ca în Cameră,

găsi cu cale să mai intervie încă o dată ca să facă dificultăți
guver-

nuluiși să neliniștescă și mai mult opiniunea publică din ţeră
deja
alarmată. În diua de 29 Martie, D-l B. Boerescu desvoltă în Senat
interpelarea sa. relativă la scopulce aavut călătoria D-lui |. C.
Brătianu la Viena, și la causa politică saii de altă natură a întârdierii
sale în străinătate întrun timp atât de turbure, în care sorta
țării
era pusă în joc. După ce răspunse D-l M. Kogălniceanu, care
dătu

nai multe explicaţiuni și conchise spuind că : D-l Brătianu va veni
peste patru dile, interveni în discuţiune D-l D. Sturdza. D-sa
pe

atunci nu era amic al guvernului liberal, dar nu” era nici
iuimic, și
adesea 'l-a menagiat și chiar a îndeplinit misiuni diplomatic
e spre

ai da mână de ajutor ; deastă dată însă a credut de cuviință să'i
fie .

ostil și să ţie un discurs cât se pote de agresiv contra guvernului
.

„După ce a făcut o introducere istorică și a descris în
confor-

mitate cu modul D-sale de vedere peripeţiele eveniment
elor ce
s'a desfășurat în ultimele luni, D-sa a; făcut responsabi
l pe D-l
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Kogălniceanu pentru faptul că Principele Gorceacofi
a amenințat
ț6ra cu ocupaţiea armatel sale Și cu desarmarea, că
a, trimis din

Rusia trupe prâspete, care vin merei în Români
a, spre a încon-

jura, Bucurescii, și că Cancelarul Rusiei a dis că dacă
vom pro-

testa sau ne vom opune, armata rusă va, ocupa ţera
de drept, și va.

ține-o ocupată ori-cât va vrea. Totodată a învinovăţit
guvernul că

sta în inerție din pricina lipsei Președintelui Consil
iului ; ast-fel că,

pecând D-sa vorbesce cu Miniștrii șichiar cu suveranii austria
că și
germani, țâra, suferă, și prin absenţa D-sale pote să se pericli
teze
existenţa, sa. «În împrejurări ca acestea grave, adăogâ D-sa,
ei
nu înțeleg ca o acţiune a guvernului să fie posibilă fără presenţ
a.
șefului Cabinetului. Dar când înnaintea iractatului de
la San Ste-

fano și înnaintea aplicărei lui reale, el nu scie ce are să facă, atunci
trebue să declar franc că nu pot să an încredere în guvern
, şi
mai ales în D-l Ministru de externe, care nu scie să apere dreptu
rile ţ&rei, nu scie ce trebue să facă și aşteptă pe Președintele
Consiliului de Miniștrii.
|
«Rusia tinde să facă cu noi o convenţie, pentru ca să recunoscem art. 8 al tractatului de la San Stefano, care sfişie drep-

turile n6stre externe, dreptul nostru de stat independent.

Va să

dică întâi Rusia vine și sfişie acele drepturi, și pe urmă vine să

reguleze cu noi acest lucru, ca, să abdicăm noi înșine la dreptu
-"

rile nostre cele mai sacre, să acceptăm noi înșine ceea -ce tractatul din San Stefano vrea să facă... și să reinființeze protectoratul
rusesc desființat prin tractatul de la 1856... Rusia vrea, să devie
suzerana nostră reală; în acest scop trimite plenipotenţi
ari pen-

tru a încheia pe basa art. 8 al tractatului de la San Stefano o convenţie prin care vrea să ne sinucidem».
La acâstă cuvintare atât de agresivă, D-l Kogălniceanu răspunde că Wavea ce răspunde,

mai ales în ceia ce privea partea

finală a, discursului D-sale care atingea art. 8 din tractatul de
la
San-Stefano, pentrv că cuvîntarea D-lui Sturdzaîn privința acestui

punct intrand în altă cerdine de idei care ar trebui să facă obiectu
l

altei interpelări anunţată la timp; Dacă vrea să priimescă răspuns

într'acestă privință D-sa trebue să facă o nouă interpelare. -

_
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După acest răspuns şi după câte-va cuvinte înţepătore, dise de
D-I Epureanu,

Senatul trecu la, ordinea dilei.

i

Acestă trecere la ordinea. dilei fu numai o suspendare de ostilităţă până la reînturnarea, D-lui 1. Brătianu care avu loc în diua
de 3 Aprilie. Adevărata furtună isbuceni în Cameră în diua de 5 şi
6 Aprilie privitâre la sgomotele de

ocuparea

ţărei de către tru-

pele rusesci și la. desarmarea, armatei române, și în diua de 4
Aprilie la, Senat cu ocadia interpelării privitâre la încheerea
unei noi convențiuni militare ; mă voiii ocupa în capitolul următor despre resultatul acestor interpelări.

Intr'acest timpde sbuciumări și de sgudueli lăuntrice, M. Sa
lucra cu generalul Cernat, Ministru de resbel, la măsurile de luat
pentru a întâmpina. ori și ce eventualitate și pentru dislocarea
Ore-căror corpuri de trupe ; priimea pe comisarii turci sosiți de
la Constantinopole pentru a regula repatriarea prisonierilor; priimea, pe

Baron

Stuart

care

1

comunică

o depeșe telegra-

fică din partea Pr. Gorceacoff prin care
făcea cunoscut că Rusia ar fi dispusă să încheâ o nou& convenţie cu România, propunere ce fu priimită cu mare reservă; priimea și pe general
Drenteln care s'a înturnat de la San Stefano.
Pe când M. Sa își ocupa ast-fel timpul în prada sbuciumărilor
de tot felul provocate de felurite influenţe şi curente contrâdictorii, unele interidre și altele exteridre, și pe când M. Sa se silea
ca cu răbdare și cumpănâlă şă facă faţă la, tote, să se lupte cu
tote, să ţie semă din tote și să făurâscă din tote o cârmă bună care
să ducă la bun liman, iată că de o dată și fără de veste veni de
afară scirea că. medalia s'a întors pe cea altă faţă și că, după laude
și încurajări, a început iarăși să bată vîntul imputărilor şi
al încriminărilor. Mai întâiii începu se ne sfircuiască Gazeta
Germaniei de Nord, care se apucă să pue chestiunea, Basarabiei
pe
un tărim cu totul deosebit, să spue că România,
datoreză existenta,

sa sângelui rusesc, că prin sacrificiile făcuţe de
Rusia ea și-a dobândit independența și că ar comite un act de
mare ingeatitudine

dacă nu și-ar arat
arăta, recunoscința primind cererea sa de a
r etro-

ceda Basarabia.

Cum vedeți într'acel timp' de mare îngrij

urare
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:

E

tote neplăcerile și decepţiunile ne veneaă mai întâiii din Germa- - |
nia, şi mai cu semă de la Principele de Bismarc care nu ne iubea |
nică de loc.
_
După aceia veni rîndul Engliterei ca să schimbe tonul și să cânte
pe altă strună. Într'o convorbire ce a avut cu D-IN. Calimachi
Catargiu, care fusese trimis în misiune timporarie la Londra, Mar_chisul de Salisbury, ministru afacerilor streine al Marei Britanii

a dis în giua de £/,g Aprile 1878, că opiniunea publică şi guvernul

britanic eraii forte bine dispuși în favârea României şi că, fie în
congres, fie în cas de r&sboiii, noi putem să comptăm pe sprijinul
lor eficace, dar că, trebue să mărturisâscă, sunt chestiuni care in-

teres6ză direci pe Englitera care, dacă va interveni o înțelegere

cu Rusia în privinţa acestor puncte esenţiale, guvernul britan va
fi silit să nu împingă lucrurile până a lua armele în favârea. n6-

stră și numai pentru noi. Cu acea ocasiea pus trimisului român

o întrebare în ceea-ce privea pe Austria și în privinţa concursului
ce ne-a promis, și după aceia a gis că Anglia, se îndoesce că con-

tele Andrassy, la un moment critic, se va decide la o acţiune ener-

gică în favârea

n6stră, fiind împedicat de influența, inereii eres-

cândă a elementului slav din imperiii. Acestă convorbire afost o
duşă cu apă rece pentru speranţele ce punea România în concursul
eficace al Engliterei, şi un îndemn forte eficace pentru a ne hotări
să urmâm calea înţelâptă și într'acelaş timp energică ce am urmat până atunci, adică d'a nu eși din liinitele bunei cumpăneli,
luându-ne după înșelătârele făgădueli ale unor diplomaţi străini

prea mult făgăduitori. Acestă dușe a răcit cu totul entusiasmul cu
care Românii îmbrățișase causa Engliterei, entusiasm înflăcărat
prin îmboldul D-lui Witte, care îndeplinea în Bucuresci în mod
oficios postul de Agent şi Consul general al Engliterei, fără sâ fie

încă învestit cu execuatorul de vigore şi a oprit pe Miniștri noștri
d'a mal da ascultare îndemnurilor acestui diplomat cu graii de
sirenă, mal cu s6mă după ce ai aflat că marele cancelar al Germaniei împreună

cu contele de Biilov secretarul săi de Stat, își

dai tote silințele ca, să împace pe Rusia cu Englitera, și să înduplece pe acești adversari d'a 'și îndepărta de o cam dată forţele
7

128

"lor respective din" jurul Constantinopolului, pentru ca
apoi să
pâtă înlesni, prin nisce nouj negociaţiuni, posibilitatea,
reuniunei
congresului care, din causa antagonismului
ce domnea între aceste

două puteri, devenise forte problematică.

Dușea, cea mai rece ne-o aplicâ încă o dată tot:Ge
rmania, și mai
cu semă Principile de Bismare, care deja începu
se să jâce rolul
samsarului cinstit între tâte puterele Europene
spre folosul tuturor,
și numai în paguba nostră. Acâstă gentileță crudă
şi forte durerâsă
pentru noi, fu resultatul animosităţii ce ne păstra
marele cancelar
încă dela 1870—1871 pentru că ne-am exprim
at atât;de pe faţă

simpatiele n6stre în favârea Franciei în timpul răshoiu
lui franco-

german, pentru că a avut loc incidentul de
la sala Slătineanu ȘI
pentru atitudinea n6stră energică în afacerea
Strusberg. Ca să se

răsbune pentru nisce greșeli ce am săvirșit dintr'u
n îmbold nobil

și generos, pentru că ne-am exprimat
într'un mod pâte prea ex-

pansiv recunoscinţa ce datoram Împăratului
Napoleon, D-sa găsi
de cuviință să uite că avem pe tron un Hohenz
ollern, că suveranul
nostru purta pe piept cel mai mare ordin militar
german, medalia:

Dour le merite, dobândită prin bravura,
armatei române,

și că sim-

„patiele Românilor ait luat în decurs de
șepte ani ce aii trecut de
atunci, o altă'orientare care eraîn îndrumare
spre adoptarea unej
politice pe cât se pâte de favorabilă
politicei germane în orient, și

a găsit de cuviinţă să fie față, de noi pe atât
de crud pe cât a fost

de nedrept.

- În audiența cea acordat D-sa D-lui |. C.
Brătianu în diua de 26
Martie, în care Primul ministru al României
a expus situaţiunea

" critică creată! țărey sale de către tractat
ul din San Stefano, Princi-

pele de Bismarc a găsit de cuviință ca prin
cuvintele ce a pronunțat
să-l descurageze cu totul, să-l facă să „piardă
speranţa că în viitorul congres România va fi sprijinită
de Germania și să] silâscă

să plece înnapoi spre ţara sa, mai

curind de cât

fusese

hotărit.
Nu e vorbă, după plecarea sa, D-l de
Biilow s'a, încercat să drâgă
puțin

lucrurile și să spue D-luj Liteanu, în convor
birea ce a avut.

la 9 Aprilie, că Principile de Bismarc

n'a putut ghici aceia ce
spera D-l Brătianu să obţie de la Berlin.
Dorea să scie aceea ce
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gândea Germania despre chestiun
ea Basarabiei 2 Dar i s'a spus
că trebuia

să fie reservată, Congresului. Vrea,
ca guvernul german
să se pronunţe mai dinainte
asupra sârtei acestei provincii
ro-

mâne ? Dar Europei iar nu unei
singure puteri aparţinea d'a, lua
0 decisiune într'acâstă, privinţă.
Spera să surprindă opiniunea,
personală a Cancelarului ? dar
Principele de Bismare își reserva,
iacultatea d'a o spune înaintea,
Congresului.
«Acum nici o putere nu pote să.
se pronunțe într'un mod de=

cisiv în privința unul articol isola
t din tractatul din San Stefano,
și cancelarului îi e mai dificil ca Ork-c
ui, d'a se exprima, întrun
mod hotăritor în privinţa unei ches
tiuni, în situaţiunea în care
se
găsesce cu un milion de baionete
la, disposiţiune

. «Pentru ce
dar să vă descuragiaţi? adaose D-sa
; Credeţi că guvernul german
nu va acorda chestiunei Basarabiei
atențiunea ce merită ? Noi
navem nevoe să reamintim A, Săle
că libera navigaţiune a Du-

nărei, nu cea proclamată întrun
tractat, ci aceea ce resuită din
starea,

actualelor posesiuni, e în interesul
celor dou

Pute

ri germane. El scie că Românii sunt cont
inuarea, acelei zone ce separă
de la Nord la Sud cele două grupe
slave, şi că dinșii formeză între

ei un centru de resistență, care împi
edică formarea, unui imens
imperii slav.
E
,
«Dar -âfară de posiţiunea, geografică, Româ
nia: ocupă 0 esce-

lentă posiţie de drept. Ea nu pote să fie lega
tă prin tractatu

l de
ia San Stefano, la care n'a luat parte și
care pâte lega cel mult
părţile contractante. Ei sciti că în mari
le afaceri ale acestei lumi,
mai la finele unui r&sboiii forța primez
ă dreptul. Dar așa, ceva
se petrece în condițiuni ca, acelea, de la
San Stefano între învin-

gător și învins, dar nici de loc într
'un Congres, într'un mare con-

siliti european. Sprijinul moral al Euro
pei nu pâte fi acordat de
cât numai drepturilor României. Ce
conţine ultimul discurs a]
lordului Beaconsfiela ? Primul-minis
tru englez declară că clausa
importantă a tractatului din: Paris, care
privâsce cesiunea, Basarabiei României, a fost apărată. de lord
Parlmeston cu așa, mare
energie, în cât Congresul ameninţa, să fie
disolvat din causa sfor=

- țărilor făcute de Rusia spre a obține anularea
sa».
YV.

V.

:

-
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D-l Liteanu după ce comunică aceste dise ale D- Jui de Biilov,
adaogă ca conclusiune adresându-se Ministrului săi: «Să-mi per-.
miteţi aadăoga, că după aceste declaraţiuni ale cabinetului Britan
“şi German, după atitudinea fermă a Suveranilor noștri, a miniștrilor săi și a ţărej, nu rămâne guvernului român alt-ce-va de făcut,
de cât da calma spiritele, d'a potoli agitaţiunea, d'a, asigura, inte-

resele și d'a încredința Cesarului aceia ce aparţine Cesarului, vreaii

să dic Europei grija d'a regula chestiunea Basarabiei, ca tot ce e
de un interes general. Nu mai avem dreptul d'a transige».

Su

X.

|

Concentrarea trupelor pusesci în România.
Pe când Românii în paroxismul supărării și al indignării ce le

causa atâta potop de nedreptăţi cădut pe capul lor, iar streinii
care ne indemnase până atuncila resistenţa cea mai tenace acum
începuse

să

bată

în

retragere,

să ne părăsâscă pe nesimţite

şi

să ne îndemne să fim de aci încolo cu minte şi să dăm Cesarului
aceea.ce e al Cesarului, adică Muscalului aceea ce-l venise poftă să
ne ceară; pe când Rusul se tocmea cu Englezul care mai de care să
ia, parte maj mare la împărţirea între

ei a hainelor ce compuneai

patrimoniul micuiul Stat românesc, și Românii asceptaii resemnați dreptatea de Ja cei prea puternici, Rușii încetul Și pe nesimţite
începură să pue în aplicare amenințarea Împăratului Alexandru
Il-lea d'a ocupa milităresce România, ca, apoi săi desarmeze armata, chiarîntr'acele momente în care Principele Gorceacoft avea.

cutesanţa să spue în lumea. diplomatică streină că acea amenințare era o scornitură a guvernului român.

Din nenorocire pentru ei cât și pentru noi în curînd adevărul
eși aevea, fără să mai fie putinţă d'a fi tăgăduit, şi fu consemnat în
mai multe acte publice, mai ales într'o notă oficială adresată de
Ministerul afacerilor streirie al României la : la Aprilie Agentului

diplomatic al Rusiei la Bucuresci, asemeni într'o circulară trimisă
de același Minister agenţilor noștri din streinătate în diua de 5
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Aprilie 1878, într'un jurnal al consiliului de miniștri cu data de 6/,g
Aprilie 1878, şi dintr'o altă notă a Ministerului Afacerilor streine

al României adresată Agentului Diplomatie şi Consulatului general al Rusiei, în diua de 12/,, Aprilie 1878; lată în resumat și concentrat la un loc conţinutul acestor acte publice:
«Oraşele şi chiar orășelele din Basarabia română s'aii ocupat
de trupe rusesci, din care unele sunt stabilite chiar prin sate; că

în districtele de dincolo de Prut domnesce o adevărată ocupaţiune ; Reni, Chilia și Bolgrad aii devenit centre de aglomeraţiune
ale trupelor rusesci ; transporturi considerabile de arme venite

din Bender sosesc acolo în fie-care qi, și la Reni Rușii ai început
construirea unui cheiii chiar în faţa orașului ;
|
«Că un corp însemnat rus a luat posiţiuni strategice și permanente la porțile Bucurescilor, și a ocupat linia Neajlovului și Sabarului, care ocupare aluat un caracter permanent și prin urmare nu
corespunde cu asigurările date de generalul Cerchesoft că dividi-

unea XI-a de infanterie, ee ocupa posiţiunele din judeţele Vlașca
și Ilfov, ar fi menită să se reîntorne în Husia, și că ar fi cantonată numai până la. pregătirele trebuinci6se pentru reîntorcerea,
sa în coprinsul imperiului ;
«Că la Ploesci, Focșani și în alte puncturi s'a cerut locuri pentru aședare de tragere la, semn, iar în fapt unele-din acele lucrări
sunt adevărate retranșamente de apărare ;

«Că la Galaţi s'a cerut un Jocalpentru aședarea unui pare de
artilerie ; și că două batalione de sapeuri şi unul de telegraf s'a

anunţat că se vor stabili acolo pentru mai mult timp ;
«Că la Buz&i intendenţa armatei active a cerut un teren spre
a aşeda deposite de grine și de alte providiuni hrănitâre în trebuinţa trupelor imperiale atât în marș cât și în garnisona Buzăă

” şi că acest teren trebue să fie la disposiţiunea intendentului până
la venirea, totalei armate concentrată în Principatul României,
precum acesta se dice textual în adresa, intendentului armatei
imperiale: Maior Corvin Bicevsky către Primăria de Buzău cu data

30 Martie 1878; și că s'aii luat disposiţiuni ca autorităţile rusesci
să stabilescă un lagăr întărit la Furceni, și aii instalat cuptâre de
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copt pânea în Tecuci,

și trupe rusesci considerabile a început

să ocupe linia Qituz-laşi-Ungheni ;
|
«Că la Iași, Galaţi, și într'alte localităţi mai mulţi generali ruși
.
aii închiriat case pentru ey și familiel
lor epe un timp de mat multe

luni, ceea-ce indică proecte de reședință îndelungată iar nu
o tre-

cere pur și simplă.

-

i

<Că în Basarabia română unii din comandanții trupelor pe unde

trec, anunță luarea Basarabiei de către Rusia și neliniş
tesc pe
locuitori, iar pe de alta îi învită a nu plăti contribuţiunile către

statul român și a nu da nimic de rechisițiune dăca li se va cere

de către guvernul român

; ast-fel că autorităţile

iua nici o măsură contra lor, în
«Că în giua de 31 Martieai
mente de Cazaci, și după aceia
nsa, la porţile capitalei, fără ca

nâstre

nu pot

[aţa forţelor rusesci;
traversat Bucurescii dou& regis'a dus de sati stabilit la Băautorităţile române să fi fost in-

formate de trecerea și de destinaţiunea lor ;

«Că actele ce autorităţile rusesci săvirşesc atât în Dobrogea
cât și în Basarabia, dai justa măsură a piedecelor ce sunt re-

servate comerciului român și al Evropei întregi, în acest punct
al
cartei sale, daca dominațiunea rusescă asupră-i va fi legalmente
recunoscută ;

«Că acele autorităţi ai preparat pe cheurile portului Tulcea o
cantitate considerabilă de blocuri de piatră destinate să împie-

dice din noi libera navigaţiune a Dunărei, și ati oprit cu rigurositate exportul cerealelor din afară de Dobrogea, chiar negusto
-

rilor streini care ai făcut cumpărări mai nainte d'a fi dat acel
ordin ;
Ă
«Că aii înființat o taxă de dece centime pe tonă pentru tâte
bastimentele care intru și es dintr'acel pori;
|
«Că a împiedicat libera.navigaţie pe Prut, contrarii stipulaţiu- .
nil din 1864 iscălită și de Rusia, aședând poduri stabile care se
desfac numai o dată pe săptămână, și care a scumpit preţul navlului de la trei la dece lei de tonă, împiedecând printr'acâstă măsură, libertatea negoțului precum şi exportul de cereale cultivate
în Moldova de sus;
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«În fine că ati concentrat trupe rusesci în mai multe puncte ale
ţării, fără ca guvernul român să fie prealabil avisat, contrarii prevederilor din convenţia ruso-română, şi ceea ce este și mai grav,

acestei concentrări se fac într'acea parte a României, care nu se
găsesce în drumul ce trebue să traverseze trupele imperiale spre

a reintra în Rusia, și staii la un loc, fără a se mișca, mai mult de
cât timpul strict necesar pentru odihnă, prevădut de art. XVIII

dintr'aceiași convenţie.
«Faţă de aceste măsuri arbitrare ale autorităţilor militare și civile ruse.
«Luând în considerare că convenţia de la £/,g Aprilie 1868 nu as
armatelor imperiale de cât dreptul de trecere în Bulgaria, și că
acea trecere e determinată pe anume linii de etape, în care tru-

pele nu aii dreptul de a se opri de cât timpul material cerut pentru trebuinţele

repaosului, saii din causa

obstacolelor indepen-

dinte de voinţa lor, și nu vor dura de cât timpul strict necesar pentru acest sfârşit ;
«Luând în considerare că procedarea, trupelor imperiale și statornicirea lor în mod permanent, și în deosebite punctură și linii
strategice, este o adevărată ocupaţiune militară a ţărei, operată,
fără, prevestirea și încuviințarea guvernului, și prin urmare este
făcută prin surprindere ;
«Că prin urmare, acestă ocupaţiune este o violare flagrantă a
Convenţiunei din £/,g Aprilie, este o amenințare

și o călcare

a

drepturilor acestei țări, în contra cărora, și guvern și ţeră sunt datâre a protesta.

«Pentru aceste motive Consiliul de Miniștrii hotărasce :
«D-l Ministru va da ordine tuturor autorităţilor administrative
şi comunale de a se mărgini, în disposiţiunele Convenţiunei din

:|;g Aprilie, la înlesnirile ce se cuvin trupelor imperiale, numai întru cât ele sunt trecătâre și în timpul trecerei lor. Ele se- vor abţine de la, darea, ori-cărui concurs pretutindenea unde trecerea
“este prefăcută în o ocupaţie permanentă, saii ia, un caracter contrariii unei simple treceri ; autorităţile pretutindeni unde se vor

găsi faţă cu o asemenea cantonare
de trupe, înfățișând caracterul
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permanenţei, vor refusa ori-ce cerere de înlesnire, ca contrarie

convenției.

«Aceste dispoziţiuni de urmare se vor comunica de Ministerul
Afacerilor streine comisarilor guvernului român, spre întocmai
urmare în relaţiunele lor cu șefii armatelor imperiale; se va comunica, Agentului diplomatie al Rusiei călcarea convenţiunei de
către autorităţile militare ruse și disposiţiunile luate de guvernul
român și se va aduce la, cunoscința Agenţilor noștri diplomatici
pe lângă puterile streine, protestând prin ei în contră violaţiunei

ce armatele rusesci fac suveranităţei și teritoriului României».
Aceste disposiţiuni care tură tot atât de grave pe cât era și
causa care le-a provocat, aii fost luate în urma desvoltării unei in-

terpelări ce a avut loc în Adunarea Deputaţilor în diua de 5 Aprilie
și a resoluţiunei votată de Cameră în ședința de la 6 Aprilie. Iată,
coprinderea acelei resoluţiuni: «In urma interpelării D-lui deputat

N. Furculescu și a explicaţiunelor date de guvern în privinţa ocupării de fapt a unei părţi a României de trupele rusesci, și în privinţa măsurelor luate pentru apărarea drepturilor țărei, Camera
convinsă că guvernul are să apere cu energie aceste drepturi şi

independenţa ţărei, trece la, ordinea dilei».
Faţă cu aceste disposiţiuni care imediat fură puse în aplicațiune, agentul diplomatie al Rusiei, temîndu-se să nu vadă într'un
moment armata, rusă în neputinţă d'a-și procura din ţeră aprovisionarea necesară, sati d'a și le procura de la locuitori cu forța,

fără concursul autorităților române, ceea-ce ar fi provocat imediata, lor intrare în conflict cu România și prin urmare o stare de
lucruri cu consecințe d'o gravitate excepţională, Baron Stuart dic,
se grăbi a, răspunde guvernului român mai nainte d'a, raporta guvernului săii, printr'o notă explicativă cu data tot din 12 Aprilie
1878 ce purta nota, ce primise de la Ministerul afacerilor streine,

însă numaila câte-va din punctele citate mai sus câte fusese semnalate de guvernul român în nota sa de la 1/43 Aprilie.

Printr'acea notă D-sa spunea că: «după cum resultă din informaţiunile ce a priimit de la. General Drenteln, a ll-a dividiune
impreună cu o brigadă din a 32-a cu artileria și cavaleria lor, s'aii

7186
a

transportat dincoa, de Dunăre pe teritoriul României, și “au
sta- bilit temporar pe linia Argeșiului și a Sabarului, cu scopul
d'a se
pregăti pentru repatrierea; lor în Rusia. Imperi6sa, necesit
ate d'a
prepara apărarea, sa despre gurele Dunărei și d'a preînt
âmpina
9 invadiune dușmană, prin marele fluvii despre mare,
ne-a, oblisat d'a dispune ca să concentrăm trei regimente din
a 36-a di-

vidiune cu artilerie și cavalerie în regiunea Dunăre
de jos şi d'a
dirigea spre Galaţi prima, brigadă de sapeuri, compusă
din două
bataliGne și.din două parcuri de telegraf. Acest din urmă
detașament a fost îndreptat spre Dunărea de jos pentru a putea,
să construiască, în cad de necesitate, baterii indispensabile și
să stabilescă poduri și trecători peste ape, pentru trupele ce
se vor îndrep-

ta spre Rusia înturnându-se din Dobrogea.

-

«General Drenteln adaogă că, în tot timpul duratei
r&sboiului
noi am avut în tot-d'auna'stabilite trupe d'a lungul
drumului Brăila-Galați-Reniși Ismail, Numărul acestor trupe
a, fost în tot-d'auna cu mult mai mare ca cel de acum. Ast-fel că în
decursul unui
timp Gre-care, rada acestei linii era ocupată, afară
din o parte
din a 36-a dividiune, de o divigiune de reservă compus
ă din 12
bataliâne cu 4 baterii de artilerie. Intr'acest momen
t acâstă, dividiune n'are în partea de jos a: Dunărei mai mult
de 3 batali6ne.
iar restul este înșiruit d'a lungul linielor de etapă
(oprire). Cu
acest mod am putut obţine posibilitate d'a expedia
în Bulgaria

aprope întrega totalitate a celor două dividiu
ni de reservă, care

ocupaii pân'atunci liniele de etapă din România.
Din numărul de

trupe aședate în Dunărea dej os,am fost siliţi
să cantonăm o parte

la Bolgrad, Câhul și prin câte-va sate din împrejurimel
e lor. Acâstă
disposiţiune este deplin justificată prin consideraţiuni
higienice,
și prin dorința d'a, evita pe cât va fi cu putință
aglomerarea de
tvupe prin orașele și tirgurile după marginea,
Dunărei, și d'a evita
ast-fel dificultăţile ce ar fi întimpinat cantonarea
soldaţilor noştri.

«Sgomotele comunicate guvernului român relativ
e la intenţiu-

nea nostră d'a concentra trupe la Tecuciii
și d'a stabili un lagăr
la Furceni, sunt cu totul neadevărate.
Nici un detașament de trupe
n'a fost expediat spre acele puncte, și autorit
ăţile nostre militare

8
n'are nică de loc intențiunea d'a dispune de trupe într'acele localităţi. General Drenteln declară asemeni că sunt lipsite de funda-

ment sgomotele propagate, fără îndoială de 6meni cu intențiunj
rele, privitore la concentrarea trupelor nostre pe linia RomanOituz- -Hcâni. Guvernul român pote cu înlesnire să se convingă, că
d'a lungul întregei linii de drum de fier: Bucuresci-laşi, nu se gă-

sesce acum de cât nisce mici detașamente, care aii drept missiune .

protegiarea podurilor și a altor uvragiuri de artă după linie și că

ai! ocupat acea linie de la intrarea trupelor nâstre în România.

«Generalul recunsce că un regiment de cazaci, care se îndrepta spre Rusia, a traversat în ultimele dile ale lunei trecute

Bucurescii. Acest regiment nu s'a stabilit la Bănesa ci a făcut a-.
colo un pâpas d'o di mai "nainte da continua. mersul săii în qirecțiunea Benderaului. Printr'o regretabilă neînțelegere coman-

dantul regimentului la făcut să traverseze capitala în loc d'a lua
drumul de înconjurare care este indicat trupelor care se dirigeză

prin Giurgiu și Bucuresci spre Ploesci.
|
«Acest incident a provocat luarea măsurilor necesare ca un
asemenea caz să nu se mai repete în viitor. Cât privesce introducerea de arme și de muniţiuni în România prin Bender, acest
fapt este cu totul neadevărat,căci nu numai că nu s'a produs ceva,

asemenea, dar din contră deja am
der materialul de artilerie depus
dintr'acel material afost dirigeat
să fie îndreptat spre Rusia prin

început să trimetem spre Benla Cotroceni și Bănâsa. O parte spre Galaţi pentru ea de acolo
calea ferată Bender-Galaţi, pe

când cea-laltă urmeză calea fluvială. Este în adevăr esact că se

construesceo linie ferată între Dunăre şi Reni, precură şi un debareader într'acea parte. Aceste construcțiuni s'a făcut pentru
ca, să înlesnâscă transportarea bolnavilur aduşi la Reni cu bastimentele și provenind din spitalele din Bulgaria. Acâstă măsură
va reduce în mod simţitor transitul bolnavilor prin

România şi

va înlesni scurgerea bagagelor aparţinend trupelor șși destinate a
îi reexpediate îîn Rusia,
|
«Generalul Drenteln conchide informându-mă că: a dat ordine
precise ca, de acum încolo guvernul român să fie avisat, prin or-
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ganul Comisarului General de trecerea tuturor detașamentelor ce
vor traversa teritoriul României pentru a se reînturna în Rusia»,
Acestă notă care,cumam gis,răspundea mai mult la reclamaţia
- din diua de 1 Aprilie de cât la acea de la 12, ţinea 6re-cum s6mă
de disposiţiele convenției de la &/, 4 Aprilie 1877, şi tăgăduind chiar

evidența, aducea fără de voe un omagii de respect şi de dreptate
reclamaţiunilor. Române, pe care le găsea drepte, și prin răspunsul
ce făcea, une-ori tăgăduind și alte oră mărturisind, recunoscea temeinicia reclamațiunelor guvernului Român. Din nenorocire nu

tură toți atât de sinceri și de leall, ci alţii mat sus puși găsiră de
cuviinţă să'și dea masca jos, să dea adevărul pe faţă și să mărturisescă adevărul în t6tă uriciosa lui goliciune. Cei de la St. Petersburg ai spus lămurit că măsurile militare luate eraii nisce mișcări strategice îndreptate contra armatei române concentrate în

Oltenia și contra unei eventuale: invasiuni a armatei Austro-Ungare care deja, începuse să ocupe 6re-care puncte importante din
Transilvania.

e

XI.

Interpelările din Cameră şi Senat provocate de atitudinea

ostilă a Rusiei față de România.
Faţă cu aceste disposiţiuni care erai pecât se pote de vădit ostile
nouă, Corpurile legiuitore române, fiind legitim alarmate de atitu-

dinea enimamente dușmănosă faţă de noi a armatei imperiale ruse, adresară prin deputaţii și senatorii lor cei mai autorisaţi, nisce interpelări prin care provocară pe guvernul român ca imediat,

să. le dea t6te explicaţiunile necesare.
Iată peripeţiile prin care aii trecut desvoltarea acelei înterpelări și votarea acelei moţiuni :

In şedinţa de la 3 Aprilie D- P. Ghica a cerut ca în acea, di să
aibă loc o ședință plenară secretă, în care guvernul să expună în

tote amănuntele sale adevărata situaţiune a țărei, pentru ca mai
apoi, în cunoscinţă de causă, Camera să ia resoluțiunile necesare
care să dea guvernului tote puterile de care ar avea nevoe.
Acestă propunere fu combătută ca deputat de către D-l C. A.
Rosetti, preşedintele Camerei, care ceru Corpului legiuitor să amâne discuţiunea până la înturnarea din străinătate a D-lui PrimMinistru, care avea să aibă loc chiar în sâra acelei dile, «pentru că

în lipsa D-sale, dise D-sa,noi, nici în secret, nică în public nu putem
desbate nici una din chestiunile dilei, prin urmare suntem siliți să

.
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asceptăm până la reînturnarea D-sa
le». După ce mai vorbi încă
o dată D-l P. Ghica, care ȘI susținu
părerea, propunerea sa, cădu,
nefiind susţinută conform art.20 din
regulament de dece deputaţi.

Interpelarea, s'a desvoltat în diua de 5
Aprilie, de către D-l deputat N. Furculescu; ea a: fost anunţată
cu cinci dile mat 'nainte, în
modul următor:
|

«In fața cuvintelor amenințătâre ale
Prințului Gorceacoft, de
a ne ocupa țara milităresce și de
a desa

rma armata, română, în
cas de a protesta contra Art. 8 a]
tractatului de la San Stefano;
«In faţa protestului, făcut de Rom
ânia contra acelui articol,
care este atingerea, drepturilor sale
seculare de independenţă;
«In faţa realităţii lucrurilor, că deja
amenințările ce s'aii făcut,
aii început â avea o realitate de fapt,
prin concentrarea trupelor
rusesci în mai multe puncte stra
tegice ale României;
«In faţa, declaraţiunei D-lui Northeot
e în Camera Comunelor,

că guvernul englez nu este ofici
al informat de ocuparea Româ
niei de către trupele rosiene;
|
«Interpe

lez pe D-l Ministru de Externe
de a ne încunosciinţa
dacă a însciințat Puterile Europene
de tâte acestea, saii are de
“gând a lua măsu
rile necesare pentru apărarea
țărei».

Desvoltarea interpelării a avuţ de
obiect amplificarea acestor
puncte, însoţite de mai multe detal
ii și informaţiuni culese din
“son și din diarele române și strei
ne; ea a fost presărată cu aspre
imputări făcute guvernului rus, care
n'a ţinut s&mă de sacrificiile
făcute de Români în interesul creștinătă
ții, și s'a terminat cerând
guvernului să dea explicaţiani scur
te și categorice despre măsurile ce a luat sai va maj lua în
viitor, pentru a pune

capăt violării
teritoriului și drepturilor României
călcate prin tractatul de la San
Stefano.
La acâstă interpelare răspunse
D- M, Kogălniceanu, Ministru
Afacerilor streine, care dătu mai
multe lămuriri în privinţa mișcărei

trupeler rusesci atât în Dobrogea și
Basarabi

a cât și pe marginea Argeșului, Neajlovului și
Sabarulut Și în jurul Bucurescilor
,
Și termină spuind c'a protestat
la timp contra mișcărei. acestor

ivupe rusesci, ca, contrarii
convenției de la 4 e Aprilie,
și că gu-
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vernul a luat măsuri ca armata, română să fie pusă la adăpostul
ori-cărei surprize saii cercări de desarmare.
|
După aceia interveni D-l G. Vernescu, care asemeni mai dătu ca.
deputat încă câte-vaexplicaţiuni care puse și mai mult în evidenţă
purtarea puţin bine-voitore a Rușilor faţă de noi, şi terminâ promiţend guvernului tot sprijinul necesar pentru a apăra cu energie

drepturile și interesele țărei încălcate de către Ruşi, «căci, adaogă
D-sa, sunteţi tot. așa de geloşi ca, și noi pentru drepturile și interesele ţărei, și dacă aveţi răspunderea, cum aţi dis, o avem și noi.
În adevăr, D-v. aveţi răspunderea puterei executive, noi avem răs-

bunderea puterei legislative, și dacă D-v. veţi greși în cestiuni așa,
de grave, răspunderea este a D-v, dar este împărtăşită cu noi care

am simţit, am vădut și am tăcut».
Ja acest discurs dulce-acru, care sprijinea guvernul, făcându-i
imputări mai aspre de cât daca nu lar fi sprijinit, cum de obiceiit

D-1 Vernescu a sprijinit în tot-d'a-una guvernele al căror amic s'a.
declarat, răspunse D-l Prim Ministru 1. C. Brătianu, care spuse
că n'a așteptat deșteptarea D-lui Vernescu spre a-și face datoria
după putere, ci că chiar pe când se afla pe drumul Vienei și al Ber-

linului 'și-a, făcut datoria pe cât "i-a permis mijlâcele, în bună înţelegere cu miniștrii rămași în Bucuresci. D-sa termină spuind că
guvernul urmăresce tote evenimentele ce se produc, și caută pe
cât îi e cu putinţă a para pe acelea care aduc o lovitură în drep-

turile și interesele țărei nostre, dar că pentru a avea mai multă
încredere în succesul silinţelor sale, trebue ca cu toţii să fim uniți
în iubire și înfrățire între noi, mai cu s6mă în nisce împrejurări
atât de grele ca acelea prin care trecem acum.
După D-l Prim Ministru a mai vorbit D-l N. Ionescu, care ceru
ca guvernul să considere convenţia de la :/;; Aprilie în vigâre până.

la, terminarea definitivă a r&sboiului, să facă din ea o pavădă de
apărare, să ceră cu insistenţă Rusiei stricta sa pază, și în același
timp să pue armata la adăpostul ori-cărei surprinderi, şi termină
cerând ca cu acâstă ocasie guvernul să se explice cu tâtă francheţa, să ne spună cum stăm în privința convenției de la 4 Aprilie,
dacă se menţine sai nu ? cum stăm în privinţa amenințărilor de
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desarmare, și dacă avem să ținem piept aci în capitala ţărei, sai
dacă vom duce armata n6stră în altă parte.

La acest discurs care fu maj agresiv ca tote cele-L'alte și adresat
mai ales Ministrului Afacerilor străine, răspunse D-l Kogălniceanu
ca unul ce era cel maj atacat ca toți, și după ce dădu noi explicațiuni, termină, în modul următor: «Noi ne silim să scăpăm ţâra de
acâstă ocupaţiuneși ne adresăm acolo unde seadreseză tote puterile chiar cele mari... și sperăm că, după ce ne vom face datoria
cu Adunările și națiunea împreună, vom scăpa ţera nostră de
acestă mare nenorocire...

În ceia ce se atinge de ocupare, vom

face totul spre a o opri, dar suntem datori a o face cu prudenţă,
fără a îngreuia situaţiunea, fără a împinge lucrurile prea departe
și fără a compromite acele interese care sunt și ale puterilor europene.
|
După ce vorbi D-sa, mal mulți deputaţi cerură închiderea, discuțiunei, pe care o 'combătu D-l G. Vernescu. Cu acea ocadie
D-sa care avea un vechiii compt de lichidat cu D- 1 Kogălniceanu,
ţinu un lung discurs prin care critică cu asprime tot ce a făcut
guvernul de la încheierea convenției şi până atunci. La acest discursrespunse D-l interpelator Furculescu care ceru închiderea, dis-

cuţiunei publice şi propuse

să se țină o ședință secretă. Acestă

propunere, fiind susţinută și de D-I P. Ghica și P. Cernătescu, fu
în cele din urmă priimită de Adunare. Şedinţa secretă avu loc în
sera acelei dile în sala de ședință a Senatului. Cu acea ocaziune
D-l Kogălniceanu a citit t6te actele privitâre la afacerea în discuţiune, iar D-l Brătianu a comunicat impresiunele ce a cules în
călătoria, sa, politică la Viena și Berlin.
A doua di, 6 Februarie, D. Purculescu presintă Camerei „Propunerea de trecerea la ordinea, gilei motivată, ast-fel cum am reprodus'o mai sus, și după ce vorbiră D-nii D. 1. Ghica, M. Kogăl-

niceanu, P. Ghica și propauitorul, moţiunea fu priimită de Adunare
în unanimitate.
Într'acest timp în Senat se petrecea : un incident de aceiași
na-

tură, dar presentat discuţiunei într'alt mod, cu o atitudine franc

agresivă și privind aceleași fapte dintr'alt punct de privire.
În diua
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de 4 Aprilie D-l D. Sturdza își desvoltă interpelarea ce atinsese
în diua de 29 Martie fărăa priimi răspuns de la Ministru respectiv,
ne fiind prealabil anunţată. D-sa mai întâiii adresase guvernului

„în diua de 31 Martie sub titlul de interpelare următârele întrebări:
10 Dacă este adevărat că un trimes-al guvernului rusesc vine, ca
să trateze direct cu noi despre dreptul de trecere a oștilor sale prin

România, ce și-a reservat Rusia prin tractatul de la San Stefano;
20 Dacă este adevărat că Agentul nostru pe lângă curtea, de St.
Petersburg a. provocat prin declaraţiunele sale o asemenea, demarșă din partea Rusiei, și 30 Dacă agentul nostru pe lângă curtea
din San Petersburg a fost sat nu autorisat a declara, că prin o în-

ţelegere directă, am putea. noi admite principiul conţinut în art. 8
al tractatului de la San Stefano. Acâstă interpelare fu adresată Ministrului Afacerilor străine.
În diua desvoltării interpelării, care avu loc, cum am dis la 4

Aprilie 188, D-l D. Sturdza făcu mai întâii o am&nunţită desvoltare a convenției de la 4 Aprilie 187, apoi o desvoltare tot atât
de detaliată a tractatului de San-Stefano și a părților din el ce ne
priveai şi cari eraii jignitore drepturilor și intereselor nâstre, și
în fine termină repetând și amplificând întrebările care constituia
- interpelarea D-sale. D-l M. Kogălniceanu mai nainte d'a răspunde pe rândla câte trele aceste puncte, apărâ cu căldură pe generalul |.

Ghica, trimisul nostru la, St. Petersburg și declară, că a fost unul
din cei mai demni, din cei mai inteligenţi și din cei mai patrioţi
representanţi ai ţărei, care a ocupat cu demnitate cel mai greii din
tOte posturile nostre din străinătate.
|
După aceia declară că trimisul nostru din St. Petersburg a pro-

testat în mod energic și categorie în numele țărej, nu numai în
contra art. 8 din tratatul San-Stefano, dar contra, tuturor stipulaţiunelor dintr'acel tractat care lovesc în demnitatea, în drepturile şi în interesele României.
N
,
«Daca, Rusia a voit să dispue, să transigeze și să reguleze ceva,
despre ţ6ra nostră, urmă D-l Kogălniceanu, ea trebuia să trateze
cu România, iar nu cu Turcia, lăsându-ne pe noi în afară. lată ce

s'a răspuns

de trimisul nostru. Mai mult nu s'a dis, că nu cred
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că s'ar fi găsit un ministru român care să dea, Princi
pelui 1. Ghica
ordin

să trateze cu

guvernul rus ca să regulamenteze o dispo-

-Siţie din tractatul din San Stefano, pe care noi
am declarat de
la început că nu'] recun6scem, și contra căruia
am apelat la Puteri. Acest răspuns fu dat asupra, primei întreb
ări.

|

Asupra celei d'a doua, D-l Kogălniceanu răspu
nse că nimic, nici

direct nică indirect nu resultă, din depeșele

trimise de generalul

Ghica că D-sa ar fi provocat trimiterea unui
funcţionar rus, sai că

ar fi făcut propuneri Rusiei pentru încheierea vre-u
nei noi con-

venii ; și asupra, celei d'a treia a răspuns că, după
cum reese din
depeșele trimese în străinătate, guvernul nici
dirâct nici indirect

n'a dat agentului săii instrucţii d'a face cabinetului din St,
Peter-

sburg propuneri spre a încheia o nouă convenţiune, în
sensul principiului conținut în art. 8 din tractatul de la San-Stefan
o, și că

pân” atunci n'avea priimită nici o încunosciințare oficială scrisă
despre venirea vre-unui funcţioaar rus».

,

D-l Sturdza în replică declarâ cum că nu a fost mulțumit de
răs-

punsul D-lui Ministru al Af. Streine. Cu acea ocasie
D-sa dovedi
prin cuvintele ce a rostit că pe atunci nu era nici de loc
amic al
„D-lui Kogălniceanu și nu devenise încă amic devotat al guver
nului
naţional-liberal, cum a devenit cu câte-va luni ma! pe
urmă. D-sa
ceru ca să 'și spue și Primul Ministru cuvântul săi, și termi
nă prin
a depune pe biuroul Senatului o moțiune prin care
tindea ca Senatul să protesteze în sensul vederilor D-sale contr
a atitudinei
Rusiei faţă de noj.
|
A
|
Printr'acea moţiune, în urma, mai multor consideraţiuni
prin

care critica tote disposițiunele din tractatul de la San Stefano
în

„ceea ce ne privea, D-sa, protesta cu energie contra acelui
tractat
care a dispus de posiţia, politică și de drepturile şi intere
sele României ;

Care a stipulat cu Turcia despre chestiuni care prives
c statul

Român, fără autorisarea și fără mandat al României, și
afară de
„concertul european ; =
|
|
Care a regulat mai multe relaţiuni de comerț și de navig
ațiune
dintre România și Turcia și dintre România și Rusia
;

|
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Care a hotărit în privinţa despăgubirei de răsboiă, la care pâte
avea drept România, precum și de reintorcerea prisonierilor de
răsboii Români şi Turci la căminurile lor;
Care a hotărit cesiunea eventuală a unei părți a, teritoriului Ro-

mâniei și a aservit teritoriul României la, o servitudine de trecere
a armatei rusesci;

Care a, dispus despre pămîntul și apele României prin hotărirea, că nu se vor construi forterețe pe malul stîng al Dunărei şi
că nu vor fi bastimente de r&sboiti românesci în apele acestui
Muvii ;
Care a alterat compunerea comisiunei europene a Dunăret.și
i a atribuit modica sumă de o jumttate milion lei pentru restabilirea navigabilităţii canalului Sulina și desdaunarea pagubelor
suferite de particulari pe Dunăre din causa, răsboiului.

Printr'acea moţiune D-l Sturdza se plângea că stipulaţiele din
acel iractat

privitore la România

formeză

un tot care violăză.

drepturile suverane ale României și situațiunea, câștigată în dreptul ginţilor, supuind'o într'un mod lateral la un adevărat protectorat.

|

A

Protesta contra atitudinei Rusiei care aplică într'acest moment.

în mod material tractatul de la San Stefano, prin intrarea recentă în România a mai multor corpuri de armată rusescă, care

înainteză și ocupă posiţii strategice, lovind t6te interesele nâstre
materiale și economice, și termina dicând : «Senatul invită pe guvern a protesta în numele tractatului din Paris, al dreptului ginţilor şi al drepturilor suverane ale României, în contra intrării și
petrecerei trupelor rusesc în România.
După D-sa luâ cuvintul D-l I. C. Brătianu şi. începu vorbirea.
sa prin următorele cuvinte : «D. Sturdza, care 'și dă atâta, susceptibilitate pentru D-lui, ași dori să înțelegă că și alţii de cât D-lui
pot să aibă demnitate și susceptibilitate. După aceia răspunse la.

tâte punctele de acusaţie formulate de D-l Sturdza în desvoltarea.
interpelărei sale, şi termină rugând pe D-l interpelator să'și retragă.

moţiunea fiind că ea nu servea la nimic și nu făcea de cât săne
slăbâscă, de 6re-ce prin ea desconsidera guvernul ce'l avea.
Y. Y..

19

-

e
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D-l Sturdza, de şi chiar de atunci avea cea, mai
înnaltă stimă pen-

tru D-l Brătianu, declară că n'o retrage și după
aceia vorbi pentru a treia Gră, cu învoirea, Senatului, se esplicâ
pentru ce n'o retrage şi termină dicând: «Cunâsceţi istoria despre
sirene care
atrăgea la malul lor pe navigatori cu vocea,
și cântecele lor încântătore și ademenitore pentru a“ perde îndată
ce puneati mâna
pe bieţii 6meri, și"! omoraii. Sunt sirene şi adi
în timpurile moderne, sirenele diplomatice de care noi ne temem
astă-qi. Precum
Ulise când a trecut pe unde locuiaă sirenele
a dat ordin tuturor
cârmacilor săi ca să nu se uite la insulă și să
ţie capul în partea
opusă ca să nu vadă pe aceste fiinţe încântătâre,
și ca să. dea cu
lopeţele vârtos spre a nu audi glasul loi: ademe
nitor, tot așa, și

noi, D-lor senatori, să rugăm pe D-nii Miniș
trisă nu se uite spre

ușa ce li se deschide ca să audă propunerile
perfide, însă învelite

în forme ademenitâre, și să dăm cu toţii sdravăn
cu lopeţile prin

propuneri energice de o directivă, politică
sănătosă, ca ast-fel să
nu se mai audă vocea sirenelor vâcului al
XIX-lea.
După ce termină, D-l Sturdza interveni D-] M.
lepureanu, şi D-sa
cu vocea sa blândă și însinuătâre, părând că
combătea moţiunea,
ca micșorătâre prestigiului guvernului, care
trebue să se presinte
Europei învestit cu puterea încrederei întreg
ei țări, începu să cânte

un cântec de adevărată sirenă: dulce, capti
vător dar într'același

timp aţiţător, și prin el reuși să învenineze
şi maj răi discuţiunea,

și să lovescă și mai amarnic în guvern. Prefăcându
-se că vrea să'l
apere

și spuind că'l susține, D-sa nu se sfii d'a
insinua că guvernul a deschis drumul Rusiei ca să ne încalc
e drepturile, şi pentru
a dovedi aceia cea afirmat,ceru amânarea
discuţiunei măcar până
a doua qi, pentru ca, moţiunea D-lui Sturd
za să se bucure de o
mai lungă desbatere, și atunci guvern
Și Senat să fie într'o situațiune clară și precisă. D-l PrimMinistru
combătu cu energie amânarea și insinuările D-lui lepureanu,
dar D-l B. Boerescu care pe

atunci nu era nici de loc amic al guvernului,
o sușținu, adres

ându-i
guvernului cele mai grave acusaţiuni,
și termină dicend miniştrilor : «Faptele D-v. sunt în contradicere
cu cuvintele, dar acâsta vă
privesce pe D-v., căci despre noi, în
ceea ce privesce situațiunea,
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«ce aţi creat țărei, nu avem de cât să ne facem reservele nâstre,
:ast-fel că noi nu luăm nici de cum răspunderea situaţiunei. Insă,
-a vota cu precipitare o moţiune de o așa gravitate, ca cea propusă

«de D-l Sturdza, mi se pare că aţi face o mare imprudenţă politică,
Amânaţi pentru mâine măcar discuţiunea, și pâte că mâine lumi:naţi toţi mai bine, ne vom putea întruni ca să votăm cu toții cât

-mai bine».
|
:
D-l Prim-ministru luâ pentru a doua Gră cuvintul, şi cu o voce
amișcată ceru D-lui Sturdza cu insistenţă ca să retragă moţiunea,
și termină, dicând : «In faţa, împrejurărilor de care suntem amemințaţi cu luarea Basarabiei, în faţa unui tractat prin care se le-s6ză drepturile n6stre ca stat independent, în faţa acestor peri“cole, Românii cu toţii trebue să se unâscă, să protesteze și să lu- .
-creze ca să pâtă înlătura aceste rele. Ei bine, mai încape Onor.

D-le Boerescule discuţiune la acâsta 2 Nu încape alt-ce-va de cât,.
-când ne veţi vedea, că, suntem slăbiţiși că facem o greșală, să ne
5
-osândiţi.
«Cât pentru moţiune, nu cred să admită D-l Sturdza că noi am
:putea, face o convenţiune, fie de ori-ce natură, căci după cuvin“tele colegului meii de la externe, care v'a spus că afacerea nâstră
ste înnaintea areopagului europen, noi nu putem nici o dată să

facem un tractat cu unul deosebiti, dacă nu voim a ne pune la
„discreţia unei alte puteri, ori-care ar fi acea putere. Ce vreți mai

mult ? Daca, nu voiţi mai mult D-le Sturdza, nu dic însă și D-le
Manolace Costache și Boerescu»...
Senatorul Manolescu

întrerupe

dicend : D-lor vor Ministerul !

D-l Prim-Ministru continuând dice : «Dacă nu voiţi mai mult,
:ași dori să veniţi să vă daţi mâna,pentru ca afară, în faţa străinilor
:să nu fie nici o voce discordantă, și străinii să nu ne vadă animați
.de alte pasiuni de cât de acelea care tind a ne da putere spre a
“ne apăra drepturile, și de aceia, cred că o veţi face».

Se ceru închiderea. discuţiunei. D-l B. Boerescu o combătu cexend din not amânarea discuţiunei pentru a doua qi, D-l PrimMinistru o susţinu dicând oposiţiunei : «Vreţi să prelungiţi discujiunea, pentru ca să paralisaţi guvernul care nu vă piace; acâsta, .
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este interesul și datoria D-v. ca oposiţie, dar guvernul și mnajo-—
ritatea nu admitem ca să vă urmăm pe D-v.
- După aceia, se închise discuţia cu 27 voturi contra,
16. În urma.

acestul vot, D-l Prim-Ministru se sculă din noii ca să vorbs
că și
fOrte mișcat dise : «D-lor îmi pare răii că sunt nevoit să fac o
declarațiune umilitore pentru mine și în fața unui amic, (căci
D-I

Sturdza, nu era. prenumărat între oposanţii doritori de răstur
nare),
că vom fi, mai cu osebire în împrejurările acestea, Român
i buni
și 6meni onești, adică că vom protesta şi vom lupta
din tâte puterile nâstre ca să putem reintra în deplina, nâstră indepe
ndenţă.
și în scăparea țărei de ocupaţiunea străină.
|
După aceia termină rugând înc'o dată pe D-l Sturdza să
retragă.
moţiunea, care dacă s'ar pune la vot în împrejurăril
e actuale, ar:

întruni majoritate sat minoritate, n'ar

putea trece cu unanimi--

iate, și ei voiii ca înnaintea străinilor să fim în unanim
itate.
În urma acestei declarațiuni france și categorice, D-l Sturdz
a,
simțindu-se mișcat și atins în sentimentele sale patriot
ice care în
tot-d'auna, a ocupat în inima sa un loc de frunte, lu
cuvântul și..

spuse că, față cu angajamentele solemne luate de Primul
Ministru.

retrage moţiunea. După aceea Președintele Senatului;de
clarâ inci-—

dentul închis și ridică ședința.

XII.

Propunerea făcută de Rusia da încheia 0 nouă convenție
„militară şi urmările sale.
“

Din, cele spuse în capitolele precedente, și mai ales din resuma“ul de mai sus al desbaterilor ce ai avut loc într'acel timp în a ampele Corpuri legiuitâre, reese lămurit cum că într'acea vreme partidul liberal a trecut printr'o criză teribilă, care pe ori-care altul;
“l-ar fi sfărîmat, dar din care el a eșit mărit, întărit și înnăiţat în
ochii concetăţenilor sti, și acesta numai prin înţelepciunea, cum-

pănirea, abnegaţiunea și patriotismul cenducătorilor sti, care se
aflaii la guvern, şi care ai sciut să strecâre barca Statului prin
nenumărate stânci nimicitore și s'o ducă la limanul mântuirei.
Pe când partidul suferea atâtea sgudueli și atâtea sbuciumări,
guvernul ţărei. care făcea parte

dintre fruntașii săi, n'a fost mai

cruțat, ci din potrivă a fost cel mai acusat, cel mai bănuit și cel
mai calomniat dintre t6te guvernele, și lucru de mirare i sa adus
învinuirile cele mai contradictorii, cele mai opuse unul altuia și
cele mai discordante. Unii, dușmanii sti firesci, conservatoril care
nu făcea parte din Cameră şi Senat, i-ai imputat c'ai dus lupta
contra. Rusiei prea departe, n'aii priceput mai din vreme că Basarabia era perdută cu desăverşire şi promisă, Rusiei încă de la înrevederea de la Reichstadt, că n'a sciut să cadă la învoială la timp
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cu prea puternicul nostru vecin, și nu i-a luat suta, de mili6ne și

atâta, teritorii din Bulgaria cât ar fi vrut, în schimbul unei porțiuni din teritoriul nostru, prin urmare scurgerea unei cantități din;
sângele fraţilor lor, traficul unei vendări de Iuda!

Alţii, adică conservatorii din Cameră și Senat, moderaţii din:
centru și independenţi, așa, diși amici desinteresaţi ai guvernului,

și mal cu semă pofititorii de portofolii ministeriale, le-ai
imputat.
că din contră n'aii fost prea dârji, nu s'aii luptat cu o energie
şi ma
mare, n'aii fost îndestul de intransigenţi și chiar violenţi
în apăra-—
rea drepturilor ţărei lor şi n'ait împins lucrurile prea departe,
până.
la un conflict cu mâna armată, din care să iasă cine scie
ce complicațiuni. Dintr'acești din urmă, unii, spre pildă D-l Sturdza
şi lon

Ghica eraă de bună, credință, n'avea încredere în Rusia și în
tote-

făgăduelile sale și se temeai de ea chiar când promitea
daruri;
iar alţii urmăreaii resbunări pentru supărări din trecut,
sai puterea, sperând să facă mal bine de cât miniștri în funcţiune
.
In mijlocul acestor două înrîuriri cu tendințe extrem
opuse, gu-—

vernul și partidul din care făcea parte a preferat să păstreze
termenul de mijloc, să apere drepturile țărei sale cu o energie
atât de
mare în cât, câte odată a pus pe gânduri chiar pe Capul
Statului, ba.
încăa îndrăsnit une-ori să'și exprime chiar o opiniune deosebit
ă de
opiniunea M. Sale,și să se lupte cu energie, dar în tot-d'auna cu
cea.
mai cumpănită moderaţiune, cu prea puternica, Rusie.
Cu chipuk
acesta și printr'asemenea statornicie, guvern și partid
mână în:
mână, al reușit să ducă drepturile și reclamaţiunile
țărei, neştir-—
biteprin nici o învoire prealabilă, până înnaintea areopagu
lui euro-pean, nesocotind ameninţări teribile, ne ascultând de voci
de sirenă.
ademenitâre şi cutezând a ţine piept unui mare imperii,
chiar pecând el îi ocupa cea mai mare partea teritoriului
său cu sute de mit
de oșteni gata pe gâlcevă. Dacă în cele din urmă n'aii reușit,
dacă.
Europa n'a vrut ca să ţie sâmă de reclamațiunile
şi drepturile n6stre, și dacă marele Areopag a, fost nedrept cu
ţera n6stră, nu e:
vina lor; ei și-a făcut datoria, aii trimes pe fruntașii
lor să pledeze
causa țărei înnaintea, acelui Areopag și acești
trimiși şi-aii făcut.

datoria cu curaj și bărbăţie, şi aii reușit să
sedtă patria lor dir
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acestă luptă omerică, nedreptăţită și știrbită de o bucată din teri-

toriul săi, dar mărită moralicesce, dar respectată și stimată; de toţi,
chiar de dușmani, căci știrbirea, și nedreptatea, i s'a făcut prin silnicie, de întrega Europă, lăsându-i-se neatins dreptul ca o dată,

când i-o veni bine, să reia cu sabia aceia ce i sa hrăpit cu sabia, iar
n'a cedat'o prin bună învoială și mai cu semă pe o mână de dinari.
In urma, dobândirei acestui succes moral, pe când unii luai
României Basarabia, alţii ocupaii insula Ada-Kaleh şi puneaii
mâna, peste Porţile de fier de la Vârciorova, alţii îi impuneai regularea chestiunei israelite, alţii îi pretindeaii rescumpărarea, căilor ferate Strusberg-Bleichrâder, alţii îi cerea: bani mulţi pe erâmpeiul de linie ferată dintre Cernavoda-Constanţa, răi făcut și odorogit, şi alţii trăgeati cu buretele peste socotelele unei datorii de
ondre, aceia a întreţinerei prisonerilor și a cheltuelilor de resboiii,
ba încă se încercaă să desmormânteze chestiunea monastirilor închinate, guvernul care a administrat țra în decursul acestor grave

evenimente și care a priimit lovituri din tte părţile, a eșit tare
de tot şi, după ce a învins t6te obstacolele, a, dobândit stima și încrederea naţiunei întregi. În urma acestui mare succes, guvernul
și partidul liberal aii avut saiisfacţiunea să vadă mai pe toţi membrii de valâre ai partidelor adverse să alerge îmbulzindu-se ca să
se scrie între membrii partidului naţional-liberal, s'aă silit să deschidă largi de tot porţile ospitaliere ale clubului lor, și în cele
din urmă aii avut parte să silescă pe unii dintre cei mai periculoși dușmani ai lor să depue armele, convinși dar nu învinși, să
transforme din adversari implacabili în nisce partisani geloși nisce
individualităţi politice dintre cele mai marcante, să atragă spre
ei numai prin faptele și patriotismul lor mai tote somităţile eminente ale partidelor adverse, și să vagă grupaţi în jurul săi şi să

se numere în sânul partidului săii : 6meni de valore ca: Principele
D. Ghica, B. Boerescu, Ion Ghica, D. Sturdza, C. Grădișteanu, CBosianu, P. Mavrogheni, 1. Strat, ete. cari aii rămas liberali, sai

lucrând cu liberalii, unii până la morte și alţii până în diua, de adi,
şi ai prins bucuros să le acorde totconcursul și bunele lor graţii
pentru desăvârșirea şi ducerea la, bun resultat a grelei sarcine ce

s
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maj aveaii de săvârșit. Atât de mare a fost avântu
l cu care dușmanii liberalilor aii alergat să se facă amicii
și aliaţii lor, în cât
într'un moment de amărăciune, de francheţă și
de expansivă sinceritate, regretatul Al. Lahovari a mărturisit într'o
qi în Cameră,
că într'acea, vreme nu maj rămăsese în partidul
conservator nici
atâţia Omeni câţi să înconjure masa, de la club.
Aducend acest omagii datorat de ori-ce istoric drept
și imparţial partidului naţional liberal dintr" acea epocă,
și mai cu s6mă
conductorului săii, marelui şi neîntrecutului patrio
t 1. C. Brătianu,
a cărui memorie în curînd va deveni sfintă chiar
pentru duşmanii

sti cei mai înverșunaţi, pentru conservatori, nu mă gânde
sc să fac

un act de sectar, să aduc un omagiii plin de entus
iasm partidului
din care fac parte, Și să fac vre-o imputare ori-câ
t de mică tuturor acelor ce aii criticat întwacele timpuri: în corpur
ile legiuitore,
prin presă, prin broșuri saii prin viii graii, actele
partidului liberal. Deosebirea de păreri a existat între 6merii
de când e omenirea, și va mai exista încă cât va fi omenirea, căci
ea este în firea
omului, creerii omenesci ne fiind croiță după
același calapod.
Merg ceva, mai departe și 'mi exprim francameri
te părerea că.
toţi cei ce aii fost în divergință de opiniuni cu guvern
ul, saii aprope

toți, ai fost de bună credință, sinceri și leali,
pentru că vremurile

ai fost atât de turburi în cât ele aii putut să amete
scă, să întunece

şi să amăgâscă minţile cele mai limpedi
și cugetele cele mai bine

echilibrate; cu tâte acestea nu mă pot opri d'a
afirma întrun mod

frane și leal și deplin convins că nu mă amăgesc,
că dacă defăi-

mătorii și acusatorii ar fi fost în locul celor defăim
aţi și acusaţi,
n'arfi făcut alt-ce-va de cât tot ce ai făcut şi denșii,
n'ar fi îndrăsnit
să schimbe Basarabia pe trei-qeci de arginţi, cum
ai propus fiind
în oposiție, și având puterea în mână, prin urmar
e răspunderea,
n'ar fi cutezat să fie vîndători ca, luda, nică mar
fi fost mat neîncre-

dători saii mai încredători în lealitatea Rușilor,
căci le-ar fi fost

frică să nu fie omoriţi cu pietre de către popor.
Fiind la putere ei

ca și cei-I'alţi ar fi fost tot atât de buni Români, s'ar
fi luptat și ei

cu același zel și energie pentru ca, oștenii român
i să'și încunune

fruntea cu laurii eroilor și să 'Și capete independen
ţa prin singele
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or, şi pe urmă ar fi împins patriotismul până a cuteza să se ia la,
harţă cu prea puternica Rusie și la. întrecere cu noi pentru ca să

apere sfintele drepturi ale patriei.
Dovadă ne-a dat mai târdiii regretatul om de stat și eminentul
conservator Al. Lahovari, când a dat ordin flotilei române să îndrepteze tunul s&ii încărcat cu bombă spre vaporul de comerţ rus
Olga, care nu voia să se supue disposiţiunilor sanitare luăte de guvernul român în 1893, precum și lupta, sa cu D-l de Hitrovo Trimisul Extraordinar și Ministrul plenipotenţiar al Rusiei din Bucuresci din anul 1892 și 1893, în privința incidentului cu expulsarea
din ţeră a jugănarilor și iconarilor ruși cari umbla prin sate ca să
" semene revolta printre ţăranii români.
După ce am terminat cu acestă digressiune care mi s'a părut afi
aci la locul săă, să urmâm înainte cu povestirea faptelor împlinite

şi cu înşirarea. evenimentelor ce s'a perindat unul după altul, întoc-.
mai ca înșiruitorul de b6be de mărgăritar saii mărgele pe aţa fap-

telor împlinite, pentru ca. generaţiunea cea, tînără, aceea care n'a
apucat acele vremuri, n'a trăit traiul lor şi n'a trecut prin vultrea lor ameţitore, luând cunoscinţă de dînsele să potă ași da .
s6mă de greutăţile prin care a trecut acea, generaţiune de uriași
care e apropepe sfirşit, și care s'a consumat sârguindu-se să ne
dea o ţâră liberă, independentă, stăpână pe faptele sale și scăpată,
de sub jug strein. Așa, dar iarăși: înșiră-te mărgărite.
D-L 1. C. Brătianu reînturnându-se în ţară și presentându-se M.
Sale Domnitorului în diua de + „ Aprilie 1878, comunică suveranului său că Principile Bismare nu s'a exprimat în convorbirea:
ce a avut cu D-sa în termeni în destul de bine-voitoră și de precişi, ci a vorbit mai mult ca un fel de oracol. Spre pildă D-sa dise:
«Dacă România, vrea să se arate complesentă cu Rusia, ceea-ce o
consiliez cu multă insistenţă, ea ar putea să câră mult, forte mult
de la dânsa, și să obție şi mai mult, chiar 100 miliâne, și, dacă ar
vrea, ar maj căpăta pe d'asupra şi mari compensaţii teritoriale.
Basarabia însă este pentru Rusia. condiţiunea sine qua non, și
D-sa, ca amic al Romăniei consilia pe Românisă renunţe la resistenţă, Cu tote acestea Bismarc dorea, ca reuniunea, congresului
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să aibă loc, și D-sa să lucreze în sânul săi. În cursul convorbirei,
Cancelarul nu s'a putut stăpâni d'a reaminti D-lui Brătianu, că România ar face bine să r&scumpere căile sale ferate și să încâpă
într'acâstă privinţă cu băncile germane negoţierele întrerupte de
r&sboit,
.
Dacă nu va isbuti tratativele pentru renniunea congresului,
într'așemenea, caz nu e exclusă ipoteza isbuenirei unui noi răs-

boiii. La Viena atât 6menii de stat cât și Împăratul s'a arătat

mai bine-voitori faţă de noi, aii declarat că tâte plângerile şi nemulțumirele României eraii justificate şi ati promis bine-voitorul
lor sprijin. Ceea-ce '] îngrija mai mult ca. tâte pe primul-ministru
era mișcarea trupelor rusesci din ţară, şi luarea în stăpinirea lor a
tuturor punctelor strategice mai importante.
În giua de 7/9 Aprilie Baron Stuart presentâ M. Sale următ6- rea, scris6re a Împăratului Rusiei cu data, dih 1/1s Aprilie.
«V'am răspuns deja prin telegrafla scris6rea vostră de la 26 Februarie, dar
țin să vă repet printracâstă epistolă cât sunt de simțitor la cuvintele afectudse
ce 'miaţi adresat, și cât interes constânt şi cordial simt pentru voi şi pentru
principesa Elisabeta. Relaţiunile penibile create prin procedeurile miniștrilor
voştri nu vor putea să le altereze. Regret că am fost silit să” fac să presimtă
măsurile eventuale ce conduita lor m'aui silit să iaă. Să nu vă îndoiți nici odată
că așifi forte mulțumit dacă aș putea. să mă dispensez d'a mai lua încă şi alte
măsuri. N'ași vrea să v&d alterate urmând acâstă cale: relațiunile tradiţional
amicale, cimentate prin coniraternitatea de arme, şi sunt sigur că personal

împărtășiți și V. A. sentimentele mele.

|

|

Înţeleg dorința guvernului vostru d'a regula printr'un aranjament special
raporturile ce necesitsză prelungirea, șederei armatei mele dincolo de Dunăre.

Dar pacea nu e încă, definitivă, și prin urmare convențiunile nâstre n'aă în-

cetat d'a fi în vigore. De sigur recunâsceţi și vol cât mi-e de peste putinţa
d'a
lăsa să planeze cea mal mică incertitudine asupra comunicaţiilor şi
aprovisionărei trupelor mele. Un aranjament amical între cele două guverne
ale nâstre, ar fi putut cu înlesnire să reguleze lucrurile în raport cu siluaţiunea
cea
nouă creată de pacea definitivă. Sunt fârte dispus d'a înlesni acea,
regulare şi

în consecință am dat ordin ca să fie trimis la Bucuresci un funcționar
special
care va fi însărcinat să stabilâscă o înțelegere care, cred că va fi mai
mult în
interesul Românie! de cît încordarea în fiinţă a relaţiilor nâstre, Sper
că vei
acorda concursul vostru și puteţi fi sigur de concursul mei.
Bine-voiţi de trans-

miteţi amiciţiile mele Principesei Elisabeta și credeți în sincera și
în invariabila,
mea afecțiune».
« Alexandru».
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Acestă serisore, deși întortochiată și cu stil dibaciă, mănuit de un
condeiii isteţ ca, al D-lui de Joniini, totuși, printre vorbe afectubse
şi ameninţări deghisate, spunea multe, chiar fârte multe adevăruri,

între care cea mai evidentă era via, dorință a Rusiei ca România
mai nainte de adunarea congresului, să priimescă și să consfinţescă, art. 8 din tractatul de la San Ştefano printr'o convenţie specială, de și convenţia de la. 4/,; Aprile era încă în picidre în tâtă.
întregimea sa, căci pacea nu era încă definitivă. Tot într'același
timp Împăratul dorea fârte mult ca să ajungă la o destindere a

raporturilor încordate dintre Ruși și Români, tot printr'o bună.
înţelegere, tot prin o învoire particulară care ar aplana tote di-

ficultăţile dintre noi și ei mai "nainte d'a se aduna, acest congres
supărător.

-

Din nenorocire Împăratul, cu tte vorbele sale acre-dulci şi cu
tâte amenințările pe jumătate puse în aplicare, rămase cu vorba.

disă dar neascultată, și Românii făcură ce făcură, o suciră cum
sciură mai bine şi isbutiră a se strecura până în capăt printre stu-

fișuri de baionete rusesci fără sa, subscrie nimic.
Nimic n'a abătut pe Români de la hotărirea ce luase d'a rămănea nestrămutaţi pe calea ce ai apucat; nici măcar informaţiu-nele puţin favorabile ce aii priimit de la Agenţii ţărei din străinătate, ca răspuns la protestarea guvernului contra tractatului de

la San

Stefano și contra ocupării țărei în punctele ei cele mai

strategice de către armata, rusă. Într'adevăr în diua de 14 Aprile
M. Af. streine priimi de la. Agentul săi din Berlin o notă prin care
% făcea cunoscut că contele de Biilow, într'o convorbire ce a avut.
cu D-sa, i-a dis că: guvernul german dorea din suflet să vadă pe
România scăpată de seri6sele dificultăți prin care trecea, că re-

cunoscea eminentele calităţi ale M. Sale Domnului și ale armatei
sale, despre care a vorbit Împăratului cu multe elogii un oficer su-

perior german care a luat parte la r&sboiii, şi care a adresat Ministernlui de răsboiti german un raport, în care a relatat pe larg

tâte faptele de arme vrednice de laudă ale armatei române și a șefului săi suprem, la înturnarea sa în Berlin. l-a mai spus că Împă-

ratul păstra pentru Suveranul nostru și țara sa, cel mai vii interes,
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dar în ceea-ce privea purtarea Rușilor față de nici; n'a spus altceva, de cât D-sa și Principele de Bismare se ocupa cu activitate
ca să facă posibilă întrunirea congresului și înlăturarea unui răsboii care ar fi desastros echilibrului european.
De la Roma veniră într'aceiași di sciri, și mal puţin încuragia-

tore; Ministru Corţi spuse d-lui Dr. Obedenaru cu întristare şi
amărâciune că plansză asupra. Europei întregi o sabie a lui Damocles, pe care nimeni nu cuteză s'o înlăture, că Italia nu pote
să ia vre-o inițiativă într'acest sens, că guveruul şi națiunea italiană simte cea mai vie simpatie pentru România, dar că într'acele
momente nu pâte decât să deplore starea de lucruri ce domnesce
la noi, și că guvernul

săi nu se simte în putere d'a o înlătura,

fiind în joc chiar putinţa, d'a se recurge la arme.
A doua di sosiră de la Paris sciri care nu fură mai încuragiatore. Și d'acolo nu sosi alt-ceva de cât numai vorbe. Mai întâiti D-l
de Wadington, Ministru Afacerilor streine al republicei, și-a exprimat D-lui C. Stoicescu secretarul și gerantul Agentiai, în lipsa

D-lui Calimachi Catargi care era în misiune la Londra, via impresiune ce -ait produs cele două note de protestare citate mai
sus, și admiraţiunea pentru curagiul și bărbăţia cu care guvernul

român

și-a exprimat nemulțumirile sale. Apoi a deplorat situa-

iunea

în care se găsea România și modul cum era tratată, și a

terminat prin a'și exprima speranța că, se va aduna în cele din
urmă, congresul și el va avea prilejul să, îndrepteze totul. In ceea
ce privea linia de conduită ce trebuia să urmeze guvernul român
și modul prin care să scape de aducereala, îndeplinirea amenin-

țărei rusesci, D-sa nu dise nimic și se feri d'a se rosti într'un sens
sai altul.
De la Londra veniră câte-va sciri mai îmbucurătâre atât prin
Agentuldin Paris, cât și prin cel din Berlin, dar ele nu erai sincere Și
desinteresate, pentru că în luna Aprilie, şi mai cu semă pe la finele

stii, Anglia se găsea în mijlocul preparativelor celor mai active
ale într'armărei armatei și flotei sale şi în prada celor mai labori0se tratative pentru stabilirea unei înţelegeri anglo-rusă prin intermediul contelui Șuvaloff. Într'acel stadii încă nelimpedit, pen-
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tru a, câştiga noi aliaţi, lord Beasconfield, Marchizul de Salisbury
şi întrega, presă Britanică ne promitea tot sprijinul dorit, numai
să continuăm d'a fi în conflict cu Rusia.
Întracest timp lupta surdă dintre Români şi Ruși își urma cursul
său fără, de nici o împiedecare din partea cui-va, lupul continua.

da se face stăpin pe patrimoniul oii, fără de nici o stânjenire din
partea cui-va, și trupele moscovite, care după declaraţiele solemne:

ale Baronului Stuart şi ale generalului Drenteln
siţiele în care se găseaii într'o durată de timp
nuaii d'a le ocupa şi d'a se întări înelefără să se
sfidând cu nepăsare: şi dreptatea, şi echitatea,

aveaisă, ocupe poforte scurtă, contipremenâscă măcar,
și buna credință.

General 1. Ghica ducându-se în qiua de 7 Aprilie ca să citească.
D-lui de Giers protestarea contra tractatului de la San-Stefanol
vice-cancelarul, după ce i-a comunicat că o va supune cancela-

rului, a început să facă critica acelei protestări şi a spus că gu-vernul turc iar nu cel rusesc ar fi sulevat chestiunea monastirelor:
închinate și ar fi impus redacţiunea privitore la indemnitatea de
r&sboiii. În ceea ce: privesce art. 8, a spus c'a fost redactat ast-fecu intenţiunea d'a ajunge la încheierea unei convenţiuni specialecu noi privitre la libera trecere a armatei ruse prin România în
decurs de doi ani, și că chiar deelaraţiunea făcută de Principele:
Goreeacoft d'a ocupa, ţâra în virtutea acelui articol, a fost făcută.
cu intenţiune d'a ne sili să încheiem acea convenţie.
În ceea ce privea garanţia colectivă a puterilor, a spus că trac-

tatuln'o prejudica fiind-că nu vorbea de densa ; rămâne ca Europa,
adunată în congres să decidă într'acâstă privinţă.
În ceea, ce privesce mișcarea trupelor din România, D-sa a de-clarat că ar fi cu putinţă ca acele mișcări să aibă drept scop d'a.face faţă la Gre-care eventualități care ar putea, să amenințe co-municaţiunile armatei ruse, și la obiecţiunea făcută de trimisul:
român Că ele încălcaii convenţia de la 4/1 Aprilie, care e făcută.
pentru un r&sboii în contra Turciei dar nu și contra altei puteri,
D-l de Giers, după puţină stânjenslă, a terminat prin a spune că,

e posibil că chiar România să fie coprinsă într'aceste preve-deri eventuale, (adică considerată, ea ţâră dușmană), pentru că.

România a protestat contra art. 8 al tractatului de la San Stefano.
Faţă cu acest protest Rusia era silită să ia mai din vreme măsurile
necesare pentru ca să nu'i fie tăiate comunicaţiunile cu trupele

sale din Bulgaria.

|

Asupra obiecţiunei ridicate de generalul Ghica, cum că acest
argument ar fi dificil de susținut, căci România pe temeiul convenţiei de la 4/1, Aprilie, care până la încheierea păcei definitive
e încă în vigore, n'a luat nici o disposiţie jignitore acelei conveniuni, D-sa a răspuns că aceste măsuri de precauţie pote c'aii fost
luate atât contra Austro-Ungariei, a căre! atitudine a început să
fie dubiosă, cât și contra României, care într'o di pote să intre la
vre-o înţelegere cu vecina sa de peste Carpaţi, și să priimâscă
mâna ce i sar întinde. Dacă măsurile militare luate de Rusia o
neliniștesc, România n'are de cât să încheie o nouă convenţiune

militară pentru o durată de doui ani.
|
Principele I. Ghica, răspunse D-lui de Giers, că va supune tot

ce i sa spus guvernului săi îîn cele mai amănunțite detaliuri, şi
într'același timp %-a comunicat că, pentru a se achita, pe deplin

de acâstă sarcină, va fi nevoit să părăsâscă pentru cât-va timp
misiunea ce "i era încredinţată, pentru a comunica prin viii graiii
tot ce i s'a spus, atât Ministerului cât și M. S. Domnitorului. După
aceia a expus Ministrului în detalii, printr'o depeșă cifrată tote
cele spuse mai sus, și a terminat spuindu-i- ca sosit momentul ca
să vie în Bucuresci.
Ca răspuns la comunicarea acestei convorbiri, D-l Kogălniceanu
i-a acordat voia d'a veni în Bucuresci chiar într'acea, di și la rugat
ca, mal nainte d'a pleca, să comunice D-lui de Giers că:
«<Ocuparea României de către armata imperială, rusă, luând în fie-care
di proporțiuni dince în ce mai mari, guvern, Cameră şi naţiune
protestă și nu va înceta d'a protesta contra acestei: încălcări
a teri-

toriul român. Nu prin încheierea unei noi convenții se pote
aduce
un remedii situaţiunei, așa credem not. Chiar prima convenţi
une

a fost violată prin intrarea trupelor rusesci în România
mai în-

nainte ca ea să fie ratificată. Chestiunea, cuartierelor și
a indemnităţilor a rămas pânâ acum literă mortă, şi acestea
tâte un an
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după încheerea acelei convenţiuni. Intr'aceste condițiuni îndoiala
nâstră d'a mai încheia, o nouă convențiune cu imperiul rus este
legitimă.
«Mai nainte d'a pleca adaogă, D- 1 Kogălnicenu, faceti aceste de-

claraţiuni celui în drept şi spuneţi că cel mai bun mijloc d'a potoli spiritele la noi și d'a înlătura protestaţiunile, este numai evacuarea repede a trupelor rusesci. Sciţi că eiin'am făcut nicio dată
parte dintr'acei ce vreai să împingă lucrurile până la extremitate.

Ași dori din suflet o împăcăciune francă și leală,; dar atitudinea
guvernului și a autorităţilor rusescă, mi'aii lipsit de ultima speranță
că vom ajunge la o înţelegere cordială».
La 8 Aprilie, Principele Ghica a comunicat D-lui Kogălniceanu

că Principele Gorceacofi Pa priimit într'o audienţă de congediii și
că la însărcinat să recomande guvernului liniște şi moderaţiune,
căci după părerea sa situaţiunea se va, desîncorda în curînd. Tot

o dată Y-a recomandat și D-sa cu multă stăruinţă ca să îndemne
pe guvern da încheia convenţiunea propusă cât s'ar putea mai
curînd. Cât pentru ceea ce privea, protestarea guvernului român
contra art. 8, guvernul imperial îi va răspunde prin intermediul

representantului săi din Bucuresci. El a dobândit instrucţiuni d'a,
v& adresa o notă explicativă privitâre la acel articol, în sensul răspunsului D-lui de Giers, și cu acea, ocazie va face propuneri pentru
încheerea unei noui convenţii.

După aceia Principele |. Ghica ne mai având pentru care motiv să mai stea în St. Petersburg a plecat de acolo motivând plecarea sa, unde se cuvenea, nu cao rupere de relaţiuni, ci ca o necesitate d'a da guvernului 6re-care explicaţiuni prin viii graii, și

plecând a lăsat în locu-i ca gerant pe secretarul săi, pe D- 1 Emil
Ghica, adi trimis extra-ordinar și Ministruu plenipotenţiar al României la Viena.
Ca r&spuns la tâte aceste recomandări bine-voitâre care semă-

naii prea mult cu nisce-ordine însoţite de ameninţări, Națiunea
română representată prin membrii Corpurilor legiuitâre se hotări

să facă o demonstrațiune de iubire și de devotament faţă cu M. Sa
Domnul. Așa dar în diua de 8 Aprilie 1878, Camerele se duse în
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corpore la palat pentru a-l felicita cu ocazia aniversării
nascerei
şi a alegerei Sale, și cu acea ocadie D-l D. Brătianu în numele
Senatului și D-l C. A. Rosetti în numele Adunării ținură câte
un mie
discurs de felicitare, prin care "Și exprimară nemărginitul
devotament al Representanţilor ărei faţă de persona Suveranu
lui
lor. În
respunsul să Domnul își exprimâ, ferma convingere
că cu concursul tuturor va reuși să scâtă ţera din seri6sa cridă
prin care
trece. Cu t6tă acestă credință a M. Sale4D-l 1. C. Brătianu în
diua
de 10/22 Aprilie își exprimă față de M. Sa îngrijirea ce
* causa ocupațiunea, rusescă, care crescea în loc d'a scădea, și 'și dădu silința.
să convingă pe M. Sa că ar face bine să se retragă
mai din vreme
în Oltenia, și să lase Bucurescii de o cam dată în mânele
Miniştrilor. M. Sa se opuse cu energie contra acestei măsuri
care, pe de o.
parte era în adevăr prudentă, iar pe de alta avea inconv
enientul
d'a fi provocătâre de spaimă mare, și însăreină pe D-l
Brătianu
ca să Și procure noui informaţiuni în privința mișcări
lor trupelor
rusesci. D-l Kogălniceanu fu și de astă dată tot de părere
a M. Sale
„da nu părăsi Bucurescii, iar D-I |. Ghica, în o audienţă ce avu
la.
palat, își exprimâ părerea că ar fi mai bine ca M. Sa
să mârgă Ja
Iași -spre a nimici prin presența Sa- uneltirile separat
iste ce începuse să, încolțescă într'acel oraș.
o
D-l Brătianu s'a supus ordinului domnesc, a căutat
noul informaţiuni și a aflat că de câte-va dile, cu tâte asigurările
date de
Baronul Stuart, a mai sosit încă o brigadă de peste Dunăre
, afară.
de Divigia XI-a, și că acea brigadă a luat posiţiune tot
d'a lungul
Sabarului, Argeşului, Neajlovului, şi că, împrejurul

Bucurescilor

Sai grămădit peste 8000 de pâhonţi ruși, care devenea
ii din ce
în ce mai amenințători, ast-fel că cu multă greutate se puteaii
ţine
în îriă de către poliţia română.
Principele I. Ghica, sosi în Bucuresci în diua de 14/25
Aprilie, în
Vinerea, Pascilor, și merse imediat la Palat, unde ajungâ
nd, fu întrodus la M. Sa. Dând ochi cu Suveranul stu, Trimisu
l român la.
Curtea Țarului, îi comunică că spiritele în Rusia, erai
fârte iritate.
contra M. Sale, că atitudinea Angliei, care împingea
lucrurile spre:

răsboiii, causa mare neliniște şi supărare celor dela St. Peters
burg.
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și că partisanii păcii, care erati mai numeroși ca cei ai răsboiului,

doreau din suflet ca România să se pârte faţă de Rusia mai cumoderaţiune, căci într'acest caz Rusia imediat îi va face avansuri mai
presus de ori-ce așteptare.
M. Sa, pentru a face un prim pas spre mult durita împăcăciune, a dat ordin ca în giua de 17/, Aprilie, a doua, di de Pasce,
cu ocazia aniversării nascerei Împăratului, să se oficieze la Mitropolie un tedeum solemn de mulţumire, la, care să asiste toţi miniștrii și toţi oficerii români purtători de decorații rusesci. Ordinul M. Sale fu executat cu punctualitate. Pentru a da şi mai mare
importanţă acelei serbări, M. Sa trimise într'aceiași di Împăratului
o depeșe de felicitare forte căldurosă. Peste câte-va dile iarăși, în
diua, de 23 Aprilie, M. Sa serbâ diua Sf. George, patronul Rusiei,
printr'un mare banchet dat la palat, la care fură invitați: dece generali și un mare număr de oficeri superiori ruși.
Într același timp între suverani și familiile lor se schimbaii felicitări și mulțumiri cordiale, pe când între Români și Ruși animositatea ajunsese aprope la cuțite. Într'adevăr în diua de 18 Aprilie Împăratul răspunse mulţumind pentru felicitările priimite, și la
24 Aprilie, diua onomastică a M. Sale Domnei, oficeril ruși asistară în mare complect la tedeumul oficial oficiat cu acea ocasie
tot la Mitropolie, și în aceiaşi qi Împăraţul felicită pe M. Sa Domna
printr'o depeșe căldurâsă. Asemeni, în diua de 18 Aprilie, Marele
d'a părăsi San-Stefano, spre a se înDuce Nicolae, în momentul:
turna în Rusia, adresâ, M. Sale Domnului următârea, depeșă :

«Fiind dessărcinat de comanda
mele, cu plăcere "mi aduc

armatei din causa sănătăţii

aminte de raporturile n6stre personale

și de timpul ce am petrecut împreună. Îți mulțumesc în mod sincer, și te rog să transmiţă maulţumirile mele și plăcutele mele amintiră şi armatei Tale».

Nicolae.

Asemeni generalul 'Fodleben, fiind numit cap al armatei ruse din

Europa, se grăbi a trimite și densul M. Sale, următârea epistolă
|
cu data 23 Aprilie (5 Maiii) :
11
v.v.

«Fiind chemat prin voința M. S. Împăratului, Augustul mei stăpin, ca să iati comanda armatei Sale, îmi fac o agreabilă datorie
da vă informa și pe A. V.S,
.
«Martor fiind al frumosei conduite a junei şi gloridsei armate
române, care a combătut alături de cea. rusescă, mă măgulesc cu

speranţa că amintirea neperit6re a, acestor lauri, culeși în comun
pe câmpul de glorie, va, servi tot-d'auna drept bază relațiunelor
viitâre dintre cele două țări. În ceia, ce mă privesce, dilele memorabile petrecute sub zidurile Plevnei lângă A. V., și mere cu prisos împărtășite de grațisa V6stră bună-voinţă, vor rămânea pentru mine în tot-d'auna ca cea maj preţi6să și mai agreabilă amin-

tire din tote campaniele mele trecute»..

La acestă, seris6re M. Sa Domnul nostru bine-roi a, răspunde iîn
ina de 11/25 Maiii în modul următor :

«Am priimit scrisârea prin care mă anunţaţi că M. Sa, Împăratul, Augustul vostru stăpân, V'a chemat să luați comanda, ca
șei al armatei Sale. Renumele militar, unit cu nobilul caracter și
cu vederile înnalte ale ilustrului met Ajutor, la asediul Plevnei,

ai legat numele săii atât de intim de glori6sele evenimente ale
coniraternităţii nâstre de arme, în cât n'am putut să priimesc de
cât cu cea mai vie satisfacţiune scireâ alegerei ce a făcut M. Sa
în persona Vostră pentru acest post de ondre. Simt o adevăratță plăcere d'a vă exprima aceste sentimente care sunt independente:
de titlul ce aţi obţinut în stima mea personală.
|
«Amintirea glorioselor fapte săvirşite sub ochii nel de viteza

armată imperială îmi va fi în tot-d'auna scumpă, cât şi amintirea
părţii ce vă revine în fericitul resultat al acestei memorabile cam-.
«

panil.

<Priimiţi, VE rog, Excelenţă, nouile încredințări despre sincera
mea amiciţie».
CAROL.

Într'acest timp de gratulări și de schimb de cuvinte afectuese,

trupe rusesci numerâse soseaii mereii din Bulgaria, intrati
în România cu o atitudine ostilă cât se pâte de vădită, și nu
mai ple-

caii, ast-fel că încetul cu încetul, mișcarea lor a pierdut caracterul unui mers trecător, și a început să semene mai mult cu o
-ocupaţiune şi o instalare quasi-permanentă. Pe lângă, acâsta, pe
“lângă trupe ce se înturnaii din Bulgaria, ai început să sosescă
trupe prâspete venite din Rusia, care se mișcaii după un plan de-

terminat. Aceste mișcări sunt consemnate în nota de la 24 Aprilie
:adresată din noi de b-l Kogălniceanu baronului Stuart.
Într'același timp sosi din Darmstadt la Bucuresci, o serisore a

Principelui de Battenberg, cu data 23 Aprilie 1878, din coprinsul
căreia, pe lângă multe dealiă interesante, eşea în evidenţă un noii
:act urîcios săvirșit de diplomaţia rusescă. Print'acea epistolă, fostul domnitor al Bulgariei, care pe atunci era numai candidat la,
acel tron, coinunicâ M. Sale c'a fost la Petersburg, c'a comunicat

Împăratului tot ce X-a, dis să "i spue, şi că a vorbit mult timp cu
M. Sa despre impresiunile ce a cules din Bucuresci în privința conflictului Româno-Rus. Împăratul s'a arătat la început forte supărat,
<ă dintre toţi suveranii și amicii săi personali, numai M. Sa nu'l-a
felicitat cu ocasia încheierii păcei, şi că cu tote afirmările ce i sa

făcut, n'a vrut să crâdă cum că i s'a scris, și că acea epistolă n'a,
sosit la destinaţie. Pe lângă acesta, M. Sale nu 1 venea să crâdă că
M. Sa Domnul nostru n'a avut cunoscință de maj "nainte de r&spoi despre intenţiele sale d'a relua Basarabia. Asemeni în timpul
convorbirei s'a plâns cu amărăciune de purtarea miniștrilor români şi a presei române faţă de Rusia, şi a exprimat părerea de
văii, că M. Sa s'a lăsat a se îndupleca ca să se sbată în zadar pentru
scăparea Basarabiei, care era cu desăvârșire pierdută.
O oră după aceea; Împăratul primi serisorea cea rătăcită încă,

din Februarie, şi începu să strige, coprins de o furie de nedescris,
contra celor ce at provocat acea întârdiare, și să ordone 0 anchetă forte seri6ză prin care să afle adevărata causă care a făcut ca acea serisâre să rătăcâscă un timp atât de îndelungat. Pe
urmă

a citit-o cu mulţumire, și a repetat voios la t6tă lumea:

— Am primit o serisâre forte frumâsă de la Principele Carol.
Imediat după aceia a redactat singur depeșa, de mulţumire re-

sincer
produsă într'un capitol precedent, şi a regretat în mod f6rte
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enigmatica întârziere a acelei scrisori, al
cărei conținut i-a causaț.
cea mai vie plăcere. După aceea a spus
că va priimi cu mulţumire
„să porte, el și armata sa care a luat
parte la înconjurarea Plevnei: medalia „ Zrecereă Dunărei“, dar nu
acum imediat, ci maj târdiii după câ ea se va împărți armatei româ
ne și pacea va rămânea.
definitivă,
Intr'acel moment de expansiune, Împă
ratul a, spus. Prințului de
Battembe
rg cu amărâciune aceeace i s'a comu
nicat de cine-va,n'

a.
vrut să spue de cine, cum că toți ofice
ri! români căţi ai dobândit
decoraţii rusesci, le-aii lepădat, dar
după ce Principele Ta, încredințat

că acea, scire era minci

nosă, M. Sa s'a mat calmat și La încredințat că încordarea ce exista se
va, rnai destinde de îndată ce
se va calma
rescitate,

conflictul cu Englitera care 1 ţinea într'o
continuă su-

Cum vedeţi disposiţiile Impăratului
se may potolise și anintosi-.
tatea sase mai astâmpărase, ast-fel
că cu puţină bună voință s'ar
îi
putut ajunge la 6re-care înţelegere
, daracestă împăcăci

une, dacă
convenea Împăratului și marilor
duci, nu convenea însă cancela-rilor şi anturagiului imperial, ast-f
el că din causa, lor și prin ei:
conflictul continuă d'a exista, ba încă
se mai mări prin insistența.

și provocările lor.

|

XIII.

Concentrarea în munți a armatei române şi inspeoţia ce i-a
făcut N. AŞ,. Domnul
Cu cât treceaii mai multe dile și vedeai că propunerea, încheerei unei noui convențiuni militare cu guvernul român, care să
«consacre recunâscerea
art. 8 din tractatul din San Stefano, nu dobândea nici o soluţiune şi nici măcar o intrare în tratative sa o
examinare fie-cât de somarie, cu atât diplomaţii ruși se înfuriaii

-și împingeaii mai departe măsurele lor de ocupaţiune

și înnăs-

preaii și mai mult conduita lor agresivă.

„La

aceste provocări guvernul și M. Sa Domnul răspunse prin

calm, inoderaţiune și politeţă rece dar curtenitore, Mai întâi M.

Sa Domnul răspunse depeşei Marelui Duce prin următâre telegramă, pe care o adresă, la Odesa în diua de 19 Aprile.
«<Amabila, ta depeşe m'a atins forte mult. Tâte urările mele te
însoțesc cu ocadia reintrărei tale în Rusia după o lungă și penibilă absenţă. Amintirea grijelor şi bucurielor prin care am trecut

împreună îmi vor fi în tot-d'auna preţi6se. Voi comunica armaei mele grațiosele tale cuvinte».

În diua de 13 Aprilie, Min. de Interne ca să evite ori-ce neînţelegere provăcătore de conilicte între autorităţile române și cele
xuse, trimise Prefecţilor o circulară prin care le explica, modul de

a
aplicare a jurnalului, Cons. de Miniștri de la 6 Aprilie, şi le făcea.

cunoscut că convenţia inilitară de la, 4 Aprilie 1877 n'a încetat.
da fi în fiinţă, că ea va înceta numai atunci când pacea.
va rămânea definitivă şi că trebue să fie aplicată în favorea
trupelor:
în mers spre Rusia, întocmai că și în trecut, dar nu.se vor
mai'da
nică un concurs Rușilor pentru facerea de fortificaţii
și strîngerede material într'acest sens, precum nici trupelor care staţi
oneză.
într'același loc într'un timp mai îndelungat de cât cel ce
e strict.

necesar pentru odihnă în cursul mersului.

|
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- Prin urmare Prefecţii vor refuza concursul lor trupe
lor rusesci:

care vor dovedi prin atitudinea lor că vor să se
instaleze în' 6re-

care localități întrun timp mai îndelungat, Și în nisce condiţ
ii care
trec peste prevederile convenției, şi "1 vor acord
a ch grăbire

celor

ce se vor rstrage în mod constant spre a reintr
a în Rusia. Tot.
- de o dată le-a mai dat câte-va poveţe înțelepte
și pline de bun:
simț, și “i-a îndemnat d'a face și d'a stărui să se facă
concesiunileputinci6se acelor trupe, d'a povăţuipe cetățeni
să evite ori-ce conilict saii neînțelegere cu trupele și autorităţile
rusesci și d'a înlătura, cu blândeţe și răbdare tâte incidentel
e provocătore, Papor-—
tând Ministerului despre ori-ce neajuns sai
nedomirire. Aceleași
instrucții
ai fost date și de Ministrul Afacerilor strein
e Comisarului general și comisarilor regionali.
i

Cu tâte aceste măsuri înțelepte și împăciuito
re, Rușii, nemul

-țuniţi de atitudinea pasivă dar stăruitâre
în inerție a guvernului
și autorităţilor române, începură sa. se
misce din loc, să înnain-

teze de la Sud spre Nord

pe valea Sabarului, a Argeșului și a Neajlovului și să se îndrepteze spre munți.
Faţă cu aceste mișcări care
daii
pe faţă intenţiunile unui început de atitu
dine dusmănâsă.

contra armatei române, în diua de
20 Aprilie avu loc la Palat

un,
consilii de miniștri presidat de M. Sa
Vodă în care se luâ hotărirea,

ca armata română să facă câte-va mișcări
de apăra

re şi să.
ocupe posiţiunea, în munți între Piteșt
i, Câmpulung Și Targoviste.
In
urma acestei decisiuni

div. IV-a se instală în Pitești, a II-a la.
Curtea de Argeș şi Câmpulung și
a III-a la, Târgovişte, iar L-a r&-—
mase în Olten

ia cu un detașament la Slatina. Malul
sting al Ar-
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geșului, și cel drept al Riu-Tirgului și
de demarcare ce 'şi trase în mișcarea
mână, cu facultate pentru antegarda
până la Găesci, pe valea Potopului saii

al Dâmboviţei fură liniele
sa defensivă armata rode călărași să înnainteze
Sabaru și pânăla Titu.

Imediat după ce se puse în aplicare acea măsură,

se luă, dis-

posiţii pentru repararea drumurilor dintre Curtea, de Argeș și
Câmpulung, pentru a putea să mergă pe ele și artileria, ; apoi se

începu să se consolideze podurile și să se construiască un noi pod
peste Dâmboviţa,la Gemene, pe unde era croit un drum de căruţă

îndestul de bun câre duceala Târgoviște. Întwacest timp trupele

rusesc se măriră cu o nouă brigadă sosită din Bulgaria, şi t6te îm-

cu
preună începură să ia posiţiune în fața, trupelor române. Faţă

acâstă atitudine fățiș ostilă, guvernul român trimise în diua de 26

Aprilie din Bucuresci spre Târgovişte trei companii din batalionul

“1, rămâind în capitală numai o companie, ast-fel că paza întregului
priioraş fu lăsată numai în sarcina, guardei naţionale care luâ în
conmire tote posturile. Tot în aceiași qi D- Brătianu reuşi să
îndu1
să
și
capitala
părăsâscă
să
vingă pe M. Sa c'a sosit timpul
în plece să plece spre Oltenia, unde va sta. cât-va timp ca să trecă
munţi.
în
posiţiune
lua
a
inspecţie trupele sale ce se pregăteaii
la
Audind Rușii despre acestă determinare a M. Sale intrară
Alde
D-l
pe
grije, se turburară și trimise în diua de 29 Aprilie
să/l înduplece
vensleben cosulul general al Germaniei la palat ca
era luhotărîrea
târdiii,
prea
era
dar
să renunţe la acea hotărire,
preguvernul
di
Intwacea.
revoca.
o
ată şi nu mai era chip da
trebupentru
milione
3
de
credit
sentă, Adunărei Deputaţilor un
milione șil
inţa armatei, și Camera îl ridică în mod ostentativ la 4
dile M. Sa,
acelei
sâra
In
_xotă în unanimitate și fără discuţiune.
ore sera, și trase
plecâ. spre Pitești la 6 ore d. a., sosi acolo la, 9

Domnesc.
- Talocuinţa colonelului Gorjan unde și luă cuartierul săii
din
batation
Pe drum i se făcu la Chitila onoruri militare de un
patrule
trupele rusesci care ocupaii acea gară. La Titu M. Sa vădu
în
până
fier
de
drumului
marginea
pe
de cazaci rusescă în staţie
Tituliniei
lungul
d'a
şi
Titu
sară, iar dincolo de gară în orășelul
de călărași roTârgoviște și 'Titu-Pitescă, erati înșiruite patrule
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mâni, care se întindeaii până aprâpe de gară, şi de la gară în sus
spre Găesci, ast-fel că pe partea de jos a liniei drumului de fier
Bucuresci-Pitești patrulaii cazacii ruşi, iar de cea de sus a aceleiași linii patrula dorobanţii români. Același lucru vădu și de la
Găesci îîn vale pe marginea riuluk Potopul, care de acolo îîn jos se
numesce Sabaru.
Vederea acestor trupe care până mai eri-alaltăeri stătuse alături, luptându-se cu un inimie comun, și car6 acum stati faţă, în
față ca nisce dușmani gata să se încaere, mâhni şi îngriji forte mult
pe M. Sa. Atunci începu să recunâscă că D-l Brătianu a avut mat
multă dreptate și că Rușii ne căutaii gâlcâvă cu lumînarea, astfel că din causa, celei mai neînsemnate imprudenţe, ciocnirea ar
fi putut să aibă loc și să provâce un conflict cu consecinţe incalculabile; mai ales că de la ameninţarea. Rusiei că va desarma armata, română, domnea într'acea armată o iritaţiune fârte mare.

Din norocire priimirea, entusiastă ce întâmpină la, Pitești, dragostea spontaneă ce “i arătâ mulțimea de pe strade, iluminaţia, caselor și uralele entusiaste cu care "1 priimi poporul, avură darul -

d'a descreţi fruntea M. Sale și d'a-l face să uite necazul şi supă-

rarea, și să recapete seninătatea și încrederea de altă dată.
A doua di, la 30 Aprilie, dedimin€ță inspectâ călare, pe platoulce

domină orașul, regimentul 6 de dorobanţi, o brigadă de roșiori, re-

gimentele 2 și 8 de călărași și regimentul 4 de artilerie. Du pă dejun

plecă, spre Slatina și, ajungând la Stolnici, inspectâ regimentul al

8-lea de dorobanţi cantonat în âpropiere de acel sat, şi pe sub sâră
sosi la Slatina unde asemenea întâmpină o priimire entusiastă.
"A doua di de dimineţă la 1 Maiă asistă în biserica Ionașcu la un
tedeum de mulţumire pentru scăparea Impă&ratului Germaniei de
atentatul de asasinat încercat de un socialist anume Hădel care
avusese loc în diua precedentă, după ce chiar într'acea, di trimesese Impăratului și Pr. Imperial depeşi căldurâse de felicitare.
După serviciul divin M. Sa visită spitalele și pe urmă trecu în
revistă, pe un timp de plâie amestecată cu furtună regimentul al
3-lea de linie, al 8-lea de dorobanţi și al 2-lea de artilerie. După
revistă trupele inspectate plecară spre Câmpu-lung. Imediat după
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aceia M. Sa plecâ spre Craiova unde sosi la 4-ore d. a. și pe drum
inspectă la Balș regimentul al 6-lea de infanterie care s'a distins
la, Smârdan. La Craiova fu priimit cu o solemnitate și o bucurie
excepţională nu numai de autorități, ci și de populaţiunea într6gă
care 'și manifestă bucuria și devotamentul prin nisce demonstraţiuni mai mult ca entusiaste. Sâra avu loc un mare prînz, la, sfir-

șitul căruia, M. Sa închinâ, în sănătate armatei și bău pentru toţi
aceia, care aii răscumpărat independența României, unii cu preţul
sângelui lor, și alţii cu sacrificiuri curagi6se, între care locuitorii

Olteniei se pte prenumera între fruntași.
În diua de 2 Maiti pe când la Bucuresci în Mitropolie se celebra un tedeum de mulţumire pentru scăparea Împăratului Ger-

maniei, în presenţa, Miniștrilor și a lumei oficiale, M. Sa visitâ în
Craiova, spitalul de răniţi întreţinut de D-nele din Oltenia, în care

"încă se mal găseaii răniți, apoi după dejun merse călare, traversând orașul, la bariera Caracalului unde inspectâ regimentele : 1,
4 și 5 de infanterie, 4, 5, 10 și 14 de dorobanţi și al 3-lea. de artilerie, care formai Div. III care era comandată de generalul Cr.
Cerchez, înnaintat de curând într'acel grad, și care avea să por-

nescă imediat prin Pitești la Curtea de Argeș. Sera merse la tetru.
In diua de 3 Maiă, după ce acordă mai multe audienţe, M. Sa
porni cu un tren special spre TFurnu-Severin. Ajungând la Isalniţa,
înspectâ regimentul 7 de infanterie precum și batalionul 2 de vînă-

tori, care luase reduta Griviţa. La Filiași și Strehaia fu întâmpinat
de copiii din școli și sosi pe după amiadi la Turnu-Severin, unde
asemeni întâmpinâ o priimire entusiastă. După ce asistă la un tedeum și visitâ spitalele, luâ parte la un mare banchet la care ridică
și aci un călduros toast în sănătatea Mehedinţenilor, care asemeni
ai contribuit ia ușurarea greutăților răsboiului, căutând un mare
număr de răniţi și întreținend spitale pentru îngrijirea lor. Sera
se plimbă prin oraș şi prin grădina publică splendid iluminate și

priimi cu plăcere ovaţiunile nesfirșite ale mulţimei.

.

A doua qi 4 Maiii, trecu în revistă pe un timp superb regimentele
2 și 8 de infanterie, 2, 7 și 9 de dorobanţi și batalionul 3 și 4 de vinători din Dividia II, comandată de generalul G. Angelescu, pe un
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platâii din marginea orașului, şi la. 3 ore după amiadi porni spre
Vâreiorova, însoţit de un mare număr de domniși dâmne. Ajungând acolo visitâ gara și lucrările de joncțiune ale liniei ferate ro-

mâne cu cea ungară care încă nu era terminată, fiind întreruptă de

răsboiti și după aceea privi după malul Dunărei insula Ada-Kaleh

și fortificațiele sale care eraii păzite de câţi-va Turci, nefiind încă;

ocupată de Austriaci, visită apoi biserica din Vârciorova și se înturnă după aceea iarăși la Severin spre a petrece nâptea acolo.
In diua de 5 Maiă diminâța, după ce mai visită spitale, biserica.
clădită în memoria călcărei sale pentru prima, Oră pe pămînt românese și depositul de muniţiuni, M. Sa plecă spre Calafat pe va-

porul Soczenyi al companiei Austriace, închiriat pentru acest
scop,

unde sosi pe Dunăre la 6 ore-după amiadi,și debarcând în port
dobândi iarăși o priimire entusiastă. Pe cheii fu întâmpinat,
afară
de autorităţile locale, de guvernatorul și comandantul rus
al eetăţii Vidinului, de locotenentul-colonel ture Fanu-Bei, comisarul
însărcinat de guvernul otoman pentru luarea în priimire
şi trimi-

terea la, Constantinopole a materialului de resbel dintr'acea
cetate,

de mai mulţi notabili turci din Vidin și de întrega populaţiu
ne a.
orașului, care "i făcu o priimire fârte căldurosă. După,
ce debarcă,
merse călare Ja biserica catedrală a orașului unde asistă
la un tedeum solemn, traversă întregul oraș, reintră în vapor,
Și sâra luâ
parte la un prînz dat pe puntea sa, la care fură invitaţi
primarul,
notabilitățile orașului, oficerii superiori, capii autorităţi
lor locale,
precum și consilierul Puholea,. guvernatorul rus
al Vidinului și

Fanu-Bei.
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La 6 Maiit diminâţa, după ce acordă mai multe audiențe, trecu

în revistă regim. 1 de dorobanţi care

se semnalase la Rachova,

și 9 de dorobanţi care se distinsese Ia Smârdan,
ambele puse sub
comanda, colonelului Leca, visită bateriele din
faţa Vidinului care

eraii încă armate cu tunuri de calibru mare de bombarda
re Și ser-

vite de artileria marinei, şi după dejun care
fu dai tot pe vapor, la.
care luară parte toţi oficerik superiori, porni
spre Vidin, unde fu
priimit de locuitorii turci Şi bulgari cu
un: entusiasm ce nu se pote

descri. O companie de infanterie rusă

îi făcu

onorurile militare,

AA
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în sunetul imnului naţional român, și călcând de pe punte pe pâmint, pe cheii călcâ pe un tapet de fiori şi corâne.

Primarul Kiriac Zancov întâmpinându-l la debarcâder, rosti un
frumos discurs în limba română, prin care '] salută și '] urâ bunăvenire în numele vechiului Badin, și după ce M. Sa îi mulţumi prin
câte-va cuvinte, se sui într'o trăsură alături de guvernatorul rus.

Plecând d'acolo traversâ orașul, urmat de un mare număr de trăsură, și merse să visiteze câmpia de luptă de la. Smârdan care e la
o depărtare de trei sferturi de oră de cetate, în care un mare nu-

măr de oșteni Români şi-aii perdut viața luptându-se cu Turcii în
diua de 12/, Ianuarie trecut: După ce visită întreg câmpul de luptă,

satul Inova, precum și mormintele eroilor, care pe atunci nu purtaii încă modestele lor monumente, M. Sa reintrâ în Vidin pe la

5 ore, şi traversându-l, de astă dată îl găsi frumos

pavoazat cu

steguri românesci, rusesci și bulgăresci.

Visitând orașul M. S. constată cu surpriză că casele n'a suferit pagube seri6se din causa bombardării, ci numai fortificațiile,
care, fiind vechi şi isbite de un număr peste măsură de mare de
projectile cădea în ruină. Visitând arsenalul a găsit în el un mare număr de arme vechi, dintre care comisarul ţure -a pus la disposiţie mai multe dintre cele mai frumâse şi mai curi6se.: tunuri
și săbii de pe la finele secolului al XVII-lea și felurite iatagane și
hangere forte curi6se. Tot acolo vădu o portă forte veche de cetate acoperită cu plăci grâse de fier și străpunsă de o bombă care

era sfărâmată și scosă din uz încă de pe vremea lui Mihai Vitezu.
M. Sa. o ceru comisarului ca o amintire istorică, și imediat, din ordinu! comisarului turc, ea fu ridicată din locul săi, dusă la vapor

și aşedată pe puntea bastimentului. Adi acea portă se pote admira
de tâtă lumea, fiind expusă într'o firidă acoperită și închisă cu zăbrele la intrarea în castelui Peleş din Sinaia. La 6 ore s6ra M. Sa
se reînturnă la, Calafat şi sera avu loc, tot pe puntea vaporului,

un prânz la care fură învitaţi toţi oficeril superiori ruși și câte-va
notabilităţi din Vidin.

În diua de 7 Maiii M. Sa și suita Sa porniră tot cu vaporul pe
Dunăre în jos, visită în drum ostrovul Canapa lângă care artileria,

—————
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xomână a, scufundat un monitor ture, s'a oprit puțin şi la Lom-Paianca și sosi la amiaqi la Rachova, unde fu priimit cu mare entiuisiasm de garnisonă, autorităţile locale şi populaţiunea orașului,

„După ce răspunse bine-voitor la tâte urările căldurâse ce "1
adresară notabilităţile locale, M. Sa încălecâ și mers3 escortat de

Călărași români și Cazaci ruși la biserica orașului, unde asistă
la
un tedeum ; după aceea invită pe Major Merișescu, eroul de la
Schit, care făcea parte din escorta domnâscă, ca, să facă deserierea amănunţită a bătăliei de la Rachova, și ascultă cu multă atențiune și bună-voinţă descrierea peripeţielor tuturor acestor lupte
eroice săvirșite numai de Români fără de niei un ajutor străin.
După ce maiorul își termină povestirea, și după ce M. Sa Domnul,
aci ca și la Smârdan, depuse corâne pe mormintele eroiJor
căduţi
pentru neatârnarea patriei, M. Sa încălecâ împreună cu
escorta
Sa și visită satul Lucoviţa, dâlurile întărite de la spatele orașului,
viile, Turnu roman, podul de peste Schit, în fine tot câmpul
de bă-

tălie lung de peste 30 chilometre, și după ce visită tot, vădu
tot

și priimi tote explicaţiele, se reinturnă, în Rachova, pe
sub umbra

săleiilor de pe malurile rîului Schit și ale Dunărei
până ce ajunse
în marginea orașului. Acolo, pe o pajiște verde, lângă
port, sub um-

bră de sălcii şi pe pămentul 'Bulgariei, M. Sa bine-voi
a lua parte
la un ospăț câmpenesc simplu dar îndestulător, pregătit
de nota-

bilităţile bulgare. La acest ospăț, pe lângă M. Sa mai
luă parte și

numerosa Sa escortă. După aceea M. Sa se sui din
not pe vapor
și trecu la Bechet unde asemeni întâmpină o priimire
căldurâsă.
Sera prânzi și dormi în vapor.
|
A doua di 8 Mai M. Sa părăsi vaporul, și din causa
inundaţiei
luncei dintre Dunăre și oraș nu mai visită orașul
în ciuda locuitorilor cari făcuse mari preparative, ci traversâ
revărsarea, în
barcă,și ajungând în capul șoselei, se scobort din
barcă, se sui într'o trăsură și porni în urările mulțumei ce'i
eșise întru întâmpinare spre Craiova, urmat de numersa Sa
escortă, După trei ore
de mers în gâna cailor, M. Sa și suita, Sa ajunse
la Craiova pe la 4
are d. a. plin de praf, ostenit de căldură și
de drum, dar mulțumit
de frumâsa priimire ce i-a făcut locuitorii
satelor ce a traversat
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d'a lungul drumului, care "i-ai umplut trăsura cu un potop de flori.
După ce intră, în oraș trase iarăși la, locuința D-lui Glogoveanu,
unde trăsese și în rindul trecut, și pe la 7? ore sâra luâ parte la un
prânz de gală. După aceea M. Sa, asistă la o frumâsă retragere cu
facle, la care luară parte. peste 10.000 6meni, şi pe urmă se pre-

umblă prin orașiii care era feerie iluminat. Noptea. o petrecu tot.

în casa d-nei Glogoveanu.

|

A doua di, în diua de 9 Maiii, după ce acordă câte-va, audienţe,
M. Sa visit nouile. ateliere de reparat armele și tunurile, visită
"câte-va librării, de la care cumpără cărți spre a fi distribuite ele-

vilor din şcolă, și după aceia se reintOrse la reședința, sa spre a
lua parte la dejunul de gală ce a avut loc la amiadi. Cu. acea ocazie M. Sa pronunţă un lung și prea frumos discurs prin care enumerâ, tâte virtuțile cetăţenesci și ostăseșci ale Românilor, și în
deosebi ale Oltenilor și Craiovenilor, prea mări cu o legitimă mân-

drie calităţile țărei sale şi ale Craiovei, pe care le proclamă înir'acea di, în care împlinea tocmai 12 ani de când a intrat pentru
prima 6ră între barierile sale.
La 1 oră d. a. M. Sa împreună cu statul S8ii major plecâ spre
Piteşti, și pe drum şe încrucișă cu primul tren expres dintre Bu-

curesci şi Viena, care pe atunci îndeplinea acel parcus în 29 ore, |
în care se număra şi timpul perdut cu transbordul bagajelor și
scurtul parcurs al călătorilor pe jos la, Vârciorova între linia română şi cea Ungară, care nu eraii unite între ele, din causă că
se opuneaii Ungurii d'a o efectua mai nainte d'a se termiha linia
Ploesci-Predeal și d'a se efectua joncțiunea, într'acel punct.
“ La, Pitesci unde sosi la 5 1/2 ore d. a. M. Sa întempinâ o priimire

tot atât de entusiastă. Episcopul de Argeș “i eși înnainte la gară și
“i adresă, o scurtă dar căldurâsă cuvântare; Dâmnele și Domniș6-

rele piteștene îi oferiră atâtea flori și corâne unele mai frumâse ca
altele, în cât umplură cu ele un vagon, pe care 1] trimise la Bucuresci pentru M. Sa Dâmna. Ajungând la cuartierul general, mai

înainte d'a prândi a priimit în audienţă pe Agentul Diplomatic al
Serbiei, venit într'adins din Bucuresci, spre a i remite din partea
Domnului

săi marele cordon al ordinului Tacova, și la oprit la.

174

prânz. După aceia merse cu toţii la masă și M.Sa la sfîrșitul prindului închină primul pahar în sănătatea Principelui Milan al Serbiei
și pentru îndeplinirea tuturor dorințelor sale, pentru realisarea cărora a luptat atât de mult, El și poporul săi. Pe urmă răspunse
la toastul Episcopului de Argeș, care '] salută ca pe eroicul Principe al Românilor. Cu acea ocasie M. Sa a ţinut un frumos discurs,în care, după ce a reamintit tâte suvenirile dilei de 9 Maii
1866, căldurâsa, priimire ce a întâmpinat într'acea di din partea

Pitiștenilor și cuvintele ce s'aii rostit cu acea ocaziune, termină
dicând: «Primirea ce'mi aţi făcut, Piteșteni, acum 12 ani, de și :
“wa fost mai pre jos ca cea de astă-di, nu 'mi-a procurat aceiași
bucurie. Atunci v'am dis: îmi faceţi o politeţă, astă-qi ea este expresiunea recunoșciinței vâstre, precum. Și oglindirea adevăratei
realităţi. Beaii în sănătatea orășenilor din Pitești, al cărui patriotism și devotament am avut atâtea ocaziuni a-! aprecia.
|
„Sera orașul întreg fu splendid iluminat. După ce privi la. o frumosă retragere cu facle militare, M. Sa merse la grădina publieă

unde fu întâmpinat de un mare

număr de dâmne îmbrăcate în

costum naţional, și unde asistă la o privelisce îneântătâre, la. lu-

mina frumselor focuri bengale aprinse pe înnălțimele de la Buliga.
A doua di M. Sa avu unicul și mâhnitorul prilej, ca pentru prima
Și singura dată de la suirea Sa pe tron, să serbeze-a 12 aniversară
de la sosirea Sa în România și de la suirea Sa pe tron, departe de
capitala sa, și să nu fie înconjurat de consilierii Săi, de sfetnicii cei
mai mari al țărei Sale, și de representanţii naţiunei adunaţi în jurul Săi. Sa consolat numai cu mângâerea că se găsea înconjurat
de brava Sa armată, de tovarășii Săi de isbândă, de sprijinul tare,

cu ajutorul căruia spera să învingă tote dificultăţile. De
aceia vă-

dendu-se între oștenii Săi, le adresă, ordinul de di de mai jos:

Oficeri, sub-oficeri şi soldați,

“Am avut cea mai vie mulțumire a vă revedea, cu ocasia
inspecţiunei ce v'am făcut.
«Am fost fericit a constata că, campania, departe d'a fi sdrun-

cinat în voi disciplina și instrucțiunea, va servit dimpotrivă
de
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sușc6lă, şi aţi păstrat neatinse aceste elemente, care constituese

fletul armatelor:

«Am visitat cu mânârie câmpurile din armă de bătae, stropite
ăde sângele vostru, şi am depus cununi pe mormintele eroilor-r
mași pe acolo ca; o 'aminţire

vecinică, a. vitejiei armatei române.

<V& mulțumesc dar și vă felicit din inimă pentru curagiul și băraţi înbăţia vostră, pentru abnegaţiunea și devotamentul cu care

pe
durat nevoile resbelului. V& doresc perseverenţă nestrămutată
tă
respecta
fi
va
acestă cale, fiind sigur că numai ast-fel România
demnişi va câștiga posiţiunea la care % dau drept sacrificiele și
tatea ei.

«Ei, astă-di mai mult ca tot-d'auna, mândru de a fi comandantul vostru, vă mulțumesc îndoit din adâncul inimei Mele, şi ca
aducere aminte neuitată a vitejiei vâstre din acești timpi, crucea :
„Trecerea Dunărei“ se va purta de tâte drapelele armatei, care
ati luat parte la luptele din Bulgaria».
CAROL.

Cu acea ocasie M. Sa a , subseris decretul prin care promulga

reserlegea, care scutea de eontribuție pentru- totă viaţa, pe toţi
.
răsboiil
la,
„viştii care ai luat parte

În dimineţa, acelei dile, M. Sa a asistat la un tedeum solemn,
ul
oficiat în biserica catedrala Sf. Niculae de către P. S. Ş. Episcop
Primat
lit
Mitropo
Ghenadie al Argeşului care mai târgiii deveni
al României. După aceea încălecâ, și, urmat de o escortă strălucită, trecu prin naintea trupelor care erai înșiruite d'a lungul stra-

infandei principale, și care eraii compuse din trei regimente de

terie, unul de artilerie și două escadrâne de roșiori, puse sub comanda, generalului D. Racoviţă, în aclamaţiunete

entusiaste

ale

oștenilor. În sfirşit merse tot călare, și însoțit de feumosa sa escortă, la cuartierul Săi general, unde priimi felicitările autorită-_
.
ţilo» și ale tuturor oficerilor concentrați acolo, care prin organul
cu
Sa,
M.
pe
t
generalului A. Cernat, ministru de răsboiii, a felicita
ocasia acestei mari serbări și a spus că armata se simţea mândră

a se afla sub conducerea Înnălţimei Sale.
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După ce răspunse armatei într'un mod tot atât de călduros, M.
Sa simţi o nespusă bucurie, priimind prin telegraf nisce căldurâse |

felicitări din partea guvernului și a Primăriei Capitalei. La aceste
felicitări pline de înnalt simț patriotie şi nemărginit devotament
față de Suveran și de tron, M. Sa bine-voi a răspunde tot prin telegraf, D-lui I. C. Brătianu, Președintele Consiliului de miniștri în

modul

următor :

«Cu o vie plăcere priimesc felicitările ce *Mi-a adresat Consiliul
de miniștri în acestă di scumpă inimii mele. Acum când România a ar&tat prin fapte ceea ce este în stare a face, mai mult de
cât ori-când, sunt încredinţat că: D-qeii ne va ajuta a birui tte

greutăţile, și că, cu concursul luminat al Consilierilor Mei, ţera
noatră va ajunge la îndeplinirea dorințelor sale».
CAROL.

Tot într'acelaşși timp a adresat iarăși prin telegraf, D-lui I. Procopie Dumitrescu, Primarul ad-interim al Bucurescilor întrace
l
timp,-depeşa următâre:

«Felicitărilcee "Mi trimiteţi în numele Capitalei, cu ocasiu
nea.
celei d'a două-spre-decea aniversări a suirei mele pe
tronul lui |
Ștefan și Mihaiii, și a întâia a independenţei, frumâsele.se
ntimente
de care ele sunt inspirate M'ai mișcat adânc. Regret
că într'o di
așa solemnă nu m'am putut afla în mijlocul D-v.,
şi vă însărcinez,
D-le Primar, a fi interpretul recunoscinţei Mele
către cetăţenii Bucuresceni, pururea în capul tuturor actelor patriot
ice, precum și
a sacrificielor pentru țâră».

|

CAROL.

După aceia M. Sa se scobori jos, se sui în
tră sură, şi la 11 ore:

a. in. porni spre Curtea de Argeș.

Ajungând în comuna Merișani, care pe
atunci era proprietatea
D-lui Al. Zisu, iar acum e a D-lui P. Grădi
șteanu, se opri ca să ia
dejunul, la care lua parte, pe lângă suita
M, Sale, și Agentul Ser-
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biei, invitat personal de M. Sa, pentru a visita Monastirea Curţea
— de Argeș, clădită de Neagoe Vodă și de soția sa Dâmna Despina
Miliţa, care a fost fiica unul voevod al Serbiei. După masă, la care
D-l senator N. Racoviţă a, rostit un frumos discurs, la care M. Sa
răspunse mulțumind, toţi mesenil priviră la o frumâsă horă jucată.
de ţăranii locali în: grădina frumos plantată pe o pantă
până în
marginea, Argeșului, și apoi M. Sa. și escorta, Sa porniră spre
Cur-

tea de Argeș, unde sosiră la 4 ore și jum. d. a.

|

Înt'acest timp în Bucuresci și în ttă ț&ra diua de.10 Maii se

serbâ cu mare pompă, prin tedeumuri solemne, reviste militare
,
recepţiuni oficiale şi tot fastul obicinuit, cu deosebire numa! că
pretutindeni, afară de Oltenia şi orașele de mu ate, armata a fost

înlocuită prin garda națională, și în Bucuresci M. Sa Domna a pri-

imit omagiele guvernului, ale autorităţilor şi a Corpurilor constituite în locul M. Sale Domnului. In Bucuresci după tedeumul oficiat

de P. S. S. Mitropolitul Primat la Mitropolie, general Al. Zetcari a -

trecut în revistă o companie din batalionul 1 de vânători ce plecâ

spre Târgoviște a doua di și detașamente din garda națională; după
aceea Mitropolitul și Miniștri ait mers la Palat ca să facă obicinuitele felicitări, și ajungând acolo aii fost priimiţi de M. Sa Dâmna.
Sera a fost întreg orașul iluminat, şi a avut loc 0 frumâsă retragere cu facle, compusă din studenţii universităţii, elevii școlelor
secundare, detașamente din guarda, orășenescă, și un forte mare
număr de cetăţeni, în sunetul tuturor muzicelor guardei najionale. Cu acea, ocazie elevii școlelor normale, ai seminarelor şi ai
tuturor corurilor din capitală, sub conducerea d-lui E. Vachman,
ai cântat în cor „Paza Dunărei“, ale căret cuvinte at fost compuse de M. Sa Dâmna. După aceea M. Sa s'a preumblat în trăsură
deschisăpe stradele capitalei frumos iluminate, și printre valurile
undoase ale unei mulţimi de 6meni care se preumblaii pe strade

îmbulzindu-se. Același entusiasm a domnit în tâte oraşele din eră,

spre mirarea și ciuda Rușilor care vedeai cu necaz că Românii
petreceaii și-și manifestat voioși devotamentul lor către Domnitor şi simpatia către guvern sub ochiă lor, fără să se tâmă și să se

îngrijescă de faptul că mai tOtă țsra era ocupată de trupe rusesci.
V. V.

-

.
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La Curtea de Argeş M. Sa priimi o întâmpinare tot atât de entusiasmată. După ce asistă la un tedeum oficiat de P.S. S. Episcopul
Argeșului în vechea, biserică Domnâscă a lui Negru Vodă, căci ca-

tedrala era în reconstruire, a mers la locuinţa Primarului Orașului unde s'a ales cuartierul Săi, și după ce a priimit felicitările au-

torităţilor și ale notabilităților Orașului, la 6:/. ore după amiadă,

aluat parte la un prânz, la finele căruia primarul a ţinut un toast
bine simţit, la care M. Sa răspunse mulţumind. După aceea sâra
visită stradele orașului frumos iluminate și împodobite cumult
gust, și se retrase în apartamentele sale mai din vreme, căci începuse să plouă. Într'acea nâpte se simţi forte indispus și fârte
contrariat că, totă nâptea, plouă.

A doua di 11 Maiti, neputând să mârgăla Câmpu-lung din causă-

că totă noptea ploaşe și apa ce căduse peste muscele făcuse ane-

voios drumul peste câstele lor cele repedi, M. Sa îşi petrecu tâtă
diua în Curtea de Argeș, visitând șcdlele, seminarul și biserica catedrală în construcție, unde a fost întâmpinat de către P. S.S. Episcopul Ghenadie îmbrăcat în vestminte sacerdotale şi de către D-l
Leconpte de Nouy. După ce visitâ cu amănuntul întrega clădire, pe
la 5 ore după amiaqă se reîntârse în oraș la reședința sa, și după
masă a visitat pe josstrada principală a orașului frumos iluminată, căci se înseninase, și apol sa retras în apartamentele Sale.

In diua de 12 Maiii M. Sa și suita Sa plecară în trăsuri spre Câm-

pu-lung pe un timp noros dar fără să plouă, urcară cu multă
greutate dslurile și muscelele cu suișuri repedi care despart cele
două

o:așe, din causa ploii ce căguse și a noroiului ce se făcuse, și ajun-

gând la Mușetesci, făcură un scurt repaos, în care M. Sa
acordâ me-.
dalia Serviciul credincios de aur, învăţ ătorului dintr'acel
sat, pen- |
tru îngrijirea cu care 'și-a instruit elevii. Pe urmă, ajungând
la Dom-

nesci, un sat aşedat pe costa dreptă a Riului
Dâmnei, distribui un

mare număr din medalii: Virtutea militară pe
la soldaţii răniţi în
lupta de la Rachova, care făcuse parte din batalionul
de dorobanţi .
din Muscel, acela ce se distinsese împreună
cu cel din Gorj în bătălia de la Schit, și după un scurt repaos,
în care luâ parte la un

copios dejun servit sub un umbrar,

M. Sa şi suita sa porni spre
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Câmpu-lung unde sosi la. 5 ore d. a. și întâmpină ca pretutindeni o

priimire dintre cele mai grandiose. De îndată ce ajunse la bariera

orașului, și priimi urările de bună venire din partea Primarului și

a autorităţilor, M. Sa, se urcă într'altă trăsură, un landoii de gală,
și merse escortat de un escadron de călărași, la. biserica, catedrală

a lui Negru-Vodă, unde se oficiâ un tedeum. După aceea, merse la,
locuința D-lui $. Nicolau, Prefectul judeţului, unde i-se pregătise

cuartierul domnesc, și traversănd stradele principale ale oraşului

forte frumos decorate, trecu prin o ploe de flori aruncate de D-ne
'Şi D-re îmbrăcate în costume naţionale, care. împodobeai ferestrele caselor.
|
-

Ajungend la reședință, M. Sa priimi omagiele tuturor autorită-

ţilor şi persânelor de distineţiune, apoi la 6 ore d. a. luâ parte la
prânzul de gală, la care luară parte lumea oficială, ofițerii supe-

riori şi notabilităţile judeţului. Cu acea ocasie D-l Primar ridică

un toast în sănătatea M. L. Domnul și Dâmna, prin care Și exprimă fericirea ce simt Câmpulungenii d'a revedea între ei pe Au-

gustul lor Suveran, asupta. căruia D- deul Românilor a, veghiat și
de astă dată în grelele împrejurări prin care trece țera, și a făcut i

să aibă pe M. Sa pe tronul ei, că prin ilustra Sa familie, virtuțile

Sale exemplare și eroismul cu care a-condus viteza sa armată ro-

mână pe câmpul de luptă, să atragă simpatiele întregei Europe.
La acest toast M. Sa a răspuns mulțumind pentru frumâsa Şi
simpatica priimire ce 1 sa făcut, pe care astă- di o datoreză mat
ales vitejiei armatei. Numele de Griviţa „Rachovay Plevna şi Smârdan, vor rămânea neşterse în istoria ţărej, numele însă de Rachova
trebue să fie scris în analele jadeţului, pentru că fiii lui 'şi-aii vărsat acolo sângele pentru independența ţărei. Beaii dar acest pahar
în sănătatea judeţului și a orașului.
-

S6ra M. Sa a făcut o preumblare pe jos prin strada principală
a orașului forte frumos decorată şi a fost pretutindeni întâmp nat

cu ovațiuni entusiaste. M. Sa a visitat. Curtea de Argeș și Câmpulungul, nu pentru a. trece în revistă trupe din armata Sa, căci încă,
ele nu sosise, ci pentra a vedea singur cum s'aii adus la îndepli-

nire ordinele . + dăduse în privința posiţiunelor defensive ce aveati
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în curând să ocupe trupele sale, și pentru ca să vadă ce ordin
e

mai trebuia să dea.
“
Sa
În diuade 13 Maiii, M. Sa porni cu escorta Sa, pe un timp splen
did, spre satul numit Rucăr, cel mai mare, mai pitor
esc și mai

bogat sat de munte, tot pentru același scop. Cu
acea ocasie visită

schitul Namăesci, a cărui biserică, fârte veche e săpat
ă într'un
mare bloc de piatră, precum și satul Dragoslavele
pe care, după
aceia, îl mai privi r&sfâțându-se în cocheta şi drăgă
lașea vale a;
Dâmboviţei, după înnălțimea muntelui Mateiaș. După
ce sui și scobori acel munte, călare pentru că pe atunci era râpos
şi nestrăbătut de şosea, M. Sa visită frumosul satHucăr,
unde a luat o gustare

în casa bogatului moșnen Baștea, și sera se reint
urnă, la Câmpu-

lung unde ascultă în grădina orașului

linie, sosit într'aceadi într'acel oraș.

musica

-

regimentului 3 de

o

La 14 Maiii de diminsță M. Sa porni pe un
timp splendid spre

Târgoviște, călare și însoţit de ofiţerii brigadei
D-lui Colonel Vlă-

descu, trăversâ pe un drum ripos munţii
Maţăului, forte grei de
traversat, și se scobori cu multă greutate
în valea Dâmboviţei,
unde fu întâmpinat cu mare entusiasm de
o mulţime de ţărâni,
în frunte cu preoții, învățătorii, școlarii
și autorităţile lor comu=
nale. După un drum obositor de mai bine
de 4 ore, M. Sa sosi în
satul Gemene, Ia frontiera județului Dâmb
oviţa, unde luâ dejunul
în casa sătenului A. Diaconescu, și după
un scurt repaos, la 21/3
d.a. își luâ rămas bun de la oficeri, şi
porni din noă tot călare pe
valea Dâmboviţei în jos spre Târgovişte,
unde sosi la 61/2 ore d. a.
Aci, în
vechea capitală a Țării Românesci,
M. Sa întâmpină

asemeni o priimire entusiastă, arcuri de
triumf, strade frumos pavoasate, iluminaţie splendidă şi o mulțime
ce se imbuldea în calea .
Sa. După ce priimi urările de bună
venire din partea Primarului,
M. Sa se sui într'o trăsură de parad
ă, și însoțit de D-l general Racoviță

împreună cu toţi

oficerii superiori ai dividiei sale,
și escortat de un escadron de călărași,
merse la biserica catedrală şi
asistă la un tedeum, după care
merse la casa D-lui Brătescu,
ce
se pregătise pentru reședința
Sa, unde a avut loc recepțiunea,
autorităților și a notabilităţilor.
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Cu acea, ocazie: M. Sa priimi raportul D-lui General
Racoviţă și
află, plin de mulțumire că linia Slatina-Pitesci-Curt
ea-de-ArgeşCâmpulung-Târgovişte a fost ocupată de trupe
numer6se, conform

programului, și că de atunci încolo dintr'acele posiţi
uni armata,
română putea, să aștepte în liniște evenimentele
ce vor urma.
„În sera acelei dile, la. '7 ore, a avut loc un prânz, la care
at luaţ
parie autorităţile și notabilităţile orașului. La sfârși
tul mesei, D-l
Primar a ridicat un toast scurt dar bine simţit, în sănăta
tea M.
Sale, la care M.Saa răspuns bând în sănătatea, Târgoviștei,
acestui
vechiii scaun domnesc, care ne aduce aminte timpurile
gloriose,

în care adesea

armata

a avut partea lupta pentru. drepturile ţă-

rei, și a servit.de pildă armatei de adi, care a avut
fericirea de

a 'şi vărsa sângele pentru independența scumpei
sale patrii, și a
înscris o pagină din cele mai frumâse în istoria
n6stră, care va

rămânea, neștersă pentru generaţiunea viitâre.
După terminarea prânzului, la 9 ore, M. Sa a eșit în
trăsură însoțit de D-I Ministru de resbel, spre a se preumbla prin
stradele
orașului, frumos iluminate, și la 11 ore nâptea, s'a reînto
rs la reședința Sa.
În diminsţa dilei de 15 Maii, M. Sa priimi o deputaţiun
e a comercianților și proprietarilor târgovişteni, apoi merse de
visită,
şcolele primare, gimnasiul și pensionatele private, precu
m și temniţa, orașului, și la 12 ore a luat dejunul la reședința Sa, cu
mai
multe notabilități din localitate. După aceea, la ora 1 d. a.
porni
în trăsură de drum spre Ghergani, unde sosi la 43), d. a.
și luâ
trenul spre a se reînturna la Bucuresci, după o absenţă de 16
dile

trecute. În gara de Nord, fu întâmpinat de M. Sa Dâmna, Mitro-

politul Primat, Miniștrii, Primarul Capitalei și un mare număr
de
notabilități marcante.
Acestă reînturnare în capitala sa, după ce a luat măsuri atât
de strașnice de apărare a părţei muntâse dintre Târgoviște și
Olt,

a fost provocată de scirele

asigurătâre ce a priimit în ajun din

țeră și din străinătate, și de încredințarea positivă ce a dobândit

de la persâne vrednice de credut că pacea a fost restabilită între
t6te puterile europene.

XIV.

„ Sacrificarea Basarabiei în interesul păcii europene,
Liniştea și pacea anunțată pote să fi fost liniștitâre pentru Eu-

ropa întregă, dar din nenorocire nu era nici liniştitâre şi nici mângâetâre pentru Români. Nici nu se putea, o! nu; nici odată cel

mic și slab nu are parte să se bucure d'o asemenea favâre reservată numai celor prea, puternici. Pacea, liniștea şi concordia s'a,

restabilit între

aceștia în paguba

celor mici, și mai

cu

s6mă, în

prejudiciul mult încercatei nâstre Românii, și cel mai principal
dintre preţurile cu care s'a dobândit acâstă mult dorită pace, a fost
sacrificarea, prea iubitei nostre Basarabii, condamnarea la rusificarea cu d'a sila a peste 100.000 de Români. Pentru a înțelege cum și în ce mod s'a transformat în fapt împlinit acest act de mare și revoltătâre nedreptate, trebue să
pun
în resumat în vederea cititorilor mei mai tâte actele diplomat
ice
şi politice de Gre-care importanţă-câte sai săvirșit
în timpul in-.

specției făcută, de M. Sa trupelor Sale.

Pe când înţelegerea nu era încă stabilită, și
pe când Englitera,
sufla în buciumul r&sboiului, Austria își concentra
trupele în Transilvania și întărea defileurile și trecătorele
Carpaţilor, iar Ruşii se
uitai cu îngrijire și cu necaz la concentrarea
trupelor nostre în
munţi. Tocmai atunci veni din Londra scirea,
că în diua de 20
Aprilie contele de Șuvalofi, Ambasadorul
rusesc la Londra, a co-
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municat Împăratului săi că atitudinea Angliet a devenit atât de
provocătâre, în cât rechemarea sa a devenit indispensabilă. Intr'aceiași qi veni din Viena, vestea, că Austriacii ai început să concentreze trupe însemnate în “Transilvania în apropiere de fruntaria
României şi în Galiţia; mai veni în iua de 1 Maiii din Londra scirea, .

că Regina Victoria a trecut în revistă pe câmpia de la, Adelshort
primul corp de armată, mobilizat, şi de la. St. Petersburg că în diua,
de 27 ambasadorul rusa plecat dela Londra în concedii spre Sf.
Petersburg și s'a oprit în Berlin, unde a stat o qi şi a avut o conferinţă, cu Împăratul Wilhelm. "Tot atunci diarele publicară scirea
că jurnalul din St. Petersburg a publicat un manifest al comitetului panslavist din Moscova, prin care invita pe Ruși să subscrie

la o colectă patriotică, deschisă în scopul d'a mări flota rusă.
Mai veni scirea, că în diua de 15 Aprilie Principele Gorceacofi
s'a bolnăvit de gută și că Împăratul Alexandru în pers6nă a luat
conducerea, politicei externe ; că a doua'di, chiar în diua de Paște
a scris Împăratului Germaniei o epistolă. autografică forte mișcătâre, prin care '] ruga în numele umanităţii să întrepună mij-

locirea sa pentru a ajunge la o înţelegere cu Regina Angliel, și că
contele de Șuvaloft a. sosit la, St. Petersburg îîn diua de 30 Aprilie,
şi în fine de la Pestă scirea, că deputatul ungur Syimonyi a inter-

pelat în diua de 1 Maiii pe guvernul din Pesta în privinţa mișcării
ostilă a oștilor rusesei în România, și că a doua qi Primul Ministru Tisza, a răspuns, cu ocazia discuţiei creditului pentru într'armare, cum că concentrarea și mișcările trupelor rusescă în România ra scop ostil Austro-Ungariei, dar că guvernul imperial
și regal veghâză și. se pregătesce spre a răspunde cum merită ce-

lor ce'l vor ataca.

-

|

D-l Vârnav Liteanu, Agentul României la Berlin, comunică Mi-

nistrului Afacerilor Streine al României că Englitera, încă persista

d'a cere revizuirea întregului tractat de către corigresul din Berlin,
că ea nu era nici de loc dispusă d'a părăsi frumosul rol de apărătâre a Europei şi că era forte dispusă să 'și risce bastimentele
și armata, sa, daca nu va obţine de la Contele de Șuvaloii concesiunele ce reclama în interesul viitorului politicei britanice. Cât
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pentru ceea ce a vorbit Contele Şuvaloft cu Impăratul Wilhelm, cu
Principele imperial și cu D-l de Biilov n'a transpirat nimic, a rămas un secret pentru tâtă lumea, prin urmare tâte privirile sunt
îndreptate spre St. Petersburg ; de acolo se aștâptă pacea, sait răsboiul.
i

În diua de 4 .Maiti tot D- Liteanu a comunicat că în '6re-care

sfere diplomatice din Berlin s'aii priimit cu o secretă mulţumire
scirea concentrării trupelor române în partea, despre munţi a ţă.
Tei, în nisce posițiuni tari, cu aer curat şi capabile de resistenţă.
Într'acele sferi se credea că acea mână de omeni, 40.000 de oșteni bine armaţi și bine echipați, puteau să influențeze într'un mod
cât se pote de fericit în favârea păcii.
Ar fi fost o mare greșală dacă acea armată ar mai fi stat risipită prin ţără și printre Ruși, căci într'un moment de primejdie ar
fi putut să fie desarmată cu multă înlesnire. Acestă acusaţiune a
fost cea mai gravă și mai temeinică, din câte făcea cei din Berlin
guvernului român. În starea actuală de lucruri o armată de 40.000

mii de oșteni puși sub comanda valorosului lor Căpitan, putea
să

aducă forte mari servicii in interesul păcit. Ni se va ţine de sigur în
s6mă la regularea definitivă a chestiunei orientale. Afară de acâsta
resistența nostră, la aducerea, la, îndeplinire a scopurilor ruseşci

ne atrăgea, tâte simpatiele guvernului britan.
«Adi, adaogă D-l Vârnay Liteanu, cei din Londra încă
cred că,
după expresia contelui de Beust, România n'a încetat
d'a fi obligata Kkuropei; dar în același timp ai început să erâdă
că noi n'am

declarat răsboii Turciei ca să scăpăm de suzeranitatea puţin
one-

rosă a Porții, ci mai mult pentru ca să nu cădem
sub jugul unei do-

minațiuni îndoit mai împovărătâre, sub aceia a Rusiei.
Prin resistența n6stră am câștigat forte mult faţă de diplomaţia
occidentală.

În diua de 5 Maii D-l Bălăceanu comunic din Viena
cu -6re-

care îngrijire scirea că chestiunea Basarabiei
era cam în primejdie, că sârta sa depindea de Anglia, pentru
că, daca, dinsa va ceda,
într acestă privinţă, cele alte puteri vor
ceda, asemeni. D-sa a maj

spus că: daca D- Tisza a rostit un discurs
atât de răsboinic la 2
Maiii, cu ocadia discuţiei creditului
de 60 mili6ne, e semn că con-
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tele de Şuvaloff n'a reușit în misiunea sa de la Berlin. În Transilvania vor fi concentrate două corpuri de armată.

Acâstă scire privitâre la Basarabia a produs în Bucuresci o vie

şi durer6să impresie. Mai cu sâmă D-l Brătianu, fu forte mișcat,
„căci, după impresiunile favorabile ce a cules la Viena, și asigurările ce "i-a. dat atât Împăratul Franţ losif cât şi Contele Andrassy,
credea că Austro-Ungaria va insista cu energie în favorea integrităţii teritoriului României, interesele sale la gurele Dunăre fiind
identice cu ale nâstre. Prin urmare, D-l'Kogălniceanu rugă pe D-l

Bălăceanu să mergă la Contele Andrassy și să % spue că Princi-.
pele, guvernul şi națiunea întrâgă, compteză pe bunele disposițiuni ale guvernului imperial în favârea nostră, și că vom i forte
fericiţi dacă Austro-Ungaria, va, lua iniţiativa pentru a întroduce

și a apăra chestiunea, Basarabiei înnaintea congresului.
În diua de 1 Maiu, îi:sărcinatul de afaceri al României la St. Petersburg, comunicâ că Contele de Șuvaloff a plecat d'acolo în diua
de 6 Maiii, dar din resultatui misiunei sale, n'a transpirat încă,
nimic. În sferele diplomatice se fac numai suposiţiuni, și se crede
că ambasadorul Rusiei din Londra a venit la St. Petersburg pentru a, 'și da mai bine compt despre limita, concesiunelor ce guvernul rus ar fi dispus să facă în favârea menţinerei păcii. Ba se crede
încă că Contele ar fi redactat încă din Londra un fel de memorandum, în care sunt trecute diferitele puncte din tractatul din SanStefano, care, după părerea guvernului britan trebue și este indispensabil să fie modificate mai înainte chiar d'a se aduna congresul.
«Faţă cu acestă stăruinţă a guvernului englez, adaogă D-l Emil

Ghica, guvernul imperial a fost în fine silit să declare că tractatul
de la San-Stefano nu e o operă definitivă, că el ar fi susceptibil de
6re-care modificări și că cabinetele n'a de cât să expue vederile
lor și discuţiunile între interesele europene și interesele personale,
în urma cărora Rusia va putea să avizeze şi să facă cunoscut concesiunile ce demnitatea sa, și imensele sacrificii în Gmeni și bani
îi permite să facă.
«Întracelaşi timp Rusia se adresă Germaniei pentru a servi
de mijlocitâre faţă de Englitera şi de Austria. Principele Bismare
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răspunse că era.bucuros să 'şi ea rolul de somsarul cinstit, ex-—
presiune forte potrivită cu actualele împrejurări. Într'adevăr îna-

inte şi în timpul ră&sboiului, tote s'a încercat pentru a îmbună- .
tăți sârta creștinilor din Orient şi pentru ai sustrage de sub jusul otoman. Tractatul de la San-Stefano pare că tinde la nisce as-

pirațiuni mai puţin desinteresate, şi negociaţiunile

ce ai urmat

de atunci încoace, dovedesc că s'a eerut prea mult spre a se do-

bândi ceva mai puţin.
«O dată ce s'a stabilit necesitatea d'a se introduce 6re-care modificări în tractatul din San-Stefano, s'a căutat căile şi mijl6cele:
prin care să fie modificat mai puţin. Acesta a fost motivul misiunei contelui Ignatiev la Viena. Rușii ai încercat ca cu preţul unor
concesiuni să câștige pe Austria și să isoleze pe Englitera. N'ai
lipsit nică deducerile cele mai ispititâre, nici lingușirile cele mai
măgulitâre și nici argumentele cele mai convingătâre. S'a invocat

necesitatea d'a nu sdruncina alianţa celor trei imperii; ocupaţiunea și... ceva mal târdiii anexarea Bosniei și Herțegovinei, ca
titlu de despăgubire pentru întreţinerea refugiaților; dar Austro-

Ungaria a rămas surdă și neîncreg&târe. Reservând intereselă care
“sunt comune atât ei cât și celor alte Puteri, ea a sprijinit şi explicat p'ale sale proprii, între altele concesiunea, unei importante
linii de drum de fier în Orient, şi refuz absolut d'a vedea pavilionul

montenegrin în apele Adriaticei.

.

«Pentru a evita maai târdiii ori-ce fel de neînțelegere, Contele Andrassy a credut de cuviință să 'și însemne prin scris aceste dife„rite puncte, în presenţa generalului Ignatiefi, care

chiar a iscălit

acest memorandum sumar, după care s'a trimis o copie ambasadorului Austro-Ungariei la St. Petersburg.
«Găsind pretentiunele cabinetului din Viena prea mari, și
ne
avend nici o speranță d'a ajunge la vre-o înţelegere directă
pe asemenea baze, Rusia s'a reîntors spre Engjitera, ale cărei într'armără
repedi și formidabile o făcea pe fie-care di mai ameninţătâre,
și începu să trateze cu ea, nisce negocieri în care
avea de scop înles-.
nirea reuniunei unui congres ce ea nu dorea, pe care
dânsa căuta.
să! evite și pe care aq il simte că-i e de neapărată
necesitate.
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«Tratativele ce ati loc într'acest moment at de obiect d'a specifica diferitele puncte ce se vor ridica
în sînul congresului. Fără:
a prejudeca discuţiunea, diplomaţii rivali caută să prepare soluțiunea finală. Limita concesiunilor ce sunt dispuşi să 'şi facă unul
altuia în mod mutual pare aprope determinată, și speranța în men-

ţinerea păcii a început să renască. Contele Șuvalofi a sprijinit cu
căldură o soluţiune într'asemenea sens. Cine scie dacă nu vor interveni alte noi incidente ? Nimeni nu pote să afirme; numai speranţa singură este permisă.

«Dacă nu mă înșel în aprecieri în mijlocul atâtor suposiţiuni
contradictorii ce fie-cine își face în privința viitorului, mi se pare;
că într'acesi moment se caută o formulă care să pâtă împăca t6te
interesele, fără să, atingă susceptibilităţile Rusiei. Tractatul de la

San-Stefano nu va fi sfişiat, dar va fi revizuit într'up mod cât se
pâte may larg. Va avea loc în Asia o rectificare de frontieră cu sait |
fără Batum, o rectificare care nu va lăsa pe Rusia stăpână absolută a drumului spre India; în Europa fruntariile Bulgariei vor fi reduse -

în partea, sa despre Sud; asemeni și acele ale Serbiei și Montenegrului atât cât să permită unui ture ce-va mai gros ca să trecă:
printre cele două Principate în Bosnia spre a'și vedea, de afaceri. E
asemeni probabil ca Grecia

are să tragă Ore-care profituri din

promisiunea cei a făcut Englitera. pentru ca să-i modereze ardorea răsboinică.
«Vom fi noi sacrificați printr'acâstă revizuire ? Ne va rămâne
Basarabia ori ni se va.lua? Nu sciit, pentru că de o cam dată se
vorbesce prea puţin într'acestă, privință. Acestă chestiune atât de
importantă a devenit aprope secundară, într'un moment în care

Europa este atât de penibil preocupată de pericolul eventual al

unei conflagraţiuni generale.

.

«Dout persâne sus puse de aci "mi-ai dis în mai multe rînduri

că dânșii considera, ca un semn bun tendinţa spre 6re-care des-

tindere de animositate şi 6re-care calm ce s'a, produs de cât-va
timp în spiritele din România. Am răspuns acelor persâne în mal
multe rînduri că acestă destindere deanimositate și acest calm sunt:
numai relative, pace nu va fi în România atâta timp cât nu vom
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fi redaţi nouă înșine, atât timp cât Rusia nu va reveni la stricta
aplicare a eauselor convenţiunei din +/i Aprilie 1877 și atât timp
cât nu se va efectua în mod complect evacuaţiunea ţărei. Dacă
acum protestările nostre sunt mai puţin sgomotâse, causa e că în-

tr'acest moment credem că e de prisossă mai strigăm faţă cu nisce
persone ce nu vreaii-să ne audă; să se scie însă că n'am încetat și

“nu vom înceta d'a protesta până ce guvernul rus nu va recun6sce
drepturile nâstre, și până nu ni se va ţine în s6mă înțel&pta mă-

sură ce am luat d'a retrage trupele n6stre dincolo de Olt pentru
a evita ori-și-ce conflict. Acestă măsură înţeleptă este cu atât mai
apreciabilă și a fost cu atât mai necesară cu cât. soldaţii noştri
sunt revoltaţă, pentru că aveai tot dreptul d'a se aștepta să se reînt6rne mai din vreme în garnisânele lor obicinuite, și unii chiar
la căminurile lor, după o grea campanie de aci încolo terminată
pentru noi.

--

-

.

«Am audit pe unele persâne sus puse prin nascerea Şi posiţiunea lor, că am comis o greșală prea mare că n'am preparat opiniunea publică pentru nisce concesiuni obligatorii. Alţii 'mi-aii spuş

că Rusia e ostenită d'a măi urma înnainte cu lupta de bani ca şi
cu cea-l'altă; că prima va mai dura încă cât-va timp după ce ceaValtăva înceta, și că t6tă lumea, protesteză contra unor noi aventuri, și reclamă un calm absolutși bine făcător pentru toţi, prin
urmare sacrificiul cerut nout ar fi făcut în interesul păcii uni-

versale»...

:

Acestă notă importantă din t6te puncturile de vedere în privina prevederei aprâpe esâctă a decisiunilor ce avea să ia Congresul în privinţa rectificărilor de fruntarii, aprope cu o lună mai

nainte de deschiderea,
Ghica aqi Ministru al
calităţile sale de fin şi
forte importante, mai

sa, acâstă notă datorată penei D-lui Emi]
ţărel din Viena, care de atunci da la ivelă
perspicace diplomat, pe lângă destăinuiri
zugrăvea cu esactitate și starea, spiritelor

atât din Rusia, cât și din Europa întrâgă și chiar din România.

R&sboiul se terminase după nout luni de străgăniri
de tot felul

forte prejudiciabile comerciului european care face
anual cu Orientul transacţiuni de peste un miliard, şi care 'și procură de la
noi
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cu preţ mai scădut ca cel al Americanilor o mare parte din aprovisionările sale alimentare. Aceste relaţiuni fusese stânjenite, dacă.
nu chiar întrerupte, încă de un an şi mai bine de declararea r&sboiului din causa turburărilor din Bosnia, Herţegovina şi Bulga-

ria, precum și a r&sboiului sirbo-ture, ast-fel
ani de stagnaţie, totă lumea comercială şi de
xăbdare restabilirea păcii, şi maj cu sâmă a
cerea cu voce tare și în mod imperios ca să
crificii ori-cum și de ori-cine ar fi fost, pentru

că după aprope trei
afaceri dorea, cu neliniștei în Orient, și
se facă Ore-care saca să se restabilâscă

odată pacea și să se asigure menţinerea sa în mod durabil spre a

se reintemeia, cu statornicie transacţiele comerciale din trecut.
Tâtă lumea dorea cu neastâmpăr restabilirea, păcii, pentru că

începuse să se dedulcescă iarăși de bine-facerile sale. Funestele
consecinţe ale r&sboiului încetul cu încetul începuse să dispară,
relele causate de el economiei universale începuse să se cicatri-

zeze și totă lumea de afaceri aștepta cu neastâmpăr o vindecare
compleată care putea veni numai de la o liniște durabilă. La 11
Martie 1878 se redeschisese navigaţiunea pe Dunăre; la 13 Martie
începuse să sosâscă la Galaţi și Brăila. primele bastimente comer=

ciale încărcate cu fel de fel de mărfuri coloniale, cu trufandale și
manufactură, mărfuri atât de mult așteptate de comercianții din
Rumânia, iar peste scurt timp mult căutatele grâne române începuse să reapară prin porturile Europei occidentale spre a fi vindute cu preţ bun. Pretutiudeni transacţiunile comerciale începuse
să 'şi reia obicinuita lor fisionomie, și bastimentele străine iar începuse să aducă bani în țară spre a repara marea criză monetară
ce începuse să se ivescă pe ici pe colo, mai cu semă în casele

Statului,

-

Românii mai mult ca toţi se săturase de r&sboiii și doreaii mai

cu ardâre ca, ori-care mult dorita pace, din lipsa căreia suferise
atât de mult, dar din nenorocire pentru dinșii, precum scim și din
causele ce scim, pacea, nu exista, de și teactatul de pace se subscrisese încă de la 19 Februarie, se ratificase de Sultan în diua de

25 Februarie şi de Țar în giua de 5 Martie. Pacea se subserisese,
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dar precum am vădut mai sus, pace nu era, liniștea nu se restabiliseîn spirite, temerea încă ferbea, lumea era tot preocupată.
Causa, precum scim, era tractatul de la San-Stefano care nu
mulțumea pe nimeni afară de Rusia, și întinderea peste măsură
de mare a, noului Principat al Bulgariei în paguba Rumeliei şi a
Macedoniei. Pentru casă fim mai bine înţeles, şi pentru a ne reaminti aceia ce deja am dis, cred că nu fac ră&ii dacă repet aceia
ce am spus mai sus, reproducând aceia ce am scris despre acel
tractat în primele trei ediţii ale acestei seriei. În deșert dânsul
dobândise chiar un început. de execuţiune, în deșert noul stat
bulgar se înfiiințase în mod provisoriii chiar de la 26 Februarie,
în deșert își incepuse el existenţa sub guvernul provisoriă al Generalului Donducov Corsacov, care înlocuise pe Prinţul Czercaski,

guvernatorul fostei provincii turcesci numită Bulgaria, în timpul

ocupaţiei rusesci, care încetase din viaţă, ; în deșert noul guvernator se grăbise să doteze noul Stat cu o constituţie arhi-liberală ;
în deșert la 12 Martie se publicâ-sub îngrijirea guvernului rus
o
hartă a Bulgariei, conform tractatului de la San-Stefano,și în deșert Țarul și Principele Gorceacoft se siliră, prin amenințări şi promisiuni, să obiige pe Români, precum şi pe marile puteri,
d'a recunosce acel tractat, și d'a se supune lui, căci nimeni nu vru să!]
-

ia în serios, nimeni nu vru să'l considere ca pe un fapt împlinit
și

definitiv, și t6tă lumea, se aştepta la revizuirea şi complecta
lui

modificare. .

|

Rusia de o cam dată făcu pe grozava și la 14 Martie
respunse
printr'un refuz hotăritor la cererea Angliei da supune
tractatul
de la San Stefano în tâtă întregimea, sa unui congres
european.
După aceea la 15 Martie, contele Ignatieft plecă
în misiune spre

Viena şi Berlin sprea câștiga pe Austria și
Germania, în favârea

acelui tractat, dar la 22 fu nevoit să se
reîntârnela St. Peters-

burg fără nici un resultat, căci Marea Britanie
deja câștigase pe
una din cele două Puteri, pe Austria, în
favorea sa. Ca răspuns la
acestă încercare, la 16 Martie lord Derby
care era favorabil unei
politică mai împăciuitâre față cu Rusia,
demisionă din cabinetul
Beaconsfield și fu înlocuit prin Marchizul
de Salisbury, un nimie
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hotărât al Ruşilor. Acest lord de îndată ceintră în funcţie la 21 Mar-

ie trimise Puterilor, precum am vădut, o lungă circulară prin care
le expunea motivele care sileaii pe guvernul britan da, cere în mod
imperios supunerea întregului tractat de la San Stefano deliberării Puterilor şi la. 22 Martie Regina Victoria chemă sub arme reservele întregei armate din Europa și Asia. După aceea, ca, con-

tra lovitură-comitetul panslavist deschise la Moscova o subscripţie

naţionaiă, sub patronagiul Marelui Duce moştenitor, pentru ca din
croaprodusul săi să se -cumpere pe sema Statului bastimentele
un
siere, și opiniunea publică rusescă începu să ceră în gură mare

_
noii răsboit, dar de astă dată cu Englitera. Cutote acestea pentru ca, să dea timp să se stringă reservele şi să se adune banii prin
subseripţie, atât Anglia cât și Rusia iscăliră la 10 Aprilie un act
de învoială prin care priimeaiu în principi ideea da se întruni
la San- un congres european, căruia.să se supună tractatul de

Stefano spră deliberare, dar
ce trebuiaii examinâte. Ca să
“mai conciliantă, la 16 Aprilie,
-serise Împăratului Germaniei

nu se învoiră în privinţa punctelor
îmblândâscă, pe Englitera spre a fi
în diua de Pască, Împăratul Rusiei
acea epistolă mișcătore citată mai

a ajunge la
sus, prin care 1 ruga, să interpună mijlocirea, sa pentru

primele
o înţelegere cu Anglia, dar într'același timp, la 17 Aprilie

_ detașamente de oști engleze din India, se imbarcară la Bombai

trecu în repentru a porni spre Malta. La 1 Mait Regina Victoria.
armată britan
vistă pe câmpia de la Adelshorth primul corp de
primul
de curend mobilisat ; la 12 Maiii sosi din Indii în Europa
insulei
transport din armata anglo-indiană şi debareâ în- portul
se îna
Mediteran
dinîntregă.
flota
aceea
Malta, şi imediat după
să se
începu
Nordului
Marea
din
dreptă spre. Dardanele, iar flota

strecăre printre cele două Belturi, să pătrungă în marea Baltică

care apără
şi să se apropie încetinel de fortificațiile Kronstadtului

"intrarea spre St. Petersburg.

|

de Șuvalov amFaţă cu aceste preparative îngrijitore, Contele

să stea. la postul său .
pasadorul Rusiei din Londra, ne mai putend
şi Rusia ce crescea
din cauza relaţiunilor încordate dintre Anglia
preparativele ce se
pe fie-ce qi, neputend iarăși să vadă liniștit
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pregăteaii în contra patriei sale și să audă mereii-populaţiunea engleză strigând: Vrem răsboiii cu Rusia, plecâ din Londra
în diua de
20 Aprilie spre St. Petersburg, și la. 10 Maii se reîntârse
la postul
săi în mână cu ramura de maslin.
Până să ajungă la acest resultat, despre care yoii
vorbi mai la

vale, Rusia, de și scăpată de sarcina, unui resbel care
o costase
atâtea milione de ruble şi atâtea decimi de mii de
suflete, nu'și
pierduse cumpătul, nici nu se dăduse la o parte din
faţa primejdiei. Armata sa din Bulgaria și Rumelia,cu tâte
că era decimată
de bsle, începuse să, se apropie de România cu
intenţii ostile, și
chiar s'0 ocupe ; după aceea trimise spre câmpul
pericolului noui
forțe compuse din recruți și ultimele reserve,
apoi convocâ milițiile și glâtele şi comandă un material de resbel
formidabil.
Un resbel cu Anglia sai cu Austria era forte popular
în Rusia.
Națiunea nu se gândea la pericolele ce putea,
să resulte dintr'o încăerare cu amândous, ci îl cerea în. gura. mare,
iar partidul militar

şi paaslavist îl cerea cu insistență ; cu
tâte acestea guvernul fiind

mai experimentat și sciind mai bine ca toţi
că n'avea nici bani nici

soldaţi îndestulători, își dădu

în destul

sâma.

de gingășia

situa-

țiunei și se sili a ocoli primejdia.
|
o
Pe când notele engleze scoteaii fulgere și
trăsnete, cele rusești
alergaii la astuţii și sofisme ca să le combată,
dar nu eșea din cer-

cul unei perfecte cuviințe. Numai

cu guvernul Român, Rușii

nu
se sfieai d'a' arăta colții, precum am vădut;
numai cu noi Princi-

pele Gorceacofi făcea, uz de limbagiul
săt de putere mare,

şi numai pe noi, bine-făcătorii lor, Moscoviţii
fuduli, după primejdie,

găseaii de cuviință să ne

strivescă sub greutatea puterii și
îngâmfării lor. Cu cei mai tari ca hol se purtară
altţ-tel.
Frica Rusie era numay alianţa între
Anglia și Austria. A o stîn-"
jeni, acâsta fu singura osten6lă a
diplomaţiei Ruse. În tot cursul
lunei Aprilie,

Generalul Ignaiielt

bătători într'una calea, de la Petersburg la Viena, de la Viena la Berlin
și de la Berlin iarăși la Petersburg ; asemeni și generalul
Șuvaloff pe la începutul lunei lui
Maiă alergâ de colo pânâ colo, de
la Londra; la Berlin, d'acolo la
St. Peterssurg și iar la Londra,
nu stătu o clipă cu mâinele în
sîn
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„Și nu se astâmpără, până ee nu obţinu resultatul dorit. Guvernul

german nu era străin acestor silințe de apropiere, şi când Austria,
își apleca cumpăna spre Anglia, bătrânul președinte al sântei alianţe, făcea cu degetul, și tentativa, cădea, în baltă.
Austria, ar fi dorit din suflet o alianţă cu Anglia, Ungaria o cerea, în gura mare, dar gogoriţa slavismului şi degetul Împăratului

German o punea pe gânduri. A se bate cu Rusia, Angliei singură

îi era cu anevoe, dacă nu cu neputinţă, eu tote acestea guvernul
britan nu stătu la îndoială și 'și porni flota.

„ Dardanelele, după cum am vădut, după o încercare contramandatată, fură forțate, portul de la Bessica fu părăsit și cuira-

sateJe Britanice merse să ancoreze în faţa insulelor Prinkipos, la

porta Constantinopolului.
i
Rușii din parte-le, se mișcară. din loc spre capitala imperiului,
- Otoman și spre Galipoli ; o colisiune era eminentă, dar n'avu loc,
grație tot intervenirii guvernului german. După ce se priviră cât-va

timp faţă în faţă, viitorii adversari se retrase unil spre San-Stefano şi Ciorlu, alţii spre portul Ismid, și stătură pe loc până la încheierea definitivă a păcei.
Un r&sboiă între Anglia şi Rusia, era aprâpe să isbuenescă, şi
un asemenea, răsboiiă pentru toţi părea imposibil ; el fu comparat
cu lupta, dintre o balenă și un elefant. Rusia era o putere de uscat
formidabilă și o putere maritimă de a treia ordine. Anglia din cen-

tră era cea mai redutabilă putere maritimă
»
, şi dispunea, de forțe
de uscat mediocre.

Ca. să remedieze 6re-cum insuficienţă resurselor sale maritime,
Rusia făcu apel la, patriotismul naţional, și națiunea răspunse la
acest apel subsemnând în câte-va săptămâni mai multe milisne,
cu care se cumpără

câte-va vase comerciale puternice, care să

aibă. misiune d'a cutreera mările ca croasicre și d'a aduce neajunsuri marinei comerciale engleze.
Pe când se făcea aceste preparative uriaşe, Principele Gorceacolt se bolnăvi de gută, Impăratul luă în persână direcţiunea afa-

cerilor internaţionale, Generalul Ignatieit fu concediat, Generalul
Şuvaloff, ambasadorul Rusiei la, Londra, fu chemat în St. PetersV.

V.
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ă

|

194

burg, și după o discuţiune de mai multe dile, se stabili între Rusia
și Anglia un modus-vivendi favorabil unei împăciuiri. Misiunea lul
Șuvalofi avu drept resultat faimosul memorand semnat de acest

diplomat și Lord Salisburi, care fu dat publicităţii prin indisereţiunea, după cum se dice, a unui impiegat inferior.

Acest memorand dădu României o lovitură de graţie; Basarabia

prin el era sacrificată. Anglia, din campionul celor apăsaţi, rede-

venea, negustore ca mai nainte ; Românii însă nu se descuragiară;
ei își întemeiară speranțele pe dreptatea areopagului European,
dar şi de astă dată fură puşi în trista posiţiune «d'a se vedea desamăgiţi.

După ce am dat acest resumat explicativ, în care am condensat tote faptele împlinite în decurs de două luni, cred c'a sosit
timpul să dait din noii cuventul actelor diplomatice ca să mat spue
și ele ce s'a petrecut,
Scim, din cele ce am dis ceva mai departe, că guvernul român
a fost alarmat forte mult de o depeșe prin care D-l Bălăceanu spunea că sorta Basarabiei depindea numai de hotărârea Engliterei,
și că D-l Kogălniceanu a însărcinat pe Agentul săii să esră de la
Contele Andrassy declaraţiuni categorice în privința intențiunei
guvernului Austro-Ungar relativ la acea afacere. La acestă cerere'atât de legitimă și într' acelaşi timp atât de categorică, Ministru Afacerilor streine Austro- Ungar a răspuns la 8 Maiii ca în totdauna prin făgădueli, prin declaraţiuni că nu 'și-a schimbat nici
de loc intenţiunile bine voitâre faţă. de noi și printr'o declaraţiune
solemnă că ne va sprijini tâte cererile în faţa, congresului.
Cu tâte acestea în giua de 16 Maii o parte din trupele sale
aii ocupat fără veste insula întărită Ada-Kale din faţa Vîrciorovei,

cu învoirea, Turciei, ceea, ce constituia o satisfacțiune
dată de Rusia. Austriei pentru scopurile economice ce urmărea
ea în partea

de sus a Dunărei, și un pinten ascuţit
în coapsa României care do-

rea dărimarea acelei cetățui și intrarea sa
sai a Serbiei în stăpânirea ei.
Asemeni în diua de 17 Maiti când Contele
Andrassy a răspuns
în sînul delegațiunilor la interpelările ce
i s'a adresat în privința
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pretenţiunelor ridicate de Austro-Ungaria,

contra tractatului de

la San-Stefano, Contele Andrassy a spus că acele pretenţiuni erai

formulate contra unei întinderi prea mari a, Bulgariei, contra
Șe-

derei trupelor rusesci în Bulgaria în decurs de dot ani, după încheerea păcii, și contra, unor teritorii acordate Serbiei și Monte- negrului care atingea aspiraţiunile, prin urmare interesele iimpeTiului dualist, și nici o-pomenelă despre Basarabia, ceea ce îngrijură iarăși pe guvernul român și 71 făcu să intre din noi iarăși la,
bănuială că Austro- Ungaria nu se interesa, nici deloc de sârta aceloy

provincii românesci, şi că tot ceea ce a promis pân'atunci ai fost

numai nisce făgădueli trecătore. Cu tâte acestea și de astă dată,
urmând încă vechia, cale de duplicitate și de tărăgăniri cu dublu
înțeles, a doua, di Contele Andrassy se grăbi a face în sînul delegatiei declaraţia următore : «Dacă eri n'am enumărat între punc-

tele tractatului de la San- Stefano care aduc

atingere intereselor

Austro-Ungare și p'acele relative la chestiunea română şi a gurelor Dunărei, acesta nu înseranză că vreaii să le sacrifice, fiind-că
acest lucru se înțelegea de la sine».

Într'același timp în care se schimbat cam des felurite declaraţiuni și adaose de declaraţiuni, trupele austriace, după ce ocupară insula Ada-Kale, ceea ce nu provoc nici o protestare din
partea guvernului român, că acea insulă n'a fost nici odată a sa,
precum și zona neutră dintre Cerna și frontiera austro-română
în apropiere de Orșiova, ceea ce făcu pe guvernul român să proteste cu energie în diua de 19 Maiii, prin agentul

săi din Viena

pentru că, dacă guvernul ture avea 6re-care drept să se amestece,
în primul caz, n'avea nici un drept să se amestece în cel d'al doi-

lea. Spre a limpedi tâte aceste întrebări puse guvernului AustroUngar de guvernul român prin agentul săi la Viena, în cele din
urmă la 26 Maiii Contele Andrassy răspunse D-lui Bălăceanu că
nu exista nici o înțelegere între guvernul săi și acela al Engliterei

sau al Husiei, și că chestiunea
Congresului în care Franţa și
asigurat numai că Rusia-nu va
contra nostră, și că de atunci

Basarabiei se va hotări înaintea
Italia vor forma, majoritatea. Ne-a
fi autorisată să întrebuinţeze forța
în colo ultimul cuvînt ne aparţine
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nouă care, iarăși repeta că, după cum se credea cu siguranță la
Viena, vom-termina prin a ne înţelege direct cu Rusia, înţelegere

care după părerea lor era infailibilă și apropiată. Cum vedeţi Austriacii în ultimul moment, după ce: ne legănase cu făgăduelile,
acum când se apropia desnodămîntul, recurgea iarăși la bănueli,

la învinuiri și la neîncredere în sinceritatea nâstră.

|

Marea Britanie nu se purtă mai omenoş faţă de noi, cu deose-

bire numai că aprope de desnodămiînt ea, fu mai sinceră și merse
cu francheța până la brutalitate. La 9 Maiii Agentul nostru din
Berlin comunică guvernului să că Contele de Șuvalov ar fi fost.
însărcinat să intervie față de Englitera, ast-fel cum Contele Igna-

tiefi a intervenit faţă de Austria, pentru ca să se cerce să dea satisfacere Angliei prin concesiuni particulare, ceea ce îngriji pe
Austria și o făcu să între la bănuială că va remânea isolată,

La 13 Mait D- Calimachi- Catargiu, care de cât-va timp sta la
Londra pentru a da guvernului săi inform aţii mai precise dintr'acea, localitate, raportâ că Contele Şavalofi care a sosit acolo
la, 10 Maiii n'a adus cu sine un răspuns precis la; singura cerere.
pusă înainte de guvernul englez, adică: supunerea întregului trac„tat controlului Europei, ci o serie de eontra-propuneri eare tindeal să scotă pe guvernul englez din terenul pe care se pusese și
'a-l face să. intre în calea unor aranjamente.
|

EI

11 Maii, când a fost priimit în audienţă de Ministrul Afa-

cerilor străine, Marchisul de Salisbury %-a spus că n'a putut să
dea D-lui Wliite, noul trimis-al Angliei în Bucuresci, scrisori de

creanță, ca unui trimis extraordinar al unui stat independent, pentru că guvernul săii n'a priimit tractatul de la San-Stefano în tâtă,
întregimea sa, prin urmare nu putea să considere ca valabilă numai o parte din el, și să recunoscă independenţa ţărei nâstre mai

nainte d'a se subscrie un noii tractat. Singurul lucru ce putea face,
era aceia d'a-l învesti cu nisce scrisori de acreditare într'o misi-

une timporarie provisorie, adresate de Ministrul Afacerilor străine
al Angliei Ministrului Afacerilor streine al României. |
«În ceea ce privea chestiunea, Basarabiei, Ministrul a răspuns

promițându-i concursul săi atunci când va fi în desbatere acea,

Ă
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.

,

chestiune, dar că nu era în putere să făgăduiască ceva sigur și să

“ȘI ia un angajament formal.

<În aceiași di vâni de la Berlin, din partea D-lui Liteanu, scirea
că Contele de Șuvaloft a obţinut de la St. Petersburg concesiuni,
dar că tâte plantrile

și tote demarșele

sale vor fi îndreptate mai

ales spre ţinta d'a ajunge la o înţelegere directă cu Anglia. Precum acum două luni Contele Ignatiefi a propus Contelui Andrassy
d'a lua în consideraţie interesele austriace, tot ast-fel acum Contele Șuvaloff a propus lordului Salisbury d'a satisface dorințele
Engliterei. Negreșit, cabinetul din Londra nu e dispus să renunţe
la politica sa care a atras asupră-și aprobarea Europei întregi, dar

în urma mai multor convorbiri ce a avut cu D- de Șuvalofi, a desemnat punctele ce i s'ati părut excesive în tractatul de la; SanStefano... Care sunt însă concesiunile aduse de Contele de Șuvaloit ? nimeni afară de Principele de Bismare

nu le cunâsce la,

Berlin. Le vom afla de la Londra. Dacă vor fi numai privitâre'la
tormalități, le va face cunoscute chiar Ministrul englez. Dacă vor
fi mai seri6se, diplomaţia rusă se va însărcina să le divulge, ca. să

reușescă d'a ridica opiniunea publică din Englitera contra r&sboiului și a isola printr'acest fapt pe Austro-Ungaria. În ori-ce caz
lordul Beaconsfield nu va putea să stea mult timp fără să dea
compt

Camerilor de situaţiunea chestiunei. -

«În ceea, ce ne privesce, ne rămâne mai întâi de tâte să aflăm
dacă chestiunea Basarabiei face parte

dintr'acele

chestiuni. S'a

svonit că Rusia s'ar mulţumi numai cu o parte din acea provincie.
Nu sciii dacă e esact sati nu, sciă numai că el a venit de la, St. Petersburg, dar fiind că nu s'a precisat ce parte va păstra Rusia, mă

prind că va, fi tocmai aceia, ce e udată de apele Dunărei. Marele
fluviii, iată ce vizâză diplomaţia Rusiei. Mai deunădi se dicea în
marele sfere rusesci :
«— Noi renunțăm dacă vrea Europa la Basarabia, cu condiţie
să păstrăm Dobrogea împreună cu delta Dunărei şi insulele sale.
«Scopul principal precum scim, e numai Dunărea. Acâstă combinaţiune, nu mai e nevoe să adaog, n'are nici o șansă da fi pri-

imită de Europa.
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«În resumat pot să afirm că afacerile n'ai înnaintat acum mai
mult de cât a doua di după încheierea tractatului de la San-Stefano. Aceiași nesiguranţă, aceiași neliniște, și relele de care suferim nu par a fi apropiate de sfîrşit. Am expus D-lui de Biilov,
după autorisarea D-lui Brătianu, nouile procedeuri urmate de Rusia faţă, de noi, și mi Sa răspuns ca şi mai "nainte, că suferinţele
nostre vor fi treeătâre şi că Româniaa dat nisce probe de vitalitate atât de puternice, în cât nu mai e permis nimănui să pue în

îndoială, existenţa și viitorul să. Negreșit într'acest moment trecem prin nisce-încercări penibile, dar prin prudenţă șși obună administraţie, vom dejuca tâte intrigele, menţinând pe fie-care în îndeplinirea, datoriei. lată tot ce pote să ne recomande puterile amice».
Întracest timp de făgădueli evasive, de încurajări platonice și

de poveţe părintesci care nu.ne încăldea de loc, pică în lumea politică, ea o bombă, o scire publicată de jurnalul englez The Globe,
care, printr'o așa disă indiscreţiune comisă de un funcţionar inferior, publică, textul unui angajament politic încheiat între Anglia și Rusia,-în diua de 18 Maii, în virtutea căruia tractatul de

„la San-Stefano era supus aprobării Europei în t6tă întregimea sa,
„temerea de răsboiit era înlăturată și interesele României, adică
Basarabia, erai sacrificate în interesul păcii generale. Într'același

timp se lăţi scirea cum că Marchisul de Salisbury ar fi dis în urma
publicărei acestei sciri : Englitera deploră retrocedarea Basarabiei, dar nu se pole opune la cedarea sa.
Acestă scire sensaţională ce sosi în Bucuresci în diua de 20
Maiii, produse în România o consternaţiune durer6să și o revolţă
generală, care sili pe D-l M. Kogălniceanu să esră expligaţiuni de
la Londra. D-l Calimachi-Catargiu răspunse a doua di, că cuvintele privitâre la retrocedarea Basarabiei, n'a figuiat îîn diarul
Globul <a o reproducere a cuvintelor Marchizului de Salisbury;
că acel articol n'avea un caracter autentic, Și că, de și jurnalul e
conservator, afirmarea, nu era inspirată de cât numai de 6re-care
ipoteze. Pân'aci n'a transpirat nimic positiv, nici în presă, nici în
parlament, din causă că discuţiunea, trata în delete alte chestiuni, ast-fel că chestiunea nostră n'a fost nici măcar atinsă,
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«Totuși cred, adaogă trimisul nostru; că, în ceea ce privesce
chestiunea Basarabiei, ceea, ce sa spus n'a fost reproducerea vor-

belor Marchizului de Salisbury, dar că ea formâză una din bazele
pe care sa, efectuat înţelegerea dintre Anglia şi Rusia. Nu trebue
să. conchidem

.

însă, că nu există în ceea ce ne privesce un cu-

rent de sgomote neliniştitore; sunt chiar dispus să le atribuese
un fond de probabilităte. In adevăr, totul pare a indica că Rusia
iși reservă d'a pune la mijloc alternativa, între Basarabia și Armenia.

Convingerea, mea, este că nu e mântuire pentru noi de cât

intr'o ruptură care ar aduce după sine r&sboiul. Inţeleg şi înapăr- tășesc îngrijirea, vostră și... nu voii negligea nimic pentru a vă
da informaţii grabnice și sigure şi a-mi servi cât voiii putea mai
bine ţara».

La 23 Maiii, D- Catargiu comunică, Ministerului, că Marchizul
de Salisbury, fiind interpelat în camera Comunelor despre articolul din giarul Globul, a răspuns că acel articol nu conţinea nimic demn de atenţiunea Parlamentului, că nu s'a hotărit nimic și

că se va afla tot adevărul când se va aduna. Congresul, care va.
avea loc la Berlin în diua, de 1/13 Iunie viitor. Faţă cu acest răspuns în doi peri, precum și cu atitudinea sibilică a cabinetului bri-

tanic, care, dacă nu s'a înțeles încă cu contele de Șuvalofi, totuşi
cel puţin s'a angajat ca să nu dea la iveală intenţiile sale afară
din Congres.

D-l Calimachi

a cerut Ministrului săă ca să-i dea

voe să plece d'acolo, unde presenţa sa devenise inutilă, și să se
reîntrne la Paris. Acâstă autorisare i se dădu în diua de 24 Mai.
Tot așa de puţin liniștitore veniră și scirile de la Berlin. Într'o

notă cu data din 21 Maiii, D-lVârnav Liteanu, după ce face o comparajiune între starea Principatelor române din 1856 și a României din 1818, și o găsesce pe cea nouă cu mult mai avantagi6să

şi mai demnă de tâtă simpatia și sprijinul Europei de cât cea veche, totuși nu se pote opri d'a mărturisi cu întristare, că Europa
acum va fi silită să ție compt de pretenţiunele Rusiei biruitore
mai mult ea în 1856 când a fost învinsă : că Congresul din Berlin
va fi reacţiunea celui din Paris, și că de sigur mai t6te punctele

de detalii ale tractatului de la San-Stefano, ai fost examinate și
z
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desbătute mai dinainte între Contele de Șuvalolt și Marchizul de
Salisbury, că materia Congresului a fost preparată la Londra, Și
că de sigur chestiunea Basarabiei nostre, care atinge pe mai multe
puteri, a fost reservată Congresului. Pote că srta sa va depinde

în Congres de aceea a Batumului. Acest port împreună cu Basa-..
rabia, dă Rusiei mai multă importanţă pe marea Nâgră. Sper că în
Congres se va face cercări pentru a sustrage de la dominaţiunea sa cel puţin pe unul din aceste puncte importante.

De aceea, ori-cât de slabe ar fi speranţele nâstre, ele justifică resistența, ce opunem în ceea ce ne privesce la punerea în execuţiune a tractatului de la San-Stefano. Nu putem să cedăm de
bună voe Dunărea. Noi trebue să apărăm interesele considerabile ce marele Puteri ati în Orient, şi prin resistența nostră la pretenţiunile Rusiei suntem datori să le probăm că noi suntem representanţii acelor interese.
A
=

XV.

Congresul din Berlin;
In urma înțelegerei dintre Marchisul de Salisbury și Contele de
Șuvaloft care, cu tote tăgăduelele şiretei diplomaţii, totuși a sacrificat pe altarul păcii universală biată Basarabia n6stră, adunarea Congresului din Berlin s'a fixat în mod hotărâtor. Mai întâiii

Împăratul Wilhelm I a anunțat'o anturagiului săi în diva de 14
Maiii spuind că else va aduna în curînd. Apoi acâstă scire a fost
confirmată de D-l Liteanu la, 16 și s'a spus cam când, dar a adăogat că nu s'a trimis încă invitaţiile. Cu 6 qi mai nainte, la 15 Maiii,
D-l Calimachi din Londra a raportat că reuniunea Congresului e
mai mult ca probabilă și că ori-care ar fi resultatul: pace saii răsboii, noi Românii trebue să apărâm până în capăt interesele ţărei
nâstre. La 22 Maii veni de la Berlin scirea precisă că Congresul
se va aduna la 1/13 Iunie, și a doua di D-l Kogălniceanu ceru prin
circulară agenţilor săi, ca să insiste pă lângă Puteri pentru ca, să

ne admită în sînul acelei Adunări, spre a ne apăra interesele și a
cere din prima di recunoscerea independenţei nostre.
La 16 Maii D-l Calimachi Catargiu comunicâ din Londra că
Marchizul. de Salisbury %-a comunicat că nu va, face nici o obiecţiune contra principiului d'a trimite la Berlin nisce delegaţi care.
“cu titlu consultativ, să supue Congresului vederile guvernului Ro-

mân, dar însă n'a vrut să-și exprime o opiniune definitivă într a-
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cestă privinţă ; a promis numaică va uza de influența,sa, atât cât
îl va fi prin putinţă, în Congres, pentru a îndupleca pe guvernul rus
să îmblândescă măsurele militare ce a luat faţă de Români, dar că
în ceea ce privea, chestiunea Basarabiei, îi era cu totul imposibil
să indice politica ce va urma, până ee nu va cunâsce cu precisi-

une aceea ce ati gând să facă cele-l'alte Puteri.

În fine la 26 Maiti D-l Liteanu comunicâ de la Berlin scirea, că,
în urma, unei noui interveniri, Ministru Afacerilor streine și Am-

basadorii de acolo Vaii asigurat că delegaţii noștri vor fi admiși

spre a-și susține. pretenţiunele în Congres, şi tot într'acea di DRosgălniceanu priimi prin Consulul German din Bucuresci invita
tiuuea oficială, datată din diua de 21 Maii, prin care guvernele
României, Serbiei, Greciei, Muntenegrului și Persiei erai invitate
să trimetă representanţi care să apere drepturile lor înaintea Congresului din Berlin. “Tot într'acea: di guvernul german a trimis celui

Austro-Ungar, Frances, Britan, Rus, Italian și Turc, ca puteri semnatare ale tractatului din Paris, invitaţiuni ca să ia parte la deliberările unui Congres european ce se va aduna la Berlin, spre a

examina și modifica tractatul de la San-Stefano.

" “Tot odătă sosi prin gazete fulgerătârea scire că în diua de 22

Maiii (4 Iunie) sa subscris între Anglia și Turcia o tonvenţiune
de alianţă ofensivă și defensivă, prin care Anglia garanta Turciei

integritatea, teritoriului săă din Asia, în schimbul cedărit
de veci

a insulei Cipru. Publicarea acestei convenţiuni produse în Europa

întregă o uimire și o perturbare generală, iar în România

o mâh-

nire adâncă, căci prin publicarea, sa. se dătu pe laţă existenţa,
celor trei-deci de arginți, cu care Anglia a vîndut Rusiei Basarabia,

română,

”

“

S'a, subscris învoiala ruso-britană, s'au lansat invitaţiunile
la
Congres, a eşit la. iveală învoiala anglo-turcă, făcută
negreșit în

urma și în baza celei anglo-rusă, Și chiar delegaţii
Puterilor a ple-

cat spre Berlin, și cu tâte acestea Rușii tot nu
renunțase încă la,
ideia unei înţelegeri ruso-română, în privinţa
cedărei de bună voe
a Basarabiei și a unei convenţii militară de
trecerea, oștilor ruseşti
prin România, în sensul art. 8 din tracţatul
din San-Stefano, mai

203
"nainte da ajunge aceste-punete în examinarea congresului și d'a
se rosti el în pnvinţa, lor, vrând a. șe înfățișa înnaintea, sa, cu un
fapt împlinit. Pentru a 'şi ajunge la scop, guvernul rus găsi că era
mai bine să recurgă la forţă, la fapte brutale, la ameninţări și chiar
"la mișcări de trupe pe faţă ostile nouă, cu gândul d'a ne speria şiș
da ne sili să cedăm de frică.
Vădend acâstă atitudine puţin bine-voitore nouă, D-l M. Kogălniceanu adresâ în diua de 12/25 Mai anul 1878 Baronului Stuart, o

notă prin care X reamintea notele succesive ce i-a adresat la 12 şi
la 24 Aprilie, care aii rămas fără răspuns; prin ea îl făcea cunoscut

îngrijurarea ce a produs în camere disposiţiunele autorităţilor rusescă și adăoga. că de atunci încâce trupele rusesci aii mai săvirșit
fapte noui, care par'c'ar indica continuarea și agravarea sistemu-

lui ce le-a provocat.

|

«Ast-fel la Bârlad, dice Ministru de Externe, inginerii ruși a
început nisce lucrări technice, şi at spus că în curînd vor con- :
strui cât vor putea mai repede, o cale ferată până la Prut. Un alt
inginera luat măsură ca să construiască o magazie ca de 500 me-

tre pătrate. De curind un maior și un căpitan din marina imperială s'au îmbarcat la Păleitt şi s'aii scoborit pe Prut, eu intenţia d'a
sonda adâncimea, acelui rii în- totă lungimea, sa până la Dunăre.
«Trupele imperiale nu încetâză da veni grămadă și d'a se stabili pe teritoriul nostru; fără de nică un motiv legal aparinte, construind în diverze puncte, și mai cu s6mă la Ismail, întăriri con-

siderabile; Asemenea lucrări făcute în locurile unde s' aii început,

sat găsit inutile în timpul răsboiului cu Turcii, cu atât mai mnult

sunt acum, după ce s'a subseris la San-Stefano pacea dintre Ruși
şi Turci.

«Oficeri ruși de stat-major, exploreză cu metodă drumurile și
posiţiunile din regiunea Carpaţilor, şi ridică schițe de recunosceri. Asemenea procedeuri a silit-pe guvernul Austro-Ungar să, ia măsuri de precauţiune analoge, să construiască cu activitate lucrări
de apărare pe teritoriul lor, prin defileurile care comandă frontiera română, și să grămădescă trupe considerabile d'a lungul
acestei frontiere.
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«Tote aceste simptome, daii la ivălă prevederi reciproce ale
evenimentelor militare pe teritoriul român. Dar România nu vrea,

nu pâte să devie teatrul unui răsboii de care ea se feresce şi tre-

bue să rămâe străină în tâte privinţele. Ea 'şi-a manifestat cu voce
tare intențiunea d'a păstra cea mai strictă neutralitate. Dorinţa
sa, d'a rămânea la o parte spre a-și vindeca, la adăpostul unor noi
lovituri, rănile ce încă sângereză, grija demnităţii sale din present
și a siguranței sale în viitor, și consciința drepturilor sale, impune
României o datorie imperi6să d'a invoca din noii paza. stipula-

RE ţiunelor, în virtutea cărora, presenţa armiei imperiale pe pămîntul

nostru să fie limitată la proporţiunile unei simple treceri.
«In consecinţă cabinetul român, silit fiind să dea representaţiei
naționale lămuriri asupra situaţiunei actuale, recurge din noi la

intervenirea Vâstră, D-le Agent, pentru a obţine ca, măsura,
prin

care o deasă rețea de ţrupe acoperedin ce în ce mai mult România,
să fie revocată și presenţa, armatei imperiale să reia caracterul
săi de simplă trecere prin căi directe şi de oprire provisorie prin
puncte de etape, spre a se reînturna, în Rusia, In cas când acestă

cerere legitimă nu va fi luată

în considerație,

cabinetul român

formuleză, de acum fără nici o șovăire protestarea sa contra,
prelungirei unei stări de lucruri anormale și contrarie menţinerei

bunelor relațiuni ce Româniă doresce atât de mult să întreţie cu

imperiul Rusieţ>. |
E
!
Ne priimind nici un răspuns de la Consulul General Rus, D-l Ko-

gălniceanu la.15 Maiii trimise în copie acâstă notă ca
anexă la o

„circulară tuturor Agenţilor români din streinătate, și
la, 16 Mai
adresâ Baronului Stuart o nouă notă prin care “i
făcea

cunoscut

că autoritățile rusesci, călcând disposiţia art. XVIII-lea
din con-

venția de la 4/16 Aprilie 1877, care stipula,
pentru armata, rusă
stabilirea unei linii şi a unor puncte de etape,
nu vrea să ție nici

o semă de prevederile sale.
N
«De curind la Slatina, dice nota Ministrului,
un oficer Rus care
a omis d'a st presenta autorităţilor locale,
a. făcut o recunâscere
minuţiOsă a orașului și. a împrejurimelor
sale, şi a anunţat, înir'o conversaţiune privată, că două diviziuni,
una. din al IX-lea
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și alta, din al XI-lea corp din armata rusă, vor veni în curînd să
staţioneze acolo, cu tâte că orașul Slatina și regiunea ce '] încon= joră,, se găsesc în o depărtare fârte mare de etapele obicinuite ale

trupelor rusesci.

E

«Un alt oficer excortat de un număr 6re-sare de cazaci a sosit
în satul Panciu, sa dirigeat spre Soveja, plasa Zăbrăuţului din ju-

deţul Putna, și a vrut să trecă frontiera și să intre în Austro-Ungaria. Arestat fiind de pichetul No. 2, a fost silit să se reîntorcă la
Vrancea, darcu t6te acestea tot a reușit să ia crochiuri după re-

sun6scereace a făcut.
«Acest mod de procedare presintă nisce incoveniente forte grave. România n'a cruțat nimic, în tâtă durata r&sboiului, pentru ca
să înlesn6scă armatei imperiale mișcările sale pe teritoriul român;

se crede dar fondată, ea titlu de reciprocitate, să ceră ca, până la
complecta retragere a armatelor imperiale, oficerii ruși care se
depărtâză deliniile de mers și de punetele etapă, să aibă drept Tegulă d'a se presenta la tote autorităţile locale ale ţărei spre a și
justifica, identitatea și a da informaţiuni despre scopul venirei lor
acolo.
|
tâte indiprocura
le-ar
«În asemenea caz prefecţii și primarii
- cațiunile dorite, și le-ar înlesni îndeplinirea

sareinei lor, pe cât

.

le-ar permite situațiunea, de strictă neutralitate ce ţera 'și-a im-

pus, precum şi convenţia de la 4/.; Aprilie 187. Tot de o dată
între alte avantagii, observaţiunea

regulei sus indicată, va avea

ca bun efect pe acela d'a evita bănueli scuzabile și d'a, scuti pe

funcţionarii subalterni d'a risca. să dea, pâte chiar în paguba ar-

matei imperiale ruse, Gre-care informaţii, la nisce emisari care
ar usurpa, într'un scop de spionagiă, uniforma rusâscă».

Nici acestă notă nu dobândi nici un răspuns, dar în schimb ar-

mata rusă mergea înnainte, călcând cu nepăsare tote disposiţiele

din convenţia de la 4 Aprilie. Ba încă făcu ceva și mai mult, începu să comită în ţară acte de samovolnicie și să trateze pe supuşii români, pe propriul lor teritorii, ca pe nisce supuși ruși,
săi judece conform legilor rusesci și chiar să aducă la îndeplinire

sentinţa, lor prin soldați, Ruși.-

.
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Mişcat de acâstă nouă încălcare care era cu mult mai miave de
cât tote încălcările de păn'atunci, D-l M. Kogălniceanu mai trimise
tot în diua de 16 Maiti Baronului Stuart o nouă notă, a treia la numer, care rămase asemenea, iarăși fără de răspuns.
Printr'acea notă D-l Ministru al afacerilor streine al României
punea în cunoscința Agentului diplomatic al Rusiei, că Prefectul
de Brăila *-a raportat că trei supuși români dintr'acea localitate,

care se toermise ca cărăuși (pahonţi)ca să facă transporturi pen-

tru armata rusâscă în Bulgaria, aă fost de curînd aduși într'acel
orașiii de peste Dunăre, sub escortă,

și că într'acel minut se gă-

seaii încă, deţinuţi de către comandantul militar rus d'acolo.
«Fi erai acusaţi car fi săvirșit nisce fapte rele, pentru care ai
fost condamnaţi de către tribunalele militare din Bulgaria la
15
ani închisore, și că transferarea, lor în România s'a făcut numai
pentru ca să traverseze teritoriul s&i pentru a merge în Rusia
ca

să-și facă osînda,

Aa

|

«Prefectul din Brăila bazându-se pe drepturile țărei, a relamate
pe acești indivizi ca pe nisce supuși români,
dar cererea sa fu fără

resultat și cererea ce făcu fu în zadar, căci comandantul militar
rus a refusat să-i dea, și după ce a raportat la rîndu-i autorităților
superidre, de care depinde, a priimit ordin expres d'a executa
sentinţa în t6tă uimitorea sa rigore.
Sa
«E într'adevăr într'acest act nisce anomalii f6rte'stranii,
contra

cărora guvernul român se va, vedea silit să reclame
oficial, daca.
vavedea că nu dobândesce aplanarea unor dificultăţi de asemenea
natură mai "nainte d'a cădea în domeniul publicității.
«De sigur guvernul român nu pretinde să exerciteze
juridie-

țiunea sa dincolo
de frontiera ţerăi, mai ales asupra, unor parti-

culari care,

fără scirea

sa, sati

dus să se angajeze

în serviciul

armatei imperiale în Bulgaria. Aparține autorită
ţilor
care ai ac-

ceptat condiţiunele, să pedepsescă pe
delicuenţi în cas de infrac-

țiune. Dar o dată ce acești supuși români
ati intrat pe territoriul

român, protecţiunea

lor contra ori-cărei ilegalităţi, e de
resortul
autorităților n6stre, şi nici o putere
streină ţărei nu pote să-i supue la vre-o pedepsă, fără numai
justiţia locală.

L
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|

-

|

A

«Nesocotirea acestui principii de drept, care este universal admis între tote statele Europene, se presentă într'acest caz special
sub o formă excepționalde arbitrară. Intr'adevăr autorităţile militare ruse, ne ţiind nici o.socotâlă de drepturile imprescriptibile

ale României, transportând din Bulgâzia în Rusia prin România
pe condamnaţii sti care nu sunt Ruși, ci Români, par-c'ar vrea
să nu-facă nici un fel de deosebire între cele două ţări. Dacă ar
veni acest caz la, cunoscinţa Europei, de sigur că nv numai noi ne
vom întreba cu mirare dacă conchista provinciilor bulgare, prin
armatele aliate ale Rusiei și României, n'a avut de scop lărgirea

până dincolo de Dunăre a întinderei territoriale și a autorităţii
judiciare a Imperiului Rusiei».
Vă&dend că Consulul rusesc nu vrea să răspundă

nimic și că

autorităţile ruse mergeai înnainte pe calea ce a apucat, cu in-

tenţia vădută d'a scâte pe Români din răbdare și d'a-i sili-ca, sati
să recurgă la vre-un act de ostilitate cu consecinţe d'o gravitate
excepțională, saii să termine prin a încheia o convenţiune sait sim-

plă înţelegere, în sensul vederilor cabinetului din St. Petersbure,
care vedea cu mare neplăcere ducerea chestiunei Basarabiei înnaintea Congresului din Berlin, guvernul român, spre a-i dejuca planul, dădu autorităţilor sale ordine severe d'a evita din tâte puterile ori-ce pretext de confiiet, chiar în cas de provocare, și d'a sta
faţă cu autorităţile vusesci în cea mai desăvirșită reservă. Asemeni și el își iinpuse cea mai absolută reservă și recomandă chiar
armatei române care

se retrăsese

pretutindeni

în munţi, ca să

evite ori-ce conflict şi să se apere numai atunci când va fi atacată.
”

Pentru ca să dobăndâscă un noii sprijin care să pue o vorbă
bună mai temeinică ca a, Ori-cui, guvernul român se gândi să recapete bunele graţii ale Turciei, căreia, deja îi făcuse un imens ser-

viciii trimiţendu-i o mare parte din prisonierii săi, mai nainte da
regula chestiunea, plăţii întreţinerei lor, cu intenţia d'a îndupleca,
pe Sultan ca să dea, ordin representanţilor săi să ceră ei însuși în
sînul Congresului recunâscerea, independenţei. Spre a ajunge la

acest scop şi pentru a prepara terenul în acest sens, M. Ș. Domnul
împreună cu guvernul să, se hotări să trimită în misiune extra-
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ordinară la Constantinopole pe D-1D. Brătianu, fratele mai mare

al

Primului-Ministru, eare mai fusese trimisîn misiune pe lângă acea

Curte imperială în 1876, când se adunase acolo vestitul Congres
de împăciuire, care a avut ca resultat resboiul, persână care cunoscea bine Constantinopolul, pe 6menii săi din capul afacerilor,

precum și obiceiurile lor pe tărîmul diplomatic, și care
asemenea

era, cunoscută, mai de toți 6menii politici din localitate. |
D-l Brătianu priimind acestă, însărcinare, priimi în diua de 17

Maiii o scrisre de introducere semnată de.D-l hogălniceanu,
prin

care D-sa ruga pe Ministru afacerilor streine turc, ca să priimescă
pe trimisul sii în mod favorabil, să pue temeiii şi credinţă pe tote
comunicațiile cei va împărtăși guvernul princiar, prin întermediul săi, și să-i înlesnescă sarcina, ce i-a dat M. Sa Domnul d'a
restabili relaţiunele de fericită armonie ce trebuia și trebue să existe
între Imperiul Otoman şi România, Și să'l-ajute în îndeplinirea misiunei speciale și extraordinare ce i sa încredințat. După
aceia, în

diua de 18 Maiii, D-l D. Brătianu fu priimit de M. Sa în audiență,
“de congediii, și cu acea ocadie dobândi din gura M. Sale
instrucțiuni speciale și personale, afară de cele oficiale ce! încredin
țase

„guvernul. 'Tot în aceiașidi D-sa plecă spre noua sa destinaţiune.
În qiua de 19 Maiii D-] 1. C. Brătianu se duse la Cotroceni, unde

se mutase M. Lor din ajun, din causa căldurilor celor mari, și avu

cu M. Sa o lungă convorbire. D-sa comunicâ M. Sale îngrijire
a ce'i
causa posibilitatea d'a isbucni un not r&sboiti, şi L rugâ respectu
os

săi încredințeze conducerea Ministerului de răsboiii, și să
aea,

Ministerul de Interne D-lui C. A. Rosetti. M. Sa nu se împotrivi,

dar îi obiectâ că era fârte încredințat că Congresul se
va întruni
și resboiul va fi evitat, din nenorocire cu prețul pierdere
i Basarabiei. Cu tote acestea, D-l Brătianu nu putu să fie smuls
din ghiarele posomoritelor sale preocupaţiuni și vorbi într'una
de posibilitatea unei ocupaţiuni a Bucurescilor de către
Ruși şi de obligaiunea în care S'ar găsi într'o di M. Sa da, părăsi
capitala sa. M.
Sa basându-se pe scirile particulare ce dobânde
a din Europa prin
augusta Sa familie, care negreșit veneaiă
dintr'o sorgintă mai bine
informată de cât aceia din cari şi le procura
t agenții noştri diplo-
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matici, stărui din noii în credinţa Sa, și comunică primului S5i
consilier că avea intenţiunea, să/l trimită la, Berlin că, representant
al României în Congres, șil rugă ca de o cam dată să renunţe la

ori-ce modificare de minister. Se vede că D-l Brătianu a consimţit să renunţe d'a lua ministerul de resbel, dar n'a consimţit să,
renunțe d'a, da Ministerul de interne D-lui Rosetti, căci în diua
de 26 Maiii D-sa luâ Ministerul Lucrărilor publice în locul D-lui
P. S. Aurelian, care a deinisionat, și D-l C. A. Rosetti intrâ în Mi-

nister ca ministru de interne.
Chiar în diua în care a avut loc convorbirea deşcrisă mai sus,
baron d'Alvensleben, consulul general al Germaniei, merse la Pa-

lat, unde avu olungă audienţă,în care, negreșit fiind indus în erâre
de Consulul Rus, își exprimâ părerea că Românii ar fi provocând
pe

Ruși prin

posiţiunea

M. S. respunse

ce

trupele române

că era în mâna

ai

ocupat în munți,

Ruşilor ca să condamne

armata,

română la o complectă immobilitate, renunțând d'a o mai provoca, :
prin atitudinea

lor, căci armata Sa avea instrucţiuni precise d'a

păstra cea mai deplină neutralitate și d'a sta în defensivă, în posițiunile ce ocupa, care nu ameninţa nici de loc linia de mișcare
și de retragere și punctele de etapă ale armatei imperiale.

În diua de-21 tâtă lumea politică și diplomatică fu mișcată și
ţinută în loc de un eveniment neașteptat, de vestea că un anarhist german anume Nobiling, a tras asupra bătrânului împărat

Wilhelm o descărcătură de pușcă cu două ţevi, umplută cu alice,
trasă după ferstra unei case, pe când M. Sa trecea în trăsură pe
aleea, Unter der linden, şi că %-a făcut pe faţă, pe braţe, pe cap
și peste tot spatele mai

bine de trei-decă de răni ușore, dar în-

destul de durerâse. Acestă veste ce i s'a comunicat în sera acelei
dile de către consulul general al Germaniei, în urma unei depeși

ce a priimit de la Berlin, a causat M. Sale o vie şi mâhnitâre emo-.
țiune, pentru că M. Sa a iubit din tut sufletul pe bătrânul monarh,
care adesea "i-a dat bune sfatură părintesci, de şi în lupta cu Rusia nu Y-a dat mai nici un ajutor.
Imediat.ce a aflat trista scire, M. Sa s'agrăbit d'a însărcina pe D-l

Baron d'Albensleben să comunice guvernului săii profunda durere
v. V.

.
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ce %-a causat seirea săvirşirei acestei nelegiuiri fără de nume, precum și urarea ce făcea ca consecinţele acestui odios atentat să fie
trecătore și fără de resultate grave. A doua di a depeșat personal
Împărătesei și Principelui moștenitor, și a aflat cu bucurie că sta„rea rănitului era mulțumitâre, dar că ucigașul a fost

grav rănit,

căci a vrut să se sinucidă ca, să scape de urmărirea poliţiei care
Va arestat. Acest mizerabil ca și Hodel care a încercat asemeni să
ucidă pe împeratul cu câte-va dile mai nainte, ai fost judecaţi
şi condamnaţi și după aceia, executaţi în curtea temniţet lor. Împăratul a stat în pat vr'o 20 dile și într'acest timp a însărcinat
cu conducerea trebilor publice pe fiul săi Principele Imperial Frideric. În qiua de 28 Maiii s'a oficiat la noi, în Mitropolia din Bucuzesci, un tedeum de mulțumire pentru scăparea Împăratului, care
într'acel moment era afară de ori-ce pericol.

În mijlocul agitaţiunei ce a produs în public neliniștitârea, scire

a acestui atentat, sosi din Berlin scirea că au început să se- tri-

metă Puterilor învitaţiunele la Congres, și că Englitera a consimţit că Rusia să ia Basarabia și Batumul, cu condiţie ca să nu
„ȘI întindă frontiera în Asia mai departe de Olti. Asemeni și Rusia
sa învoit ca Bulgaria să fie împărţită în două provincii, adică: un
principat autonom sub numirea. de Bulgaria de Nord, și

o pro-

vincie turcâscă, guvernată de un bei creștin, care să pârte numele de Rumelia orientală, și care să nu se întindă până la marea
Egee. Tot atunci ambele părţi s'a învoit:ca afacerile privitore la

libertatea navigaţiei pe Dunăre să fie discutate în Congres.
Într'același timp două chestiuni una -mai încurcătore ca alta

penru guvernul român ișbucniră de odată. Mai întâi eși la,
ivelă

cererea guvernului german d'a, se resolva cu un moment
mai cu-

7

„ rînd chestiunea drumurilor de fier: Strusberg-Bleic
hrâder, cerere
care provocâ trimiterea la Berlin a D-lui |. Kalinderu
cu misiune
da ajunge la o înţelegere cu detentorii de obliga
ţiuni, acţiuni și
„priorități; după aeeia se ivi cererea guvernului
Austro-Ungar ca
România să termine mai curind joncţiunea
liniei ferate PloesciPredeal spre a efectua, și el la rîndu-i joncţ
iunea Vâreiorova-Orșova. Acestă din urmă cerere provocâ darea
în întreprindere a

21.
acelei linii lui Guiloux,care să termine cât se va putea mai curind

crâmpeiul: Câmpina-Predeal ce fusese lăsat în părăsire de către
Crawley care n'a fost în stare să '] săvirşescă. Acestă din urmă concesiune a fost priimită de Gouiloux la 23 Maiii, sa subscris la 26
“Mai, s'a aprobatde către Corpurile legiuitâre la 1 și 3 Iulie și sa
transformat în- lege la 6 Iulie.
Într'acel timp se ţinea la Cotroceni dese consilii de miniștri presidate de M. Sa, în care se desbăteai diferite chestiuni privitâre la, .
viitorul Congres și la sârta Basarabiei. Într'acele consilii, transformate

într'un fel de consfătuiri între mai marit ţărei, conform vre-

murilor din trecut, M. Sa spuse din noii că, în urma corespondenței
ce a schimbat cu mai multe persâne bine informate,a dobândit
conrinețiunea că nici una din marile Puteri nu va, lua apărarea
nâstră în viitorul Congres, și că prin urmare Basarabia era pierdută pentru noi. Faţă cu acestă împrejurare tristă, dar neîndo-

iosă, M. Sa își exprimă, părereacă ar fi mal în avantajiul nostru ca
mai "nainte de reuniunea, Congresului, să încheiăm o convenţiune
cu Gorceacolt și Șuvaloifi, cu speranţă că în urma unui avans făcut de România spre Rusia, să obținem o compensaţiune teritorială cu mult nai importantă de cât ceiă ce ni s'a dat prin tractatul de la San-Stefano, în partea de peste Dunăre, pote chiar linia,
Rusciuc-Varna, ba încă şi mai mult. După ce am luptat în zadar
în decurs de mai multe luni, pentru ca să păstrăm Basarabia, a-

daose M. Sa, trebue acum, după ce am pierdut ori-ce speranţă da
păstra acea, provincie, să ne punem d'acum încolo pe un tărim
practic, și să ne încercăm d'a dobândi o despăgubire. cât va fi prin

putință mai considerabilă. 1)-l Kogălniceanu împărtăși şi de astă
dată întru tote vederile -M. Sale într'acâstă privinţă.
D-sa, care de la început a fost de părerea ca să ajungem la o în-

ţelegere cu Rușii, D-sa care trămisese încă din Ianuarie în Do| brogea, o coimisiune de &meni speciali, care să cerceteze starea
etnografică, sanitară, și economică a acelei provincii; D-sa care
chiar cu câte-va gile mai "nainte, în diua de

17 Maii, trămișese

Agenţilor sti o circulară prin care * invita să comunice Puterilor
pe lângă care erai acreditaţi, că în Dobrogea „pe malul Dunării, prin
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împrejurimile Vidinului și pe litoralul mărei până la. Kiustenge și
Mangalia, se aflaii pe lângă Bulgari, Greci, Tătari, Lipoveni și alte
n&muri, un număr îndestul de mare de Români, care mai ales la,

Vidin, Turtucaia și Silistra, pătrunde adânc în interiorul Bulgariei;
D-sa care, după spusa adversarilor sti, ar fi fost în tot-d'auna de
părere ca să dăm porţiunea din ţera n6stră de peste Prut, unde se
găsesce chiar l&gănul familiei sale : Kogălnicul, în schimbul Do-

brogei și a unei porţiuni din Bulgaria ork-cât de mare ar fi, D-sa,
dice, spuse că ne-am luptat îndestul, și c'a venit timpul d'a renunța
la acte de'abnegaţiune și lupte sterile, pentru a ajunge la înțelegeri practice și folositore, care să ne dea în schimb ceva, să ne
scape de critica situaţiune economică în care ne găseam, și să ne
cruţe de neplăcerea d'a vedea pierdând fără nici un folos, aceea
ce fatalitatea ne-a, condamnat să pierdem.
|
Ac6stă părere, preconisată de la început de către conservatorii
care nu putuse r&sbi în Corpurile.legiuitâre, părere care chiar adi

e credută că ar fi fost bună de adoptat la timp de către conservatorii de'adi, a cărei ne aducerea la, îndeplinire v impută şi acum
liberalilor ca o mare greșslă și ca un act lipsitde patriotism, acestă,
părere dic, a fost cu vioiciune combătută de D-l [. C. Brătianu.
D-sa care era ferm legat de principiul că Europa a dat prin tractatul de la Paris acea porţiune din Basarabia, susținea părerea că |
tot în căderea, ei era d'a decide din noă asupra-i. «România, dicea D-sa, e datâre s'o păstreze cum a păstrat-o pân'acum, și să

apere dreptul ei de poşesiune asupră-i. din tâte puterile, și dacă
va fi de trebuinţă chiar cu. armele, căci tot ast-fel 'și-at apărat
strămoșii și părinţii lor moşia, în nisce timpuri relativ mat grele,

și unii din ei, neavând putere să se lupte, aii preferat ca mai bine

să moră de cât să cedeze».

-

D-l C. A. Rosetti, care, dice autorul notelor privitâre la domnia
„Regelui Carol, din care am reprodus îîn mare parte cele spuse mai
sus, era influențat de D-l White representantul Engliterei, eare
nu înceta d'a vedea, răsboiul în perspectivă, şi care promitea în
mod categoric sprijinul Engliterei, împărtăși părerea D-lui Brătianu și susținu cu convingere că cedarea voluntară a unut teri-:

a

aa

toriti nu pâte avea de cât nisce consecinţe funeste în viitor pentru țâră. «Dacă Românii, dise D-sa, se vor îndupleca să acorde un
schimb din teritoriul lor, pâte că în viitor se va găsi și altă putere,
saii aceiaşi ca să-i facă o propunere identică pentru un district

sai mai multe, și 1 vor cere mereii, negreșit în schimb de bani,

câte o bucată din pămîntul strămoșesc, până ce se vor pomeni că

pe rind ai vîndut t6tă ţara, şi se vor găsi în cele din urmă arun- .
cai peste Dunăre cu bani dar fără de patrie».
Ca conclusiune la aceste convorbiri, D-l Brătianu a pus în mod
franc pe tapet chestiunea ministerială, dimisia cabinetului întreg
şi retragerea de la putere

a partidului

naţional

liberal. Acâstă

ameninţare a avut efectul așteptat, a determinat pe toți, în frunte

i
cu M. Sa, ca să ducă chestiunea Basarabiei înaintea, Congresulu

187%
și să depue pe masa sa originalul convenției de la 4 Aprilie
subseris de Impăratul Alexandru

al II-lea, spre

cea

mai mare

ciudă și neplăcere a sa.
RomăRușii, vădând că deschiderea Congresului şe apropia, că
congreînaintea
plângerile
supue
'și
nia avea să fie chemată să

nu s'a încheiat
sului, că mult dorita învoială directă cu România
şi România

nu
nici

se arăta

dispusă ca macar

să între la vre-o

și să ne sitocmâlă, ne cum s'o închee, vrură să forțeze lucrurile
AlexanJ&scă ca prin spaimă, să cedăm şi să cruțăm pe Imp&ratul
de România,
dru de neplăcerea d'a vedea iscălitura sa protestată
european. Penși el declarat ca răi plainic înnaintea areopagului

și a Artru a'și ajunge la scop, trupele ce ocupait valea Sabarului

dincolo de Titu
geşului începură să înnainteze spre nord, să trecă

, Și
spre Târgoviște şi dincolo de Găesci spre Pitesciă şi Câmpulung
contact
în
pune
vor
se
ce
să înnainteze spre acele direcțiuni până
ca să
cu trupele române, pe care le va ataca. Timpul ales pentru
dincea-l'altă
și
trecă una din colone peste Argeşii spre Pitesci,
Maiit,
28
şi
colo de Dâmboviţa spre Târgoviște, fu nptea dintre 27
M. Sa
Ca. să oprâscă pe Ruși d'a consuma, acest fapt nesocotit,
r&sde
Ministru
pe
i,
Cotrocen
la
gile
Domnul chemâ în sera acelei

Drenboii și “i dădu ordin să meârgă chiar într'acea s€ră la general
săofensivă
vădit
tlen, să protesteze cu energie contra mișcărei
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vîrşită de armata rusă, să “i spue că M. Sa îl făcea personal răs-

pundător de resultatele acelei ciocniri primejdi6se şi să '] încre-

dințeze că, trupele române aveaii ordid dat de M. Sa d'a răspunde
la atac prin atac. Tot odată îi ordonă să împărtăşescă generalului
că dacă trupele rusesci nu se vor retrage ca să ocupe din noi
posiţiunile ce ai ocupat, atunci M. Sa va părăsi capitala Sa,
va pleca
ca să se pue în fruntea armatei Sale, și va, cere Împăratului
pedepsirea comandantului cere ar provoca, o ciocnire eventuală.
Tot de
o dată “i-a dat ordin ca, după ceva comunica din partea
M. Sale
aceste cuvinte generalului Drenteln, D-sa să plece imediat
la Târ-

goviște și să se pue în fruntea

armatei

spre a întâmpina ori-ce

surpriză și a respinge ori şi ce atac.
Tot într'acea seră, după cum reese din memoriele
sale și din
ceea-ce ati spus diarele dintr'acea epocă, D-l White, Trimisul
Angliei, s'a dus la Baron Stuart și X a spuscă ori-ce pas
făcut peste
Argeș saii Dâmboviţa spre armata Română, va
fi considerat de

Englitera ca un casus boelli, și flota britană va
intra iarăși în apele

Constantinopolului, va bombarda San-Stefano și va
ocupa capiiala imperiului otoman. Intr'acea n6pte telegraful
lucrâ până la
diuă între Bucuresci, St. Petersburg și Constantinopole,
și o mulțime de depeși cifrate fură schimbate, dar trupele rusesci
nu maY

înnaintară spre cele române, ci se reînturnară
de unde

plecase,

adică cu cincă-spre-dece chilometre mai înnapoi și după
aceea, se

astâmpărară. -

Era și timpul, căci în diua de 26 Mai guvernul român
a priimit

prin Baron d'Alwensleben invitaţiunea guvernului
german d'a tri-

mite la Berlin representanţi care să supue Congresului
cererile
României. 'Tot într'acea di s'a subscris referatul
Ministrului Af.
Streine, jurnalul Cons. de Miniștri, decretul
domnesc Și deplinele
puteri prin care D-l 1. C. Brătianu Președintele
Consiliului de Mi"niștri și M. Kogălniceanu Ministru Afacerilor
Streine erai împuterniciţi să represinte România înnaintea
Congresului european»
ce se întrunea la Berlin la !/,; lunie,
şi să apere drepturile și interesele națiunei române, în conformitate
cu voturile Corpurilor
legiuitâre, promițând M. Sa pe cuvîntul
să de Domn, să priimescă

-

|
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cu mulţumire și să facă a se executa tot ce plenipotenţiarii Săi
vor cădea de acord cu Congresul, potrivit cu instrucţiunele ce li
sat

dat.

îi

|

D-l Brătianu a plecat în diua de 27 Maiii și D-l Kogălniceanu
în diua de 28 Maiii, și ai lăsat ca Președinte al Consiliului, adinterim, pe D-l C. A. Rosetti, și ca ministru de externe interimar

pe D-l E. Stătescu. Sosind la Berlin, unul la, 29 şi cel-lalt la, 30
Mait, în diua de 1 lunie, plenipotenţiarii români aii trimis Principelui de Bismark o notă subserisă de amândoni, prin care '] ruga

să, supue Plenipotenţiarilor Marilor Puteti, cererea lor d'a fi admiși în sînul Congresului, pentru a expune și apăra drepturile ţărei lor. Într'acelaş timp, ai făcut visite de rigore D-lui de Biilov,
D-lui de Radoriiz, Pr, Gorceacoii, D-lui Jomini, Contelui Andrassy,
Contelui de Corti, D-lui de Wadington, D-lui de Nothomb Ministru Belgiei şi veteranul Diplomaţiei, precum și Plenipotenţiarilor

otomani. Plenipotenţiarii Engliterei ai evitat d'a-i priimi.
Marele Vizir promisese în mai multe rînduri că va da ordine plenipotenţiarilor 'Turciei d'a cere Congresului recunâscerea, independenţei României, și în dilele de 31 Maiă şi 5 lunie, La asigurat
că deja, aii trimis ordine în asemenea, sens, și că, delegaţii otomani
vor cere cei diîntâiii recunoscerea independenței României. Cu
tâte acestea, în diua de 8 lunie delegaţii români depeșară la Bucuresci că plenipotenţiarii turci observaii cea mai absolută reservă.
Congresul era gata să se deschidă, Puterile trimisese la Berlin pe

representanţii lor și chiar România trimisese pe ai sti, și cu tote
acestea, în diua de 31 Mai, în audiența ce'i acordă M. Sa, Baron

Stoart, îi comunic că Principele Gorceacoft încă nutrea speranţa
că România va consimţi să intre de urgenţă în înțelegere cu Rusia
în privinţa retrocedărei de bună voe a Basarabiei. Prinţul îi răspunse rece și îndestul de apăsat că acea chestiune va fi resolvată,
de către Congres.
|
“Tot atunci Baron Stuart îi comunicâ că general Drentlen i-a
promis că va minţine trupele rusesci în zona depărtată ce din noii
ai ocupat, şi şi-a exprimat părerea, de r&ii că nisce ordine înțelese pe dos de către nisce comandanţi subalterni, aii provocai co-

]
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municarea ce Y-a făcut generalul Cernat care a mâhnit forte mult:
pe guvernul imperial, dar cu tâte acestea era fârte îngrijurat de
posițiunea amenințătore ce ocupaii trupele române. Ca să liniştâscă îngrijurarea, ce afecta diplomatul rus, M. Sa se grăbi d'a-i
răspunde că presenţa Sa, a M. Sale Dâmna și a guvernului săi în
Bucuresci, care erai înconjurați de masse compacte de trupe rusesci, dovedeaii cu prisos că caracterul atitudinei trupelor

sale

era. pur defensiv.

În diua de 3/45 Iunie, M. Sa priimiîn audiență solemnă în pala-

tul domnescpe Baron Fava, consulul general al Italiei, care remise M. Sale, colanul ordinului Anunciadei, adus din Roma de
secretarul Ristori, ordin pe care M. Sa Regele Italiei Humberto,
la conferit M. Sale, spre ași exprima chiar într'acele momente
simpatile Sale particulare, pentru M. Sa și pentru poporul Român.
In diua de /,g Iunie, diarul englez Globul care a dat prima scire
a înțelegerei anglo-rusă, a publicat în extenso textul acelei note
în care, la paragraful XI,se specifica categoric cedarea Basarabiei.
Acestă scire a mâhnit pe Români, mai cu semă că la 9 Iunie, ea
a fost confirmată de D-l Kogălniceanu,printr'o notă adresată chiar
din Berlin. Printr'acea notă D-sa a spus lămurit: «Din tâte părţile

am priimit protestațiuni de simpatie, dar numai protestaţiuni pur
academice, care nu dai la ivâlă alt-ceva de cât o bună-voinţă pla-

tonică, adică stârpă. D-l de Waddington, Ministru afacerilor stre-

ine al Franciei a fost singurul care a abordat tărîmul practic,
dar

numai pentru a ne angaja să nu mai sperăm nimic, căci tote ilusiunele ce putem să avem vor fi în mod fatal pierdute, căci
Basarabia ni se va lua, cu tâte sforturile ce vom face».
După ce mai dăty încă câte-va alte informaţii d'o natură ceva

mai secundară, D-sa termina dicend: «Cu tot aranjamentul
dintre

Englitera și Rusia, totuşi dificultăţile n'aii dispărut ...
însă după
prevederile cele mai acreditate Congresul nu va, avorta,
căci tâte

puterile doresc serios pacea, și Germania
o vrea pentru că are
nevoe de ea spre a combate și reduce socialismul.
Aşa dar pacea

se va face dar în paguba statelor celor
Mici, și mai eu s6măa,

României».
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Într'acest timp supărările causate de scirile venite din Berlin

fură mărite prin aţițările și străgănirile ce în tâte qilele făceaii

comandanții oștilor rusesci autorităţilor și guvernului român. În
diua de 8 Iunie general Cercasoft merse la Palat în locul gene-

ralului Drentlen care era, bolnav, și spuse că cei din St. Peters-

burg erati din di în di maj îngrijuraţi de

posiţiunele

ce

ocupau

trupele române, și că erati hotăriţi să întărescă trupele rusesci
din Principat cu trupe noi și numerose. M. Sa afirmă încă o dată
că caracterul acestor

măsuri

luate de armata

română

era

pur

defensiv, și că ele nu s'au luat de cât pentru a evita o desarmare

eventuală?

Într'același timp Congresul de la Berlin care se adunase încă
de la 1 Iunie lucra într'una dar încetinel, ţinea în tote dilele ședințe dar fără a le da încă publicităţii, şi Plenipotenţiarii ce'1 com-

punea discutaii îndelete în comisiuni și şedinţe plenare
pentru
a pune capăt șicanelor, pe când Rușii nu încetaă d'a ne şicana
pe

noi. Areopagul European se adunâși Representanţii Puterilor începură să pue la cale d'a face celor nedreptățiţi dreptate, dar dreptatea, nu fu satisfăcută. lată din ce persâne fu compus acesi Areopag european, acest congres :
Contele Andrassy, marele Cancelar și Ministru al afacerilor
streine, Contele Karolly ambasador la. Berlin și Baron Haymerle
_
ambasador la Roma fură trimiși din partea Austriei,
-.
|
Anglia fu represintată prin Contele Disraeli de Beaconsfield,
"primul lord al tesaurării, prin marchisul de Salisbury,
Ministru al

afacerilor streine și prin lord Odo Russel ambasador la Berlin.

Y'rancia fu represintată prin D-l W adington, ministru
al afacerilor streine, prin contele de Saint-Vallier ambasador
la Berlin şi
prin D-l Deprez, director la Ministerul afacerilor
streine.
Germania fu represintată prin Principele

de Bismark

marele

cancelar al imperiului, pe care congresul îl
alese ca prăședinte a]
stu, prin D-l de Bilov subsecretar de stat
la afacerile streine şi
prin
Principele de Hohenloche, ambasedor
la Paris.

Italia fu represintată prin Contele Corti,
Ministru al afacerilor
streine
și prin Contele de Launnay ambasador
la. Berlin.

—
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Rusia fu representată prin Principele Goreeacov,. cancelar al
imperiului şi ministru al afacerilor streine, prin contele Suvaloit
ambasador la Londra și prin D-l d'Oubril, ambasador la, Berlin;
în fine:
pubiice,
lucrări
de
Turcia prin Cara-Theodori-Pașa, Ministru
trupelor
Mehmed-Ali-Paşa, muşir general fostul Serdar Ecrem al
şi Sadulah-bei ambasador la Berlin. Secretar al congresului fu
numit D-lde Radovici fost consul general al Germaniei în Bucu. rescă, cel cu conflictul de la sala Slătineanu.

"Țările cele mici interesate și legate de sorta tractatului de la,
St. Stefano trimise şi ele representanți ca să apere, iar nu să dis|
cute drepturile ce aveai.
România trimise, cum

am dis, pe D-1I. C. Brătianu, Președinte

al Consiliului de Miniștri și pe D-l M. Kogălniceanu, Ministru de
externe, Serbia pe D-l Ristică, Ministru de externe, Montenegru pe
D-l Boiar Petrovici și Radovici senatori, Grecia pe D-l Deliani, Ministru de externe și pe D-l Rangabe ambasador la Berlin, și Persia pe Malcum-Chan. Din toți numai representanţii României,
Serbiei, Greciei și Persiei fură introduși și ascultați în Congres.
Congresul, cum diseiii, se adună în palatul de Radzevil, se deschise în diva de 1/,ş lunie, ţinu 20 de ședințe și se închise în qiua

desde 1], Iulie. Desbatevile fură destul de furtun6se, înțelegerile

tul de anevoi6se, dar în fine după multă certă ajunse la resultatul

următor:
Bulgaria tractatului de la St. Stefano fu tăiată în două. Balcanii

fură hotăriţi ca frontieră între cele
constituită în principat și i se alipi și
stituită în stat autonom tributar, cu
un principe ales de ea. Rușilor li se
tr'6nsa numai opt luni, adică până la

două părți. Una, din ele fu
sangiacul Sofiei; ea fu condreptul d'a avea armată și
acordă dreptul da “sta îndefinitiva, constituire a gu-

-xernului noului Principat.

In jos de Balcani se formă o provincie dependinte în mod ab-

solut de Turcia, care să fie numită Rumelia Orientală, şi care să

aibă o întindere care să nu atingă marea Egee. Acâstă provincie
- avea să fie administrată de un guvernator creștin ales de Portă
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cu învoirea Puterilor, și apărată de o miliţie naţională, dar să depindă de directa supremație a Sublimei Porți; în acestă provincie

guvernul Turcesc va avea, drept d'a ţine garnisâne pe fruntarii și

în anumite localităţi fizate în comun acord cu Puterile.
Serbiei și Muntenegrului i se recunoscu independința și li se
dătu 6re-cari porţiuni de terenuri, între care celui din urmă Niesiciul și portul Antivari, dar li se pretinse d'a lua cu o porţiune
proporțională parte la datoria Turcă, obligaţiune platonică și fără
de sancţiune ce nu sa împlinit nici până în diua de adi.
România asemenea fu recunoscută ca independentă și i se dătu
Dobrogea cu o parte din Bulgaria de la Silistra până la Mangalia,

dar i se luă Basarabia şi fu obligată a acorda, Evreilor drepturi

civile și politice.

|

|

|

Bosnia și Herţegovina, se puse provisoriii sub directa administrare a Austriei, care avea dreptul să le ocupe milităresce Și să
le organiseze întrun mod european.
O parte din "Tesalia și Epir se promise Greciei ca rectificare de

iruntarii, din Asia se luâ din mâna, Turciei Ardahanul, Carsul,
Ba-

tumul și Olti și se dădură Rusiei, Baiazidul se reîntârse vechiului

său stăpân, și Koturul se dădu Persiei care de mult avea
pretenţii

asupră-i.

|

Pentru restul imperiului și maj cu s6mă pentru Thesalia, Epir,

Creta și Armenia, se promise largi și radicale reforme, reforme

ne realisate până adi, care de sigur vor provoca un noii răsboii
oriental. Locurilor sânte din Palestina şi muntele Atos li se acordă

multe drepturi, Dunărea fu declarată rit neutru,
cetăţile după ma-

lul ei fură condamnate a fi dărîmate şi Comisiunea
Europână a

Dunării fu restabilită cu drepturi noi și permanente,
în senul căreia fu admis un delegat care să represinte
pe România. Chesţi-

unea, strîmtorilor rămase în statu quo prevădut
de tractatul de la
Paris cu modificările introduse de cel din
Londra.
Despre învoiala dintr Anglia și Turcia,
despre care se șoptise |
ceva pe la finele lunei lui Maiă, nu se vorbi
nimic în tot timpul desbaterilorîn
Congres, dar pe la finele acestor desbateri,
acestă

învoială eșila ivelă de o dată și fără de veste,
ca un eveniment noă și ne
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aşteptat, şi cu tote că se vorbise de dinsul la timp şi chiar era așteptat, el puse în mișcare Europa întregă. Iată despre ce era vorba: Fnglitera care pân'aci părea că nu vrea să, se împărtășâscă cu nimic din moștenirea muribundului, Englitera care juca cu itos și
trufie rolul de putere curată, desinteresată și iubitore numai de

dreptate, de odată și chiar din senin dădu la ivelă acel tractat de
alianţă ofensivă şi defensivă cu Turcia, despre care am vorbit, și
prin care își lua asupră-și protecţiunea, Asiei Turcesci. Tot într'as'a stabilit imediat
celași timp luâ în stăpinire insula Cipru; în care

autorităţii britanice și o parte din armata și flota sa fără să întim_pine resistenţă.
Tractatul de la Berlin fu încheiat repede numai și numai ca să
asigure pacea universală, dar pacea p'a asigurat. A doua zi după
schimbul ratificărilor, Austria, intrând în Bosnia și Herţegovina.
cu mandatul Europei în mână, fu întâmpinată cu salve de focuri
şi
care se transformară în curînd întrun resbel foarte sângeros
ce
ceea
din
parte
păgubitor. Grecia n'a căpătat de cât o fârte mică
i sa promis, și acest dari se încredinţă abia pe la începutul anului
ei ;
1881; Montenegru asemenea, duse multă vreme dorul Mitroviţ

Serbia a fost silită să se ciocnească mai de multe ori eu Arnăuţii
mude la Prisrend care nu priimeaii să iasă de sub-dominațiunea

sulmană; revolta din munţii Rodop costă multe.vieți şi din când

în când ea își scose capul la ivâlă și în T esalia, și în Epir, și în Ale.
bania; iar în Creta domni multă vreme o adevărată anarchi

pote statele mari și mici stătură mai bine de un an sub arme cu
puşea la picior, numai România sa desarmat și sa supus deci-

i și
siunei Europei-plină de mâhnire dar cu resemnaţiune. Asemen

sa,
Batumul «după 6re-care resistență a deschis porţile de voe şi
trek
primele
în.
spus
am
ce
aceea
supus sâriti. lată în resumat

ediţii despre isprăvile congresului din Berlin, Într'acestă ediţie,

care

acea dobândit o desvoltare împătrit mai mare, vom spune

Jeași lucruri
ne ţinem de
evenimente,
reluăm șirul

ceva mai detaliat în ceea ce privesce România. Ca să
cuvînt să revenim la descrierea detaliatăa acelorași
ast-fel cum am făcuto într'acestă nouă ediţie, și să
d'acolo de unde lam lăsat.

z

XVI.

„-

Darea Basarabiei Ruşilor de către Congresul din Benin.
Pe când Românii aprope în unanimitate și cu
0 excepţie numai

de vr'o câte-va decimi de 6meni politici din
tabăra opusă guver-

nului, respingea cu indignare propunerea Rusiei
d'a ajungela o
înțelegere cu dinsa, în schimbul unei despăgubir
i bănesci de 100

milione, pe lingă o întinsă compensațiune teritorială, Româ
nia se

afla bântuită de cea mai teribilă cridă monetară de care
suferea,

nu numai tesaurul statului, dar și particularii
. Nu era. în vistieria

și în mânele particularilor alte monede de
cât rublele rusesci din
timpul Ecaterinei, uzate și ușurila greutate,
precum şi rublele noi
cu un aliagiii falsificat, monede caienu
erai priimite cu cursul

lor de patru lei nicăiri afară din România,
nici chiar în Rusia. şi
pe care public
ul român începuse să le refuze, căci
se lăţise svonul:

că aveai să sulere o reducere de curs siraţitâre.

Ca să remedieze în parte acest r&ii și
să înlesnâscă ce] puţin
transacţia interidră, guvernul român
cu concursul câămerilor. introduse în România cursul hârtiei fiduci
ară, a așea diselor bilâte
hipotecare, în valore de vr'o 15.000.000
lei, cu -curş forțat Şi eu
sub-dividiuni de 5, 10, 20, 50, 100
și 500 lei, și acea hârtie monedă se puse în circulaţiune în diua
de 1 lunie 1878. Publicul ne

fiind încă deprins cu hârtia mone
dă,.o priimi cu multă neîncre.
dere, și diarele de

oposiţie profitară de acestă lipsă de
confienţă și.
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începură să mărâscă neîncrederea, publicând în capul lor anun-ţuri că nu vreaii să priimâscă plata abonamentului în hârtie, ci nu-

mai în monedă de argint. Cu timpul și încetul cu încetul el se deprinse cu acea monedă uşiure și cu circulaţie lesnici6să așea de
bine, în cât adi argintul dă primă biletului de bancă care a înlocuit
peste câţi-va ani biletul hipotecar.

Pe atunci hârtia monedă nu se bucura de încrederea publică,
rubla, mai cu semă cea ștârsă nu era bine priimită, moneda de argint română de un leii Și de doi lei aprope dispăruse şi monedele de
aur dispăruse cu totul. Într'același timp veneaii de pretutindeni

vești sigure că Basarabia era perdută cu desăvârşire pentru România, că Englitera și Austro Ungaria aii părăsit'o chiar când t6tă

lumea, aştepta ca s'o sprijine, că lord Beasconfild când a priimit
în uitirmul-moment în audiență pe delegaţii Români, le-a gis drept
consolare : În politică îngratiludinea e forte adesea resplata

celor mai bune servicii, şi că Rusia încă era dispusă
să subscrie
alături de România un act de învoială în privinţa, Basarabiei :
cu tote acestea Românii, de și strimtoraţi și în mare nevoe, nici
m'aii vrut să audă de vinderea unei bucăţi din patria, lor iubită pe
o mână de arginți, și aii preferat ca mai bine s'o piargă prin hotărîrea Europei de cât s'o vinqă ei de bună voia lor pe bani.
Pe când Românii dai o dovadă atât de pipăită de abnegaţiune

şi desinteresare, în administraţia militară rusă eșea la ivlă urmele unui mare jaf al banului public, jaf care ceva mai târdiii se
termină prin faimosa afacere Warschawski, în care eși la ivâlă
hoţii de mai multe decimi de milione comise de înalți funcționari
ruși civilă. şi militari.

Încă de la începutul r&sboiului circula în România șiopta. care
începuse a se spune în gura mare, că se săvirșea mari hoţii de cei

în cădere la cumpărarea și procurarea de tot felul de obiecte pentru
trebuinţa armatei ruse. Acestă scire a ajuns în fine până la ure- :
chile generalului Miliutine, Ministru de răsboiit al. Rusiei, care imediat a trimis din Rusia pe generalul de husari din Grodno, Contele

Olsuviefi, care sosi în Bucuresci și se prezentă M. Sale Domnului
nostru în diua de 18/30 Maii, și care avea sarcina d'a trece în ins-
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. pecţie tâte magazinele de aprovisionări, precum și a cerceta t6te

condicele și tâte socotelile.
Dupăce trecu în inspecţie cancelariile intendenţei și ale administraţiei, de unde ridicâ registrele necesare, se hotări ca în diua

de 11/23 lunie să trâcă în inspecţie și marea magazie de la Malmezon care era plină cu făină, griii, fin presat, pesmeţi, conserve,
ciaiii şi o mare cantitate de substanțe medicamentose, care maga-

zie ocupa un spaţii de aprâpe 1000 metri pătraţi, și era de scânduri cu invelitâre de table de fier. Generalul plecâ spre locul unde
era. magazia, adică cam acolo unde acum e menagiul cavaleriei,

aprope de cazarma călărășilor și faţă în faţă cu cazarma de cavalerie și cea de artilerie de la Malmezon.
Pe când mergea, negreșit în trăsură, află năucit de mirare că
din întâmplare şi prin concursul unor împrejurări nenorocite și
forte misteri6se, marea magazie s'a aprins qiua nămiedea mare,

cam din tâte părţile de o dată, că focul a coprins totă clădirea cu
o furie îngrozitâre, că clădirea împreună cu întreg conţinutul ei
a fost transformată într'un cuptor de jeratec, ale cărei vâlvătăi se .
ridica pânăla cer, și că pompierii români de la t6te posturile din

capitală își daii tote silințele ca, să loealizeze focul, să potolescă
para și să ferescă cazarmele din faţă d'a fi aprinse prin marea dogorelă a focului. Cum vedeți în 1878 ca și în 1853 şi 1854, focul
purifica și limpedea socotelele încurcate. -

«M. Sa Domnul și D6mna, spune autcrul Notelor privităre la
Domnia Regelui Carol 7, urmăreai fasele incendiului din balconul castelului de la Cotroceni, și Principele nu se putu opri d'a
spune generalului Drenteln chemat lingă M. Sa că coincidenţa, fo-

cului cu sosirea generalului Olsuwiefi. pentru a face inspecţie, făceaii în destul de temeinice bănuelele ce circulaii că erat la mijloc
Ore-care fapte necurate. Generalul Drenteln răspunse că va. face
o anchetă».
a
Nu

sciti daca s'a, făcut vr'o anchetă, sciti însă ca martor ocular

că, saii incendiul n'a fost un complice îndestul de credincios, sait
că pompierii ai fost prea, zeloși ; nu sciii ce să cred, pot însă să
alirm că s'aii găsit a doua di printre grămedile de serum câţi-va
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saci de făină ne atinși, și că într'acei saci s'a găsit urme de fraude
evidente. S'a constatat că ei erati plini mai mult cu nisip de cât
cu făină. Nici nu era prin putinţă alt-fel, căci aminteri n'ar fi avut
cu ce să se pricopsâscă atâtea femei cu moravuri uşire ce năpădise de pretutindeni în Bucuresci, care se jucaii ca cu nucile cu

polii imperiali daţi lor cu pumnul de oficerii superiori ruși, mai cu
s6mă de cei din intendenţă, și nici n'ar fi avut de unde să cumpere
căruțașii români pe preţ de nimic cantităţi colosale de pesmeţi și
„de fin presat cu care să'și hrănâscă cai în decurs de mai multe luni.
Pe când intendenţa și administraţia rusă împreună cu furnisorii
armatei imperiale daii foc magadielor ca să nu se descopere jafurile și înșelăciunea, trupele rusesci,cu tote promisiunilerepetite
ale generalilor Drenteln şi Cercasofi, luai: mere posiţiune faciă,
în faciă cu trupele române și strîngeaii într'una cercul de încon-

jurare, păstrând însă o distanţă neutră lată cam a de 17 chilometre
între anteguardele ambelor armate.

După ce fusese siliți de amenințările descrise mai sus ca să se
retragă despre Argeş şi Sabar mai spre vale de Titu, Rușii numaj
de cât schimbară tactica și se apropiară de oştirile Române îîntr'altă parte. Trupe considerabile din armata, rusescă începură, să,
se concentreze în apropiere de Ploesci, şi sotnii de cazaci să înain-

teze până la Băicoiii d'a lungul liniei drumului de fer Ploesci-Predeal, terminată numai până în dreptul satului Floresci.

De mirare lucru, cât timp acea linie fusese lăsată în paza administraţiei centrale fără nici o armată și numai cu pasnicii săteni drept ori-ce apărare, siguranța drumului pe șostoa, dintre
Ploesci şi Predeal nu lăsase nimic de dorit, călătorii și chirigii circulase diua și nâptea în cea. mai deplină linisce; de îndată însă ce
- se iviră, prin apropriere detașamente din trupele imperiale, iată că
de odată și fără de veste acea siguranţă dispăru, cete numerse de
tâlhari se iviră prin apropiere de Breaza, și aceste cete, compuse

în mare parte din străini
fugiţi de la antreprenori
înfundară prin pădurile
începură să se scobore
VvV.

și
și
ce
în

mai cu sâmă din desertori,
din Săcui fără de nici un
acopereaii munţii vecini,
vale, spre a bântui satele
-

din pahonţi
căpătâii, se
şi de acolo
vecine, mai
15
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tote locuite de 6meni cu dare de
dinţi în drumul mare, spre a jefui
răuși și nu se sfiau d'a se apropia
de mirare același lucru se ivi și în
vecinătatea, taberilor rusesci.
Pentru ca să pue capăt acestei

mână. Ei eșiaii armaţi până în
și maltrata pe călători şi pe căchiar de tabără rusâscă. Lucru
Basarabia, și mai cu semă prin
i
stări de lucruri și să stirpescă

cetele de tâlhari care de la uciderea lui Radu Anghel nu se ma

ivise prin valea Prahovei, guvernul român trămise într'acolo viind
din Târgoviște, un regiment de călărași care se înșirui d'a lungul
şoselei de la Câmpina până la Comarnic; şi încunosciințâ pe generalul Drenteln despre astă măsură, invitându-l să ia și dânsul
măsuri identice în zona ocupată de trupele rusesci.
Trupele române începură pretutindeni gâna tâlharilor şi cei de
pe valea Prahovei reuşiră să'i scâtă din munți și să'i alunge spre
Băicoiii, dar îndată ce ajungeaii acolo, cetele lor începeaii să se

topească ca zăpada în apropiere de căldură. EX dispăreai și caza-

cii n'aveait ce prinde, căci gurile rele spuneau

cum că deserto-

rii reintrat în rîndurile din care eșise provisorii, spre a bătători
drumurile și a căuta în zadar pe fugăriţi. Cu asemenea sistem
era
peste putință să se restabilescă, liniștea, și siguranţa în valea Prahovei precum fusese dificil și pe vălea Ialpeului și a Ialpugului.
Drumul într'acea, epocă devenise atât de nesigur pe valea Pra-

hovei, în cât la 14 Iunie, când M. L. Domnul și Dâmna plecară
la

Sinaia, goniți de căldură, ca să-și ia reședința de vară în chiliele
monăstirei, un escadron din regimentul 3 de călărași însoţi trăsura M. Lor de la Băicoit, de unde se seoboriră din tren şi până
la Sinaia. Acâstă, escortă însoți trăsura domnâscă ca măsură,
de
precauțiune, pentru-că cu câte-va dile mat nainte deligenţa
dintre
Brașov și Băicoiii fusese căleată de tâlhari. Curând după
aceea întregul regimental 3-lea de călărași ocupâ milităresce
valea Prahovei de la Sinaia și până la Câmpina.
|
Pe când, din causa ocupației rusesci, drumurile
nâstre ae fer
ni se odorogeaii, șioselele ni se stricai, spitalele
și cazarmele ni
se ruinaiii, edificiele publice ne erati grav amenințate
de incendiele
aprinse de mâni criminale rusesci, și averea,
privată și siguranța

227 publică ne era amenirițată de bande de tâlhari de drumul mare,
în mare parte compuse din deşertori și pahonţi Ruși, care după
ce eraii urmăriţi de călărași români, se topeaii şi dispăreaii de
îndată ce se puneaii în contact cu ante-guarda, armatei rusesci;

pe când ţâra suferea amarnic din causa ocupaţiunei rusesci care
le lua productele aprope cu sila și pe datorie, le întrerupea cir-culaţia, mărfurilor cu drumul de fier, le stârpea aprâpe cu desă-

vîrşire vitele şi le ameninţa chiar existenţa, prin dorinţa ce mani-

festase d'a ne desarma armata și prin mișcările strategice ce fă„ceai pentru a o înconjura şi a aduce ameninţarea la îndeplinire;
pe când Ruşii ne sugrumait și ne siluiai ca să ne supunem lor,
“şi pe când noi încă ne opuneam cu o bărbăţie puțin comună, tuturor asupririlor ce sufeream de la prigonitorii noștri, la, Berlin,
“în marele Congres european se prepara comiterea unei mari ne-

-dreptăţi,

a

„Europa adunată în Congres, Europa în care ne întemeiasem tote

-speranţeie n6stre, Europa; care dac'ar fi vrut ar fi putut să dică |
Rusiei : destul şi să ne dea, ea dreptatea ce ni se hrăpise, Europa,
care până mai dâună-ci făcea pe grozava,și asurdea lumea prin
zgomotul formidabilei sale într'armari, Europa de odată și fără
-de veste, se grăbi d'a se astâmpăra căci îi făcu cu degetul un singur semn ameninţător.Pr. de Bismare, acel cancelar de fier care
pe atunci înspăimânta

pe toți, și care pe neaşteptate și ne poftit

își luase rolul de samsar cinstit și se făcuse complice Rușilor. La
vederea acestui semn Austro-Ungaria care scotea balauripe gură,
precum şi Anglia care făcea să- țișnâscă de pretutindeni flăcări

mistuitore ca şi tot restul Puterilor care pân'atunci le afițase, de
„odată amuţiră, o sfecliră, se astâmpărară şiş se hotăriră să dea as„cultare stăpânului și să se repeadă cu toţii, sacrificându-și chiar
demnitatea personală a fie-căruia, ca să ne jefuiască pe noi, să ne

nedreptăţscă pe not și să ia câte o bucată din avutul nostru. Sacrificiul s'a, făcut fără mustrare de cuget și fără frică de D-dei, și
noi am fost nevoiți să ne supunem voinţei ei, căci am fi comis o
nebunie dacă ne-am fi opus la atâțea asupritori coalisaţi. Noi neam supus și pentru că prin acea supunere, ondrea nâstră fu satis-

-
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făcuţă, căci cedam voinţei Europei întregi, vîndarea patriei care

sar fi consumat prin o învoire particulară făcută cu Rusia a. fost
înlăturată și prevederile constituţiei nâstre care ne oprea d'a
da.
de bună voe o bucată din teritoriul nostru ai fost respectate.
Mai nainte d'a sosi momentul

fatal al jertfei, Plenipotenţiarii

noștri aflaţi la, Berlin își îndepliniră cu prisos datoria. Mai
întâi
în diua de 12/24 Iunie ei trimise congresului pria Pr. de Bismare
un memorii prin care cerea înaltului areopag: 10 Ca nici
o parte
din teritoriul actual să nu fie deslipit de România; 20 Ca teritoriu
l
român să nu fie supus la nici un drept de trecere în profitul
armatei
rusesci ; 30 Ca Principatul, în virtutea titlurilor sale seculare
, să,

reintre în posesiunea gurelor şi insalelor Dunărei
împreună cu in-

sula Şerpilor ; 40 Ca ea să priimescă proporţional
cu forţele mnilitare ce a băgat în foc, o idemnitaie în ori-ce formă
se va găsi mai
expeditivă și 9% Independenţa sa să priimâscă
o consacrare definitivă și teritoriul săii să fie neutralisat.
Congresul, drept satisfacțiune la cererea nostră,
în diua de 13
Iunie a respins cererea Turciei d'a se ocupa
de chestiunea monastirilor închinate, acea chestiune constituind
pentru România o
atacere pur interidră, dar în schimb în diua
de 14 Iunie, a creat

statul Bulgar alături de fruntaria nâstră,
ce

e drept împărţit

în
două, sub numele de Bulgaria, și Rumelia,
și cam ciuntit în partea,
Macedoniei, dar îndestul de puternic ca
să constitue pentru noi,
în costa nâstră, o ameninţare permanentă.
'In diua de 16 Iunie

Congresul însărcină, pe Austro-Ungaria
ca să ocupe provisorită
provinciile Bosnia și Herţegovina
spre a le organisa, ocupaţiune

ce încă durâză și aqi (1903). Tot într'ace
a di D- Brătianu a avuţ
o întrevedere
cu Contele de Șuvalow care “%-a
spus

categoric că
Congresul va da Rusiei Basarabia ;
asemeni într'acea di ambiy plenipotențiari Români ai fost priimiți
din noii de D-l Bulov care le-a,
afirmat la rîndul săi că Basarabia
era perdută pentru noi. Cu acea.
ocazie sub-secretarul de stat German
a adăogatcă toţi diplomaţii
pe cari "i am consultat și care
ne ati promis sprijin, ne-ati părăsit după ce ne-ai purtat cu vorba
prin făgădueli amăgitâre spre
a ne menţine pe calea. opunerei
contra Rusiei, atitudine ce con-
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venea de minune unor puteri ca Anglia şi Austro-Ungaria mai
"nainte d'a încheia învoeli particulare cu Rusia. Numai Principele de Bismarc, adăogâ D-sa, a spus adevărul d-lui1. C. Brătianu
în timpul întrevederei ce aii avut; el a fost pote prea brusc faţă
cu representantul nostru și prea, brutal în afirmările ce a făcut,
dar a fost sincer și neprefăcut ; pote că a, vorbit -prea clar, prea
categoric și prea pe faţă, pentru aceia nici n'a fost credut. Trista
scire privitâre la, Basarabia fu confirmată în diua de 18 Iunie
chiar de Contele Andrassy, care a avut îndestulă tărie de carac-

ter d'a le confirma, și d'a ne împărtăși fără, să roșescă acestă scire

durerosă care constituia cel mai colosal nesucces pentru politica,

sa. Cu acea ocazie a mai avut și curagiul d'a da plenipotenţiarilor
noştri poveţi părintesci și d'a-i sfătui să se supue Congresului.
În diua. de 1/2 Iunie plenipotenţiarii noştri priimiră de la Presidentul Congresului o notă prin eare le făcea, cunoscut că Con-

gresul îi va priimi în sînul s&ii în diua de Luni 19 Iunie (1 Iulie)
da 2 ore d. a. spre a asculta, comunicaţiunile ce vor face în numele guvernului lor. Plenipotenţiarii noștri ai dat urmare acelei
_învitaţiuni, s'ati dus la ora ficsată la palatul Radzivill și imediat
aii fost introduşi cu mare ceremonial în sala de conferinţe, Cu
acea ocazie membri marelui Areopag aii găsit de cuviinţă să facă
un lucs inutil de paradă până să introducă pe ai noștri în sînul
stii, dar n'a găsit de cuviință să destupe urechile și să asculte cu
atenţiune ruga lor şi să satisfacă dreptele n6stre cereri. La intrarea lor în vasta sală toți membrii Congresului s'aă sculat în picidre, și ati stat ast-fel în tot timpul în care aă stat în sală D-nii
Brătianu și Kogălniceanu, dar după ce ai plecat nici o voce nu
sa ridicat ca să ne sprijine interesele.
Imediat ce s'a vădut

lângă masa

de deliberare,

D-l Kogălni-

ceanu a depus pe masa, verde a Congresului originalul Convenţieă de la 4/,g Aprilie 1877, împreună cu deplinele puteri subscrise de Împăratul șiș cu actele de rațtificare schimbate tot în baza unor
patente subscrise de Împăratul. După aceea D-sa a ţinut O cuvin=
tare care a atins cinci puncte esenţiale din trecutul nostru istorie,
Printr'acele puncte D-sa a dovedit drepturile ab-antiquo ce are
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România asupra Basarabiei și interesul economic, naţional Şi eu-—
ropean ce ne silesce ca s'o avem nedeslipită de țera n6stră. După

ce termină D-sa ţinu D-l Brătianu o cuvintare cu mult mai scurtă
prin care conchiqend dicea: «<Deposedarea unei părţi din patrimoniul nostru nu va produce numai o profundă durere pentru.
națiunea română,ci va distruge în ea ori-ce încredere în efica-

citatea tractatelor și în observarea atât a echităţii absolute cât
și a dreptului scris. Turburarea ce va simţi încrederea sa în viitor
va paralisa desvoltarea și avîntul săi spre progres. 'Terminând
îmi iai respectuos libertatea d'a supune aceste reflecţiuni la în-

nalta apreciare a Marelui Consiliii european și a iluștrilor Repre-

sentanți ai M. S. Împăratului tuturor Rusiilor, a cărui inimă
mărinim6să și spirit înnalt am avut forte adesea ocaziunea, d'a
le
aprecia».
_
|
După ce rostiră aceste cuviatări, Plenipotenţiarii noştri se
re-:
trase din sala ședințelor cu același ceremonial, după ce
membri

congresului examinase actele ce li se presentase
și le înnapoiase;:
apoi, după retragerea lor, Congresul priimi
în unanimitate ca Ro-

mânia să priimescă Dobrogea de la Silistra esclusiv
şi până la Mangalia inclusiv împreună cu gurel
e și insula Şerpilor, în- Dunărei
schimbul Basarabiei ce se da Rusiei împreună
cu jumătatedin Bra-

țul Chiliei și din ramura Stary Stambul. Tot odată
Congresul, iarășt
în unanimitate, priimi recunscerea independenţei
României, dardupă propunerea D-lui de W adington Plenipotenţiarul
Franciei, osubordonă tot în unanimitate, modificării constituţiei
României și

admiterei în coprinsul săă a, principiului
ca religia să numaifie o-

piedică la dobândirea drepturilor civile și politice.
Acestă ştirbire a
drepturilor ntre de stat de sine stătător, fu
făcută de Congres, în.
urma stăruinței ce pusese alianţa israelită d'a
dobândi pentru Evrei

din România, drepturi politice, pe lângă
drepturile civile ce aveai.

În qiua de 20 Iunie Congresul se ocupă de
libertatea navigației pe

Dunăre, pe care o proclamă iarăși în
unanimitate, și hotări ca să

se dărâme tâte fortificațiile după malul s&u,
și să nu se mai facă
altele
; acestă hotărire care ar fi putut să fie
folositâre pentru

noi,.
n'a fost însoţită de nici o sancțiune. Tot
într'acea di respinse ce-
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rerea, României da i se acorda, indemnităţi de răsboiti, precum Şi
cererea Turciei d'a obliga pe România să ia asupră-şi o parte din

datoriele 'Turcesci. În diua. de 24 Iunie Congresul hotări ca ocu-.
paţia Bulgariei cu trupe rusescă să dureze numai nouă luni, iar co-

municaţia acelor trupe cu Rusia, să se facă atât prin porturile
Varna și Burgas cât şi prin România, în urma unei convenţiuni ce
va fi încheiată între aceste dous state, iar evacuarea, complectă a
României să se facă în timp de trei luni după aceia.
Recunoscerea, independenţei fu acordată României nu numai
cu obligațiunea d'a da drepturi evreilor, ei și'cu aceia d'a.recunâsce
arbitragiul eomisiunei europene când se va resolva delimitarea

apelor și a lacurilor de pescuit pe Dunăre între ea și Rusia (art.
47); da nu percepe nici un drept de transit pentru mărfurile ce
vor trece prin România (art. 48); d'a încheea convenţiuni consulare cu

tote puterele, pentru a, regula privilegiele și atribuţiunile

Consulilor în materie de protecţiune a supușilor streini, precum și
d'a respecta drepturile câștigate, cum am dice juridicţiunea con-

sulare ce domnesce în Turcia,și acâstă stare de lucruri să dureze
până la încheerea unei convenţii între România și Puterile cu care
n'avem încheiate asemenea convenţii (art. 49); d'a respecta și d'a
se bucura de drepturile și obligaţiunile luate de Turcia în ceea ce
privesce întreprinderi de lucrări publice în coprinsul teritoriului
cedat (art. 51); d'a respecta tote drepturile şi privilegiile Comisiunei Europene a Dunărei până la expirarea termenului concesiunei
ce i sa acordat și i se va. mai acorda după expirarea sa, (art. 53
54, 55 și 56); și Wa lăsa ca execuţiunea lucrărilor destinate a face
să dispară obstacolele ce Porţile de fier și cataractele opun navigaţiunei pe Dunăre între Orşova și Severin, să se

facă de

către

Austro-Ungaria, iar Statele riverane să'i acorde tâte înlesnirile necesare în interesul lucrărilor, și după terminarea, lor, să lase ca,
Austro-Ungaria să impue bastimentele ce vor trece prin canalul ce

se va face Îa vu taxă, provisorie cu care să acopere cheltuelele acestor lucrări, care taxă se va percepe neprecurmat până la deiinitiva achitare a împrumutului ce va contracta pentru executarea

acestor lucrări costătore.
A
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Cum vedeţi mai mult nedreptate și apăsare pentru cet
mici Și
slabi, de cât dreptate și ocrotire. Pe noi independența
n6stră ne-a
costat și bani, şi sînge,și vieți omenesci, şi umilire,
și ştirbire de
drepturi, și sarcini greă de suportat, și perspectiva unor
mari cheltueli, pentru răscumpărarea unor lucrări publice
făcute în Dobrogea în timpul domniei turcesci, D-dei scie cum,
(spre pildă linia de

drum de fer Cernavoda-Constanţa,), și amestecul
Austro-Ungariei

în regularea libertăţii navigațiunei pe Dunăre
în partea de sus a

cursului săii, și alte sarcine neprevă&dute în
lucrările Congresului,
darimpuse în mod pieziș, cum fu răscumpărarea
căilor ferate Strusberg-Bleichroder, şi perspectiva d'a nu mai
vedea plătindu-ni-se
de Turcia cheltuiala ce am făcut cu întreţinerea
prisonierilor din
armata lor. Din norocire, daca, pote să se
numâscă ast-fel tovărășia la nenorocire, alte state mici, spre
pildă Grecia, îndurară alte
amărăciuni nu mai mici, și Turcia,de și
putere mare, însă fiind în-

vinsă nu fu maj de loc cruțată. Tot povestea
lupului din fabulă.
Vestea

hotăririlor luate de Congres în privinţa
n6stră, produse
în ț6ră o uimire, o mâhnire și O revoltă
cu anevoe de descris, dar
nu atât din causa hrăpirei Basarabiei,
cu perspectiva căreia Ro-.
mânii
începuse să se

deprindă, ca, cu o nenorocire durer6să
, dar
de mai mult timp așteptată, în mod fatal,
ca o catastrofă inevitabilă, ci mai mult din causa obligaţiun
ei ce ne-a impus da da
cu

Deputaţii şi senatorii moldoveni, aţița
ţi de grupu

l Vernescan,
care în cele din urmă se declarase
pe față ostil guvernului, începură,
să agite, să desbată luarea unor
m&suri ostile Europei întregi d'o

gravitate excepțională, să prop
ue Camerilor respingerea,
tractatului din Berli

n, ca pe un act nul Și neadvenit,

și să
țime de acte necugetate și prim
ejdi6se, în o țeră ce
nare peste 100.000 de Ruși,
și dincolo de frontieră
de Austriaci, care împreună
întrun moment dat, ar

facă o mul-

avea în spialți 100.000
fi înconjurat

e

sila drepturi Evreilor,

Acestă resoluțiune nedreaptă și nemeritată
, căci Evreii la noi nu
sunt prigoniţi, dovadă că se înmulțes
c prin nascere. Și vin mereii
de pretutindeni, produse în Muntenia
o indignare mare, dar în
Moldova, provocâ o întăritare preve
stit6re de mari nenorociri,
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armata, română din tâte părţile și ar fi sugrumat-o înnăbușind-o
cu superioritatea, încincită a numărului lor.
_ Prevădând acestă revoltă fir&scă, dar imprudentă, D-l Kogălniceanu a trimis încă de la 20 Iunie, D-lui E. Stătescu, ministru adinterim la externe, următârea depeșă :
«De un an v'am spus adevărul, (fără însă să'l spue o singură
dată în mod categoric și esplicit); din nenorocire evenimentele aii
justificat prevederile mele. Congresul n'a făcut de cât a regulat
aceia ce se hotărise la, Reichstadt de către cei trei Împărați. Basarabia este pierdută; vreaii să ne dea, nu ca compensație, ci ca, o
nouă limită pentru România,

independentă, linia de la Mangalia

și până la Silistra, și pote ceva mai mult. Nu luaţi nici o decisiune
extremă înnainte de înturnarea n6stră, care va fi peste patru sai

cinci dile. Fac un apel direct la prudența, vâstră : opuneţi-vă la
ori-ce manifestaţiune ostilă, că e primejdie chiar pentru existenţa,
n6stră naţională ca Stat. Aţi vădut cum Congresul a sacrificat pe
Turcia, N'ascultaţi pe cel ce împing ţera spre măsuri extreme, și
care de un an o amăgese prin promisiuni falșe».
Ac6stă depeşe spune multe în puţine cuvinte, multe, căci declară.
în mod piediș că Europa ar fi fost dispusă să ne impue decisiunile
sale cu forța, și chiar călcând peste existenţa nâstră ca Stat, și
într'același timp destăinuesce, de astă dată în privinţa trecutului, în
mod categorie, că în sînul cabinetului liberal a fost două curente:
unul rus,aplicat spre ideea d'a ceda faţă de Rusia, care număra pe
un singur partisan, pe D-l Kogălniceanu, și cel'l-alt anti-rus, condus deD-1 1: C. Brătianu, care n'a priimit nică o învoială directă cu
Rusia în privința cedării voluntare a teritoriului Român, ci a pre-

ferat ca mai bine să "1 cedeze silit, în urma, decisiunel Congresului
European, de cât printr'o înțelegere particulară.

Cu tote recomandările dintr'acestă depeșe, diarele începură să
aţiţe opiniunea publică prin articole înflăcărătore, şi chiar Românul, care era guvernamental,nu se putu opri d'a publica în fruntea sa un articol dintre cele maj violente Ja adresa Europei întregi. M. Sa Domnul v&dend primejdia, a părăsit în grabă Sinaia
pentru căte-va dile, și presidând un consilii de Miniștrii în diua
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de 22 Iunie, a doua di după reînturnarea sa provisorie, recomandă
cu insistenţă Miniștrilor, representanților țărei și tuturor 6menilor
politici și de stat : înțelepciune, prudenţă, băgare de s6mă şi reservă. Tot în același timp, blamâ în presenţa, D-lui Stătescu, articolul violent apărut în Românul, organ ministerial, și % dise că
nu era de nici o utilitate, ci putea numai să fie păgubitok pentru
demnitatea. și considerațiunea României.
Tot în aceiași di se discută într'acel consilii chestiunea Dobrosei, și unii din Miniștrii începură să, recunâscă utilitatea sa ca una.
ce 1 procura o bucată de mare şi un port bunicel, precum și o lature a Dunărei dominătore cursului săi din vale, și toţi începură,
să se încline pentru acceptarea sa.

-

Cu tâte acestea, spiritele nu erai nici de loc liniștite, deputaţii
și senatorii ferbeaii, refusul Congresului d'a priimi neutralisarea
României îngrija, pe tâtă lumea și chestiunea israelită înfuriâ
pe
toţi. Pentru a resolva acâstă din urmă chestiune trebuia
să se convoce o constituantă care avea să provâce o mulțime de dificultăți.
Din norocire D. C. A. Rossetti avea, o mare influență asupra
Camerilor ; el reuși a amâna desvoltarea unei interpelări privitâre
la
Congresul din Berlin și a ţine în Îrîă pe deputaţi și senatori
ca să,
nu îngreuneze şi mai mult situaţiunea guvernului care
era. îndestul de grea. Pe cei sinceri liberali Preşedintele Consiliului
de Mi-

niștri ad-interim putu să X ţie în îriii, dar pe așa dișii
independenţi, pe cei ce mai remăsese încă neinregimentaţi
în partidul
guvernamental din fosta fracțiune liberă, și independen
tă, fu mai
anevoe. Aceștia, erati mai cu sâmă, dușmani personali
ai D-lui Ko-

gălniceanu ; ei de mult aveai cunoscință
de diverginţa, de opinii

ce exista între D-sa și D-l Brătianu în privința
unei înţelegeri cu
Rusia, despre care am vorbit la timp, și unii
din ei chiar s'au în-

cercat în mai multe rinduri ca să

'1 scotă, din Minister, dar

n'aă
reușit că era, susținut de M. Sa Domnul,
|
De astă dată însă ei at credut c'a, sosit
timpul d'a-i da o lovitură de graţie, și în ședința Camerei
de la 22 lunie unul dintr'înșii
D. M. Gr. Bonachi a adresat Preşedintelui
Consiliului de Miniştri.
ad-interim o interpelare prin care îi
făcea, două întrebări : 10 Daca

-
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Miniștri plecaţi la Berlin eraii representanţi ai naţiunei sait ai gu-vernului ; 20 Daca unul din acești delegați, D-l Kogălniceanu, era
autorişat și de cine a-nume a lucra. pe lângă Congres în contra. vo-

inţei naţionale exprimată în mod solemn, după cum s'a denunțat
acesta în şedinţa, secretă ţinută mal dăună-di cu un număr numai
de 15 deputaţi, în localul Ministerului de Interne și sub președința

Președintelui Consiliului de Miniștri...
- După ce a anunţat

acea interpelare în modul de mai sus, D-l

deputat și-a desvoltat-o într'aceeași qi cu o violență extraordinară și nu sa mărginit să atace numai pe D-l Kogălniceanu; ci s'a
apucat să acuze întregul minister și pe Preşedintele Consiliului de
Miniștri mai cu asprime, imputându-le că unelteaii scopuri ascunse
păgubitore ţărei. D-l C. A. Rosetti, respundând s'a apărat cu tact,

moderaţiune, înțelepciune și avânt patriotic de acusaţia ce sa adus guvernului,

a, explicat

gingășia

situațiunei,

a făcut

ăpel la

calm și înţelepciune și a terminat dicând : «Să fim ca creștinul
înnaintea altarului când se duce să se comunice, adi mai cu semă
când sunt Omeni afară din țeră care vor să se suprime acâstă constituțiune atât de liberală și drepturile acestei naţiuni. . . VE rog
dar să trecem în unire cu toţila lucru... căci peste trei patru dile

delegații noştri din Berlin vor sosi aci... şi atunci veţi lua cunoscință de tote și veți decide ceia, ce e de făcut. Acest răspuns patriotie, liniști pe interpelator

şi pe partisanii săi, iar Adunarea De-

„__putaţilor trecu la Ordinea dilei.
|
Ca și cum ar fi prevădut acâstă interpelare, D-l |. C. Brătianu a
trimis de la, Berlin în diua de 21 depeșa următâre: «0 telegramă
din Bucuresci cu data 29 Iunie s. n. publicată în Noua Presă liberă din Viena. pretinde
că colegul meii, Ministru Afacerilor stre-ine, susţine în mod public la Berlin cererea Rusiei privitore la Ba-.sarabia. Daţi o desminţire formală prin Monitorul Oficial. DKogălniceanu și eti am lucrat și lucrăm în înţelegere şi în unire,
fără a ne abate unul sai altul de la mandatul ce ne-a fost încre-

dințat».
în diua de 22 Iunie Delegații Români plecară din Berlin și so-—
siră în Bucuresci în diua de 25. În sâra dilei de 26 Iunie avu loc.
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o întrunire politică a, deputaţilor și senatorilor la Senat la
care,

negreșit din causa oboselei causată, de drum, D-] Brătianu nu
luâ

parte. Cu acea, ocadie D-l Rosetti ceru partidului săi ca
să se abție de la ori-ce agitaţiune, spre a înlătura primejdiele ce
amenințaii țara și a paralisa agitațiunea conservatorilor care
excitat pasiunele și le asmuţeaii spre revoltă.
In diua de 1/, Iulie tractatul din Berlin s'a subscris
şi Congre-

sul s'a închis chiar într'acea di; a treia, di secreta
rul Congresului

a înmânat D-lui Vârnav Liteanu o copie după articole
le privitore
la România, și în diua, de 4 Iulie îi înmână o copie
legalisată după

întregul tractat, pe care Agentul României
se grăbi s'o transmită

chiar într'acea, qi Ministrului săi.

Printr'acest tractat Rusia, care "l-a, subscri
s s'a obligat ca să re-

specteze libertatea navigaţiunei pe Dunăre,
pe care pe atunci o
considera ca pe un rii internaţional, și Europa
a credut-o pe cuvent, și, înlăturând protestul României, care
cerea păstrarea, Basarabiei, ca prin ea să împiedece pe Rusia
d'a se apropiea de gurele sale, a dat pe mânele Rușiloro jumătate
din cele trei guri ale
marelui fluviă. Adi, în luna Februarie 1903,
peste mai puţin de 25
ani, diarul cel mai răspândit din Rusia, Novoie
Vremia publică,

negreșit cu învoirea censurej rusesci,
un articol, de bună s&mă inspirat de guvernul rus. Întracel articol,
autorul cere denunțarea

clausei din tractatul din Londra, relativ la
funcţionarea Comisiunei Europene a Dunărei, care denunțare,
dacă nu se va face în termen de dout luni, puterile Comisiunej
trebue să fie prelungite.
Organul rus cere cu insistență ca să,
înceteze amestecul internaţional

în lucrările technice privitâre la
navigaţiunea, pe acel fluviă, și'și exprimă părerea că Rusia
are tot același drept incontes-

tabil și indivisibil la dominaţiunea,
pe Marea N 6gră ca, și tâte celealte state riverane.
După aceea adaogă : «Rolul strateg
ic al Dunăreă, acest mare
rîă
slav, care deja a

băut atâta sânge rus, nu s'a
sfârşit încă.
Ce scop pâte să îndeplinâscă un
biuroii internaţional de observaţiune, aședat
aprâpe în centrul viit6relor
operațiuni

ruse ? Ca să
desființeze obstacolele de la Porţile
-de-fier, Ungaria n'a supus
pla-
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nurile sale Comisiunei Europene, și cu tote acestea, percepe un
drept de trecere prin canal forte exagerat. Iată pentru ce AustroUngaria nu trebue să fie admisă în Comisiunea, Europeană a Dunărei, de cât numai în casul în care Rusia ar participa, la lucră-

rile Comisiunei însărcinatăcu supravegherea navigaţiunei pe Dunăre din partea de dincolo de Porţile-de-fier. Delegații țărilor care
nu sunt riverani ai Dunărei, n'aii d'acum încolo ce căuta în Comisiunea Europeană».

FĂ, ce diceţi mari diplomaţi ai Europei, și mai ales voi ai marelui imperii Austro-Ungar? așa e că micii diplomaţi ai României
ai fost mai prevădători ca antecesorii voştri din 1878 ? Așa e că.
Brătianu şi Kogălniceanu
ai

fost prooroci când aii strigat, Areo-

pagului European : nu dați Basarabia Rusiei că "i daţi gurele Dunărei și cu ele Dunărea întreagă ? Așa e că n'aii trecut încă 25 de
ani și deja Rușii ai: început să pretindă că bătrânul Danubiti e un
râti slav ? Acum ei ati schimbat cojocul întorcându-l pe dos; Du-

nărea, nu mate

un rîă internaţional în care se ciocnesc interesele

Europei întregi, ci un rit care aparţine numai riveranilor, ba încă.
ceva mai mult, e un rii slav, care a băut mult sânge slav și care

udă trei state incontestabil slave: Rusia, Bulgaria şi Serbia, şi
“numai pe unul ne Slav: România, pe care-etnografii ruși o prenumără încă și acum între state de origină slavă. Asemeni și Marea.
Neagră nu mai e o mare Europeană,un drum de trafic european, ci

o mare asupra căreia Rusia are drept incontestabil și indivisabil
cum ati numai riveranii, adică Turcia, Bulgaria și România.
Ce va resulta dintr'acestă pretenţiune ridicată cuatâta semeţie,
D-deii scie, ceea ce sciiă și prevăd este, că gurele Dunărei sunt puse
în joc, și ele vor provoca cel mai grâsnic r&sboii european, având
angajate pe Dunăre mari interese Europa întregă.

XVII.

Hotărirea Iată de România d'a st supune Congresului.
D-nii |. C. Brătianu și M. Kogălniceanu ati sosit în Bucuresei
venind de la Berlin în diua de 25 Iunie, fără a sei încă conținu
tul

definitiv al hotărîrilor Congresului în ceea ce ne privea,
dar cu-

noscând îndestul de lămurit sârta ce ne-a reservat areopagul
european și disposiţiunele puţin favorabile ale pleni potenţiarilor,
ce'l

compuneaii față de noi.

o

Diplomaţii Ruși ne înnegrise cât putuse mai mult și se silise
a:
ne înfățișa lumei ca pe nisce-miluiţi răi şi nerecunoscători, care
plă-

tim bine- facerea prin cea mai negră ingratitudine; cu
tâte acestea
nu prea reuşise să ne înstreineze tâte simpatiele
puterilor occi-

dentale, căci diplomaţii lor cunosceaii bine pe Ruși precum
şi
umanitarele și creștinescele lor sentimente faţă cu popârel
e cre-

știne din orient care, precum am dis într'alt
loc, semănat

fârte

mult cu ale stăpânuluice hrănesce bine cureanul
pentru ca, după
ce l'a mărit și îngrăşat, să "1 mănânce.
Aceea ce nu reușiră să facă Rușii reușiră cu
prisos să facă
Evreii ; organele cele mai autorisate ale Europei
, în mare parte
redactate de evrei, mii de broșuri scrise de
pene ilustre plătite de
evrei, personagele cele mai însemnate inspira
te tot de evrei, și în
fruntea lor alianța israelită care ţine în
mânele sale punga Europei întregi, și are la disposiţie bani nenumă
rați și minți superidre,
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tote aceste puteri evreesci întrunite, atunci ca Şi acum, începură
să ne lovâscă fără de cruţare. Mai întâi scriitorii lor se apucară

să ne descrie ea pe nisce barbari medievali, ca, pe nisce fanatici religioși și ca pe nisce chinuitori de ființe omenescă, pe care le torturăm fisicesce și moralicesce pentru că ele nu cred în D-deul în
care credem noi. Amicii și protectorii bunilor noştri conlăcuitori
bine-voiră a, ne zugrăvi ca pe nisce jefuitori ai unor averi strinse
cu multă muncă, prin nisce legi draconiene făcute a-nume pentru
evrei ca să) frustreze, să-i asuprâscă și săi jefuiască.
Pentru remediarea, tuturor acestor rele ei, bunii noștri compa-

trioţi, care cu câţi-va ani mai înainte aii venit din Galiţia, și din
Polonia goi pușcă, și cu chioră para în pungă, și în maj puţin de
40 ani s'aii făcut stăpâni peste t6tă averea nostră mișcătore și o
mare parte din cea nemișcătâre, și care nu cerea Europei pentru a'și arăta dragostea, nemărginită ce simțea pentru noi, nică

mai mult nici mai puţin de cât numai intervenirea Europei, care
cu sila să ne oblige să ne nimicim ca naţiune şi să le dăm drepturi civile și politice la toți în massă. Ei reușiră mai bine ca Ruşii
“să ne înstreineze simpatia, Europei, căci aşa e făcut omul să erâdă,
mai mult pe'cel ce geme și se plânge că e prigonit, de cât pe cel

ce reclamă că e răsplătit prin nerecunoseință. Ca să termin aci cu chestiunea israelită,

pe care o voii des-

volta în partea, VI-a, mă mărginesc a spune numai că plenipotenţiarii Congresului

începură să ne privescă

ca pe nisce căpcăuni

mâncători de 6meni și să ne amenințe cu urgia lor în caz d'a nu
ne astâmpăra. Chiar contele Corti, primul plenipotenţiar al Italiei,
care ne-aii arătat mai multă simpatie ca tote puterile, a început

să ocolâscă pe plenipotenţiarii noștri, să, se uite răi la ei şi săy
povăţuiască. să se astâmpere și să lase Europa în pace ca să 'și
vadă de alte treburi. Ce nuface banul și insinuarea Evreului înir'astă lume ?

Tâte aceste amănunte fură comunicate M. Sale de către plenipotențiarii noștri în audiența, ce avură a doua di după reînturnarea lor în capitală, adică în giua, de 26 Iunie. D- Brătianu spune
că nu regretă nici de loc că s'a opus Rusiei în chestiunea retro-
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cedărei Basarabiei și că a dus acea chestiune înaintea Congresului european, ca el să neia aceea ce ne-a dat, căci prin resistenţa

nOstră îndrăsneţă am uimit întrega lumea, i-am dat măsura curasiului și bărbăţiei nostre și am făcut pe toţi să admire puterea n6siră de resistenţă, vitalitatea, nâstră şi mai ales patriotismul nostru,
care une-ori a, trecut peste hotar, și Y-am silit să se uite cu atenţie
asupra n6stră și să ne preţuiască ast-fel cum meritâm. Ceea ce
la mâhnit și contrariat a, fost numai isbucnirea de o dată și pe
neașteptate a chestiunei evreesci, care n'a fost provocată prin nimic, n'a. avut drept motiv nici o plângere justificată, care a fost
opera unor intrigi și ațiţări politice interidre și care ne-a făcut
mai mare răi de cât Rușii, căci ne-au înstreinat simpatia, întregei Europe

occidentale, în care finanța, evreiască e tare, mare și

stăpină, absolută peste opiniunea publică,
|
Faţă cu acestă stare de lucruri forte defavorabilă nouă, ori-ce
cercare de resistență din partea n6stră la decisiunea Europei și la,
hotăririle Congresului ar fi nu numai pericul6să, dar chiar desas-

trosă, nouă, căci ar revolta în contra n6stră pe întrega Europă,
care 'și a dat nisce silințe atât de uriașe pentru a restabili pacea,
și ar sili-o să ia față de noi măsuri draconiene și chiar să pue în
discuţiune chestiunea existenţei nostre ca stat de sine stătător,
D-l Kogălniceanu fu de aceeași părereși adăogă că toţi membri
Congresului le-a recomandat cu insistenţă ca să considere cedarea
Basarabiei ca, un fapt împlinit şi.să se acomodeze cu ea. D-sa a.
adăogat c'ar fi de părere să-l aducă la îndeplinire cât s'ar putea.
mai curind, ca să nv scotem pe Ruși din răbdare, și să facem tot

ce ne-ar sta prin putință ca să-i desarmăm printr'o conduită, resemnată dar corectă și leală, și să-i atragemîn partea nâstră prin
repedea, aducere Ja îndeplinire a dorinţei lor. Am face bine ca.

chiar să punem armata pe picior de pace pentru ca să nu aibă
de ce să se mai temă de noi, şi să-i avem sprijinitori puternică

în resolvarea, chestiunei israelite care era cu mult mai primejdi6să ca, perderea Basarabiei, având drept ţintă perderea
națio-

nalităței române. Acâstă atitudine faţă de Rusia ne-a fost
reo-

mandată cu căldură de Principele de Bismare,
căci numai prin
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„_ Preşedinte al Consiliului de Miniştri
în anii 1877 şi 1878.
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restabilirea, bunelor relaţii cu Rusia vom dobândi nai cu înlesnire o reducere simţitâre a termenului ocupaţiunei. D-l Brătianu
sprijini la rîndul săi acestă opiniune care se putrivea de minune
cu caracterul Românuluj, care se luptă pânăîn pândele albe penru ca să-şi susţie dreptatea, dar după ce se vede osândit definitiv nu mai stă în cumpănă, plătesce şi scapă. D-sa adăogâ că D-l
W adington, dându-ne povața d'afi cu minte și ascultători, a adăo-

ogat că, pentru a putea să dăm t6tă desvoltarea comerciului și
economiei nâstre naţionale, trebue să priimim Dobrogea cu o bu-

nă frontieră în apropiere de Silistra, spre a avea un port de mare
bun și să ne silim d'a-i da o desvoltare economică. superidră, pentru ca să fim în putinţă d'a apăra cu şucces noua, provincie ce ni
sa dat. Tot în același timp şi tot pentru același scop ne-a recu-

mandat cu insistenţă ca să ne grăbim să emancipăm pe Evrei.
În diua de 27 Iunie M. Sa a priimit în audienţă pe D-l White,
representantul Engliterei, care “i-a comunicat conţinutul tractatului privitorla cedarea insulii Cipru, și într'același timp “i-a des-

cris în același sens vederile Europei faţă de noi. M. Sa i-a răspuns
că guvernul săi care e de aceiași părere, 'și-a Juat angajamentul
da fi cât se pâte de pacific şi d'a recomanda majorităţilor sale

calm și moderaţiune.
" M. Sa putu să dea asemenea asigurări, pentru că într'acele momente extrem de critice chiar majorităţile începuse să recunâscă
că ar fi mai bine să se supue faţă cu necesitatea inecsorabilă şi să
"și înăbușescă indignarea și mânia ceY causa acel complex de nedreptăţi faţă de noi ce conţinea tractatul din Berlin, căci existenţa
- ţ&rei era mai prețiosă ca ork-ce. Ast-fel găsi cu cale să procedeze
majoritatea, dar grupul numit vernescan și rămășițele răsleţe ale
fracțiunei libere și independente

din Cameră Și Senat, nu.vru să

scie de așa ceva, nu vru să ție s&mă de supremele interese ale țărel, nu vru să-și pue strâjă gurei și să'și comprime intimele lor

sentimente, ci, precumla 1866 sub conducerea lui Boliac, produse

acea agitaţie furi6să care provocâ adoptarea art. 7 din Constituţie

și creâ din nimic chestiunea israeliţă „tot așa și de astă-dată
începu

să sufle cu putere în foc spre a aprinde un incendii și se apucă să
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învenineze pasiunile populațiunei, mai ales a celei din Moldova,
spre a face dificultăţi guvernului, fără să se gândescă că în același
timp primejduia existenţa ţărei.

Pentruca să atragă într'altă parte atenţiunea opiniunei publice,
în diua de 1 Julie 1878, D-l Kogălniceanu trimise agenţilor ţărei
din străinătate o circulară prin care "i invita să câră Puterilor, în

urma, proclamărei independenţei României de către Congres, să
recunâscă fără de întârdiere acest fapt împlinit, numind pe lângă

Curtea, din Bucuresci, în loc de Consult generali, Trimiși extraordinari și miniștri plenipotenţiari pe lingă persona M. Sale Domnuluj, ca pe lângă Suveranul unui Stat liber şi independent. Tot de o
dată iarăși D-sa în diua de 2 Iulie adresă Domnului un raport prin
care '* supunea la cunoscință că faciă cu noua situaţiune ce a do-.
pândit România, D-sa; crede car fi bine ca M. Sa să bine-voiască

a lua titlu de Alteță Regală, iar pentru Stat, de o cam dată p'acela,
de Mare Ducat. M. Sa priimi titlu de Alteță Regală și autorisă pe
guvern ca să facă demarșele necesare peniru a fi adoptat; însă în
ceea-ce privea titlu de Mare Duce și de Mare Ducat, M. Sa opină

că, între titlul de Principe și acela de Mare Duce, nu e o mare deosebire de întâietate, și nu priimi să schimbe numele istoric de Principe şi Domn cu acela de Mare Duce, care pentru noi Românii con|
stituia, o inovaţiune exotică.
Într'acest timp ferberea în spirite crescea, deputaţii şi senato-

ril erai într'o continuă agitaţiune, și diarele de oposiţiune aţiţaii
spiritele prin fel de fel de întăritări, între care nu lipsea nici minciuna și nici calomnia, care e de obiceiii în ţară ia noi arma cea
mai obicinuită, mai ales în oposiţiune. iarul Pressa spuse cum că
plenipotenţiarii români ai plecat de la Berlin mai înainte d'a apăra tâte drepturile țărei şi că, după plecarea lor, D-l Ristici plenipotenţiarul Serbiei, apărind interesele ţărei sale, a apărat și p'ale României și ne-a, scăpat de pretenţiele Turciei care ne cerea,
plata o dată pentru tot-d'a-una a tributului capitalisat. Pentru a
“spulbera aceste acusaţiuni, guvernul a, publicat un comunicat în
care a spus că, după cum restâtă din protocolul No..10 de la 19

Iunie (1 lulie), resultă că chestiunea tributului agitată de delegaţii
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otomani a fost resolvată în principiti pe când delegaţii români se
afla acolo, și n'aii plecat din Berlin. de cât în diua de 23 Iunie,
când s'a asigurat că propunerea pentru capitalisarea, tributului
român va, fi de sigur respinsă.
Mulţi din deputaţi și senatori eraii frte dispuși să introducă în
Corpurile legiuit6re pe o cale indirectă, desbatereaardătâre a unor
asemenea chestiuni și a altora și mai rele, ba chiar să propue respingerea întregului tractat din Berlin și să'l considere ca nul și ne
advenit, dar guvernul ca să preîntâmpine tote aceste agitaţiuni și

să dea timp spiritelor d'a se calma, în diua de 5 Iulie închise sesiunea Corpurilor legiuitore care durase prea mnlt, mai bine de
ș&pte luni. Într'acea qi Ministru afacerilor streine la Cameră și Ministru de interne la Senat, citiră mesagiul tronului de închidere,

prin care Domnul spunea representaţiei naţionale că : «România.

independentă, România priimită în rindul marei familii a statelor
europene, trecea prin grele încercări. Congresul de la Berlin, preocupat de necesitatea d'a da lumii pacea mult dorită, a transigeat
asupra unor cestiuni importante și capitale pentru statele mici, _

dar considerate ca nisce chestiuni de un ordin secundar în privinţa marelor interese europene. În deosebi România, este chemată.
a face păcei lumei sacrificii grele și durerose.
«Acestea le vom putea alina şi pericolele le putem înlătura, inspirându-ne de cugetările și de purtarea părinţilor noștri,eare, numai prin patriotismul, prin înțelepciunea Și prin unirea lor, aii sciut

a feri și păstra ţsra în mijlocul furtunelor și a. resistenţelor celor
mail cumplite. Cunoscând tot patriotismul de care este însuflețită
națiunea în general, și mandatariiei în deosebi, ki am ferma con-

vineţiune că D-v. nu veţi lipsi exemplului strămoșesc, și că, în luminata D-v. înţelepciune și în iubirea către ț6ră, veţi găsi mijl6cele, nu numai pentru a face faţă greutăților presinte, dar și pentru a pregăti națiunei un viitor ferice și măreț.
«Ast-tel printe'o atitudine demnă și prin hotărîri inspirate

de.

o prudenţă pe cât de matură pe atât şi de patriotică, noi vom do-vedi însăși Europei, că România, merită ce-va ma! mult de la Marele Areopag».
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După ce mulţumi representanţilor ţărei pentru concursul ce a
dat guvernului, și munca ce o desfășurat spre

apărarea dreptu-

rilor țărei, şi după ce spuse că nu se îndoia că, acelaş concurs vor
da guvernului atunci când vor cun6sce pe deplin aceea, ce Congresul european a hotărit în privinţa patriei nostre, mesagiul ter-

mina dicend: «La revedere în curînd și D-deit să vă aibă în sfinta,
sa pază».

|
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Acest mesagiii fu privit de t6tă lumea ca o proclamaţiune a tronului adresată naţiunei, și-ca un apel călduros la patriotismul tu -

turor Românilor, pentru a contribui cu toţii la înlăturarea primejdielor ce încă ne ameninţa. EI avu darul să calmeze f6rte mult spiritele, să facă pe toţi să amâne pentru altă dată animosităţile și să
priimescă cu răbdare și abnegaţiune aducerea la îndeplinire a ma-

relui sacrificii ce li se impunea. De atunci încolo perderea Basarabiei fu priimită de toți ca o nenorocire fatală și inevitabilă, și'și
plecară frunţile cu resemnaţiune. Rămase însă în picidre chestiunea israelită; ea mai agită încă cât-va timp spiritele, dar și densa
îu amânată până la redeschiderea Camerilor.
Pe când își da tâte silinţele ca să calmeze întru cât-va spiritele
între Români, guvernul român se hotări să facă 6re-care avansuri
pentru a calma și pe Ruși, care ne sfidaii cu superbia lor din diua
în care se văduse atât de biruitori față cu noi în sânul Congresului. Pentru a * linişti, M. Sa subscrise în diua de 29 Iunie un de- cret ce fu publicat în Monitorul Oficial de la 2 Iulie, prin care
toţi reserviștii contingentului 1870 se liberaii din servicii pe diua
de 1 Iulie, şi peste o lună, la 29 Iulie, se subscrise alt decret, ce
fu publicat în Monitorul Oficial din 3 August, prin care armata

fu pusă pe picior de pace pe diua de 5 August.

Tot pe acea di

tâte comandamentele și serviciile armatei active fură suprimate,

Și toţi comandanții titulari actuali ai acelor unități, precum și oficerii diferitelor state majore și serviciuri fură trecuţi în funcţiele
ce ocupase mai nainte de punerea armatei pe picior de r&sbel,
iar cei de prisos fură, puși în posiţie de disponibilitate.
Într'același timp, adică pe la începutul lui Iulie, D-l Brătianu în-

credinţă pe consulul general Rus că România se va, supune Con-

-
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gresului și se va.sili, pe cât va putea, ca să înlăture ori-ce senţiment,
de ostilitate faţă cu Rusia, și va face tot ce-i va sta prin putință
ca să restabilescă bunele relaţiuni dintre noi și prea puternicul
nostru vecin. Acâstă deelaraţiune produse în cercul rusesc din:
capitală o impresiune atât de bună, în cât în diua de 3 Iulie ba-

ron Stuart merse la Cotroceni şi mulţumi în numele guvernului

săi pentru asigurările împăciuitâre ce i-a dat primul Ministru. Asemeni în qiua de 7 lulie generalul Drenteln veni la Palat și coinunicâM. Sale că corpul al XI-lea
va părăsi România spre a se reînturna în Rusia. In sera dilei de. 3 Iulie, D-l Kogălniceanu comu-

nică M. Sale textul în extenso a! articolelor de la 43 și până la 57

din tractatu! din Berlin privitâre la România, priimit într'acea di
de la Agentul nostru de acolo, și a doua qi D-1C. A. Rosseti merse
a palat şi spuse M. Sale că împărtășea și D-sa părerea D-lui L.
C. Brătianu, că România trebuia să se supue pur și simplu hotărirelor Congresului și să observe cea, mai mare prudenţă.
În nâptea acelei dile se petrecu în Bucuresci un eveniment mîh-

nitor care sgudui întrega ţară și emoţionă pe toți G6menii noștri
politici, chiar și pe dușmani. D-l I. Brătianu rămăsese la palat ca
să lucreze cu M. Sa până la 10 ore din sâră, și la acea oră plecă
spre a se înturna a casă într'o trăsură de birjă condusă de un
musca]. Pe cârd scobora pe șosea panta dintre Cotroceni și Dâmboviţa, care precum se scie e cam repede, fie din causa întunerecului ce domnea pe acea șosea, fie din causă că erati nărăvași, caii
se speriară și răsturnară trăsura în șanțul șoselei și aruncară. dincolo de șanț pe D-] Brătianu care cădu la pămint fără de cunosciință, priimind la cap o comoţiune

multe răni și contusiuni.

cerebrală

violentă.

si mai

Într'acestă, stare fu ridicat de jos de lumea ce sa adunat la.

moment, și dus în apropiere, la casa Dr. Davila care 1 dătu
pri-

mele îngrijiri. Acestă tristă, scire fu comunicată,
M. Sale chiar în
n6ptea acelei dile, ceia-ce, dice autorul notelor
privitore la domnia sa, îl făcu să nu dârmă, t6tă noptea de compătimire
și de însrijire, şi a doua di să se ducă în pers6nă la
locuința Dr Davila ca

să '] vadă și să "1 încurageze, căci D-l Brătianu
era indispensabil

.
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mai mult ea ori-când pentru ţsră întracele momente critice. Din
norocire, de şi rănile fură grave şi comoţiunea, cerebrală forte puternică, totuşi D-sa scăpâ numai cu câte-va dile de suferinţe, cu o
convalescenţă ceva mai îndelungată și cu o slăbiciune care durâ
ceva mai mult.
”
Scirea accidentului nenorocit produse în tote straturile socie-

tăţii o emoţiune f6rte mare. Cu acea ocazie eși la ivelă simpatia
de care se bucura marele om de Stat și se dovedi că D-l Brătianu
era forte popular și fârte mult iubit de mulţime; el era iubit pentru că trecutul sii şi bogata sa experienţă, unite cu faptele sale

din timpul r&sboiului, ai scos la ivelă eminentele sale calităţi și
i-ati creat o situaţiune la care nimeni n'a ajuns și în care nimeni
nu'] putea înlocui. În capitală i se făcu o demonstrațiune monstră,

compusă din mai multe mii de manifestanți care veniră în corpore la locuinţa sa după strada Colţii, în diua în care fusese adus
acasă de la palatul de la Cotroceni, unde fusese mutat din locuinţa.
Dr. Davila, și '] salutară cu urale sgomotose. Tot de odată curse

din tâte unghiurile 'Țărei un adevărat potop de depeși și de felicitări că a scăpat cu dile, la care familia neputând să răspundă, răs-

punse guvernul prin organul D-lui C. A. Rosetti și prin Monitorul
oficial de la 13 Iulie, rugând pe cetăţeni în numele D-lui Brătianu să bine-voiască a, priimj expresiunile sale de recunoscință.
În diua de? Iulie diarele streine aduse în fine coprinsul tractatulul în întregul săi linişti
lui din Berlin publicat în extenso. Citirea
ori-cine că, de și sentipe
convinse
căci
întru cât-va spiritelele,
Europei în afacerile
amestecul
prin
mentul naţional fusese rănit
n6stre interidre, legând recunâscerea independenţei de condiţiunea, d'a introduce în constituţie egalitatea drepturilor civile și politice, totuși demnitatea ţării nu suferise nimic din cauză că România, era, nevoită să se supue voinţei Europei întregi, la cari sunt
silite să se supue puteri mult mai mari ea, ea, spre pildă Turcia și
chiar Rusia, care în Asia a întâmpinat forte multe și însemnate nesuccese, prin urmare sârta României nu era excepţională ci un lot
comun. Afară de acestea, perderea durerâsă a Basarabiei care

apropie pe Rusia de Dunăre, și o face să pue piciorul pe malurile
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ei alături
de densa,a fost împărtășită și de Belgia în anul 1831,
când s'a vădut despărțită de Olanda, Luxemburg și Lemburg, fără
nici o compensație. Cel puţin perderea, nâstră este compensată în-

tru cât-va, prin dobândirea Dobrogei și a gurelor Dunărei, carei
deschide drumul pe mare ca să Și ducă produsele neîmpiedacate
de nimeni în tâte direcţiunele și să dea economiei sale naţionale
0 desvoltare superidră. Aceste desavantagii și avantagii sunt com-

parate, cumpănite și puse în evidenţă faţă în faţă prin nota D-lui

Vârnav Liteanu adresată Ministerului Afacerilor streine
la 4/, lulie, precum și prin altă notă de la '3au Ialie, în care sunt
enume-

rate pe larg tâte fol6sele și pagubele ce vom îndura. Asu pra
acestui
bilanţ D-l Northomb, diplomatul Belgian, s'a rostit dicend:
«Nu e
desonsre d'a ceda Europei, dar e o mare onâre d'a cere şi d'a
reuși
să dobândesci ca Europa să-ţi ecră să cedezi».
Intr'acest timp Rușii începură să, prepare intrarea lor în stăpânirea Basarabiei, și, după cum reese din o notă adresată de
b-l Ko-

gălniceanu la 13 Iulie gerantului Agenţiei nâstre din St.
Petersburg,
cu tote că guvernul român nu priimise încă o copie
autentică și

oficială după
Basarabia aii
pe unde să se
totpe cele de

tractatul din Berlin, totuși autoritățile rusesci din
început să fixeze da lungul Prutului pe teren semne
clădescă locale de pază și punturi vamale, și să alâsă
demult, de și de la 1857 și până acum situaţiunea

comercială și economică s'a schibmat, și prin urmare,
în interesul

populaţiuneide pe ambele mal uri, acele puncte trebuia să
se fixeze

printr'un comun

acord între cele două guverne.

În fine la 26 Julie (4 August) D-l Liteanu

priimi de la D-l de

Radovitz, secretarul Congresului, o notă însoțită
de textul auten-

tificat al tractatului, prin care '] ruga, să transmită
acel act gu-

vernului Înnălțimei Sale Prinsipelui României,
şi prin carei făcea

cun“scut că originalul a fost ratificat de tote
Puterile afară de
Turcia, care n'a putut trimite instrumentele de
ratificare la timp.

Mai "nainte d'a sosi acest act, M. Ș. Domnul,
fiind liniștit prin
atitudinea armatei rusesci care se prepara
serios de plecare, plecă

din Bucuresci în diua de 8 Iulie spre a
se reînturna în Sinaia,
după ce făcu o visită de rămas bun D-lui
Brătianu care se afla tot
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în casa Dr. Davila. După ce termină acea visită și luâ disposiţiuni
ca bolnavul să fie transportat într'un apartament din palatulde
la, Cotroceni unde aerul era mai curat şi mai răcoros, M. Sa se
duse drept la gară, şi de acolo porni spre Sinaia. spre a sta acolo
încă

cât-va timp în repaos în acea

climă dătătore

de sănătate.

Aflându-se acolo, în diua de 12 Iulie subscrise decretul de demobilisarea armatei; tot acolo fiind află că în diua de 9 Iulie D-lGladstone a făcut o critică forte severă în Camera, comunelvr din Anglia Tractatului din Berlin și a dis că : politica Engliterei condusă

de partidul conservator în Congres a vîndut Rusiei drepturile României, iar ca răspuns lord Beasconfield în diua de 6 a apărat re-

sultatele acelui Congres în Camera lordilor, pronunţând un discurs
strălucit, în care a dis că acel Congres a redat Sultanului două
părți din teritoriul ce'i luase tractatul din San-Stefano și a împedecat crearea unui mare imperii bulgar.
Curînd după aceea aaflat că în diua de 14 Iulie, D-l Brătianu,
după ce a petrecut şese dile la, Cotroceni și o di a casă la sine, a

putut. să sufere transportarea sa până la Florica unde s'a simţit
cu mult mai bine,și că peste câte-va dile a plecat la Marienbad
„spre a face o cură de. câte-va săptămâni. A mai allat că la 17 Iu-

ilie armata austriacă a început să ocupe Bosnia şi Herţegovina, dar
că de la primul pas ce a făcut într'acele provincii a fost întâmpinată de o vie reşistenţă din partea populaţiunei turcești, care a

început să se opună la ocupare cu arma în mână. Mai
diua de 18 Iulie Rușii aii început să evacueze România
xios, că aii început să plece din tâte părțile și să ridice
răniți din spitalele din lași, spre a se reînturna în Rusia,

află că din
în mod seultimii lor
și că chiar

general Drenteln a început să se prepare ca să părăs6scă Bucu-

rescii. Mai află că în țară domnea un calm absolut și că numai
diarele din oposiţie se încercaii să distrugă autoritatea guvernului prin nisce atacuri violente.
Pe când oposiţia îl insulta, guvernul român împreună cu Domnul țărei se ocupaii cu stăruință ca să aducă cu un moment mai
curând pacea în ţâră și să restabilescă bunele relaţiuni cu t6te puterile Europene. Animat de acestă dorință, M. Sa Domnul priimi

în diua, de 24 Iulie pe colonelul Fălcoianu, care % supuse o relaţiune privitore la fruntaria Dobrogei, și "i împărtăși convingerea
sa că o fruntarie despre Bulgaria fără posesiunea Silistrei era expusă la o mulțime de pericole și de neînțelegeri, din causa, posițiunei teritoriale ce ocupa acel oraș, chiar fiind lipsit de fortifi-

caţiile ce încă erai în ființă (cum se găsesc și adi în 1903, ba încă
reîntărite). După aceea aflând că pe la 26 Iulie, Austriaciă ai reu-

șit să ocupe Bosnia şi Herţegovina aprâpe în întregimea sa, în
urma, unor lupte fârte sîngerâse ce ati susținut, nu numai cu popu-

laţiunea armată, dar chiar și cu oștirea regulată Turcă ; vădând
că pacea se restabilea pretutindeni, M. Sa, în diua de 28 Iulie, lucrâ,
cu Ministrul de r&sboii, și hotări ca pe diua de 5 August să pue
armata, pe picior de pace, să ţie pe cea permanentă de o cam dată
concentrată la Pitesci, iar reservele și armata teritorială să le
desconcentreze spre a fi trimise fără de întârdiere pe la. vetrele
lor. Asemeni hotări ca în Dobrogea să trimetă, când România va

intra în stăpânirea sa, regimentele 4, 5 şi 7 de linie și al
2-lea de

roșiori, care va-ţine garnisâna pe lângă fruntarii, și va păzi linia
de graniţă până ce se va forma un noă regiment de cavalerie care.

va îi permanent și special pentru

de al treilea regiment permanent
călărași.
+

Dobrogea, și va purta numele

de cavalerie şi al șeptelea de

XVIII.

Luarea Basarabiei în stăpânire de către Ruși,
Din tâte câte am spus în capitolul precedent reese lămurit cum
că România era ferm hotărâtă d'a se supune tractatului din Berlin,
că era dispusă să facă cele mai'supreme sacrificiuri pentru ca să

contribue la restabilirea păcii şi că vrea să se supue imperiosei
necesităţi cu aceiași abnegaţiune și jertfe cu care a contribuit d'a
grăbi terminarea r&sboiului și d'a eși creștinătatea biruitâre. Cu
tote-acestea opiniunea publică din centru şi apusul Europei nu fu
mulțumită.

Acea opiniune publică, condusă de marea finanţă israelită, de-

diarele cele mari europene, în majoritate conduse și scrise de evrei, prezum și de prea puternica asociaţiune numită Alianţa Is-—

raelită universală, vădend că D-l Gladstone a criticat traciatul de
la Berlin care a vândut Rusiei drepturile României, vădend de asemeni că diarele franceze ai publicat o scrisâre a lui Louis Blane

prin care critica, şi ataca cu violență tractatul din Berlin pentru
nedreptatea, făcută României, de temă ca să nu vadă acel tractat

cădut în desuetudine în
drepturiciviie și politice
și prin un mare număr
la îndeplinire a tuturor

ceea ce ne privea, și pe evreii s&i lipsiţi de
ce doreaii, începu să ne atace cu violență,
de giare să câră aducerea cât de curînd
clauselor din tractatul din Berlin.
&
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Pentru ca, să facă un început de punere
în execuţiune a unora
din clausele acelui tractat, mai cu s&mă
în ceea ce privea, chestiunea Basarabiei și a Dobrogei, M. Sa
se hotărt ca să trimâtă pe
D-l M. Kogălniceanu în misiune specială
la Viena, Paris și Berlin
ca. să ohţie: 10 Ca orașul Silistra să fie
coprins în teritoriul cedat
României, pentru a da țărei într'acel
punct o fruntarie sigură și
un cap de pod convenabil unei treceri
lesnici6să, peste Dunăre, și
20

ca Puterile să trimită în România, nu
Miniștrii residenți

ca la
Curtea, unui Stat de a treia mână, ci
Trimiși extraordinari şi Miniștriă plenipotenţiari ca în Belgia,
Olanda, Suedia, Danemarca,
“Grecia, Portugalia ete.
Congediul necesar îl fu acordat
în diua, de 8 August și în locul
D-sale r&mase ca. Ministru ad-in
terim la Externe D- 1, Câmp
ineanu.

D-sa plecâ chiar în sâra. acelei dile,
se duse mai întâiă la
Viena, unde avu dese convorbiri
cu contele Andrassy şi chiar o
audienţă la Împăratul, se duse la,
Paris unde conferi în maj multe
rinduri cu D-l de Wadington, şi
se mai duse şi la Weinburg, unde
deie tatălui M. Sale o scrisâre de
introducere și avu iarăși o importantă convo
rbire, negreșit despre acele
ași două

puncte. După
tâte aceste strapaţe și convorbiri,
D-sa la 2 Septembre se reîntorse
în ţară, cu un resultat nu tocmai
mulțumitor. În privinţa primului

punct

n'a putut să obție nimic

, cererea fiind tardivă, căci
după
spusa diplomaților ce a consultat,
Congresul s'a închis și altă cale
de înțelegere

între puteri și de hotărîre care
să impue o cedare de
teritorii nu mai exista. În ceea-ce
privea al doilea punct a reușit

ca Austria să trime

tă imediat, și cele alte Puter
i după ce vor recundsce independenţa, trimiși
extraordinari și Miniștri plenipotenţiari, în loe de Miniștri resid
enți.

Tot pentru ca să calmeze
spiritele, D-] Kogălniceanu
în diua
de 1/3 August, cu o di mai
nainte d'a pleca, trimise
Agenţ
ilor
săi
Diplo

matici o notă circulară prin
care

învita să, comunice Puterilor, că guvernul român
a priimit abia de curînd
comunicaţia,

“tractat, atât în situațiu
nea, teritorială, Cât și în
regimul politie al
României, va fi în curina

Supus examinărei Corpurilo
r Legislative

-
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care vorfi convocate peste scurt timp. Nu e euuputințăi însă ca să se

adune Deputaţii și Senatorii imediat, pentru că, într'adâstă epocă

de vacanță parlamentară, representanțiițărei erai, sai risipiţi prin

interiorul ţărei și ocupați cu munca câmpului, saii duși în str&inătate. Afară de acâsta Președintele Consiliului era, încă reţinut pen-—
tru cât-va timp afară din Bucuresci spre a se restabili de urmările
primejdiosului accident a cărui victimă a fost de curind. Progresele ce face restabilirea sănătăţii sale va grăbi reînturnarea sa:
«Pelângă aceste piedeci elementele unei apeciări esacte şi definitive în privința priimirel teritoriului dat României
nu sunt încă.
complecte, și linia de hotar dintre Dobrogea, și Bulgaria nu e încă.
trasă, ba chiar sunt dificultăţi care pot provoca neînţelegeri în:
privinţa fixării acelei linii, dificultăţi care s'ar înlătura numai prin

dobândirea Sihstret, pe care guvernul român a cerut'o de la echitatea Europei. Prin urmare nu e încă în măsură să supue repre-.
sentaţiei naționale în termeni preciși chestiunea, asupra căreia va.
fi chemată să se pronunțe.
«Până când va putea să îndeplinâscă tote angajamentele cei sa.
impus, guvernul român, ca gagiii de supunere față de puteri, a [icențiat reservele și milițiile și a restabilit armata pe picior de pace.
Între același timp satisfacerea şi aprobarea generală ce a întâmpi-nat acestă măsură în întrâga ţ6ră, e o dovadă ne îndoisă că ț6ra.
întregă e bucurâsă să revie la, o situaţiune normală, chiar cu pre—

țul durerâselor sacrificii ce i s'a impus, și că e de prevădut că parlamentul român, invitat imediat după întrunirea, sa, va delibera.
asupra iractatului din Berlin, și ca fidelă expresiune a sentimentelor naţiunei, se va înclina cu resemnaţiune înnaintea voinţei colective a Europei».

Pentru a, face un început de execuţiune a celor ce a promis în
nota dată mai sus în resumai, guvernul român

numi o comisiune

compusă din Colonel Barozi, Colonel Dona și Locotenent-Colonel
Murgescu, care să examineze harta thalvegului brațului Chiliei și a.
gurei Stary-Stambul, spre a vedea și examina dacă mai era nevoe

d'a se numi o nouă comisiune de delimitare între Rusia și România, în conformitate cu'art. XIV din tractatul din Berlin. Acea co-

-
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misiune își depuse raportul în diua de 12 lunie şi opinâ că atât
“textul cât și planurile autentice

ale Comisiunei europene a Du-

„nărei relative la gureie și insulele acestui fluviii, erai îndestul de
clare, prin urmare nu mai era necesitate de o comisiune de delimitare pentru a trage la faţa locului linia de demarcare.
Cu o di mai nainte de priimirea acestui raport, Baron Stuart,
Consulul general al Rusiei din Bucuresei, conformându-se ordi-

nului priimit direct de la D-l de Giers din St. Petersburg, trămise
în giua de 11 August Ministerului afacerilor streine al României, o
notă prin care'i făcea, cunoscut că tractatul din Berlin a intrat în
deplină vigore, prin schimbul ratificărilor, șilînvita să

facă cu-

noscut modul de procedare ce va adopta guvernul român pentru a pune în execuţiune decisiunea tractatului din Berlin în privinţa,
lăsărei Basarabiei în stăpânirea Rusiei. «Împăratul ar dori, adaogă.
Baron Stuart, ca ea să se facă într'acelaşi mod în care sa cedat
Moldovei în 1857, și a nume: 10 Guvernul român să numâscă un
„comisar care să stabilsscă noua linie de hotar, în acord cu un co-

misar rus; 20 E] să numâscă delegaţi speciali care să restabilâscă

în tâte detaliele, cu concursul! delegaților ruși, starea, de mai na-

inte, și să predea, autorităţilor rusesci teritoriul, precum și afacerile sale financiare, administrative și judecătoresci. Aceiași delegați ar putea să ia şi Dobrogea în priimire. 30 Odată ce înţelegerea,

va fi stabilită în privinţa acestor diferite puncte, se va fixa un termen în care noua frontieră va fi ocupată de trupele rusesci.
«Până, ce guvernul român va putea să numâscă comisari speciali și să, procedeze la aducerea. la îndeplinire a punctelor citate
mai sus, guvernul rus va trimite în Basarabia funcţionari ruşi învestiți cu funcţii administrative și judecătoresci care, în înțelegere
cu cei români, să ia cunoscință despre mersul afacerilor
si despre modul transmiterei atribuţiunelor lor în resortul
ce'i privea.
«Guvernul român va aprecia de sigur importanţa,
acestei lichi-

daţiuni generale care vainfluenţa, frte mault asupra
viitOrelor relaţiuni dintre ambele părți ; mai ales că Împăratul,
fără să pă-

streze cea, mai mică amintire de regretabila
surrescitare care a,

turburat în ultimele timpuri raporturile nâstre
mutuale și ait mâh-
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nit forte mult pe adevărații amici ai României, este gata a relua,

bunele raporturi tradiţionalecu acestă ţeră, care raporturi par fi
trebuit să, sufere nici cea. mai mică'atingere. 'Trebue însă ca gu-

vernul român să dea. dovedi prin fapte și disposiţiuni viitore că

profită înnaintea, tuturor de ocaziunea prezentă pentru a determina, prin modul săii de procedare, atitudinea ce va păstra guver-

nul imperial faţă de el».
_
Mai nainte d'a răspunde la acestă notă în fond semeţă și dictatorială, ba chiar şi ameninţătore, însă îmbrăcată cu aparenţa, unor

mustrări părintesci date de un bun și sincer amic, D-l 1. Câmpi-

neanu, Ministru ad-interim al Afacerilor streine depeșâ D-lui Kogălniceanu la Viena, comunicându-t în resumat conţinutul acestei note. După ce priimi răspuns de la D-sa cum că propunerea.
Consulului rus era. relativ satisfăcătâre, pentru că. cruța pe Ro-

mânia, de durerosa necesitate d'a oferi ea însăși Basarabia Rusiei, şi după ce D-l Brătianu îi comunică de la Marienbad că ar
fi bine ca funcţionarii Români să se retragă din cele trei județe
perdute fără de nică o formalitate, de îndată, ce vor veni cei ruși
ca, să % înlocuiască, D-sa în diua de 25 August răspunse Consulubunele
lui Rusesc că România era forte bucurosă să restabilsscă

ca
relaţiuni cu Rusia, a căror necesitate ea o resimte mai mult
oră-cine, ca una ce are cea mai mare

necesitate ca pacea în O-

ce pririent şi în Europa să fie restabilite cât de curând. In ceea
ea e
Rusiei,
vesce chestiunea transferăril Basarabiei în stăpînirea
în ori-ce moment

la disposiţia guvernului imperial, dar crede că,

procedarea propusă în privința modului predărei, ea pote fi su”
pusă unei notabile simplificări. D-sa crede că instituțiunea unel
comisiuni internaţionale însărcinată să fixeze linia de delimitare
la
dintre ambele ţări, va, avea ca rezultat o întârdiere simţitâre
[i
ar
că
și
Berlin,
din
punerea în aplicare a, art. 45 din traciatul
cursul.
de
parte
o
chiar de prisos, frontiera fiind naturală, trasă de
Stary-Stambul.
Pratului, iar de alta. de Braţul Chitiei și de gura

subscrie
E mai preferabil d'a. se numi un comisar general care să
specialicare
delegaţi
câți-va
şi
precum
protocdlele ce se vor încheia,

şi care, în
să predea diferitele branșe administrative şi judiciare,

256

concert cu delegaţii Ruși, ar da și priimi servicii, arhive, dosare
etc. și ar pune tâte serviciile publice la disposiţia autorităţilor rusesci. 'Tote aceste modificări și manieră de procedare e inspirată.
guvernului român de urgenţa, cu care cabinetulimperial, dupăcum
reese din nota priimită, cere ca să se accelereze îndeplinirea formelor necesare la luarea în posesiune a Basarabiei de către autoritățiie rusesci».
În urma, trimeterei acestei note, D-l Nicu Catargiu, fost Prefect
de Covurlui și fost comisar regional pe lângă trupele rusesci, fu

numit Delegat general al României pentru predarea Basarabiei.

Mai "nainte da priimi acest răspuns, adică la 15 August, baron
Stuart comunică Ministrului Afacerilor streine român că M. Sa
Împăratul la numit Ministru resident în România, și că " va trimite în curând noi scrisori de creanță, de astă dată adresate de
la Suveran la, Suveran. Printr'acest act Rusia recunoscea în mod
solemn independența României. La acestă comunicare Ministru
român răspunse în diua de 21 August, felicitând pe titular de noul
titlu ce a dobândit și comunieându-i că va cere ordine de urmare
de la M. Sa, de îndată ce va priimi copii după scrisorile de creanță. Acele copii sosiră după intrarea Rușilor în stăpânirea Basara_biei și tocmai la 16 Octombrie Baronul Stuart presintâ M. Sale.
Domnitorului scrisorile sale de creanţă ca Ministru resident.
Guvernul rus păru mulțumit cu propunerea română și chiar:
dispus să simplifice formalităţile de luare în stăpânire, dar popu-

laţiunea rusă aţițată de panslavişti şi de organele lor erati nerăbdătore d'a vedea cu un moment mai curind înfrintă cerbicia Ro-

inânilor care le făcuse atâta sânge răi prin opunerea,
lor ce reușise în parte, căci a silit pe Rusia să implore sprijinul
Europei și

să priimescă din mâna ei
puterea amenințărilor lor,
vestigiii al tractatului din
pentru ca să silescă mâna

aceia ce denșii vrea să ia numai prin.
și tot de o dată să vadă nimicit ultimul
Paris. Acea opiniune publică rus6scă,
guvernului rusesc d'a ne forţa să gră-

bim predarea, publică în Mesagerul Odesei și în Diarul
de St.

Petersburg articole alarmante, prin care spuneai
lumei rusesc,
că Basarabia ar fi cădut în anarhie, că autorităţile
române ar fi.
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părăsit-o, că populaţiunea. d'acolo ar fi rămas pradă brigandilor
Și că Ocuparea acestei provincii cu trupe rusesci, chiar mai 'nainte:

d'o predare în regulă s'ar fi impunind.
Pentru a liniști spiritele, guvernul Român publică în Monitorul Oficial dela 8 Septembre, un comunicat, prin care desmințea,
tote acele sciri falșe, prin care făcea cunoscut cum că un bandit.

din localitate, anume Grozescu, a fost prins cu may totă esta sa,

că puţinii ce aii mai rămas

sunt urmăriţi de poteri numerose, și

că funcţionarii români sunt și vor stala posturile lor până ce vor fi
înlocuiţi cu funcţionari ruși. Cu totă acâstă desminţire, diaristica.
rusă și-a ajuns scopul, ea alarmâ opiniunea publică, nu numai pe

cea rus6scă, pe care opunerea Românilor de mult o alarmase, ci și
pe cea din centru și apusul Europei, care deja, se mai alarmase pe

nedrept și a dat, câștig de causă Rușilor, fără ca ej să aibă dreptate.
Între diarele care cerea cu insistență României aplicarea tractatului din Berlin, erai Și diarele austriace, care mai 'nainte ne îndemnase la nesupunere. Guvernul român, fiind pus din noi în cu-.
noscinţă de către Agenţii săi, mai trimise în diua de 28 August acelor Agenţi încă o notă circulară, prin care i însărcina să comunice.

Puterilor pe lângă care erait acreditaţi, «că guvernul Român, față.
cu înnaltele hotăriri ale Puterilor semnatare tractatului din Berlin, privitâre la România, și faţă cu insistenţele guvernului rus d'a.
executa cât mai curînd stipulaţiunele dintr'acel tractat, s'a vădut
silit d'a se ocupa de cheştiunea predării Basarabiei române Rusiei,
și d'a lua măsuri în consecinţă. În urma luări! acestor măşuri, a comunicat representantului Rusiei, că ţinea la disposiţia guvernului
imperial teritoriul, al cărui abandon e impus României prin voința.

colectivă a
«Ast-fel,
condiţiunile
nei române

Europei și prin forţa majoră a împrejurărilor.
ori-cât de durerâsă va fi pentru România câte-va din |
tractatului din Berlin, şi cu tote că dorinţele naţiuexprimate, fie prin voturile Corpurilor legiuitâre, fie

prin actele ce ai presentat şi cuvântările ce aii rostit delegaţii săi

în Congres, n'a fost ţinute în semă, totuși guvernul român se va.
conforma resoluţiunilor supreme ale Europei, şi e hotărit ale executa cu un spirit de deplină lealitate.
V,

V.

-

17
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«Cu speranţă că sforțările ce a dă România. d'a fi considerată
în viitor, cum a fost și în trecut, ca un element de ordine şi civilisaţiune, în calitatea sa de intermediar între occident și orient,
că va bine-merita încrederea Înnaltelor Puteri, că va fi îngăduită
să 'și reia avântul desvoltărei sale, potrivit cu situațiunea sa materială și morală, și că va dobândiun noi titlu la solicitudinea și
buna-voinţă a Puterilor Europene, gguvernul român a procedat de
acum la execuţiunea reală a tractatului din Berlin și a luat tote
disposiţiunile pentru convocarea, și întrunirea Corpurilor legiuit6re care vă avea loc în dia de 15/2, Septembre 1878».

_

Cu două qile înnainte, adică la 26 August, D-l Câmpineanu a

depeșat însărcinatului de afaceri al săii din St. Petersburg, comu-

nicându-i că România ţinea Basarabia la disposiţia guvernului imperial, dar că nu vedea nici de loc necesitatea, unei comisiuni de
delimitare, noua, frontieră fiind naturală şi clar designată prin art.
45 din tractatul din Berlin. «Sunt de ajuns, adaose D-sa, delegaţi
speciali pentru transmiterea servicielor administrative și judecătoresci».

Pentru ca să aducă la îndeplinire promisiunea făcută, M. Sa subscrise în qiua de 29 August la Sinaia decretul de convocare a Corpurilor legiuitore pentru diua de 15 Septembrie, șila 30 serbâ, printrun servicii divin oficiat în monastire în presența M. S. și a casei
Sale, prima aniversare a luărei Griviței. Asemeni de solemn se serbâ acea aniversară în Bucuresci ca și în totă țâra. După serviciul
divin M. Sa adresă Ministrului de reshel o depeșe în care dise :
«Este astă-di un an de când armata nâstră prin avântul şi vitejia, ei acoperea
drapelul român cu glorie și punea adevărata temelie a mărirei patriei. Salut

dar cu resfect memoria tuturor acelora care în acea di memorabilă şi-a văr„sat sângele pentru ţcră cu devotament, și adreseză căldurâse rugăciuni pentru
repausul sufletelor lor. Țâra le e datâre recunosciinţă că prin viaţa, lor, aii asigurat victoria şi i-ai sigilat, independenţa. Nu m& îndoesc că armata vă fi
gata, în ori-ce ocaziune să urmeze exemplul lor, şi vă rog decă, să fiți pe lângă.
dînsa, în acestă qi aşa de scumpă inimei mele, interpretul celei mai viue sende domnâsca mea solicitudine>.
timente de iubire, și să o încredințaţi

La acestă depeșe general Cernat răspunse că: armata nu va

uita nici-odată strălveitele succese câștigate sub brava conducere
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a M. Sale, nici pe acei bravi care udară cu sângele lor văile Plev-

nei, pentru ca, să potă filfii d'asupra lor stindardul independenţei
Statului român.

Bărbăţia cu care ei sai luptat şi abnegaţiunea.

cu care ei ai murit, vor rămânea neșterse în inimele camaradilor
lor. Acest exemplu

va servi de normă armatei în tote ocaziunile,

corespundend așteptării M. Sale și devizei ei d'a, muri pentru patrie și Domnitor.

în sera acelei dile la 51, d.a,, N. S. merse la baracele companiei de vînători ce ţinea, arnisâna iîn Sinaia, în timpul șederei
sale acolo, și după ce le visitâ cu deamănuntul, luâ prinzul împreună cu €i, și la sfîrşit le ţinu o cuvîntare înflăcăritâre și b&u un pahar în sănatatea, armatei și în special a vînătorilor eroi de la Griviţa. Într” același timp în capitală și în întrega. ţară acestă di me-

morabilă se serbâ cu multă solemnitate, iar în Bucuresci, DA C.
A. Rosetti după ce trecu în revistă, în locul ministrului de r&sboii care era bolnav, compania de paradă, rosti acelei companiei
ce dăduse onorurile la Mitropolie o cuvîntare înflăcărătâre.

Tot într'acea di M. Sa adresâ Țarului Alexandru la Livadia depeşa, următâre :
<Hugăm pe M. V. să bine-voiască a priimi căldurâsele nâstre urăui, cu ocadiunea onomasticel sale. Acâstă di va remânea d'a pururea, gravată în înimele n6stre și ne va reaminti momentul solemn în care armatele aliate și-a
vărsat sângele în facia grâsnicelor întăriri ale Plevnei. Acestă, di de frământări și neliniște coronată de un succes strălucit, a fost transformată prin bravura trupelor într'o dată istorică memorabilă, și a adăogal o nouă strălucire
serbărei M. V. Rog pe Prea Puternicul să continue a proteja preţiosele dile ale
M, V. precum le-a păstrat în momentele de supremă primejdie în cursul ultiznului răsboiă».

La, acestă telegramă Țarul a răspuns prin următorea depeşă:
„ «Priimiţi mulțumirile mele cele mai sincere pentru felicitările și urările ce
"mă faceți. Da, acestă di de mari frămîntăză din anul trecut, a fost încoronată,
printr'un strălucit succes, pentru care avem de ce să mulțumim lui D-dei, în
” diua amintitâre epocei glori6se în care bravele nstre armate își vărsară sângele pentru aceiași causă sântă. Vă trimit pentru voi și pentru toți bravii voştri
care aii fost la Plevna medalia mea de răsboiă acum terminată. Sărut mânele.
Princesei și mă recomand amintirei sale>.
-

*
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În aceiași qi M. Sa priimi de la Marele Duce Nicolae cu data
Bobrov, depeșa următore :
În diua aniversărei a dilei memorabile a luptelor de la Plevna, unde ambele
nâstre armate pentru prima 6ră s'aă luptat împreunăsub ordinele tale, şi împreună aii luat prima redută de la Griviţa, nu mă pot opri fără să "ți mărturisesc încă o dată întrega mea recunoscinţă pentru timpui în care am avut on6-vea să am sub ordinele mele juna, ta, armată care cu acea ocazie s'a arătai.
demnă de tînărul ei Domnitor, care a condus'o el însuși pentru prima 6ră, la.

botezul focului. Permiteţi-mi, ca unui vechii amic, d'a vă îmbrăţișa din t6--

tă inima, pe tine și pe Elisabeta, Mii de complimente tuturor acelor ce-și aduc.
aminte de mine».

La acestă depeşă, M. Sa răspunse în chipul următor :
«Am fost forte vii atinșă de frumâsa Ta telegramă plină de amintiri afectu6se. Într'acele dile decisive pentru întregul nostru viitor, s'aă format nisce legături nealterabile între noi, care am împărţit primejdia, suferința și onorea.
Noi n'am încetat d'a vorbi de tine în decursul acestei dile memorabile. D-deii
să ne acorde o di de fericită revedere. Elisabeta, te îmbrăţișeză că și mine în

mod cordial, şi toți sunt fârte simţitori pentru amabila Ta amintire».

Acest schimb de depeși într'o di atât de memorabilă ar fi părut forte firesc şi chiar atingător, căci reamintea Românilor nisce
fapte întradevăr memorabile și niscee dile epocale în care, orcât ar tăgădui adi istoriografii ruși, armata română prin eroismul
săi a jucat un rol hotărttor ; dar într'acele momente în care se
pregătea r&splătirea, acestui fapt memorabil şi a. altor multe ca
el prin ingratitudinea cea mai uriciosă, și chiar unică în istorie:
desmembrarea aliatei de un mădular din corpul său, hrăpirea, Ba-.

sarabiei chiar de tovarășiul săii care “i jurase credinţă, acest.
schimb de depeși dulci și afectu6se păreati'mai mult cu o ironie:
crudă de cât cu o expresiune a unui cald sentiment.
Nu părură alt-fel nică depeşele următâre. La 1 Septembre M.
Sa telegrafie Ţarului următorele rînduri :
«Exprimând M. V. mulţumirile mele cele mai
memorative ce aţi bine-voit a ne conferi, mie și
alături de viteza Vâstră armată, rog pe M. V. să
” imperiale ce am avut ondre a comanda înaintea
»

sincere'pentru medaliele co-.
trupelor mele care s'aă luptat.
'mi permită a trimite trupelor:
Plevnei, Crucea, Trecerea Du--
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mări, Ași fi torte fericit dacă aşi vedea-o puztată şi de M. V. precum și de Marii
Duck. Elisabeta e forte atinsă de amabila amintire a M. V.>.

Împăratul a răspuns ast-fel :
V 6stră comemorativă a Trecerei
«Priimesc cu plăcere şi recunosciință Crucea
Dunărei şi, V& mulţumese în numele tuturor membrilor familiei mele şi a bra“velor mele “te upe cărora le destinaţi. Sciă că gândirea nâstră. a tuturor a fost
la fel întw'aceste triste dar gloriâse aniversări care n'aii fost încoronate cu un
deplin succes de cât în qiua de 28 Noembre. Bine-cuvintarea divină să se re“verse asupra ambelor nostre ţări pentru ca să prospereze în pace.

-

Pe când la Bucuresci politeţa juca acestă comedie sinistră dar
indispensabilă, la Viena, tot în diua de 1 Septembrie, D-1M. Kogălniceanu fu priimit de către Împăratul Franţ Iosif în audienţă,
şi dobândi încredințarea că Miniștrii plenipotenţiari România va

avea, dar pe Silistra nu. După acest răspuns, ne mai având de ce să

zăbovâscă, D-sa plecâ chiar într'acea di din Viena, și a doua qi fu
în Bucuresci. În diua de 2 Septembre M. Sa în persână începu să
distribue soldaţilor din garnisâna Sinaiei, medalia

< Trecereă Du-

nărei». În diua de 9 Septembre Consiliul de Miniștri conferi M. Sale
în: mod oficial titlu de Alteță

Regală, pe care M. Sa îl priimi cu

bună-voinţă, și apoi la 13 Ministru afacerilor streine comunică acestă decisiune Puterilor prin agenţii sti diplomatici.

Încetul cu încetul dilele triste, qilele hotăritore care aveai să

sgudue întrâgă eră, începură să se apropie pe nesimţite și să misce

din noi opiniunea, publică. La 12 Septembre M. Sa Domnul, părăsi
Sinaia spre a se reînturna în Bucuresci, și făcu drumul de acolo
şi până la Câmpina în trăsură, iar de la Câmpina iîncoa cu irenul,
şi sâra ajunst în Bucuresci și luâ, reședința la Cotroceni. A doua di

priimi de la colonelul Fă Jeoianu, care a mers pe teren, detalii privitârela fruntaria Dobrogei și asupra dificultăţilor ceva întâmpina
comunicaţia, cu noua provincie din causa posesiunei Silistrei de
către Bulgari; apoi în diua de 14 subscrise mesagiul tronului, și în
diua de 15 se deschise Corpurile legiuitâre, dar nu de către M. Sa, .
în pers6nă, ci de către D-l Kogălniceanu, care în lipsa D-lui Brătianu, citi mesagiul tronului înnaintea Camerilor întrunite. laţă în
extract părţile cele mai esenţiale dintr'acel mesagii :
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După obicinuitele cuvinte de. întroducere, mesagiul dice
:
«Guvernul mei a priimit de la Președintele Congresului
actul
- oficial al Tractatului din Berlin. Asemenea guvernul
imperial al
Rusiei ne-a invitat în mod oficial de a ne conforma
hotărirei Europei. Ministrul meti vă va comunica, aceste acte.
«Europa a introdus România în familia statelor
independente,
înnapoindu-i -gurele Dunărei și întindându-i posesi
unile până Ia
mare. Tot odată însă marele tribunal a chemat Român
ia la un dureros sacrificii, la cedarea judeţelor nâstre de
peste Prut.
<Nu există Român, de la Domn

până la, ultimul c&tăţean, care

să nu deplângă deslipirea unei părţi din păment
ul strămoșesc decretată de Europa ! Însă pe lângă acestă durer6s
ă, simţire, D-v. ca
mandatari ai naţiunei, ca bărbaţi matori,
ca patrioți neclintiţi,
aveţi dreptul și datoria de a privi și de a cumpăn
i cu sânge rece
grelele împrejurări în care ne aflăm, și așa de
a lua o hotărire care

să nu ne compromită presentul, ci chiar
să asigure viitorul ţărei

n6stre.
«Energia naţiunelor tari se dovedesce
în timpul ispitelor. Energia

nostră, dar, în loc d'a o îngenuchia
înnaintea restriștei să o îndoim prin experiența, dobândită, că
putem compta pe noi înșine,

săo oțelim prin unirea nâstră și săo desvol
tâm într'o continuă stăruire de a vindeca rănile patriei, ca, așa
să dovedim lumei vitali-

tatea naţiunei latine de la gurile Dunărei,

|
«După ce am dovedit lamei pe câmpul de
onre că braţul care
a purtat sapa scie a purta și arma, să
ne punem cu toţii la lucru
Și să facem pe toți fiii ţărei de a se bucura
de bunurile păcii.

«Ast-fel vom fi în drept să dicem
Europei că România merită,
maj mult de la marele Areopag, că
ea, țiind sâmă de grelele împrejurări în mijlocul cărora, s'a. subscr
is tractatul din Berlin, nu
despereză, de viitor. Din contră să
avem statornica credinţă că
ceea ce rivalitatea intereselor și necesit
ăţile momentului nu ne-ati
dat astădi, mâine ni se va da de
către dreptatea mai bine luminată a Europei.

«Cât pentru Mine vă declar

că binele și răul ce ating acestă ţâră
care este a Mea, Mă ating și pe Mine!
Bucuria ci este bucuria Mea.

.

ă
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durerile ei sunt durerile Mele ! ori-care va fi hotărîrea D-v. acesta,
va fi hotărirea Mea! Așa dar, D-nii Mei, cumpăniţi împrejurările
cu seriositate, cu sânge rece, cu prevedere politică. Luaţi exemplu
de la strămoşii noştri, care în timpuri mult mai grele de cât cele
ce petrecem, n'aii disperat de viitor şi ne-ati păstrat o patrie.
«Ori-care a fost hotărîrea Europei, ori-cât de durerose sunt pentru noi consecinţele acestei hotăriri, să avem o convincţiune, pe

care să o păstrăm cu fruntea sus: convincţiunea că ne-am făcut
datoria, că puterea morală a României a dobândit un bun, pe care
nică chiar adversarii noștri nu ni-l pâte contesta; acest bun este
buna-voinţa guvernelorstr&ine, este stima, naţiunilor fără,osebire».
Tot întracea di fu publicat decretul substris ia 11 Septembre
prin care D-l |. Bălăceanu era numit trimis extraordinar și ministru plenipotenţiar al M. Sale pe lângă Împăratul Austriei, Rege
al Ungariei. A doua qi la 16 Septembre reintră în capitală M. 5.
Dâmna viind de la Sinaia, și după ce 1 se făcu o priimire entusiastă la gară, merse la palatul de la Cotroceni unde perechea
Domnâscă își reluâ reşedinţa fiind încă cald în Bucuresci.
Caumerile nu intrară imediat în discuțiunea, chestiunei ardătore

a lor, ci,
care a provocat convocarea unei sesiuni extraordinare

fiind părerele prea, mult împărțite, de o cam dată se'ocupară în
şedinţă publică de chestiuni “curenteși secundare, iar în concifel
liabule particulare ţinute prin biblioteci și secţiuni, își dătură
să
de fel de păreri asupra soluţiunei celei mai nemerite ce trebuiai
Guverpropuse.
le
soluţiune
tote
adopte, şi discutară cu aprindere
prinnul și partisanii săi cei mai devotați fură de părere să adopte
hotărirei
supune
se
că
tun vot o moţiune prin care să declare
subCongresului. Acâstă moţiune, nefiind lege, n'avea nevoe să fie
legisscrisă de M. Sa și promulgată ca, ori-ce lege, iar ratificarea
târdii,
lativă a preschimbărei fruntariei rămânea să se facă, mai

conform Constituţiei, de către o constituantă. Membrii oposiţiei
susţineaii ca cu ori-ce preț; să respingă tractatul în totă întregimea
sa şi să lase pe Europa ca să | aplice cu forța dacă va putea, iar așa

dişii amici ai guvernului însă independenti, susţineaii ea Camerile

să se declare necompetente, căci fiind vorba de rectificare de frun-
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tarie, era necesară convocarea imediată a unei consţituante, prin,

urmare Carmerile să invite guvernul ca să facă formalităţile necesare pentru convocarea acelei constituante, care să modifice art. 2
dinconstituţie, prin urmare o amânare decel puţin șese luni, ceeace era peste putință față cu impaciența Rusiei și îndemnurile Europei întregi.

-

Venirea D-lui Brătianu de la Marienbad puse capăt acestor discuţiuni sterile și neterminabile. D-sa sosi în capitală la 23 Septembre încă slab dar pe deplin vindecat și cum sosi merse la Cotroceni și dădu M. Sale, într'o audienţă ce i s'a acordat, raportul
despre

convorbirile ce a avut

abandonarea Basarabiei și
tracea, i general Drenteln,
sintă M. Sale pe generalul
M. Sale că a fost numit șef
tersburg.

cu

diferiți Omeni

politici despre

resolvarea chestiunei Orientului. Înavând să plece la St. Petersburg, preNikitin înlocuitorul săi și comunică
al vestitei Secţiei a III-a din St. Pe-

Tot în diua de 23 Septembre D-l M. Kogălniceanu, Ministru al
afacerilor streine făcu în Adunarea Deputaţilor propunerea d'a
se
numi O comisiune care să ridigeze un proect de încheere în
pri-

vinţa. Basarabiei, în virtutea căreia guvernul să p6tă s'o abandone

Rusiei, fără a interveni un proect de lege care să fie votat și
pro-

mulgat cu semnătură, domnâscă. Acestă propunere fu combătută
de D-I[l. Isvoranu, N. Furculescu, T. Bagdat şi T. Maiorescu şi sus-

ţinută de D. Kogălniceanu și Primul Ministru. După aceia, în
urma,

unei propuneri făcută de D-I N. Ionescu, Camera hotări ca într'acea seră să aibă loc o ședință secretă, în care guvernul să potă
vorbi mai în voe și să examineze actele diplomatice privitâre
la
chestiune.

Şedinţa, secretă avu loc în s6ra acelei dile. Ceia-ca s'a vorbit şi
sa discutat cu acea ocazie nu se scie, se scie numai că discuţia

generală asupra numirei comisiunei

cerute de guvern a început

în diua, de 25 Septembre prin două cuvîntări rostite de D-nii
V. A,
Ureche și G. Misail care ai făcut pe rînd câte o lungă expunere
istorică asupra drepturilor României faţă de Basarabia,
ce ai durat mai multe ore. Printr'acele cuvântări ambii oratori ati
combă-
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tut ideea d'a se ceda Basarabiei. În urma acestor cuvântări a
D-1 P. Grădişteanu care susţinu propunerea d'a se numi o
siune de redactare a unei moţiuni favorabilă cedării. După
narea acestei cuvîntări, Camera priimi ca să senumescă o

vorbit
comitermicomi-

siune care să redacteze acea, moţiune, şi alese ca membri ai sti pe
D-nii N. Ionescu, N. Fleva,D. Leca, E. Costinescu, Gr. Cozadini,P:

Grădişteanu și G. Misail. După aceia Camera priimi amânarea dis-.
cuţiunei fondului până ce comisiunea va redacta textul încheierei
propusă.

E

În Senat aceiași chestiune s'a desbătut în ședința de la 26 și sa
ales fără, discuţiune o comisiune

compusă din D-nii

(. Bosianu,

D. Ghica, B. Boerescu, M. C. Iepureanu, Mitropolitul Primat, G.
Leca, D. Brătianu, Gen. Angelescu și A. Giani, care comisiune avea,
sarcina da cerceta mai întâiti documentele diplomatice privitore

la tractatul din Berlin şi apoi d'a redacta în înțelegere-cu comisiunea Camerei încheierea propusă.
Propunerea.

chestiunei abandonărei

Basarabiei şi a priimirei

traetatului din Berlin începu mai întâiii în Senat la 28 Septembrie.
Ea începu iarăși prin discuţiuni furtunose presărate cu expresiuni
violente care, după expresiarautorului notelor privitore la domnia Regelui Carol I, luară nisce proporţiuni mari și neplăcute.
Mai întâiti vorbi D-l Kostache Epureanu careţinu o cuvintare forte
lungă, în urma, căreia presentă o propunere prin care cerea guver-

nului ca să convâce o constituantă. După D-sa vorbi D-nul N. Voidar într'același timp susținu ca,
nov'care combătu acea propunere,
guvernul să abandone Basarabia, iar chestiunea israelită, atât gu-

vernul cât și camerele, s'o lase neresolvată deocamdată, 'până se
vor linisci spiritele şi vom avea timp şi răgaz să resolvâm 0 chestiune atât de importantă în linisce și fără; a ne pripi. După D-sa

vorbi D-L1. Stratjcare a susţinut opiniunea D-lui Tepureanu, apoi

Pr. D. Ghica şi D-l St. Șendrea care susţinu proectul de încheere,
D-l D. Sturdza, care ceru pur și simplu respingerea tractatului din

Berlin, D-l Ministru Kogălniceanu care ţinu un remarcabil discurs
pe care îl termină dicend: să dăm aceia ce nu putem opri; D-l C.

Bosianu care pledă în favorea, supunerei la voinţa Europei, D- B.
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Boerescu care susţinu redacțiunea moţiunei comisiunei alsă de
Senat printr'un discurs fârte important, şi în fine D- Prim-minis-

tru care făcu apel la sentimentele cele mai nobile ale senatorilor

și îi conjurâ să nu expue pe Români d'a cădea din sublim în ridi-

col opuindu-se Europei întregi.

În fine după o luptă oratorică dintre cele mai violente, Senatul,
în urma raportului comisiunei, căreia i s'a pus în vedere actele şi
corespondenţa diplomatică, privitâre la tractatul din Berlin și
a
constataţ cu o profundă mâhnire că puterile europene a impus României sacrificii durerâse, a dat cu o majoritate de 48 voturi
con-

tra 8, autorisare guvernului d'a; se supune tractatului din
Berlin și

într'acelaș timp: 10 d'a, retrage autoritățile civile și militare
din
Basarabia; 20 d'a lua în posesiune delta Dunăret și 3” d'a
convoca
imediat Adunările constituante care să modifice art. 7
din Constituție și să dea o şoluţiune în legătură cu tractatul din Berlin,
în virtutea art. 129 din Constituţie. Dintre membri oposiţiei
Pr. D. Ghica,

și D-l B. Boerescu votară pentru, D-nii Iepureanu
şi Strat făcură

reserve și D-nii D. Sturdza și P. P. Carp votară contra
supunerei la
traciatul din Berlin.
Camera începu discuţiunea votărei unei moţiuni
identice, la 29

Septembre printr'o cuvintare fârte lungă rostită
de D-l N. Furcu-

lescu, care ţinu t6tă ședința, prin care combătu moţiunea
da se

supune decisiunei Congresului din Berlin, apoi
la. 30 vorbi D-l N.

Ionescu care combătu cu căldură, supunerea la acel
tractat, și mai

cu sâmnă priimirea Dobrogei; D-l Min. M. Kogălnicea
nu care ceru

cu căldură priimirea tractatului din Berlin,
D-l T. L. Maiorescu

care ceru ca chestiunea să se amâne până
la convocarea unei Ca-

mere de revisuire, D-l Al. Holban care Susținu
moţiunea şi D-]
Prim-Ministru care ceru cu aceiaşi căldură
ca și la Senat ca Ca-

mera să-dea guvernului puterea d'a feri
țera de noi primejdii. D-sa
termină cerând ca, să nu respingem Dobrogea,
care în viitor ne va,

fi de mare folos. După ce se rostiră tote aceste
discursuri și se termină lupta eroică dintre deputaţi și guvern,
cu care ocazie mulţi

deputaţi rostiră cuvinte forte violente la adresa,
Rusiei, a Europei

267

şi a guvernului, în fine la 30 Septembre la 7:;, ore sâra Camera.
priimi cu 83 voturi contra 27 următârea moţiune:
«Adunarea, deputaţilor luând. cunoscință de disposiţiunile ce
tractatul din Berlin a luat faţă de România ; cunstrînsă prin re-

soluţiunile marilor Puteri, și ca să nu fie un obstacol la consolidarea păcii, dă guvernului autorisarea da, se supune

voinței Eu-

ropei, retrăgând autorităţile civile şi militare din Basarabia și luând
în posesiune Dobrogea cu delta Dunării și insula, Şerpilor. Cele-

Palte chestiuni vor fi regulate pe cale constituțională».
Prin acest mod de procedură pe cale de moţiuni, s'a evitat căl-

carea literei Constituţiei, adică o lege care trebuia să fie subserisă
şi promulgată de M. Sa Domnitorul prin care se înstr&ina o parte
din territoriul ţărei, și s'a menagiat susceptibilitatea M. Sale, care
ra, vrut să subscrie un act de cesiune a Basarabiei. Acest vot aduse în spiritul public român o ușurare întocmai ca aceia ce re-

simte o familie în momentul în care pierde prin morte o fiinţă iubită ce s'a luptat cu bâla și cu mortea într'un timp prea îndelunpot dice acea, obosire ce simte omul muncit prea.
gat, acea ușurare,
mult de ostenitorele chinuri ale unor mari dureri sufletesci.
Rușii ocupară Basarabia chia» în diua de 1 Octombre, în urma
retragerei

autorităţilor

române din tote funcțiunile

publice, în.

care di comisiunile mixte de inventariarea și predarea arhivelor
începură să funcţioneze în cea mai deplină ordine, sub conducerea.
D-lui N. Catargiu comisarul general român ; ele lucrară în decurs

de opt dile cu atâta zel și activitate, în cât în diua de 9 Octombre
totul fu terminat, și autorităţile rusesci începură să funcţioneze,

XIX.

Intrarea triumfală în Bucuresci a armatei Române.
!
.
În timpul frămîntărilor ce ati precedat perderea definitivă a Ba-

'sarabiei, Agentul României la Berlin, comunicâ guvernului
în diua,

de 25 Septembre, că Germania nu va recunâsce independen
ța României, până ce nu va executa tâte disposiţiunile tractatului
din
Berlin. Asemeni în diua de 28 Septembre, diarul englez Pal?
all
gazete ceru să se amâne recun6scerea, independenţei Român
iei
până la resolvarea chestiunei israelite la 2 Octombre, cu tâte
că
guvernul Italian a trimis Baronului Fava scrisorile de acredi
tare
în calitate de trimis extraordinar şi Ministru plenipotenţi
ar, și cu
tote că în aceiași di diarul Italian Avenire a cerut guvernului
săi
să, grăbâscă a recunâsce independenţa, României, totuși
la 15 Octombre Agentul României din Paris comunică Ministrului
Afacerilor streine al României că Francia, Italia, Anglia și cu
Germania
amână recunscerea, independenţei României până
în urma modificărei art. 7 din Constituţie privitor la acordarea,
de drepturi
Evreilor. Ca mângâere guvernul priimi scirea din Viena,
la 19 Septembre, cum că M. Sa Împăratul Franţ losef a
numit pe contele
Hoios de Spritzenstein ca trimis extraordinar și Minist
ru plenipotenţiar al săii pe lângă persâna M. Sale Domnului nostru
. 'Tot de o
dată fu informat că Turcia, apriimit să restabilâscă
imediat bunele

i
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raporturi cu România, şi a agreat persona D-lui D. Brătianu catrimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar al României la Constantinopole. Decretul acestei numiri precumși scrisorile de cre-

anţă s'a subscris în diua, de 30 Septembre.

În diua de 3 Octombre, D-I 1. Bălăceanu a remis Împăratului”

Franţ losef scrisorile sale de acreditare ca Ministru plenipotenţiar
pe lângă Curtea din Viena, și tot în aceiași di M. Sa, subscrise decretul pentru înființarea, Orucei Elisabeta, acordată D-nelor și
D-șorelor care s'aii distins în căutarea răniților și alinarea suferindilor, precum și decretul prin care mai multe strade din Bucu-

resci, și anume: Calea Mogoșşsiei lua denumire de Calea Victoriei,
Calea Herăstrăului p'aceia de Calea Dorobanţilor, Calea Târgo-

viștei p'aceia de Calea Griviței, Calea, Vergului p'aceia de Calea,
Călăraşilor, Calea Belvederii p'acea de Calea Plevnei şi Strada

Germană p'aceia de Strada Smârdan. Asemeni în aceiași qi Mi-Ministru
nistrul nostru al Afacerilor străine,se adresă direct, către

în
preşedinte al Consiliului de Miniştri din Italia, și rugă ferbinte,
ca să grăvirtutea legăturilor de sânge ce unesc România. de Italia,

ie Baro-bâscă a recunâsce independenţa României, dând autorisaț

acreditare, ca să
nului Fava, căruia deja i sa trimes scrisorile de

în calitate de:
le presinte M. Sale Domnului spre a fi recunoscut
Sale Regelui
Trimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar al M.
Ă
Sale.
M.
Italiei pe lângă persona
dinară a
În qiua de 4 Octombre saii închis sesiunea extra-or
de
audienţă
în
priimi
Sa,
M.
Corpuriler legiuitore; la 5 Octombre
Consul
și
ie
diplomat
concediti pe D-l de Zwiedenek ultimul Agent
qi Consulul
general al Austro-Ungariei în Româniea. Tot într'acea
UniteStatelor
american presintă M. Saleo scris6re a Preşedintelui
suecepentru
ale Americei de nord, prin care "| felicită călduros
denţa dobânindepen
pentru
și
răsboiiă
sele câștigate pe câmpulde
AfaceMinistru
qi
ași
într'acee
dită prin sângele fiilor săi. Asemeni
să
Rusia
ca
Berlin
din
lui
rilor streine ceru preşedintelui Congresu
acelei
rarea
administ
e
evacueze Dobrogea şi să-i dea în stăpânir
și luarea în stăpâniprovincii, acum când România s'a executat,
rea, sa a, Basarabiei a devenit un fapt îndeplinit.

PP
„_
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Aceste diferite acte preparatore a resolvărei definitive a chestiunei orientale se săvârșiră printre picături, în restimpuri, căci

preocuparea generală și încordarea tuturor minților erai pironite
spre altă direcțiune care înflăcăra mai mult ca, ori-ce inimele Și
făcea ca cugetarea să sbâre spre. orisonturi mai înnalte și spre
lumi mai curate, în care patima ingratitudinei șia răsbunării nemeritate sunt necunoscute.
-

Românii din tote unghiurile ţărei și din tâte clasele sociale se
preparaii pentru o mare serbătâre, pentru îndeplinirea unui mare

act de gratitudine, pentru achitarea unei datoril de recunoscinţă.

Armata română și-a îndeplinit cu prisos datoria pe câmpul de
onore, și-a îndeplit în tâtă întregimea sa jurămîntul ce fie-care
soldat a depus când a intrat sub steag » Și a vărsat mult sînge, și

a jertfit multe vieţi de camaradi scumpi, și a
a da și a asigura patriei sale o independență
tată. Patria dar, și mai cu seamă capitala sa,
unei polițe de recunoscință faţă cu vitejii care

suferit mult pentru
trainică şi respecdatorat achitarea
înălțase numele de

Român și ridicase fala neamului nostru la înălțimi încă necunoscute și la o mărire dintre cele mai de gloriâse.

Capitala era datore să priimescă pe acei fi iubiţi, demni de ad-

miraţiunea întregului neam, cu acea dragoste de mamă. care face

să crescă în piept inima fiului mândru de faptele, sale, pentru ca
să'l îndemne să alerge și altă dată bucuros spre noi jertfe. Capitala,
nu întârqie d'a-și plăti acea poliţă cu dărnicia unei mume duidse şi
d'a se pregăti, și d'a se împodobi ast-fel ca măreţia podobey să fie
la înălţimea, măreției faptului și cadru să fie demn de tabloi.
Diua de 8 Octombre fa al6să pentru marea serbare a intrării
triumfale a, biruitorilor de la Griviţa, pentru încoronarea. cu lauri

a eroilor de Ja Griviţa, Bucova, Rahova, și pentru priimirea săr-

bătorescă a vitejilor de la Plevna, Opanez, Smârdan, Inova, Novoselo, Belgargic și Tatargic în capitala României de către naţiunea întregă representată prin guvern, primar consilii comunal,
magistrați, autorităţi și popor.

Programul serbării fu întocmit de către Ministru de Interne
şi
cel de Răsboii, în unire cu D-1. Procopie Dumitrescu, locţiitorul

271

de primar al capitalei, și fu supus aprobării M. Sale Domnitorului
în qiua de 5 Octombre, iar în diua de 6 el fu publicat în Monitor.
Iată conţinutul acestul program:
£

Programul

intrărei triumfale a armatei
României.

în Capitala

IL. In qiua de 8 Octombrie, în revărsatul dorilor, 21 salve de tun,
rase la arsenalul armatei, vor anunţa Capitalei solemnitatea dilei.
ÎI. 'Trupele se vor afla, la orele 11 dimineţa, la Bănsa, aședate
împrejurul unui altar de câmp, ridicat prin îngrijirea Ministerului

de resbel și destinat pentru celebrarea, serviciului divin. :
Profeele luate peste Dunăre vorfi aședate împrejurul altarului.
III. Măria Sa Regală Domnul va sosi în- mijlocul trupelor la
orele 12.
IV. La orele 12 se va celebra serviciul divin de către L.P.5.8.
Mitropolitul Primat, la care va asista și Măria Sa Regală Domna.
V. Corpul diplomatie, Miniștrii, membrii Corpurilor Legiuitore,

presenţi în Capitală, Curtea, de Casaţiune, Crucea Roșie, Acade-

mia, Curțile, Tribunalele Și autorităţile publice, asemenea delegatii
judeţelor și al comunelor, vor fi invitaţi a asista la acestă serbare
naţională, în tribunele destinate ad-hoc.
Invitaţiunile se vor face de către D-l Primar

al Capitalei.

căCorpul diplomatie și streinii de distincţiune vor fi invitaţi de
Ministru
D-l
tre D-1 Ministru de externe; ofițerii streini, de către
de resbel; presa și corespondenţi giarelor streine, de către D-l
„Ministru de interne.
VI. Tribunele și estradele pentru invitaţi vor fi aședate în drâpta
şi în stânga arcului de triumf rădicat în capul şoselei Kisseleit.
VII. Şeolele publice, cu drapelele lor, vor fi înşirate de-alungul
soselei. Elevele, îmbrăcate în haine albe, vor fi aședate sub lojele
Măsiei Sale Regale Domnei, a Primăriei Capitalei și a delegaților
de provincii.

-

VIII. Garda orăşenscă și societăţile de tir și gimnastică vor fi

înșirate de amendovă părţile stradelor parcurse de armată.
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După terminarea serviciului divin, Măria Sa Regală Domnul, În
capul armatei va face intrarea Sa în capitală.
După trecerea Sa, pe sub arcul triumfal, Domnul, marele cap
al armatei, va fi salutât de către delegaţiunile judeţelor şi comunelur presentate de către Ministrul de interne.
TX. Defilarea armatei, va fi condusă de către însuși M. Sa Regală

Domnul.
Tote trupele vor merge înainte pe calea Victoriei, și fie-câre corp
"va intra pe drumul cel mai scurt în cuartierele lor, până unde o
parte se va dirige pe strada Lipscani şi alta pe strada Plevnei,
Tunurile luate de peste Dunăre (trofee), fără chesâne la defilare,
avend ţevile împodobite cu ghirlande de stejar și cu placardă ară-

tând locul de unde aii fost luate, asemenea şi tunurile (trofee) ce
fac parte din regimentul 1 de artilerie, vor avea aceleaşi pod6be.
'O legiune din gardă, cu musică și drapel, se va aședa la, șosea
în ordine de bătae pe partea stângă eșind din oraș, și având flancul în dreptul arcului de triumf. Musiea acestei legiuni va cânta
după trecerea musicelor armatei, în tot timpul defilărei armatei
pe sub arc.

|

X.Măria Sa Regală va priimi defilarea armatei pe piaţa Teatrului.
XI. S6ra orașul va fi iluminat, și o representațiune populară va

avea loc la teatrul Naţional.

Invitaţiunile se vor face de Primăria Capitalei.
XII. Ținuta de gală, adică frac negru, cravată și mănuși

albe,

este de rigore pentru persânele invitate în mod oficial.
Cu mult mai înainte de diua, serbăriiî începu să se orneze capitala cu o splendre necunoscută, ast-fel că în sera dilei de'7 Octom-.
bre șoseaua de la rondul al doilea şi până în capătul Calei Victoria, și de acolo Calea Victoriei până la, statuia, lui Mihai Bravul fu
transformate îîn nisce adevărate salâne splendid decorate, iar rondul al doilea unde avea să fie tribunele şi piaţa teatrului unde avea.
să aibă loc priimirea, defilării în nisce grădini feerice. In aranjamentul decorării rondului al doilea, al stradelor şi a pieţei tea=
trului s'a distins mai ales Primarul Capitalei și serviciul technie
al Primăriei care at desfășurat mult bun gust şi mare pricepere-

D-l 1. PROCOPIU DUMITRESCU
Primarul Comunei Bucuresci la 8/20 Octombre
în anul 1878.
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P
În capătul despre nori al rondului al doilea să dresat un frumos arc de triumf provisorii care imita de minune arcul de triumf
al lui Titus din Roma, pe care figurati, în locul bas-reliefurilor antice, ecusâne cu numele tuturor luptelor victori6se în care s'a
distins Românii. El era dominat de un genii care represinta, țara.
Acest grandios are de triumf fu împodobit într'un mod mărețcu
drapele, arme și flori. El purta pe frontespiciul săii despre orașiii
următ6reă inscripţiune: Apărătorilor independenței, oraşul Bucuresci. De jur înprejurul rondului eraii clădite tribune vaste în
formă de amfiteatru; la drepta spre calea Herăstrăului era tribuna M. Sale Dâmnei, a miniștrilor, a corpului diplomatic, a deputaţilor și senatorilor, a Primăriei Capitalei şi a Dâmnelor, iar în
stânga aceia a magistraților, a înalţilor funcţionari și a publicului.
Diua, de 8 Octombre se prevesti des de diminâţă a fi bună, senină și căldurosă, și 'şi ținu promisiunea în decursul întregei dile.
Timpul într'acea di fu nu numai frumos, ci chiar superb, magnific, strălucitor; sârele sclipia întocmai ca un disc de aur înflăcărat pe o mare de azur, și arunca spre pămint nisce rade căldurose, ca, cum n'ar fi fost în luna lui Octombre, Căldura era simţitore dar nu înnăbușitore şi nesuferită. Marea serbare fu anunţată
prin 21 bubuituri de tun date-din zori de diuă. Tot din dori de diuă
stradele principale pe unde aveai să trâcă oștile își împodobiră,

baleânele cu covore și șaluri de mare preț, fațadele caselor cu ghirlande de verdeţă și corâne de flori, iar ferestrele și ușile cu lam-

pione veneţiane. Din dece în dece metre se întindeaii d'a curmezișul stradelor lanţuri de verdeţă, mit de steguleţe tricolore
atârnând în jos și o mulţime de lampi6ne care dai orașului un aspect
feeric. Des de diminsţă guarda, naţională, uniformată începu
să se
adune pe pieţele sale de arme Și pe la 11 ore diminţa începu
să
se înșiruiască pe ambele laturi ale trotrelor calei Victoriei
până

la“Teatru. Tot de o dată marele public, locuitorii capitalei
Și cei
veniți din tote unghiurile ţărei ca se asiste la desfăşurarea,
marei
serbări, mil şi mil de bărbaţi, femei, bătrâni şi chiar copii
părăsiră

de la răsăritul sorelui casele, și îmbrăcaţi în haine de sărbătăre,

potrivite cu asemenea mare di, porniră de pretutindeni
și luară ca-
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dea : unii spre şosea și alţii spre calea Victoriei. Unii, adică cei invitaţi mergeaii în trăsuri, iar cei alţi pe jos, şi cu toţii se grăbiait

pe cât puteai ca să ajungă mai curend: cei d'intâiui la locul ce le era indicat în biletul de invitaţie, şi cei alţi ori şi unde vor putea
să vadă în trecere pe eroicii luptători. Marele public începu să ia
loe pe trotuare şi prin aleele laterale de la şosea încă de la 10 ore,
iar invitaţii la tribune începură să defilede de la 11 ore ca să mârgă,

în trăsuri spre a 'și ocupa locurile mai din vreme.
La 11 ore diminsţa M. Sa Domnul merse în trăsură până la ba-riera Herăstreului și ajungând acolo la 11 la» încălecă şi merse la. :

“Bănesa, unde priimi raportul de la general Cernat, şi trecu în re-vistă, în capul unui numeros stat major compus din generali şi ofiţeri superiori români și ruși, trupele înșiruite pe câmpia

dintre

“Ţurldia, Băn6sa, și Floresca. M. Sa Domna viind acolo pe altă cale,
“adică pe cea despre calea, Griviței, într'o trăsură trasă de patru
cai, trecu pe dinaintea frontului trupelor însoţită de M. Sa care era
„călare și de numerdsa, Sa escortă.
În aripa drâptă se aflaii 400 răniţi, dintre care un mare număr.
:abia eșise din spitale ; alături de ei se aflaii șase drapele turcesci
smulse din mâinele inimicilor în diferite lupte de peste Dunăre,
între care şi un frumos tuiii ornat de o codă de cal luat ca. tro-feii dela pașa de la Vidin în lupta de la Ianova. Veneaă după aceia
în forma unui mare dreptunghiii diferite detașamente din doro-banţi și din trupe teritoriale care aii fost desconcentrate împreună

cu st&gurile lor, o secţiune de soldaţi de marină ; asemeni bataliânele 1, 2 şi 4 de vinători, regimentele2, 3, 4, 5 și 7? delinie, 1

şi 2 de artilerie, 1 şi 2 de roșiori, în complect, precum și un regi"ment compus din detașamente din tote regimentele de călărași.
În mijlocul acestui dreptunghiti care forma,

două dividiuni de

:armată, fu construit un fel de altar împodobit cu ornate sfinte de

mare preţ şi flori, și înconjurat de 46 tunuri turcesci ce căduse

în mâinele Românilor în timpul r&sboiului. Pentru ca să daii des-

„crierei ce urmâdă o autenticitate și mai

mare,

reproduc mai la

“vale relaţiunea oficială a, acestei serbări publicată de Monitorul

"Oficial din 11 Octombre 1878.
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«La orele 111/, dimin6ța, trupele eraii aședate în rectangul pe
câmpia de lângă Bănssa, în col6ne pe batali6ne, în ordinea. ur-—
__mătâre :
|
«La aripa dreptă, răniții în număr de 400, ș6se drapele luate trofee în diferitele bătălii din Bulgaria și purtate de câte un sergent.
de fie-care armă, batalionul de genii, batalionul 1-iă și al 2-lea de vînători, un regiment mixt compus din detașamente a celor
16

regimente de dorobanţi, regimentele al 2-lea, și al 3-lea de linie
și regimentul al 2-lea de artilerie, formând dividiunea, I.
«Pe urmă, plutonul de marinari, batalionul al 4-lea de vânători,

regimentele al 4-lea, al 5-lea și al -lea de linie, regimentul l-iii

de artilerie, formând divigiunea II ; în fine, un regiment mixt
com-

pus din detașamentele celor 8egimente de călărași și regimen„tele I-ii și al 2-lea de roșiori.
«In mijlocul rectangului format de aceste două
dividiuni se în-

nălța, pe o estradă împodobită de flori și acoperită de postav
rOȘU,

un altar, în jurul căruia eraă aședate tunurile
luate trofee în nu-—

măr de 46.

|

«La, orele 12, M.S.R. Domnitorul, călare, încoăjura
t de un Nu--

„eros stat-major, în care se afla un însemnat
număr de oficert

streini și însoțit de M.S. R. Domna în trăsură de gală

la Dau

mont, urmată de domnele Curţei Sale, a, sosit în
aripa dreptă a.
trupelor, undea, fost priimit de D. general de divigie
A. Cernat,
„comandantul superior al trupelor, împreună cu statul
săi major,

care înmână Inălţimei Sale raportul.

.

«În sunetul musicelor și în urări en tusiaste, Domnul
și Dâmna a:
trecut pe dinaintea frontului trupelor. Ajungând
la aripa, stângă,
Măriile Lor s'a îndreptat spre estradă, unde
aii fost întâmpinate

de L. P. S. S. Mitropolitul Primat, înconjurat
de PP. SS. LL. Epis-

copii de Buzăii, Râmnic și Argeş, de Vicarul
Sfintei Mitropolii şi
de

un numeros cler în vestminte sacerdotale, faţă
fiind D-nii mi-

niștri.
«Drapelele, în număr de 43, at eşit din front,
S'aii aședat în ju-—
rul estradei, și a început serviciul divin,
oficiat de 1. P. S. S. Mitropolitul Primat, corul Sfintei Mitropolii
intonând un imn. |
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a

«După săvârșirea serviciului divin, Măriile Lor Regale s'aii co-

Sborit de pe estradă şi a înaintat spre drapele. Fie-care drapel a
fost apoi presintat de către șeful corpului respectiv şi decorat de
-către Prea Inălțatul Nostru Domn cu crucea Trecerei Dunărei.
M. Ș. Regală Domna puse pe fie-care câte o corână de flori; iar
„drapelele regimentelor al 4-lea şi al 6-lea de linie și al 9-lea de
dorobanţi, cari sati luptat cu eroism la Smârdan, s'aiă mai deco“rat şi cu ordinul Stelei României.
«In urmă, drapelele, în sunetul musicelor și în aclamările entusiaste ale trupelor, ati reintrat în front, și se dete citire pe cor-

puri următorului înalt Ordin de Bi pe armată:
Bravi ostaşi !
Țâra, prin delegaţii ei, împreună cu capitala, împodobită ca nică o dată şi
-nsufleţită de cei mai sacru simţimînt al patriei recunoscătore, vă priimesce
„astă-di şi salută în voi nu numai pe eroii de la Griviţa, Plevna, Rahova și
“Smârdan, dar chiar și pe aceia cari, prin sângele lor, aă pus pe îzuntea României corâna independenţei.
Am ales acestă di memorabilă, spre a pune la drapelele armatei aducerea
aminte neperitâre a trecerei Dunărei şi a decora, drapelel6 regimentelor cari,
Ja Smârdan, ai lăsat 6 urmă mai mult despre vitejia română. Acestă amintire va îndemna pe urmaşii voştri a fi demni de voi, precum voi aţi fost demni
„de străbunii voştri, și drapelul vostru va, fi d'apururea, respectat ca și “numele
«de Român,
Bravi

ostaşi 7

Fiţi de acum mândri de numele ce purtaţi, păstraţi în
î voi credinţa, bărbăţiei
“v6stre şi amintirea entusiasmului patriotic cu care națiunea vă sărbăloresce
-astă-qi; dar nu încetaţi de a vedea în stâgul vostru talismanul care vă îndemnă.
-a păstra, cu cea mai mare sânţenie, simţimîntul de datorie și disciplină.
Sunt sigur dar că şi de acum înainte, oră unde datoria vă va, chiema, veţi
fi un exemplu de ordine şi disciplină, mai cu sâmă aducându-vă aminte că

finima, mea este cu voi și că nu am mai mare fericire de cât aceia de a vă dice:
VE mulţumesc, copii!

Cu mânârie Mă pun acum în capul vostru, spre a intra în capitala ţărei,
unde poporul recunoscător vă aștâptă cu nerăbdare să vă arate dragostea și
îubirea, sa.

Dat în Bucuresci, astă-qi 8/20 Octombrie 1878.

CAROL.
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Oștenii priimiră cuvintele căpitanului lor cu strigăte
de bucurie,

şi după aceia se formară în semi-plutâne de defilare.
«Acestea săvârșite, M. S. Domna s'a urcat în trăsură și s'a îndreptat spre rondul al douilea de la şosea, unde "și-a luat loc în
lojea Domnâscă. Urări unanime şi căldurose, buchete și corâne:
de flori întîmpinară pe graţi6sa n6stră Suverană, care a fost pri-imită, aci de către D-nii Miniștri.
Ajungând înnaintea, tribunei domnesci, M. Sa radi6să de bu-.
curie şi de fericire a început să împartă copilelor din şcoli cu
minele pline mănunchiuri de flori din buchetele ce mulţimea arun--

case în trăsura Sa1).

|

Spaţiul circular în jurul căruia se ridicati estradele spectatorilor din fața arcului de triumf era ocupat de membri diferitelorsocietăţi române şi streine, de șcâla normală, de Asilul Elena.
Dâmna, de un: mure număr de eleve din școlele publice secundare și primare îmbrăcate în alb şi în costumuri naţionale, și de:

representanţii districtelor.

|

«Trupele, conduse de însuși Augustul nostru Suveran, s'aii pus:
în mișeare spre arcul de triumt în ordinea următâre : |

«Un: pluton de gendarmi călări ; Răniţii
fee peste Dunăre ; Măria Sa Regală Domnul
nesc ; Comandantul superior al trupelor ;
Musicile de la tâte regimentele de infanterie;

și Drapelele luate tro-; Statul-major DomStatul-major al stă ;
Drapelele infanteriei

de linie și ale celei teritoriale; Comandantul dividiei ] de infanterie;
Batalionul de genii ; Batalionul 1 de vânători ; Batalionul 2 de

vânători ; Tunurile luate trofee (conduse

de pompieri) ; Regi-

mentul mixt de dorobanţi ; Regimentul 2 de linie ; Regimentul

3

de linie ; Regimentul 2 de artilerie ; Comandantul dividiei IL de
infanterie ; Plutonul de marinari ; Batalionul 4 de vânători ; Re-

gimentul 4 de linie ; Regimentul 5 de linie; Ambulanţa ; Regi-

mentul 7 de linie ; Regimentul 1 de artilerie ; Comandantul brigadei de cavalerie ; Musicele regimentelor de roșiori ; Stindardele
1) Passagiurile fără ghilimele nu sunt. din relaţia oficială ci extrasse din
descrierea, serbării ce am făcut în cele trei ediţii precedente.
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regimentelor de roșiori și călărași; Dividionul mixt de călărași;
Regimentul 1 de roșiori ; Regimentul 2 de roșiori.
«Arcul de triumf, ridicat la rondul al doilea de la șosea, era împodobit cu inscripţia numelor câmpurilor de bătălie din Bulgaria, ;
Wasuprăii se înnălţa, o statuă represintând geniul României între
armării și steguri, cu o ghirlandă în mână, iar în josul ei având

inscripțiunea : Apărătorilor Independinţei, orașul Bucuresci.
«Pe partea dreptă, în faţa arcului, se afla lojea M. S. Domnei,
tribunele, unde se aflati : Primăria, Miniştri şi Corpul Diplomatic;

Crucea-Roșie ; Dâmnele ; Camera și Senatul ; Curțile de Casaţie
“si Compturi ; Curtile și 'Tribunalele ; Clerul și profesorii ; Societatea Academică și Geografică ; Militarii streini şi streinii civili.
«Pe partea stângă eraii tribunele pentru : delegaţii judeţelor ;

presă ; autorităţile administrative ; comerciul și industria; şi în
fine tribuna. publică.
«In întrul arcului format detribune erai asedaţi, pe partea stângă, elevii șcâlei normale, elevele asilului Elena-Dâmna și ale celor-Valte șe6le primare și secundare de fete din Capitală, cu directorele, profesorele şiș stegurile lor, purtând ghirlande și buchete
de flori; pe partea drâptă, representanţii studenţilor facultăţilor, liceele, gimnasiele, şcâlele primare, şedla de agricultură, școla,
pentru învăţătura, poporului român,și diferite alte școli, precum și
societăţile : de tragere la semn, filarmonică, de gimnastică, lojea

francmasonică Heliopolis, asociaţiunea, farmaciștilor, și alte societăţi naţionale și streine.
«De la barieră până la, arcul de triumf, pe ambele margini ale
șoselei, se aflati aședaţi elevii tutulor şcolelor primare și secundare de băeți, cu directorii, profesori! și stindardele lor.
«La ora 11], apăru capul colnei trupelor. Mai întâi veniră câteva trăsuri cu răniţi grei, cari, coboriţi în mijlocul urărilor mulţimei, se aședară în tribuna ce le era reservată, apoi musica gar-

dei orăşenesci întonă imnul, și, în urma plutonului de gendarmi
călări cari deschideaii marșul, intrară pe sub arcul triumfal răniţii uşor, cari asemenea aii fost priimiţă cu urale entusiaste și cu

o ploe de flori.

INTRAREA TRIUMFALĂ A ARMATEI ROMÂNE I BUCURESCI, ÎN DIVA DE 8 OGTOMBRE 1678.

Serviciul religios și bine-cuvântarea armatei

Defilarea armatei si a stâgurilor în piaţa teatrului

Intinarea steguriloe înaintea N. Sale
M. Sa Domnul trece pe făt frontului armatei
ui
Ma Viteazul
| statueieui Mihai
Trecerea N. Sale pe sub iti riumi în capul armatei Retragerea cu facle pe dinnaintea
;
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«Când sosi prea Inălțatul nostru Domn, în capul statului Săi
major, tâtă, lumea. sa ridicâ în „picidre, buchetele şi corânele începură a curge din tâte părţile și strigăte entusiaste şi nesfirşite
aclamară pe Capul Suprem al armatei.
|
«D. Procopie Dumitrescu, loe-ţiitorul de primar, întâmpină pe
Inălţimea Sa cu pâne și sare și, presentându-l o corână de steJar, 'L salută, în numele orașului și apoi rosti cu o voce puternică,
şi emoţionată cu următorul discurs : «Măria

Ta,

«Tunurile turcesci de la Vidin, Rusciuc și Turtucaia făcut-ai pe brava armată română să 'şi părăsescă, căminul, să încungiure Tronul și, având în cap
pe Marele ei.Căpitan, să alerge la fruntarie pentru apărarea, moșiei strămo-

șescă. Incercări. grele, privaţiuni de tot felul și Jerife generose ai format viața.

ei departe de ai săi. Armata, română, sub brava, conducere a Măriei Tale
Regale, a. luptat şi 'și-a vărsat sângele cu atâta bărbăţie ca să asigure
viitorul și
Independenţa, patriei. Țera, dar pâte fi mândră de 6stea ci, care a reînviat
fala, numelui românesc, și istoria de sigur "i va împleti cu drag cununa nevitărei.
«Prin eroismul armatei, îmbărbătat de curagiul și devotamentul Marelui
ei
Căpitan, România a scăpat de năvălirea păgână şi a ajutat pe un popor vecin

și amic să "Și scuture eatenele sclaviei spre a se încăldi la s6rele libertăţei.

«Grivița, Rahova, Plevna și Smârdan vor spune în etern trecătorilor vitejia
poporului român, pe care nu'l cunoscea îndestul de bine nică vecinii, nică streinii, Aceste localități ati arătat lumii că braţul care a purtat sapa
scie, pe
câmpul de on6re, să pârte cu aceeaşi bărbăţie și arma, sburând sau
la victorie, sau la morte, Ostea "Și-a împlinit cu abnegaţiune datoria. Sângele
fraților
noștri rămași pe câmpul de luptă va fi o dovadă neperitâre
de purtarea, Românului în acest cumplit r&sboiii; și printr'o generâsă hotărire,
el a făcut ca
nisce locuri aprâpe necunoscute să dobândâscă un renurie
în posteritate şi
să fie teatrul gloriei nostre,
|
:
<După o lungă despărţire în care țera a, urmat cu dor
pe armata şi Căpita-

nul ei, vitejii României reîntorcându-se astă-di în capitală,
îi salutăm cu re:

cunoscință, respect și devotament.
<Să trăiţi Măria Vâstră Regală!
<Să trăâscă Măria Sa Dâmna!
<Să trăâscă brava oştire Română!

« Apoi D-l ministru de interne, în numele
delegaților tutulor județelor, pronunță următârele cuvinte :

-
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România, prin întmadins delegăţi din tote judeţele, salută cu respect, cu iu=bire şi devotament pe viteza armată şi eroicul ei Căpitan.
Să trăesci Măria Ta!
Să trăâscă Măria Sa Dâmna!
-

După acâsta, delegaţii facultăţilor, liceelor, școlelor secundareși primare de fete, și diferitele societăţi naţionale şi streine, pronunţând câte un discurs bine simtit, at oferit Măriei Sale Regale
buchete și corne de flori.
«Prea Inălţatul nostru Domn, cu un glas înalt şi tare, rosti apok
următârele cuvinte, cari produseră în toţi asistenții un fremăt de.
entusiasm :
«Drâgostea, şi bucuria cu care capitala şi țera, într6gă, prin. delegaţii săi, pri-imesce astă-di armata, este cea mai frumosă răsplătire pentru tot ce a răbdat
,
ÎN
pe câmpiile din Bulgaria.
«In numele bravilor oșteni, Vă mulţumesc din î5tă inima pentru strălucita
ce Ne-aţi a-întâmpinare ce le faceţi și pentru cuvintele pline de patriotism
|
dresat.
voinie
ca
luptă;
la
mers
ai
«Da! mânară pote fi țera de fiii săi. Cu încredere
popor care
s'aii întors. De aci înainte fiă liniștită scumpa nosiră patrie : un
să întă"și-a vărsat sângele pentru independința sa, cu eroism va lupta ca
stătătore.
sine
râscă şi să trăscă iubita nostră Românie de

«Urări căldurose și nemărginite acoperiră cele din urmă cuvinte:

ale Augustului nostru Suveran.
oraș.
“ «Măria Sa Regală porni, după acâsta, în capul oștirei spre
«Trupele ai defilat înnaintea M. S. R. Dâmnei și a înnaltelorcorpuri ale Statului, făcându-și intrarea pe calea, Victoriei.

ghirlande de:
- «Petot parcursul casele erai! decorate cu drapele,

şi costejar și cununi de floră ; la tote ferestrele atârnat șaluri
în
societăţei,
clasele
vore. O imensă mulţime de lume din tote
vesiminte de serbătore, acoperea, trotuarele.

|

pe am«Garda civică începând din piaţa Teatrului se întindea

pele laturi până la arcul de triumf.
ele«Ferestrele şi balcânele erati înțesate de domne în toalete

de mare, în cât.
gante şi mulţimea, poporului pe stradă era așa
nesfirșitelormijlocul
în
Domnitorul cu greutate a putut înainta
ce se arunflori
de
şi căldurâselor urări, sub puchetele și cununele
caii asupra Măriei Sale și armatei.
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«La orele 31/2, Innălțimea Sa, însoţit de statul săi major,
ajunse
în piața Teatrului, unde se vedeai valuri de popă;
balcânele și

ferestrele eraii înţesate de Dâmne și Domni. Un torent
de urări

eși din piepturile imensei mulţimi și o plâe de buchet
e și
nuni acoperi pe Suveranul nostru.
«Aci Măria Sa Regală primi defilarea, în timpul
căreia
Invălţimea, Sa Dâmna, care a asistat încă la
o parte din
măreț spectacol.
|

de cua, sosit
acest
A

Oștenil mișcaţi de priimirea ce le făcuse frații lor
Bucuresceni,

trecură pe dinaintea Domnitorului și Căpitanului
lor într'un mod

admirabil,

cu o regularitate mecanică,

cu o înfățișare marțială,

cu o privire mândră și înflăcărată de entusi
asm și cu un pas sigur,
apăsat și măreț.
«După terminarea defilărei, MM. LL. Domnul
și Dâmna ai mers
pe Bulevard, unde sai aședat tunurile luate
trofee. Domnitorul
a depus o corână pe statuia lui Mihai Bravul
, ca omagii către
acest ilustru Domn-eroti.
«La orele 5, Înnălțimele Lor s'a întors la palatul
dela Cotroceni.
«Sera, la orele 71/,, Măriile Lor Regale ai
venit la palatul din

Bucuresci, unde, în sal6nele de sus,
eraii adunați toți D-nii oficierk superiori. D-] general de dividie
A. Cernat a întempinat pe

Măriile Lor exprimând din partea armatei
recunoscința ei, salutând în I. S$. Domnitul pe primul Căpitan
care, după, secoli de
uitare, a condus oștile române la victorii, și
pe M. S. Dâmna, care
în timpul resbelului îndulcea, prin îngrijirile
cele mai dui6se, suferinţele răniților.
«L. S. Domnitorul a bine-voit a r&spunde
«Sunt adânc mișcat de cuvintele ce "Mi
adresaţi în numele armatei și vă
mulțumesc din inimă pentru sentimentele
ce'MI. esprimați. Amintirea, acestei
mari și fruraâse dile va rămânea neștersă
în inimele nâstre.
«Astă-di, armata este mândria, Țărei;
să facem să se păstreze încrederea
ce
națiunea

'și-a pus în ea, și care pentru
noi este un noi și puternic înde
mn
pentru desvoltarea ef.
«Sunt fericit a vă vedea pe toți
împrejurul Mei și vă exprim satis
facțiunea
Mea pentru tot ce aţă făcut în
acâstă memorabilă epocă pe
care am trecut'o

<u succes,
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«Măriile Lor ai bine-voit apol a se arăta, în balcon, spre a asculta serenada ce s'a executat în curtea Palatului, cu multă precisiune, de către musicele întrunite ale tutulor regimentelor, sul

direcţiunea D-lui inspector Hiibsch.
.
« Nenum&rata mulţime îndesată în curtea Palatului și pe stradă,
la apariţiunea. Măriilor Lor, a, isbucnit în entusiaste și nesfirșite
urări.

«In urmă s'a sunat retragerea, și rugăciunea, de seră.
«După acâsta, Domnitorul

şi Dâmna,

în trăsură deschisă,

ait

străbătut căte-va strade ale Capitalei splendid iluminate, unde
ai fost aclamate, în trecere, de imensa. mulţime voi6să, printre
care trăsura domnâscă

abia a putut străbate.

«La orele 9, Măriile Lor Regale aii mers la teatrul național, spre
a asista la representaţiunea populară, pregătită, eu ocasiunea a-.
cestei dile memorabilede primăria Capitelel.

«Innălţimile Lor ai fost întâmpinate în vestibulul cel mare de. D. miniştru al cultelor și instrucţiunei publice, de D-I I. Ghica,
directorul general al teatrelor, şi de D-nii membri ai comitetului!
teatral.
|
.
«La intrarea Suveranilor în-loja cea mare Domnâscă, tot publi-

cul s'a ridicat în pici6re, salutându-l cu cel mai vii entusiasm.
«Representaţiuneă a început cu Cântul gintei latine de D-l
Alexandri, executat de corul operei italiane, și a continuat cu un

act- din Sonnambula, canţoneta Barbu Lăutarul, executată de
D-l M. Millo, și s'a terminat prin jocurile naţionale, executate de:

societatea de gimnastică sub direcţiunea D-lui Mocânu.
La, orele 11 și 1/ Măriile

Lor Regale

s'aii întors la palatul de

la Cotroceni plini de entusiasm de reușita admirabilă a acestei

serbări fără de pereche».
După ce sa terminat defilarea, oștenii merse la masa ce le preparase Municipalitatea, unde se ospătară cu îndestulare, și sera
-avu voe să circule pe stradele Capitalei până nâptea târdii.

„ Pentru ca. să-şi arate Înnalta Sa gratitudine către D-l[. Procopie Dumitrescu, primarul Capitalei, îi adresă următorea, scris6re de mulţumire, subsemnată cu propria. Sa mână.
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«Domnule Primar,
«Priimirea frumbsă ce Bucurescii a făcut armatei a fost demnă de capitala
României, demnă de cei ce sărbătoreaii, demnă de cei sărbătoriți.
«T6te treptele populaţiunei Bucurescene s'a întrecut spre a bine priimi pe

„aceia ce ai renălțat atât de sus numele şi drapelul României.
«Este o datorie sfîntă pentru Mine a Te ruga, pe D-ta în deosebi, să fii pe
lângă Bucureșteni organul recunoseinței armatei, organul recunoscinţei Mele
şi a Dâmnei, pentru simţimintele de devotament ce cu acăstă ocasiune mi-ati
“exprimat, Mie şi prea iubitei Mele Soții,
|

«Diua de 8 Octombre va fi de acum o dată neștersă în analele României,
va_rămânea neștersă în inima mea».
Al D-tale prea afecţionat.

CAROL.

Ast-fel se termină marea qi a lui 8 Octombre, astfel ţâra resplăti vitejilor să! victoriele cu care ei ai împodobit paginele istoriei naţionale și ai ridicat în slavă numele de Român.

XX.

Ruşii scornesc neînțelegeri noul.
Românii pentru a, da o nouă dovadă de înţelepciuneși cumpănire, și pentru a nu îi învinuiți că pun bețe în râte la restabilirea
păcii universale, mergând cu împotrivirea până a se opune decisiunii întregei Europe, nevrend să sară de la sublim la ridicol printr'o opunere inutilă și o luptă chiar cu imposibilul, fapt care, după
cum S'a exprimat un mare diplomat amic României, la Berlin, adresându-se D-lui |. C. Brătianu, ar fi indispus în contra sa Europa,
întregă, s'a grăbit d'a: aduce la îndeplinire cel mai important şi mai
«dureros pentru ea dintre tâte sacrificiile ce i s'a impus de către
tractatul din Berlin, abandonând Basarabia în mânele Rușilor.
Tot de odată M. Sa, vrînd să satisfacă, cu un moment

mai cu-

rînd dorinţa exprimată de Împăratul Alexandru al II-lea şi trans.misă, prin D-l de Giers

încă de la 11

August, aceea d'a restabili

bunele raporturi tradiționale dintre ambele ţări, care n'ar fi tre-

buit să fie nici-odată turburate, vrînd asemeni să dea, o compensaţiune ecuivalentă pasului de împăcăciune făcută de Rusia prin
numirea. Baronului D. Stuart, ca Ministru resident în România, se
grăbi a numi în diua de 27 Septembrie pe generalul Principe I. Gr.
Ghica, în calitate de Trimis extraordinar și Ministru plenipoten-

țiar al M. Sale pe lângă M. Sa Imperială, şi d'al trimite la 10 Oc+ombrie ca să'și reia postul în priimire învestit cu scrisorile de cre-

anţă necesare.

|

-
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Primindu-l în audiență de concedii, M. Sa, a rugat personal pe
Pr. |. Ghica, să comunice Țarului că M. Sa, bazat pe calda, afecţiune ce M. Sa Imperială i-a manifestat în diversele ocadii, precum
şi pe strînsele relațiuni din trecut ce aii existat din vremuri îndepărtate între ambele ţări, care ar fi trebuit să fie nealterate în
vecinicie, și dorind din suflet ca să vadă restabilite acele bune relaţiuni dintre Rusia și România, Va trimis pe D-sa pe lângă persona M. Sale. Tot deodată Pa, însărcinat ca să încredinţeze pe M.
Sa Imperială, că din partea Sa, își va da tote silinţele ca raporturile dintre ambele țări, să fie cât mai bune şi mai amicale.
Cu tote aceste manifestații de amiciţie și de bune relaţiuni între Ruși și noi, guvernul rusesc, și mai cu s6mă militarismul rusesc, nu vrea. pacea, respingea, cu semeţie avansurile câte le făcurăm și începură să ne caute gâletvă cu luminarea. Ca, să fiii
credut șşi să dovedesc că nu fac afirmaţiuni neesacte, o să daii numai câte-va exemple luate din întâmplare din grămadă.
Primul act de ostilitate cu care ne onorară Ruşii de la, luarea
în priimire a Başarabiei încoa fu următorul: Guvernul român fiind
în tratative cu comisarii turci din Constantinopole pentru luarea

în priimire a, prisionierilor de la, Plevna, şi discutând cu ei asupra
preţului indemnisaţiei pentru întreţinerea lor, a aflat cum că guvernul turcesc s'ar fi aflând în mare strimtorare de bani şi ar fi
fost fârte bucuros ca să ne cedeze întreg materialul de răsboiii rămas în cetatea, Vidinului, în schiinbul unei 6re-care sume de bani
ce sar fi scădut din suma totală datorată de guvernul ture celui
Român pentru întreţinerea acelor: prisonieri.
Ca să ușureze întru cât-va situațiunea, critică îîn care se găseau

Turcii, și pentru ca să resolve mai curind acea chestiune ce durase prea mult, în diua. de 26 Septembre Ministru de r&sboit se
hotări să cumpere tot ce va găsi bun de utilisat dintr'acel material, și la 28 Septembre trimise la, Vidin pe colonelul I. Algiu,
aqi
general în rezervă, ca în înțelegere cu Fanu Bei, comisarul
ture
însărcinat cu transportarea la Constantinopole a acelui
material,

să alegă tot ce va găsi că se va putea întrebuința, și să se reîn-

torcă la Bucuresci spre a raporta suvernului s&ii.
În urma rapor-
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tului dat de D-sa, Consiliul de Miniștri hotări să cumpere un nu-

măr 6re-care de tunuri, obuze, pușci, cartușe, iarbă de pușcă și
alt material, cel mai mult de un interes pur istoric pentru noi, pe
preţul 165,147 lei, bani ce se vor reţine din costul întreţinerei pri-

sonierilor, și trimise pe colonel Algiu înnapoi la Vidin ca, să ia în

priimiire materialul cumpărat. .

Colonelul se duse, dar când ajunse acolo, află plin de-surpridă.
și comunică imediat guvernului stii, că Rușii ati ridicat tot ma-

terialul de r&sboi din Vidin, atât cel cumpărat de Români, cât şi
cel rămas ne vindut, cu învoirea lui Fanu Bei, în urma ordinului
priimit de la Edem pașa, fostul prisonier al Românilor, liberat de
M. Sa Regele în mod generos mai nainte de predarea celor- alți prisonieri, și că "l-a transportat pe tot pe Dunăre în Rusia. In deşert

protestă Ministru Af. Străine al nostru în diua de 19 Octombre
prin trimisul săi din Constantinopole la Innalta Pertă, în deșert
reclamă și la St. Petersburg, căci în definitiv nu dobândi nimic şi
nu i se dădu satisfacerea cerută, ast-fel că în definitiv guvernul
român rămase păgubașiii până în diua de astă- dă. Tată primul și
cel mai neînsemnat caz de ostilitate din partea Ruşilor faţă de noi
Românii; el ne păgubi numai bănesce; cele alte fură mai grave şi
ne causâ pagube cu mult mai simţitâre. Va să dică: unu la mână.
Mai nainte d'a descrie peripeţiele acestui not fapt ostil nouă săvârşit de Rusia, permiteţi- -mi să înșiruesc câte-va fapte petrecute
într'acest restimp care scot și mai în evidenţă nedreptatea Ru-

șilor faţă de noi. După ce în diua de 8 Octombre intră în Bucuresci ca un triumfător în fruntea bravilor săi, M. Sa în diua de 10 .
Oetombre după amiadi adună în grădina de la Cotroceni pe cei
patru sute de răniţi din ultimul r&sboii, și după ce! întâmpină,
pe toți cu dragostea

cu care priimesce un

părinte” pe copiii

sti

iubiți care 'și ati făcut datoria faţă de dinsul, și mai nainte d'a se
despărți

linisce
bândit,
denței,
sescă;

de ei și d'a-i trimite pe la, vetrele lor ca să-și petrâcă în

restul dilelor, și să se bucure de pensidra ce fie-care a domai întâiii depuse pe pieptul fie-căruia medalia Indepenmedalia Trecerea Dunărei și medalia comemorativă ruapoi vorbi cu fie-care în parte și luâ informaţii despre ne-

vyv.

19
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voile fie-căruia, promise satisfacere și ușiurare la cei în drept și în
fine îi ospătâ pe toţi cu drag, la o masă mare şi îmbelșugată întinsă
sub umbra arborilor seculari aj stufosei grădini.

Pe urmă, după ce 'și luâ, rămas bun de la bravii sti, tot în aceiași di, M. Sa trecu în camera de lucru, și împreună cu general
Angelescu începu să se ocupe de chestiunea Dobrogei. Cu harta
austriacă în mână, M. Sa urmări linia de fruntarie ce va stabili comisiunea Europână, ce într'acel moment se afla întrunită la Con- stantinopole, iar la 20 Octombre avea să fie la Silistra, şi după aceia stabili şi planul ce trupele de ocupaţiune trebuia să urmeze
spre a intra în stăpânirea Dobrogei'şi a o ocupa milităresce, mai
nainte d'a a trimite funcţionari civilă care să înființeze autoritățile necesare. Aceste precauţiuni și menajamente, fură luate în
studiii în urma informaţiunilor ce M. Sa dobândise de la Viena, că
trupele române îndată ce vor trece Dunărea vor întempina, aceiași
priimire ostilă și aceiași opunere desperată ca și trupele Austriace
la intrarea lor în “Bosnia și Herţegovina, din partea populaţiunei:
musulmane dintr'acea provincie, ațâţată pe sub ascuns de către

emisari ruși.

|

În sera acelei dile acordâ audiență de congediii Pr. I. Ghica, care

imediat plecă la St. Petersburg, și la 12 Octombre acordâ asemeni
audienţă de congediii și scrisori de creanță D-lui D. Brătianu, care

plecă la Constantinopole în calitate de Trimis extraordinar și Ministru plenipotenţiar pe lângă Sultanul. În diua, de 15 Octombre
M. Sa priimi în audiență solemnă, cu ceremonialul usitat pe Baron Stuart, Ministru resident al Rusiei, care se presentă la Palat

într'o trăsură a Curţii, și urmat de întregul personal al legaţiunei,
şi care 1 presentă scrisorile de acreditare într'acea calitate. Printr'acele scrisori, dintre care una subscrisă chiar de Împăratul, iar
i

cea-l'aită o copie destinată pentru arhiva Ministerului Afacerilor
străine, M. Sa "Țarul spunea că: «Dorind a consolida din ce în ce
mai mult relaţiunele amicale ce invariabil ati existat între cele două
tări, M.S. a găsit de cuviinţă să numâscă în postul de Ministru al
său resident, pe consilierul actual de stat Baron Dimitrie Stuart

etc...» urmsză formalitatea, obicinuită.

„991

După ce a dat citire acestei scrisori, Baron Stuart mai adăogâ.

"0 alocaţiune, în care a spus că: «ultimele evenimente ai deschis o
nouă eră politică pentru România ; luptând alături de Rusia, ea a .
dobândit independenţa sa. Pentru a saluta acest fapt, M. Sa Împăratula luat iniţiativa d'a mă numi Ministru al săi resident, cu speranţă că relaţiunile dintre cele două ţări se vor consolida, pe pi-

-ciorul celei mai france şi mai cordiale a.miciţii». La aceste cuvinte
M. Sa a răspuns exprimându-și bucuria, ce resimțea pentru iniţiativa simpatică luată de Împăratul, şi speranţa că legăturile de amiciţie cu puternicul imperii, care aii priimit o sancţiune atât de
frumâsă pe câmpul de bătae, vor deveni din ce în ce mai strînse.
Peste scurt timp însă, din nenorocire prea peste scurt timp, Ru-

şiine dovediră că la ei între vorbă şi faptă e o deosebire fârte mare.
În diua de 17 Octombre, M. Sa numi pe D-l M. Pherechide delegat

civil, și pe D-nii coloneli St. Fălcoianu, G. Slăniceanu și H. Arion,
delegaţi militari pe lângă comisiunea europeană care să determine

linia de fruntarie dintre Bulgaria și România, și care în curind avea, .
să sosâscă la fața locului ca. să însemneze pe pământ linia de deamarcaţiune.

Când membrii acelei comisiuni sosiră, și merse la faţa locului,
toți într'un perfect acord trase pe pământ linia de hotar dintre Dobrogea și Bulgaria, de la, Asarlic mai jos de Mangalia și până la
Arab-Tabia, mai sus de Silistra, și autorisară pe soldaţii români

-care'i urmaii de aprope cu lopeţele în mână ca să sape șanțul despărţitor și să fixeze punctele de comunicaţiune și punctele de pază.
Pân'aci nici un delegat ra ridicat nici un fel de obiecţiune, căci
linia, de demareare urma o singură direcțiune, aprâpe dreptă dela.

care se depărta numai atunci când trebuia să urmeze ondulaţiunile terenului; ea urma direcţiunea de la apus spre răsărit, tăind

câmpii și păduri fără, a trece prin vre-un sat. De îndată însă ce linia frontierei ajunse la Arab-Tabia, atunci se schimbară lucrurile,

„acordul se turburâ, armonia, dispăru și o voce discordantă se audi
în concertul european. Acea voce îu a delegatului rus,
Ajungând acolo toți delegaţii recunoseură că înnălţimea de la
„Arab-Tabia ne aparţinea nouă, ne era chiar necesară pentru a feri

292.

capul de hotar și singura comunicaţie dintre Dobrogea, de ameninţarea posiţiunelor întărite ce înconjuraii Silistra din tâte părțile. Toţi ne recunoscură dreptatea,

numai Rusul nu.

România.

întâmpină bună-voinţă de pretutindeni atunci când delegaţii so-siră la faţa, locului, și observațiunile tecnice făcute de către delesaţii români fură găsite juste și admisibile de către toţi delegaţii

streini ; numai delegaţii ruși fură de altă părere, numai guvernul
rus se opuse cu îndărătnicie la aducerea la îndeplinire a hotărârei'
majorităţii comisiunei, şi numai diplomaţia rusă care ne promisese o eră nouă, creată prin confraternitatea de arme ruso-română, născoci vestita, chestiune Arab-Tabia cea în trei ipostase,

care ne aduse aprâpe de marginea prăpăstiei, precum și perspectiva unui noii r&sboiii oriental. Despre acâstă afacere voit vorbi
în Partea VI-a a acestei scrieri întrun capitol special ; nu mă pot.

opri însă d'a striga aci: două la mână!

|

România, care dătuse Rușilor Basarabia, era în drept să le câră

cedarea imediată a Dobrogei. Ca să prepare lucrările preliminare

privitâre la intrarea în stăpânire a acelei provincii, în diua. de
19
Octombre, M. Sa se întreţinu cu ministrul de răsboiti despre acestă,

afacere și numi pe generalul G. Angelescu comandant al Divigiu-

nei care avea să ocupe acea provincie; tot de o dată alese Brăila.
ca punct pe unde să aibă loc trecerea peste Dunăre. Tot într'acea
di trimise pe D-nii Brătianu și Kogălniceanu la Silistra ca
să, iasă,
întru întempinarea comisiunei europene de delimitare, care
avea

să sosescă acolo din Constantinopole peste două dile,
și însărcină

pe D-l Kogălniceanu, ca de acolo să se ducă la Galaţi, spre
alua.

parte ca, delegat al României, la deschiderea sesiunei
de tâmnă a

Comisiunei Europene, care avea, să se deschidă
în curînd, mărită
cu delegatul

Român,

care pentru prima 6ră intra în sînul ci,
și

după aceea să ia pârte la lucrările sale.
După plecarea D-lui Kogălniceanu la Silistra,
M. S. a priimitîn

diua de 21 Octombre cu ceremonialul usitat
în audiență solemnă.

pe Contele Hoyos de Sprintzenstein, care
% remise scrisorile sale
de acreditare ca Trimis extraordinar
și Ministru plenipotenţiar al
M. S. Impăratului Austriei Rege al Ungariei. Cu
acea ocaziune noul
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Ministru Austro-Ungar ţinu o alocaţiune prin care exprimă sentimentele binevoitâre ale Împăratului săi pentru tînărul și înfloritorul stat vecin, la care M. Sa răspunse dicând că vede cu o vie
satisfacere, în persâna. Contelui, pe primul trimis plenipotenţiar
în România, și mulțumesce guvernului imperial și regal că acum

ca.tot-d'a-una a dat o nouă dovadă de viul interes ce păstrâză Ro-

mâniei şi de simpatiele sale.
Curînd după aceia la 23 Octombre M. Sa priimi în audienţă
ceru din ordinul direct al Impăprivată pe Baron Stuart care
ratului să i se comunice dacă România recunsce trupelor ruse
dreptul de trecere prin Dobrogea? M. Sa răspunse că de îndată
„ce acea provincie va face parte din România, acest drept va exista
cât timp va exista și dreptul d'a trece prin restul ţărei, în virtutea
traetatului din Berlin și a convenției de1a4/16 Aprilie 18'77.Baron

Stuart păru de o cam dată mulţumit cu-acest răspuns, dar cu tote

acestea la 29 Octombre, trei qile după reînturnarea, D-lui Kogăl-

niceanu de la Galaţi, D-sa presentă guvernului român o notă prin
din
care” cerea formal ca să i se dea răspuns înscris că disposiţiile
convenţia de la 4/16 Aprilie 1877 se vor întinde și asupra Dobrogei
în ceea-ce privesee comunicaţia, armatei rusesci. Acâsta e extrema,
concesiune la, care Husia pâte să consimţă.
face să,
«Daca guvernul român nu va rămânea mulţumit, și va
înţelegere
o
stabili
se
d'a
intre trupele sale în Dobrogea înnainte
vor căprealabilă asupra acestui punct, consecinţele ce vor urma
mică atingere
dea asupră-i; căci Rusia nu va îngădui nică cea mai

de
drepturilor cei sunt recunoscute prin tractatul din Berlin. Mai

preferatar fi o convenţie specială.
Guvernul român

respunse la. acestă notă

în diua de 3 Noem-

brie, că, «România nu pâte să se angajeze d'a încheia, o convenfi Doţie specială cu Rusia într'acâstă privinţă, mal nainte da
întindă
să
ca
dispusă
hrogea, ocupată de trupele române, însă e
Aprilie,
drepturile acordate trupelor ruse prin convenţia de la 4
şi în provineia de peste Dunăre».
nu penRușii eraii supăraţi pe noi și ne căutată din.noă gâlcâvă,

cu Bultru că aveati motive ca să fie îngrijuraţi de comunicaţia lor
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garia. prin Dobrogea, ci pentru că comisiunea mixtă de delimitare
dintre Dobrogea și Bulgaria dăduse României înălțimea fortificată
numită Arab-Tabia, care e la o depărtare abia de 800 metri de.
porţile orașului Silistra și'i domină tâte întărirele sale, și acestă
cedare ne fusese acordată în unanimitate de voturi minus unul,
adică al delegatului rus. Mai erai supăraţi și pentru alt ce-va. Generalul .Oizuviefi mai nainte d'a se reînturna în Rusia, a.fost nevoit să mărturisâscă M. Sale că a descoperit în intendenţa și administraţia imperială nisce hoţii colosale, c'a fost silit să vîndă pe
nimic galetele fabricate pentru cai, pe cari caii nu vrea să le mănânce, și cari ati costat mai multe miliâne, că le-a vîndut de pomană numai ca brichete de ars ca să scape de ele, și a dat în judecată un mare număr de intendenți și de furnisori, între care și
pe vestitul Warșavski. Asemenea s'aii supărat pentru că delegaţii

româniaii comunicat comisiunei Europene că n'aii putut să
gă-

sescă un cap bun de pod bun și un loc de comunicaţie sigură în-

tre cele două maluri, de cât numat în p6lele Silistrei, și la o
istanţă de 800 metri de marginea, sa, la Chiciii, în dreptul Călărașilor, căci mai jos locul era mlăștinos.
|
"Din norocire guvernul din Petersburg înțelegând că nu va do-

bândi mai mult de cât aceea ce i s'a oferit, ca să scape de o nouă.
luptă de tenacitate care n'avea nici o rațiune d'a reîncepe, fu ne-

voit să cedeze, să priimâscă punctul

de vedere al României, să

consimţă a se mulțumi numai cu declaraţia, că disposiţiile convenţiei de la 4 Aprilie se vor întinde și asupra Dobrogei, să renunţe
d'a mai încheia o nouăjconvenţiune și să anunțe pe D-l Kogălni|
ceanu că guvernul român era liber să ocupe Dobrogea. În diua
de
6 Noembre Baron Stuart veni la palat și comunică M. Sale
acâstă
” disposiţiune imperială, dar nu se putu d'a nu face noi
reserve în
privința chestiunei aplicărei convenției de la 4 Aprilie.
A doua di
discută aceiași chestiune în decurs de mai bine de două
ore cu
D-l Kogălniceanu, și făcu recurs la tâte chichiţele
și clinciurile posibile ca să mai amâne predarea acestei provincii
în mânele guvernului Român. lacă și trei la mână !
-

XXI.

Intrarea Dobrogei în stăpânirea, României.
În fine fu hotărită şi diua în care să aibă loc ocuparea Dobro-

gei de către trupele Române și predarea sa de către Comisarul
rus în mâinele Comisarului român. Diua al€să fu diua de 15 Noembre și Comisarul priimitor fu tot D-l Nicu Catargiu care abandonase Basarabia în mâinele Rușilor. Mai nainte d'acea. dată, în
diua de 9 Noembre, M. Sa Domnul inspectă trupele care aveai să.
efectueze ocuparea, acestei provincii, și tot în aceiaşi di Ministru
de reshel licenţiă trupele din regimentul 11 de dorobanţi din Do-

brogea, făcu în locu-i alt regiment, al 1'7-lea, cu trupe din Meheregidință, trimise trupele licenţiate pe la vetrele lor, iar stegul

mentului îl depuse la arsenal. Pe când M. Sa era preopat de ideia
aducerei la îndeplinire a încorporării la România a Dobrogei care
ne da un port pe mare, D-i G. Chițu, a cărui sănătate avea, nevoe
de &re-care menagiamente, se retrase din Minister în diua de 31
Octombre şi D-l 1. C. Brătianu luă interimul ministerului Culte- .
lor şi al Instrucţiunei publice până la compiectarea Ministerului.
În diua de 10 Noembre M. Sa presidâ un consilii de miniștri
a
în care stati fiesat măsurile de luat pentru lvarea în stăpânire
să comunice
Dobrogei; tot atunci s'a hotărit ca D-l Kogălniceanu

că luarea
Baronului Stuart că România nu mai putea să aștepte,
nu mai
în posesiune ateritoriului acordat de Congresul din Berlin
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„-

puiea să întârdiede și că ocupațiunea sa trebui
a să se efectueze
mai nainte de deschiderea Corpurilor legiuitre
şi mai nainte de
încheerea, unei convențiuni speciale care nu
s'ar fi putut încheia
fără consimţimentul parlamentului; în fine în
diua de 11 Noembre
iscăli regulamentul de administraţie publică
asupra organizării
judecătoresci și a competinţei autorităţilor
judecătoresci din Do-brogea care se publică în Monitor în diua
de 12 Noembre.
Într'acea di de 12 Noembre M. Sa priimi pe
generalii ruşi Cercasov și Nikitin care 'și luară congedii de la
M. Sa, avend a pleca
chiar într'acea di din Bucuresci, împreună
cu întreg statul major
al armatei de ocupațiune compus
din 10 generali şi mai mulţi coloneli, spre a'şi strămuta cuartierul gener
alin Basarabia. Impreună

cu acest stat major întrâga linie de etapă se
punea în mișcare și se

apropia de Prut.

-

Tot într'acea di pe sub sâră sosi de la, Livad
ia scirea că Împtratul a priimit propunerea română şi ca dat
ordin autorităţilor
ruse din Dobrogea ca să încredințeze administra
ţia și paza acelei.
provincii în mânele Românilor. Asemeni
ae la D-l de Giers sosi
baronului Stuart o telegramă în care dicea:
«Ne având în vedere
alt de cât stricta executare a tractatului din
Berlin, fără nici un
cuget ascuns, şi suposînd că, de acelaşi cuget
e animat și guvernul român, consimţim a priimi amendamentul
propus de D-l Ko-

gălniceanu, când chestiunea

va, fi regulată printr'un schimb

de
note. Informaţi pe Belozescovici că pote
să procedeze la remite-

rea Dobrogei».

În urma priimirei acestor sciri, M. Sa, decise
ca a doua di să plece

la Brăila ca intrarea în stăpânirea,
Dobrogei să se facă mai 'nainte

de deschiderea Corpurilor legiuitâre. Mai
'nainte d'a pleca, în diua
de 13 Noembre merse de diminâţă la
palatul din capitală unde era
așteptat de D-I 1. Brătianu și împreună
cu D-sa luâ ultimele disposiţiuni pentru stabilirea, oștilor și
autorităţilor în Dobrogea. După aceia D-l Brătianu plecă înnaintea
M. Sale la Brăila
De îndată
ce porni D-sa intrâ în cabinetul de
lucru al M. Sale D-l Kogălniceanu, sosit într'adins de la Galaţi
pentru acest scop, și împreună
cu D-sa M. Sa hotări termenii ce
vor conține nota c& va adresa
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Baronului Stuart privitre la comunicaţia, trupelor rusesci prin

Dobrogea, precura și proclamaţiunea și ordinul de (i ce trebuia să

fie publicate în diua următore.

|

După amiaqi M. Sa lucră cu D-l Rosetti şi subscrise decretele
pentru numirea funcţionarilor administrativi din noua provincie,

-

care avea să fie împărțită în trei districte, și pe sub sâră priimi
din noi pe D-l Kogălniceanu care * citi nota ce trebuia să adre-seze Baronului Stuart chiar într'acea di, adică în prediua luării
Dobrogii în stăpânire, pe care M. Sa o aprobă, și la care Ministru
Rusiei avea să răspundă prin o notă de confirmare. lată în resumat conţinutul ambelor note ce fură publicate în Monitorul de
la 15 Noembre :

qiD-l Kogălniceanu în nota sa cu No. 16,877 din 13 Noembre

cea baronului Stuart, că era însărcinat să declare, că guvernul român € dispus să dea o satisfacerela propunerea făcută de guvernul

armatei
imperial da încheia un aranjament privitor la trecerea
trupeintrarea
de
ruse prin Dobrogea, care să se subscrie înnainte

lor române în acea provincie, dar că, după
princiar,

stipulaţiunele

părerea guvernului

care reguledă astădi trecerea armatelor

Dobrogea,
rusesc prin România. pot și trebue să.fie aplicate şi în
imperiale,
trupelor
iunele
comunicaţ
în dispoziţiunele ce privesc

conform art. 22 din tractatul din Berlin. În baza acestei deciara-

ca să se ia de către
ţiuni D-sa, în numele guvernului român, cere

rea teritoautorităţile imperiale măsuri imediate pentru transmite
luarea în
riului Dobrogei autorităţilor române, și să se înlesnescă
române.
imediată stăpânire a acelei provincii de către trupele
nota,
prin
di
aceiași
în
răspunse
Stuart
“La acestă notă Baron

i imperial că
cu No. 1699, prin care declara în numele guvernulu

22 din tractatul
«găsind îndestulătore și îndeplinind condiţiele art.

prin nota de
din Berlin, declaraţiunea făcută de guvernul român
prin Dobromai sus, privitâre la comunicaţia trupelor imperiale

ca și comugea, pe care o asimileză şi o supune la aceleași reguli
D-l Belotzernicaţia lor prin România, a invitat prin telegraf pe
imediat la,
procedeze
să
ca
Tulcea,
din
covetz, guvernatorul rus
».
princiare
lor
autorităţi
zemiterea, Dobrogei în priimirea,
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De îndată ce a priimit acestă noiă,
M. Sa a subscris

decretul
prin care D-l Nicu Catargiu, care
a procedat la, lăsarea Basarabici în stăpânirea Rușilor, era numit
Comisar din partea, guvernului român pentru a lua în priimire
Dobrugea din mânile autorităților rusesci, și a servi drept intermediar
între autoritățile române

și cele rusesci.

.

După ce termină cu aceste lucrări
pregătitre M. Sa fu nevoit,
în urma unor stăruităre cereri,
să priimâscă Și dimisia. D-lui
Ge-.
neral A. Cernat din postul de
Ministru de r&sboit ; apoi pe la
miedul-nopţei și pe un timp posomorit,
porni pe jos spre mica gară de
la Cotroceni și se sui într'un
tren special cel aștepta, sdrobit
de
obosslă și înconjurat numai de
o suită, militară, și drept odihnă
petrecu o n6pte de mers continuii
şi de insomnie.

De aci încolo, pentru a fi
un povestitor al evenimentelor
cât
se pote mai esact, daă cuvîntul
Monitoruluă Oficial și reproduc
tot ce s'a spus

în numărul săi de la 16 Noembre
despre aduce-

cesce, grecesce, bul

găresce, și romândsce,
și apoi reprodusă în
Monitorulde la 16 Noembr
e. Iată textul său:
Locuitorilor Dobrogei,

Marile puteră europene,
prin tratatul din Berlin,
ai unit țera -vâstră cu R6mânia,
Noi nu intrăm în hotarele
vâstre, trase de Europa,
ca cuceritori; dar, o sciți
și voi, mult sânge româ
nesc s'a vărsat pentru
desrobirea poporelor din
Dunărei.
drâpta,
Locuitorilor de Ori-ce
naţionalitate și religiune,
Dobrogea, vechea, posesiun
a lui Mircea-cel-Bătrân
e:
și a lui Stefan-cel-Mare,
de astă-qi face parte
din Ro-

299.
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pentru voi încredin-—
și ale creștinilor. Afacerile religiunei şi ale familiei vor fi
legea vâstră.
şi
neamul
din.
aleși
rilor
judecăto
şi
r
mulftiilo
țate apărărei

române; eleŞi creştină şi musulmană, priimiţi dar cu încredere autorităţile

prin care aţi
vin cu anume însărcinare de a pune capăt durerâselor încercări
averea şi interesele
persona,
apăra
a
de
i,
resbelulu
ranele
vindeca
a
de
trecut,
materială,
vâstre legiuite, în sfîrşit de a vă desvolta buna stare morală și
de cât dea.
chemare
altă
are
nu
,
Dobrogea
în
intră
care
Armata română,
vieţuire,
menţine ordinea și, model de disciplină, de a ocroti pacănica vâstră
liberdrapelul
voi
pentru
fi
va
care
român,
Salutaţi dar cu iubire drapelul
păcei.
al
şi
dreptăței
tăței, drapelul
o organisaţi-În curînd provincia vâstră, pe calea constituțională, va priimi

vâstre, care
une definitivă, care va ţinea sâmă de trebuinţele și de moravurile
Până atunci autova aședa pe temelii statornice posiţiunea vâsiră cetățenâscă,

le vâsrităţile române aii ca întâiă îndatorile de a cerceta și îndestula trebuințe

iubi țera la a căreia sârtă,
- tre, de.a îngriji de bunul vostru trai, de a'vă face a
”
de acum este lipită şi sorta vosiră.
voi, a dorinţei Nâstre
Ca întâia dovadă a părintescei Nâsire îngrijiri pentru
natură pentru anul
ori-ce
de
dijma,
ăm
desființ
Noi
vostre,
e
greutăţil
uşura
de a
mai drâptă
bănescă
dare
o
prin
1879. De la 1 lanuarie 1880, ea va fi înlocuită
ri.
agriculto
și mai uşoră pentru
impositul pe ve-Emleacul (imposit pe capitalul imobiliar din orașe şi sate),
asupra lucrului
sută
la
3
de
l
(impositu
nitul imobiliar din oraşe, temetuatul
lor, cafenecârciume
chiriei
asupra
impositul
arilor),
agricultorilor și meșteșug
1879,
Ianuarie
1
la
de
lelor, băcănielor, hanurilor, tâte aceste se vor preface,
scupentru
(imposit
bedelul
iar
dreptă;
într'o dare bănescă mai ușără și mai
pe vîndarea visută
la
jumătate
şi
2
de
(taxa
entizab
darea
tirea din armată),

telor) şi taxa pe mori se desființeză cu totul.

în numele şi cu învo-.
Și dar chiemând bine-cuvîntarea celui a-Tot-Puternic,
a Dobrogea, care devine și
irea Europei, Noi luăm astă-di în stăpânire provinci

vă urăm ca acestă,
este țâră română, şitrămiţendu-vă domnâsca Nâstră salutare,
de-

începutul unui viitor
di să devie, pentru acâstă nouă parte a României,
l între fiii aceleiași
înfrăţire
şi al
pace și de înflorire, începutul bunului traii
ți.

al 13-lea al DomDatu-s'a în Brăila, la 14 Noembre, anul graţiei 1878, şi

niei Nâstre,

”

i

-

CAROL.

rei, coPreședintele consiliului miniştrilor, ministru al agricuitu și ins=culte
la
im
ad-inter
şi
publice
r
lucrărilo
mereiului și
trucţiune publică, |. C. Brătianu.
Ministrul afacerilor streine, M. Kogălniceanu.
Ministru de interne, C. A. Rosetti.
Ministrul financelor, |, Câmpineanu.
Ministrul justiţiei, Eug. Stătescu.
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lată tot după Monitor și reproducerea
, dării de sâmă a trecerei

armatei române pe teritoriul
dobrogean :

,
«Marţi, la 14 Noembre curent,
la 12.20 dim. (adică la miedul
nopței și ceva)M. S.R. Domnul,
însoţit de D-nii inspector gene
răl
Davila, colonelul-adjutanţ Făl
coianu din corpul de stat-major,
adjutant locotenentul-colonel
Filitis şi D-nii prefecţi ai poli
ţiei
Capitalei și al distrietuluy Ilfov,
a pornit din Bucuresci pentru
Brăila,
Spre a trece acolo
Prin acel punct.

în revistă, trupele decise
a trece în Dobrogea
i
-

<Trenul princiar a sosit în
gara Brăila la ora 9 dimineța
, unde
A. S.R. a fost întâmpinată
de D-] ministru-preşedinte
1.
C. Brătianu, care pornise din
Bucuresci cu trenul acce
lera
t
din
ajuri, de “
D-l general Angelescu, com
andantul dividiunei destinat
ă Dobro-

«După trecerea pe d'înna
intea tru

pelor de gardă, A. S.R.
tâmpinată la intrarea,
fu înîn sala de recepţiune
a, gărei, de D- primar
al orașului Brăila,
care pronunţă următo
rul discurs:

patriotice, bărbăţia
și înțelepciunea cu car
e aţi condus armata,
în lupta pentru
Innaltele Vâstre sim
țiminte, abnegaţiunea
ă
, cu care ați răspun
ori de câte ori datori
s Ja, sacrificii, |
a către țeră Vi le-a
cerut, durerea şi feri
părtășit în tot-d'a-u
cirea, ce ați îm-,
na cu noi, a întărit
legăturile dintre naţ
-ast-fel în cât Națiunea
iune și M. V.R,
și Domnul fac astă-d
i un singur corp, îns
gură inimă. era se
ufleţit de o sin:
simte mândră că Provid
ența I-a reservat fer
vedea, că sub auspic
icirea 'de a
iele M. V. R. a. reî
nviat virtuțile str
săi, și că a reluat peste
ăbune în inima fiil
Dunăre calea, străbătut
or
ă de Divul Traian și
-ce
e l-Mare, Ă în fruntea, legiunilor
de Mircearom
ane
,
pentru plan tarea prin
fiunei printre POpo
cipiilor civilisalii din Orientul
Europei.
-

independența țărei,

- 801
Trecând în posesiunea Dobrogei, unde urme neperitore atestă că ea ne-a.
aparţinut odată, România îndeplinesce astă-di un act, nu de cucerire, ci de
vevendicare.
„
.
România are în acâstă parte “a Orientului o mare misiune de îndeplinit..
Continuând opera începută de străbunii săi, dar întreruptă de secoli de bar=
barie şi de întuneric, România nu aspiră la altă victorie de cât la aceea a cucerirei morale, prin plantarea în inimele populaţiunilor din Dobrogea, a sim-ţimintelor și ideilor generâse ce caracterisă pe poporul român.
Drapelui săi, triumfător pe câmpul de luptă, al independenţei, portă cuwsine devisa;: Justiție și Libertate, fundamente ale tutulor societăţilor civilisate..
EI va fâlfâi mânâru şi peste câmpiile Dobrogei și peste țărmii Mărei Negre,
anunțând lumei din acea, parte că o nouă eră i se deschide, eră de libertateși de prosperitate,
Bucuria nâstră ar fi fost îndoită, dacă am fi putut astă-di să supunem şi M.
S..R. Dâmnei omagiele nâstre sincere şi să-i exprimăm profundele simţiminte-de devotament şi de recunoscinţă ce-l păstrăm pentru stăruinţele fără prege.
"ce a depus la vindecarea, și alinarea rănilor și suferințelor oștenilor noșiri.
Să trăescă Măria Ta, !
Să trăiască Măria Sa Domna !
Să trăiască armata română!

«La care M. S.R. Domnul bine-voi a răspunde :
Sunt forte simţitor de frumosele cuvinte ce-Mi adresaţi în numele orașului

Brăila, şi vă mulţumesc. Am venit cu atât mai mare bucurie în mijlocul D-v..
cu cât astă-di se va împlini sub ochii voșiri un mare act care va fi înseris în
„istoria nâstră. Anexarea, Dobrogei la România va deschide un noii isvor de.
înflorire scumpei nâstre țări, şi sunt convins că Brăila, prin importanța sa co-mercială, va lua ast-fel un mare avânt de viaţă şi prosperitate,
VE mulţumesc şi în numele Dâmnei, pentru simţimintele de iubire ce-l exprimaţi. Ea, scie tot. ce damele din Brăila ai făcut pentru răniți, şi noi amân-.
acest
doi le mulţumim pentru patriotismul și abhegaţiunea ce ai arătat în
- mare resbel.
'

«După acesta, D-l preşedinte al comitetului permanent de Bră-.
.
”
ila pronunţă următorul discurs :
Măria Ta,
.
Trecerea triumfală a armatei române. în Dobrogea, a procurat cetăţenilor
lor:
jadeţului Brăila, fericita, ocasiune de a aduce Alteţei Sale Regale omagiele
ei inde=
de recunoscinţă şi de devotament pentru faptul măreț al recunâscer
mârelui că-.
comanda
sub
repurtate
victoriilor
al
fruct
ca
României,
pendenţei
pitan Carol |.
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Suntem mândri priimină în mijlocul nostru cu vii aclamaţ
iuni pe Alesul Naţiunei încoronat de victoriile strălucite culese pe câmpul
de ondre, şi satisfăcuți
de a vedea armata română trecând Dunărea
în Dobrogea chiar în faţa Ghece-

tului de unde, în anul trecut, se aruncaă asupra căminel
or nâstre bombele inamicului,
Astă-di acele bombe ati dispărut, aii amuţit prin
virțutea militară a, Alteţer Sale

Regale, căreia Providența, -a încredințat înalta misiune
de a conduce

Națiunea Română pe calea începută de Marele
Traian Și a asigura neamului '
românesc un viitor strălucit în Orientul Europei
, sub gloriâsa Domnie a Măviei Tale.
Să trăescă Măria Ta!
Să trăiască, Augusta Elisabeta Dâmna/!

Să irăiască România liberă și independentă!

«La care Măria Sa bine-voi a răspunde
:
VE mulțumesc pentru cuvintele bine simţite
cu cari mă întâmp

inați. Intâia
bombă care a cădut în -orașul Brăila
a, fost semnalul resbelului, și bateriile
din Calafat a răspuns în aceiaşi di.
Prin luptele de peste Dunăre s'a întărit
independența, și mărirea Trey; astădi
trecem Dunărea pentru a doua Oră,
însă
în pace și liniște, spre a lua în poses
iune o ţară pe care armata, prin
vitejia sa,
a câștigat'o pe câmpiile Bulgariei,

„Cuvintele Măriei Sale fură prii
mite cu cele maj vil aclamaţiuni
de numerosul public ce asista,
; după aceea A.S.R. încălecă
și
însoţit de statul-major și de popu
laţiunea imensă care înconjura,
gara și care n'a încetat urările
sale în tot parcursul, se îndreptă
spre locul unde erati aședate trup
ele pe două linii,
«După trecerea în revistă s'a
dat citire în corpuri următorului

înalt Ordin de ])i, care fu salutat
cu unanime urări:
Ostaşi !
Marile Puteri

=

Europene,

prin

tractatul

din Berlin, aii unit cu
Dobrogea, posesiunea vechilor
România
noşiri Domni, |
Astă-gi,
voi puneţi piciorulpe
acest PâmeEnt

care redevine țară romăriă.
Voi nu intraţi în Dobrogea
ca cuceritori, ci intraţi
ca amici, ca fraţi ai
unor locuitori cari de acum
sunt concelăţeni i voștri.
Ostași! In noua Românie,
voi veți găsi o populațiune
în cea mai mare
parte română ! Dar
veți. găsi și locuitori
de ali neam, de altă religiune,
aceştia devenind membri
Toţi
ai Statului român »
dă dreptul de o potrivă la pro„deoțiunea, la iubirea
:
vâstră,

N
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Intre aceștia veţi afla și populațiuni musul
mane a cărora religiune, familie,
“moravuri se deosibesc de ale nostre.
Ei cu dinadins vă recomand de a le
respecta,
-

Fiţi în mijlocul nouilor voştri concetățeni
ceea-ce aţi fost până acum și

în
timp de pace ca și pe câmpul de ondre,
ceea-ce cu mândrie constat că vă re-cunosce astă-di Europa îniregă, adică model
de bravură şi de disciplină, apărătorii drepturilor României și înnainte-mer
gătorii legalităţei și civilisațiune
Europene.
Cale bună dară, ostașilor, și Dumnedeii să
vă prolegă !

Cugelările mele cele mai afectudse sunt nedesp
ărțite de voi.
Să trăiască România !
”

.

Dat în Brăila, la 14 Noembre,
ă
.

anul

1878.

|
CAROL

«După acâsta M. S. R. Domnul se puse în capul trupelo
r și le

“conduse împrejurul altarului divin instalat pe
o movilă din apro-

piere, unde Eminenţa Sa părintele Melhisedek, episco
pul Dunăreide-jos, înconjurat de un numeros cler, aștepta îmbrăc
aţi în haine
'sacerdotale, spre a oficia un Te-Deum și a bine-cuvînta
trupele.
ce urmai a se pune în marș.
«După, terminarea oficiului divin, A. S.R. trecu prinor
așul Brăila
în capul trupelor, unde fu priimit cu buchete și
corâne de flori, ee
1 se aruncau și 1 se presintaă în cale, și unde popula
ţiunea ÎI salutâ cu urările cele mai frenetice. In mijlocul
orașului M. S. R.
priimi defileul trupelor, cari se îndreptară, tâte
către port, unde
se făcuse pregătirile pentru imbarcarea, Și transbordare
a imediată.
Acolo primăria orașului ridicase un are de triumf
și tote bastimentele împodobite cu paviliânele tuturor țărilor
şi purtând în
vîrful catartului principal pavilionul român, aștepta
ii trecerea, pe
țărmul drept al Dunărei a armatei române.
<La ora 12 din di M:S.R. Domnul soși în port ; se
urcă pe bastimentul Ștefan-cel-Mare, unde fu priimit de
D-l ministru-președinte, de Eminenţa Sa părintele Melhisedek, de
autorităţile civile ale districtului, de notabilii orașului Brăila,
de D-nii represen-

tanţi ai Companiei austriace de navigaţiune pe Dunăre
și de D-l
Foscolo, care a bine-voit a punela disposiţiunea
guvernului mai
multe bastimente pentru trecerea maj repede
a trupelor în dife-

rite puncte.
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«Încă des de dimineţă pavilionul român fâlfâia pe malul drept al
Dunărei, unde se și instalase un biuroă telegrafic și unde un numeros public dobrogean : Musulmani, Bulgari și Români, cu toță
întunecimea, și umedela, atmosferică, acoperită de nori şi eâță,
aşteptaii cu nerăbdare trecerea trupelor.
<M. 5. R. Domnul asistă ast-fel la îmbarcarea și transbordarea
celor întâii trupe ce treceau în Dobrogea; la ora 1 după
amd,
un detașament de roșiori, o companie de vânători, o baterie
de _
artilerie și regimentul 5 de infanterie de linie se aflati
trecuţi pe
malul drept și la acea oră bastimentul Stefan-cel- Mare
se puse

în mers către acel țărm. Ajuns acolo M.S. R.,
se scobori din va-

por, atinse cu piciorul săi pămîntul dobrogean, urâ
călătorie bună
trupelor, cari, cu drapelele desfășurate și întonând
imnul naţional, salutară cu cel mai vii entusiasm pe iubitul
lor Suveran.
După aceea E. $. episcopul Melhisedek dete bine-cu
vântarea sa
trupelor cari se puse îndată în mărș spre Măcin.
- «De acolo M. S. R. adresâ o telegramă M. S.R.
Dâmnei, anun-

țând efectuarea trecerei trupelor, apoi reintrâ
în vapor, și se reîn-—
torse în portul Brăila, unde fu priimit
cu aclamările şi felicitările

unanime ale populaţiunei, care aștepta nerăbdăt
âre pe mal.

«La ora 21J,, A. S. R. se cobori dinb astimentul
militar, expri-

mând vii mulțuniri E. S. părintelui Melchisedek
pentru sufletesca
dragoste ce a bine-voit să arate armatei,
D-lui primar și președintelui

comitetului Brăila, pentru patriotica
priimire ce a făcut
Înnălțimei Sale și armatei, precum
și D-lui Vrăbiescu, care oterise

locuinţa şa, pentru priimirea A. S. R.,
şi unde se Şi pregătiseun dejun, pe care M.S.R.nula putut
onora, fiind ora înnaintată
Și trebuind a te înnapoia, după itineraru
l fixat maj diîîinnainte la
Bucuresci.
«Descinderea M.S. R. Domnului în
portul Brăila a, fost salutată
cu 21 tunuri ce saii tras de bastimen
tul Ștefan-cel-mare, Şi, în:
fine,

la ora 2 și jumătate, Alteța Sa Regală,
însoțită de D-l mini-—
stru-președinte și suita Sa, reluă,
trenul special care aștepta în;
port, și porni spre Bucuresci unde
sosi, în deplină sănătate, la ora:
8 și jumătate sâra,
.
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«În garele Buzăii și Ploesci, M. S. R. Domnul fu întâmpinat de

autorităţile civile și militare ale localităţei și de detașamente de
dorobanţi și de guardă naţională cu musică și drapel. Garele împodobite cu arcuri de triumf și iluminate cu facle, eraii pline de un
numeros public, care aștepta spre a exprima patrioticele Sale felicitări, la, care Alteța Sa Regală a bine-voit a răspunde prin mul-

țumirile cele mai simpatice.
|
Ma
«În gara Bucuresci M.S. R.a fost întâmpinat del. P. S.S. Mitropolitul Primat, de D- Ministru de interne și de mai multe alte persone de distincţiune, exprimând Înnălţimei Sale. Regale cele mai

căldurose și patriotice felicitări».

ÎN

5

După ce am terminat cu darea oficială a descriere serbărei, să
redeschid cronica deserierei evenimentelor contimporane ce'mi a
procurat cele mai detâliate și mai esacte amănunte ce aţi citit pân!
acum, și să urmez cu înșirarea faptelor petrecute d'aci înnainte.
Din norocire luareaîn priimire a vechei moșteniri a lui Mircea
cel mare și bătrân, s'a petrecutîn liniște, fără nici un incident,
și cu.un entusiasm neașteptat de către întrega populaţiune atât
creștină cât și musulmană. Comisiunea de recepţiune a sosit în Tulcea la 3 ore d.a. T6tă populaţiuneaa eșit întru întâmpinarea sa.

Guvernatorul Dobrogei, corpul consular, arhiereii, muftiul şi rabinit, în feuntea a o mulțime de popor, cu tot clerul, cu eruci
și

evanghelii, cu coranuri sfinte și eu table ale legei, fie-care cu cea
avut mai sfint după legea sa, toţi i-a eșit înnainte în port şi i-a
urat

bună venire. D-l Catargiu le-a mulțuimit la toți, în numele M. Sale

„Domnitoruluișial țărei, și i-a, asigurat în numele guvernul
ui că mi-

siunea României în noua sa provincie, vă fi aceea a înfrăţire
i şi

a civilisaţiunei.

Armata sosise încă de la 12 ore dimin€ța, și a intrat
în oraș după
sfințirea apei pe malul Dunărei. Pe strada numită
pe atunci Bobaci, trupele aii defilat pe d'înnaintea, generalului
G. Angelescu
cu
stegurile împodobite cu cununi de flori, oferite
de către Domnele
din Tulcea și cu urări entusiaste din partea populaţi
unei. Din partea acestei populaţiuni M. Sa priimi o depeșă
de omagiii subscrisă
de delezaţii colonielor română, bulgară,
gr&că, rusă, musulmană:
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armenă, israelită și peste 500 alte semnături. Iată conținutulacestei depeși:
E

- Prea Înnălțate Dâmne,

Tulcea,

11 Noembre

1875,

Drapelul oștânului român, încununăt de floră, fâlfâe acum mândru
între noi,

L-am salutat cu iubire și devotament, și inimele nostre tresaltă de lacrimi
de

bucurie, căcă în el vedem simbolul civi lisațiunei pe care, Alteța
Ta Regală, marele căpitan al vitezei Sale oști române, semeni în noua provincie
Regală. De
astă-di înnainte începe o viaţă ndut pentru noi. Vom privi dară
cu încredere
și iubire în viitor, uitând treeutul. Ridicăm rugă căldurose către
A-Tot-Putin-

tele pentru ca să bine-cuvinteze opera românismului dincâce de Dunăre
și de.

"punem-a piciorele Alteţei Tale Regale simţimintele nâstre de
iubire și fidelitate.
Dumnedeiă să aibă în sânta sa, pază pe Alteța Ta Regală!
Dumnedei să protegeze pe dui6sa Augusta nâsiră Suverană!
Dumnedei să ţie putere ostașului nostru!

Imediat după terminarea ceremoniei oficiale comisiunea de pre-.
dare și de recepţiune procedă imediatla îndeplinirea mandatului lor, ast-el că la 16 Noembrie în Tulcea s'a terminat cu întrega pre-

dare, și autorităţile române ai luat în stăpânire posturile ocupate

de Ruși și aii început să funcţioneze.
Cu acea, ocadie, în virtutea statutului organisator al Dobrogei,
“publicat în Monitorulde la, 15 Noembrie, noua provineie alipită.
României a fost împărțită în trei districte, între care Tulcea, la
care fu numit ca Prefect D-lG. M. Ghica, fostul comisar general
român pe lângă trupele rusesci; Constanţa la care fu numit ca.
prefect D-l Remus Opran, și Silistra Nouă la care fu numit ca pre- |
fect D-l Colonel 'T. Gherghel. Aceste decrete de numiri, precum.

și ale subprefecţilor și ale celor alţi funcţionari mai mici fură pu-

blicațe în Monitorul de la 19 Noembrie; iar Regulamentul pentru împărţirea și organisarea administrativă a Dobrogei fu
sub-

cris la 13 Noembrie Și publicat în Monitorul de la 15 Noembrie

1878. Tot în aceiași di fură publicate și decretele pentru deschi-

derea credetelor necesare pentru plata personalului administrativ.
financiar și judecătoresc.
Regulamentul de administraţie publică asupra Organisației
ju-

decătgresci, asupra cum petinței şi asupra procedurei autorităţilor
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judecătoresci în Dobrogea se subserise la 11 şi se
publică la 12 Noembre; decretul pentru numirea personalului
judecătorese se sub-

scrise la 15 şi se publicâ la 17 N oembrie; regulamentul
pentru stabilirea şi perceperea impositelor în noua provincie
se subscrise la.
14 și se publică la 17 Noembrie; regulamentul
pentru organisarea
serviciului vamal, al easierielor și fixarea person
alului administrației financiare se subscrise la 17 și se public
ă la 19 Noembrie;
iar decretele pentru numirea personalului admini
straţiei financiare fură publicate în Monitdrele de la 21, 26
şi 28 Noembrie,

când s'a terminat cu complectarea întregei
organisații a nouei pro-

vincii române. Tot într'acele dile se numi și person
alul vamal însărcinat cu paza, frontierei d'a lungul Prutului.
Organisaţia ce dobânai Dobrogea din partea
guvernului român,
fu potrivită, cu obiceiurile pămîntului, cu starea
de lucruri, cu va-

rietatea populaţiunei locale, cu usurile
populaţiunei musulmane

„Și cu nevoile locuitorilor. Religiunea mahom
edană fu respectată
şiînconjurată de tâte garanţiile unei funcţionări
regulate şi ne turburate; asemenea, şi cea armenă, lipovenescă,
anabaptistă, israe-

lită, etc. Intreţinerea cultului musulman fu
trecut în budgetul Statului și al comunelor ; tribunalele

religi6se mahomedane

pentru

succesiuni, curatele și divorțuri fură menținute
în conformitate cu
disposiţiunile religiunei musulmane, iar dijma,
odisa. dijmă, fu
desființată şi înlocuită cu o dare anuală, în
bani cu începere de la
Ianuarie 1880, adică cu o îngăduire de un
an. Pentru a da cititoru„lui o idee clară despre buna-voinţă ce
guvernul a arătat Și arată,
și acum nouii provincii române, vom
publica în capitolul următor
câte-va, extracte din regulamentele de
organisare administrativă,

judecătorescă și fiscală a Dobrogei.
În primele dile ale lunei N oembre pe când
nu se stabilise încă
o înţelegere cu Rușii, mulţumită svonurilor imprăs
ciate de ei, totă.
lumea. se aștepta, ca luarea, în stăpânire
a acestei provincii să se
facă cu 6re-care dificultate, și prin înving
erea unei oposiţitini crân-

cene, atât a Mahomedanilor cât și a, Bulgarilor.
Prevestitorii de
nenorociri spuneai cu siguranță că, cu t6tă
presenţa unei numerose garnis6ne rusesci concentrată maj pretutindeni
, trupele și au-
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torităţile române aveati să fie priimite cu 6re-ca
re manifestații

ostile, şi chiar cu împușcături, mai cu semă
după ce trupele ru-

sescă, în urma ordinului priimit, vor începe să
evacueze orașele și
satele sale și să plece spre Rusia, unele pe mare
și altele pe Dunăre. Din norocire nu sa petrecut nimic d'ase
menea natură, și a-

tat. armata cât și autorităţile civile române a fost priimi
te la sosirea lor de către populaţiunea dobrogiotă atât
creștină cât şi mu-

sulmană cu flori, cu stilpări şi cu un entusiasm
de nedescris. În Constanţa mai ales s'a petrecut ce-va cu totul
extraordinar.

Armata- având a, trece în Dobrogea, de la Brăila
pe la Măcin ca, de

acolo să se împrăscie treptat și metodic pretutinde
ni până la, fron-

tiera. Bulgariei ce atunci se ficsa pe pămint,
autorităţile admini-

strative, financiare și judecătoresci plecară spre
acâstă localitate
de la Bucuresci până la Giurgiu cu drumul de fier,
de la Giurgiu
până la Cernavodă cu vaporul și de acolo până
la marele port maritim iarăși cu drumul de fier. Funcţionarii cari
compuneaii aceste
autorități sosiră la noua lor destinaţiune în diua,
de 24 Noembre
pe la 5'/, ore sâra fără de sgomot, singuri și neînso
ţiți de armată;

cu tote acestea ei fură priimiți în gară în mod

spontaneii,

repet

încă o dată nu numai de creștini, dar și de către musul
mani, cu
„lori, cu corâne, cu strade pavoasate, cu arcuri de triumf
, cu ilu„minaţii splendide cu manifestații înflăcărate și cu un
entusiasm

necomandat. În gară ei fură priimiţi cu inuzici care cântat mar-

- Șuri înviorătâre, cu strigăte entusiaste ale unei
mulțimi ce încă

nu se mai văduse într'acel orașii, cu steguri român
esc nenumărate, cu mii de lampi6ne venețiane purtate de cetăţe
ni şi cu o iluminaţie splendidă care durâ până târdiă după miezul
nopţii. Colonia elenă fu inițiatorea acestei calde priimiri.
i
O mulţime neasemănat de mare, în frunte cu muzica și cu co-

lonia elenă Și cea armână

care se arătară

maj

entusiasmate

ca

tote, se formă într'un cortegiti imposant, care de la gară
merse în
piața principală, unde populaţiunea ridicase un frumos arc
de triumf, pe care figura potretul M. L. Domnului și diferitele inscri
pții

patriotice. De acolo ea se duse la conacul Prefectului unde
aclamâ

pe prefect; acolo mii de vociurară, viaţă îndelungată M. S. Domn
u-

310

a:

lui şi Dâmnei Românilor. De aci manifestanții
merse pe la locuințele tuturor Consulilor asemeni frumos ilumin
ate, unde asemeni
făcură manifestații și în fine se preumblară
pe strade până n6ptea
târdi, când se retrase pe la casele lor
în cea mai deplină ordine.
Armata, a sosit în Constanţa în dliua, de
25 Noembre la 2 ore
d. a. compusă din batalionul 4 de vânăto
ri, având în frunte pe colonel A. Gorjan și Maior loanovici. Ea
a fost priimită de autorităţi
și de întrega, populațiune cu pâne Și sare,
cu tedeum de mulțumire
și cu entusiasm nemărginit, și a defila
t pe strada principală înţesată, de lume, în sunetul muzicei reg.
al 4-lea de linie și a unor
urale nesfirșite. După aceia a avut loc
o manifestaţie impodantă
Și s6ra orașul a fost iluminat. A doua
di a sosit o baterie de artilierie, care asemeni a fost priimită
cu urale nesfârșite.
În giua, în care autorităţile române
intrară în stăpânirea județului Constanţa, adică la 23 N oembrie,
intrară și în stăpânirea celor alte judeţe, precum și a fie-căreia
plăsi și a fie-cărui orașiii
„ în parte. La Tulcea s'aii ridicat
pretutindeni de către tote comun
ităţile frumâse arcuri de triumt, orașiu
l întreg ati fost splendid iluminat și la
7 ore sâra a avut

o imposantă retragere

cu facle, în
frunte cu muzicele regimentelor de
infanterie și de roșiori. Într'aceiaşi di același lucru s'a petrecut
și la Rasova unde se stabilise

capitala judeţului Silistra, nouă,
județ care peste

scurt timp a fost
desfiinţat ca inutil și încorporat
cu judeţul Constanţa. Asemenea
şi la Babadag unde delegații guver
nului rus s'a retras și bandiera
română s'a ridicat cu 6re-care
solemnitate, după un tedeum
oficiat în tâte bisericele și templele,
și la Hirșiova, și la Isaccea, și
la
Sulina, pretutinde
ni, și iarăși pretutindeni
sâra casele ai fost iluminate și populaţiunea liniștită,

Ast-fel s'a terminat luarea Dobro
gei în stăpânire de
mânia, ast-fel s'a terminat acest
mare eveniment care
nea în veci memorabil, ast-fel
s'a terminat epoca de
câmpul de ondre și pe arena dipl
omatică a dobândirei
rei României.

către Rgva rămâluptă pe
neatârnă-

NAIL.

Organisaţia administrativă, judecătorâscă şi fiscală a Dobrogei.
Pentru ca să complectez acestă dare de s&mă privitâre la Dobrogea, dati mai la vale un resumat al organisaţiei sale adminis-

trative, judecătoresci și fiscale. În ceea ce privesce partea admi-

nistrativă noua provincie română s'a împărțit la început în trei
judeţe care peste mai puţin de un an s'a redus la dou, și anume :
Tulcea, Kiustenge și Silistra nouă cu capitala Tulcea, Kiustenge

și Rașova. Judeţul 'Puleea s'a împărţit în patru plăși : Tulcea, Sulina, Măcin și Babadag, având fie-care ca reședință orașele cu aceleași nume ; judeţul Kiustenge s'a împărțit în trei plăși și anume:

hRiustenge, Hârșova și Mangalia, avend fie-care ca, reşedinţă tot
orașele cu aceleași nume ; în fine judeţul Silistra nouă s'a împăr-

Mit în două plăși, și anume: Megidia și Silistra nouă, având ca reședințe orașele Megidia, și Ostrov. Oraşele Isaccea și Mahmudie
s'aii dat plășii Tulcea, orașul Kilia-Veche plășii Sulina, orașul Cernavoda plășii Megidie și orașul Ostrov pfășii Silistra nouă. Când
sa desființat judeţul Silistra nouă tot teritoriul săă s'a dat județului Kiustenge devenit de atunci judeţul Constanţa.
În orașele Tulcea, Kiustenge și Rașova s'a numit câte un poliţaiii de clasa I în orașele și tîrgurile Kilia, Mahmudie, Isaccea și
Cernavoda câte un comisar de clasa II.
1
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Fie-care oraș, tirg, sat sau întrunire
de mai multe cătune aformat o comună administrată de către
un primar numit de guvern și
asistat de un consiliă compus de patru
persâne, locuitori stabiliti
într însa, aleși dintre consătenit lor.
Primarul se alege de Prefect
dintre cinci locuitori mai aleși ai
comunei. În comunele reședințe
de județ prefectul pote presida adun
area consiliului comunal ori
de câte ori va găsi de cuviință. Prim
arul și consiliul comuna] sunt
obligați să împace neînțelegerile
dintre locuitorii comuni, să ia
tote măsurile necesare pentru pros
peritatea sa, să îngrijescă de
școli și biserici și să acorde egală
protecţiunea tuturor cultelor.
Prefecţilor din Dobrogea li sai dat puter
i ce-va mai mari de cât
acelora din restul României. Ei în distr
ictul lor sunt representanţii
guvernului; dânșii aă sub îngrijirea
și răspunderea lor ordinea, publică și garanția proprietăţii, a onâre
i și a libertăţii individului şi
ocrotirea, tuturor cultelor.
Prefectul administreză după legile țărei,
dar în concordanţă cu

obiceiurile locale;el va introduce legis
lațiunea generală a țărei cu
prudență, tact și băgare de s6mă, lăsân
d timp populației locale ca

"să se pătrundă de fol&sele nouei refo
rme; el e autorisat să nu a„plice unele părţi din legi care ar fi în
contradicție cu deprinderile
și cu legislaţia, locală. Menţinerea iubirei
și a înfrăţirei între diferite culteși naţionalităţi prin respecta
rea datinelor şi dogmelor
fiecăruia cult, va face prima sa preocupa
re; locuitorii Dobrogei,
fiind consideraţi ca fii ai României,
toţi se vor bucura, de o potrivă de aceleași îngrijiri șt drepturi.
Administratorii de plăși în

circumscripția lor ati aceleași îndatoriri
și drepturi ca

și Prefectul.
Polițaiul administrâză poliţia sub ordin
ele directe ale Prefectului
în marginele legei și conform cu obice
iurile locale.
În ceea ce privesce partea judecătoresc
ă, iată cele mai principale din disposiţiele sale:
În fie-care comună rurală sa înfii
nțat câte o judecătorie de
pace compusă din Primar și doi
juraţi aleși de obștea locuitorilor
pe termen de un'an, dintre notabilii
cer mai bătrâni. Ei ai cădere
d'a împăca prigo
niri de

ori-ce natură și ori-ce val6re,
dar ne reuȘind n'aă cădere d'a da vre-o
hotărire, și numai dai la mâna
re-
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camantului o carte că împăcăciunea
porni proces la judecătoria de ocâle.

nu sa putut face, spre a.

În fie-care oraş de reședință a unei sub-divizii administrative se înființeză câte un tribunal de ocol compus din un judecător,
un supleant, un grefier şi doi asesori aleși dintre

notabilii

ora-

șului de reședință, Tribunalele de ocdle sunt competinte a judeca,
tote afacerile-civile și comerciale de ori-ce natură ar fi ele, în
prima și ultima instanţă până la 300 lei capital și 50 let venit şi
cu apel până la, ori-ce sumă; inai ati cădere d'a judeza procese
de

contravenţiuni și procese curecţionale

şi a face acte de notariat.

Pe lângă aceste tribunale, în fie-care reşedinţă a tribunalului

de ocol se mai înfiinţeză, câte o judecătorie mahometană, compusă
din un hoge al localităţei şi doi membri aleși de obștea, locuito-

rilor mahometani, toți aceştia, confirmaţi de către Ministerul Justiţiei, după recomandarea muftiului.
Aceste tribunale vor fi competinte să. judece, cu drept de apel
respectiv, tâte afacerile dintre mahometani relative la organisarea,
familiei, la puterea, părintescă și maritală, la, căsătorii și divorț,
la tutelă, și minoritate, și în general la tâte cestiunile cari privesc

constituirea familiei și drepturile ce decurg dintr'însa.

Ele vorjudeca asemenea cestiunile de succesiuni ab-intestat sa

testamentariși vor lichida, aceste succesiuni după cererea părţilor.
Apelul contra sentinţelor tfibunalelor de oedle și tribunalelor
mahometane, atât în materie civilă şi comercială, cât
și în materie
reilgiosă, va, fi de 2 luni de la comunicarea, hotărârei.

În fineîn orașele Tulcea și Kiustenge se înfiinţâză, câte un tribunal de apel compus fie-care dintr'un președinte, doi membri,
un supleant, un prim-procuror, un. procuror, un grefier și ajutore
plus doi membri asesori aleși dintre notabilii cei mai marcanţi
din fie-ce plasă.
Ele vor judeca în-ultimă instanţă acurții de apel tote apelurile
făcute contra sentințelor pronunţate.
de tribunalele mahometane
"și de cele de ocâle, în prima instanţă.
Ele voi judeca încă, în prima și ultima instanţă, tote causele ce,
după legile ordinare, sunt de competința curței juraţilor.
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Decisiunile tribunalului de apel nu pot fi atacate de cât pe calea
recursului de casaţie, în termenile și după formele prevădute de
legile ordinare.
:
Procedura înaintea tribunalului de apel, în materie civilă, reli-

gi6să și comercială, va fi aceea a tribunalelor ordinare de judeţe
şi
a procedurei codului comercial. Tâte afacerile dintre mahome
tani
prevădute de art. 31 din acest regulament, se vor judeca
de către

autoritățile judecătoresci competinte, după legea musulmană.
Atribuţiunile primarului în privința actelor stărei civile se
vor
îndeplini, întru cât privesce pe mahometani, de către fie-care
hose
al localităţei, care este obligat « ca îndată să trămită extractul
cu-

venit primarului, pentru a se înscrie în registrele stărei
civile.

- În ceia-ce privesce partea fiscală, iată cele mai principale disposiţii regulamentare ce fură întfoduse în Dobrogea.

De.o cam dată nu s'a întrodus monopolul tutunului
în noua
provincie care a fost scutită vre-o trei ani de acestă
dare indi-

rectă, iar teritoriul săi a

fost

considerat ca

un

teritorii

strein:

impositul contribuţiunilor directe, impositul timbrului şi al
înre-

gistrărei,

acela asupra băuturilor spirtâse,

licența

cârciumelor,

- monopolul vîndării sărei, regiinul vămilor și modul de
percepere
în vigore în România s'aii aplicat Și în Dobrogea.
_

Dijma, impositul pe capitalul imobiliar în oraşe
şi sate, impo-

situl pe venitul imobiliar în orașe, impositul de
3 la sută asupra

lucrului agricultorilor și meșteșugarilor, asu
pra câştigului comer-

cianţilor şi fabricanţilor, impositul pentru scutire
a din armată, impositul pe valârea locativă a cârciumelor, cafenel
elor, băcănii” or,
restaurantelor, taxa de 21/, la sută pe vindarea
vitelor, taxele pe
mori, pe debitele de tutunuri, și ori-ce alte
dări directe în vigore
câtre Stat, sunt şi rămân desfiinţate.
|
Toţi locuitorii cari vor poseda acte de
proprietate (tapi) în

regulă, de la guvernul otoman, pentru
cultură pe

teritoriul -Do- :
brogei, vor fi liberi a' ȘI cultiva pămîntul,
scutiţi de ori-ce dare în
cursul anului 1879.
Dreptul de a întreţine și

a păşuna oile, caprele. şi râmătorii
pe
domeniul Statului se va cumpăra obligat
orii, ca
« și pe trecut, de
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către toţi proprietarii,
de 60 bani de cap de
Importatorii de oi,
iernare, vor fi supuși

cu preț de 1 leii de cap de 6e și capră și
râmător.
capre, râmători, aduși în Dobrogea pentru
la aceiași dare, ce se va percepe după ins-

trucţii speciale prin biurourile vamale.

-

Până la 1 lanuarie 1879 locuitorii aii fost scutiţă de ori-ce dare
şi de ori-ce taxă de timbru şi înregistrare.
M& opresc aci cu descrierea evenimentelor din al cincilea. stadit a marelui eveniment istoric și politie ce s'a numit: Răsboiul
pentru neatârnarea României, și încheiii a cincea parte a acestei
istorii care a devenit prea, mare, prea volumin6să. Cu tâte acestea
acestă epopee mărâţă care aşteptă pana măiastră a unui Omer sait

Virgiliti ca s'o descrie ast-fel cum merită, nu s'a sfirșit aci, de și ar
fi trebuit să se închee imediat ce s'ati adus la îndeplinire cele mai
“principale disposițiuni ale tractatului din Berlin.

Într'adevăr lupta cea, mare, lupta cea nobilă, lupta cu paloșul,
cu pușcă și cu tunul, r&sboiul leal, crunt dar făr de vicleșug pe câmpul cel larg al trântei vitejesci a încetat, darîn locul săi a început.

lupta cea mică, lupta cea urici6să, luptacu condeiul, răsboiul şiret
și prefăcut, dat pe câmpul cel strimt al diplomaţiei; acest soi
de trântă care adesea face mai multe victime de cât cel d'ăntâii.

- Descrierea acestui noi răsboiă ce a continuat fără întrerupere
până ce România

și-a redobândit și și-a încoronat deplina sa ne-

_atârnare, indulgenţii mei cititori o vor citi--o în partea, VI a acestei
scrieri.
:
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