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POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI 
_ DEMNIA LUI CAROL: 

—— 

“INTRODUCERE Si 

„Sa simţit necesitatea acestui: curs; fiinăcă, în ceeace privește istoria contemporană, trebue să „recunoaștem că, din cauza urior anumite 'împre- jurări care la noi au fost şi la vecinii noștri n'au fost, istoria contemporană 'a căpătât aici o înfă- . țișare foarte superficială: și tipică, am zice necu-.. . prinzând nici elemente nouă: care să se adauge” din vreme în vreme şi nepermiţând! o adâncire - mai mare. a chestiunilor de” care e vorba în des- fășurarea ei: Sa crezut că e foarte greu să se vor bească de toate cele petrecute în cursul unei dom- nii ce durează încă. Aceasia'nu. e un adevăr, ci - "o prejudecată: cred că orice om onest poate să vorbească -despre ăctivitatea în oricare domeniu - a cuivă 'căre, într'o situaţie oricât 'de înalţă s'ar fi aflat, a “fost înnainte de toate onest și -el.. Şi. poate să vorbească fără să aibă toate: acele re- 
75 Curs făcut în anii 1914-15,
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ticenţe, toate acele. gesturi forțate pe care o ofi- 
cialitate rău înțeleasă le admite, măcar că nu le 
impune. Lunga domnie care s'a sfârșit, a jenat pe 
mulţi în tratarea unor anume probleme, gândin- 
du-se că aceea ce se va spune 'va fi apreciat, nu 
nuinai din punctul de vedere alradevărului, ci și . 

din” acela al tendinței urmărite. Și astfel s'a imo-. 
bilizat 'un material. care nu iese .la iveală: decât, 
natural, după ce persoanele care au jucat un rol 
de căpetenie nu se. mai. găsesc între cei vii. 
„Nu numai că a fost lungă, fericită și rodnică”. 

d domnia de care o să ne mândrim mai mult atunci: 
când această mândrie n'o să poată. fi bănuită de 

nicio “legătură de interes cu prezentul, dar în 
mare parte: ajutătorii au avut o “viață omenească - 
deosebit de bogată în zile — sunt numai câţiva - 
ani. de când Dimitrie. Sturdza nu mai este printre” . 
noi, și alţi ajutători de căpetenie ai: Domniei Re... 
gelui Carol trăiesc încă. Natural deci. că, în tra- 

„_tarea chestiunilor de: „politică internă şi “externă 
„care fac parte din această domnie, trebtie, să se . 

țină. seamă şi de. faptul .că actorii principali se gă- 
sesc în preajma noastră, și atunci aceasta impune 

" anumite consideraţii firești: de delicateţă. Afară de. 
aceasta, este şi un sentiment de jenă să 'se spuie. 
anume lucruri pe care le-ai aflat pe calea izvoa- 

relor, atunci când sunt: în viaţă aceia chiar cari 
au scris acele izvoare ori aceia cari au făcut Be 

tele ce se oglindesc în izvoare. Anumite aprecieri, 
pe care .le poţi face răzimându- te numai. “pe slova |
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aceasta a unui izvor încă neîntrebuinţat, vor trece. sub “ochii oamenilor cari; scriindu-le, au avut în: - vedere şi lucruri pe care-un istoric nu le știe Și,. făcând lucrurile: corespunzătoare, au avut și mo- tive, pe care nu le-au/comunicat nici ci, nici alții. - Din cauza aceasta, pe când istoria contimporână „a Serbiei, a Bulgariei, a'Greciei chiar, dar mai ales istoria: contimporană a celor două State slave de „dincolo de Dunăre, se tratează astăzi pe larg, în . cărți care se coboară până în amănunte aproape de intimitate, mulțămită schimbărilor radicale pe- . trecute în. viaţa acestor State, lucrul acesta la noi nu Sa putut face. Să: dăm. un exemplu ca 'să fim . _ „mai bine înțeleşi. D. Vladan Gheorghevici, care a - “fost prim-ministru al Serbiei câţivă. ani, sub re- gele Alexandru, a tipărit lucruri care ar. fi impo-. sibile: în împrejurările;-speciale dela noi. Ajutător al Coroanei, el avea. obiceiul, câtă vreme. a fost. în serviciu, -să noteze acasă tot ceea ce auziă dela Suveranil său, toate conversațiile lor și să le re: - roducă sub' formă de dialog. - N , . 
o Un procedeu riscat, - prin care se pot pune în . 

17. 

Sura unui om ]ucruri pe care 'nu le-a „spus aşă „ori nu le-a înţeles așă, nuanțele într'un asemenea domeniu fiind infinite... Și a: publicăt. într'o' carte . groasă, regele Alexandru trăind încă, aceste: note. Evident că, prin ceeace. spune d-l Gheorghevici în această carte, „Das: Ende der. Obrenowitsch“, este şi foarte mult'adevăr, Numai cât Serbia Obre- novicilor, din nenorocire pentru dânșa, nu:semăna: 
N 

+
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cu România regelui Carol, — - din fericire pentru - 
“noi. Acolo, oamenii, supăraţi pe. rege, supăraţi. pe 
dinastie, supăraţi pe “ţara lor, tipăriau pe aiurea, 
în Austria, în Germania, ce credeau cu cale din 
lucrurile care iese la iveală de obiceiu' numai 
după trecere, de foarte "multă vreme.: Pentru. un 
istoric căruia îi place, nu să cerceteze, să scurme, - 
pentru un amator al genului. anecdotic, ca acel 

- din Memoriile lui Saint-Simon, o carte ca a d-lui 
-Vladân Gheorghevici este neîntrecută. Evident însă 
că din tot acel „fatras“, din toate. acele conver- 
saţii de o importanță: mai mare sau mai mică, 

- iese şi pentru istorie cevă: sunt, de pildă, scriso- . 

rile personale pe care regele Alexandru le-a adre-- 
sat. ministrului său. pi 

Să ne gândim și la: bogatul “material de divul- 
„gaţie, dar și de minciuni, de: calomnie, pe care-l. 
“avem, în ce priveşte. Bulgaria, pentru epoca lui: 
Alexandru de. Batemberg. Noi n'avem însă mate- 
riale de felul acesta. Aici au. fost de sigur lupte 
de partid foarte învierșunate, care n'au ales tot- 
deauna mijloacele cele mai potrivite. pentru. for- 
marea unei atmosfere morale î în viața politică, dar, 
în luptele: acestea, nu sa făcut uz de mijloacele. 
obişnuite -î în Statele balcanice, mijloace reproba- 

“bile, dar. care, de multe ori, ne dau un material. 
istoric de prima mână, ce iese la..iveală. multă 
"vreme înainte, de momentul când ar A trebuit, 

“ normal, „să iasă, | | 
Din această cauză, trebuind să se razime cinevă,
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în istoria contemporană a Românilor, numai, pe 
"acte publice, care sunt totdeauna pregătite, 'sau 
pe cărți cu un caracter mai mult sau mai puțin 
oficial, — am zice, încremenite puţin în solemni- 
tatea lor, — trebuiă să se ajungă la o istorie-şablon 
pentru acești din urină cincizeci de ani, la opere” 
care se repetă, în mai larg. sau în mai. strâmt, 
unele pe altele: a i 

A tost-o mare fâricire că. răposatul 'nostru -Su: 
veran ni-a dat,. în însemnările sale zilnice, un iz- | vor de o bogăţie, de o autenticitate și de o cinste, . „de o valoare morală cu totul: superioară!), dar, 
îndată ce au ieşit Memoriile Regelui Carol, -sau, cum le intitulează el însuși, . „Însemnările unui | - martor ocular“,. care au fost întrebuințate” cam * + în acelaș fel ca izvoarele anterioare, şi ele au 

“trecut în rândul izvoarelor, potrivite pentru a da . * 0 povestire mai întotdeauna aceeaşi, în ce pri- : veşte cuprinsul, câ şi în ce priveşte forma. - 
Acum împrejurările sunt . altfel: o domnie s'a. 
încheiat, .o nouă generaţie “de dameni politici în- 
locuiește aproape total generația care a ajutat.pe 
principele, mai târziu regele Carol, în cele d'intâiu 
decenii ale. domniei lui. Și susceptibilităţile sunt | mai puţine, aprecierea îndrăznește să fie mai cu- | “ragioasă. Cum eră de, mult nevoie de o astfel de - 
cercetare, credem că a .venit momentul pentru 
a O încercă. De a 

  

YN. Iorga, Opera de istorie a Regelui Carol, în „Analele Aca- „. demiei Române“ pe anul 1914. Pa 

N
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Numai, natural, cine o întreprinde trebuie să - . 
„fie un' om care, amestecat. Și el personal, câtuși 
de puţin, în viața publică, în viaţa politică, simte: 
care sunt. lucrurile ce trebuiesc spuse şi care e . 

felul :cum aceste lucruri se cuvine a fi spuse: N'aş 

recomandă în niciun caz, âsemenea subiecte unui: - 
„tânăr. Nici- nu cunoaște lucrurile acestea prin ele 
însele și nici nu. le poate osebi în felul cum .se 
'manifesță la' un anume moment și-într'o anume 

formă; pe de altă parte, experienţa durerdasă Și 
folositoare a'vieţii nu l-a a deprins î încă să facă acea .. 
alegere, care să satisfacă și adevărul şi alte lucruri 

care există pe lângă adevăr, fără să-i strice, dar | 

„cărora nici adevărul nu trebuie; să li strice prin 
jignirile ce 'se pot aduce. Aceasta trebuie să fie . 
ȘI o operă de informaţie; dar și una de discreţie 

în ce: priveşte persoanele de căpetenie, ca şi des- 
 voltarea inarilor probleme, de care va. fi vorba. 
Şi trebuie să fie,. în acelaș timp, și altcevă. 

Această expunere revine! de drept profesorului | 
"de iistorie universală. Dacă, atunci când face cinevă | 
„istoria politicei externe .a Germaniei sub Wilhelm 
Î tratează, făcând politică externă, totuși în rân- . 

„dul întâiu . politica internă, fiindcă, : în amestecul | 
de înrâuririri care pleacă din Germania. și se" în- - 
torc în Germania, Germania? însăși are foarte adesc 
'ori partea. de preponderență, în orice caz o parle 
“de egalitate, și nu e copleșită de ceiă ce vine din . 
“afară, ci copleşește.ea cu că porneşte din energia: 
sa pe deosebitele terenuri, istoria politicei externe. i
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a României este cu adevărat istoria unei politici 
„externe care 'câştigă să fie cunoscută din afară. 
„înnăuntru, pe când, am ,; spus-o, cealaltă nu se: 
poate lămuri decât dinăuntru în afară. Vora trece 
cândvă de sigur şi la o politică externă: care să 
plece dinăuntru, din ce în ce mai mult, peritru. 
a merge:în afară. Dorim cu toții ca tot mai mult 
consolidarea independenței 'noastre pe toate tere- 
nurile, pronunțarea iniţiativei. noastre în toate. di-. 
Tecţiile, originalitatea răspicată, permanentă, indes- 
tructibilă a activităţii noastre în toate sensurile să. * devie, evidente; dorim să se „naţionalizeze“ oare- 
cum și acest domeniu ca toate'celelalte și să ajun--" 
gem într'o vreme a exercită influenţa noastră ca 
naţiune prin Statul pe' care. l-am creat: Avem și - 

inteligenţa și situaţia ce se -cere pentru a'o face, 
dar, înnainte. de-a supune pe alţii emanaţiunii su- 
fetulai nostru naţional, trebuie ca 'acest suflet na-- 

" țional însuşi să ni-l desrobim supt toate raporturile. 
Fiind, vorba de probleme. de istorie universală 

în care an fost cuprinși fără a I6-fi determinat 
şi a puteă să li Schimbăm caracterul, vom insistă 
mai mult asupra cunoaşterii popoarelor. vecine cu 
noi, chiar cu riscul de a strică une ori propor- : 
țiile subiectului. Vom căută: să punem întâiu în 

- lumină terenul pe. care am mers, elementele. pe “ 
care le-am găşit, influenţele care au “plecat de 
acolo, rezistențele pe care le-am întâmpinat, sfor- 
țările pe câre lc-am biruit, rezultatele Ja care am 
ajuns acolo. .:. A |
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IL. 

"= Care sunt problemele c ce. au ocăpat domnia lui 
Carol I în politica externă a. ţerii? 

La 1866 erau patru mari probleme deschise 
la_hotarele- noastre, probleme cu neputinţă de în- 
lăturat, care ni cereau imperios. să luăm o atitu- 
'dine, și. am luat-o, une-ori grăbit, de obiceiu cu 

| zăbavă prea mare; dar atitudinea trebuiă s'o luăm. : 
"Întâiu eră —și vorbese de dânsa. în primul rând 
fiindcă este în legătură cu însăși alcătuirea şi con-. 

„solidarea: Statului, „cu caracterul pe.care acest Stat. 
IL câștigă acum și-l păstrează în lumea curopeană, 
— eră problema. legăturilor noastre cu Turcia. 

Sar .păreă foarte curios pentru mulți cari nu:și 
“dau: samă îndestul de un anume moment din evo-' 
luţia Statului „turcesc în timpurile noastre, să se . 

spuie, că. situaţia noastră față de Turcia: la-1766 * 
eră, foarte clară, iar lar la 1866 foarte încurcată, 

„şi să se “adauge că, deși, de: fapt, . Principatele 
Unite erau mai târi decât Moldova sau Muntenia 

„unui Ştefan Racoviţă sau Constantin „Mavrocordat; 
„cu toate acestea situaţia noastră legală faţă de 
“Turci. eră superioară la 1766 față de cea dela 
1866. Aceasta .a cauzat greutăţile cele' mai mari 
principelui celui nou, care aduceă cu dânsul tra- 
diţiile uneia din cele mai mari Case din Europa, 
„energia unei rase care urmă uriașa ci desvoltare 
în timpurile moderne. și un sentiment de demni- 

- tate personală foarte hotărât, care formează una
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din notele. dominarite ale caracterului său. La 
„1766 lucrurile erau “netede: noi. nu, eram pro- - : . ..- : . . _ - 4 A . „vincii ale Imperiului otoman, eram ţeri închi- 

„Nate, după concepția 'Turcilor, țeri, deşi supuse 
cu sabia—Soliman cel-Măreţ a spus-o, falșificând 

„adevărul, dar. a spus-o, oficial, formal, în acte 
care se păstrează—; dar păstrând autonomia lor 
întreagă. Turcii 'nu făceau moschei în țara noa- 
stră, rămâind fără lăcaș de închinare; eră o in- 

  

terzicere absolută de amestec în ce privâşte alta 
decât legăturile cunosciite cu dânșii, militare sati 
economice, și anume legături cu străinătatea. Dar, 
din partea -Turcilor,. oricât ar fi fost de scăzut ca- 

„racterul Principatelor româneşti prin plata tribu-: 

s 

„tului, prin datoria de a vinde. anumite provizii - 
cu un-anumit preţ, prin dreptul, -pe care Turcii 
Și-l arogaseră, de a schimbă pe Domnii noștri 

"cum: voiau, până au intervenit tratatele cu Ruşii, . 
care au pus capăt acestei schimbări fantasmago- 
rice a. cârmuitorilor, cu 'toate 'acestea” nu i-ar fi 
trecut priri minte unui Sultan din 1766 că poate 
să schimbe această situaţie de autonomie largă 

„a ţerilor “noastre, 'că poate să încerce 'a“le în- 
slobă“'n Împărăţia otomană, în cuprinsul provin- 
'ciilor administrate direct dela Poartă, Provinciile. 
acestea trăiau la.1766 ca'supt Mohammed al II-lea, 
ele-şi păstrau regimul pe care-l avuseră supt. So- 
liman, și mândria. de Stat a Turciei din: veacul 

-al XVIIHea nu cuprindea câtuși de puţin și tert- 
dința de a-și întinde dominaţia direct asupra teri-. 

z i . . . . - E , - 

7 -
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toriilor noastre. Ei bine, această” tendinţă există 
la 1866. Ea pleacă de prin anii 1840, aproxi-. 

„ mativ. Atunci în Turcia. se incepe aşă-numită « eră: 
a Tanzimatului. - » i 

Cine nu știe ce este T anzimatul, oamenii Tanzi- 
mnatului, caracterul acţiunii lor, acela nu-și dă samă. | 
întru nimic, nu numai de ce a fost Turcia între 
1840 şi 1877,.dăr nici, de pretenţiile de dominație. 
ale lui Enver-Pașa și ale celorlalți reprezintanţi 
ai Tinerilor Turci. Toate lucrurile acestea-și au 

„rădăcinile în fenomene politice mai vechi:,.ten- 
* dinţa lui Selim al II-lea de a face, în veacul 
al XVIII-lea, o tentativă de reformare ! în sens 
european -a Imperiului, sforțările., de. regenerare - 
În sens european, ale Sultanului “Mahmud. Apoi: 
„întrun anume moment, oameni de Stat. foarte 
capabili, foarte ambiţioşi; ignorând greutăţile mari | 
care trebuiau să li răsară în cale, un Aali, un 
Reşid, un Fuad, cari au fost Mari-Viziri, miniștri de . 

„ Externe, reprezintanţi ai Porții î în Capitalele. mari” 
occidentale! sau în congresele care au decis soarta 
Turciei moderne voiau să iacă aşă ca Statul lor * 
să semene: întru toate cu Statele apusene, cu Franţa, 
cu Anglia mai ales. Dai: Franţa, Anglia erau teri- 
torii politice asupra cărora se întindea aceiaşi auto- 

'ritate supt aceiaşi firmă, dela un capăt la altul al 
teritoriului. supus - aceluiași Suveran. „ Totuşi: ini- 
țiatorii noii ere otomane voiau să. facă în Turcia: 
același Incru. Franţa, Anglia n'aveau în “Europa 
— căci nu vorbim de : colonii — teritorii supuse - 

N
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prin legături de suzeranitate: chiar cuvântul: de 
- „Suzeran nu “este în cea mai bună limbă fran=" 
ceză și. nu..se poate traduce, în sensul „special 

„care i se atribuie, în altă limbă (am constatat 
„greutatea şi în cartea, mea: „Geschichte des. os- 
"„manischen Reiches*).: Dar oamenii Tanzimatului, . 
„cari 'voiau' să introducă: întru toate - așezămintele 

Europei, înțelegeau să înlăture tot ce e: specific: 
turcesc pentru a pune în loc: ideile dominante. - 
în Europa, cea adevărată, cu care tindeau să asi- 

" mileze Statul, lor. Și atunci țara a fost conside- 
rată întâiu, — cum - spuncă și deunăzi, aici,:un 
domn turc care conduceă pe studenţii „otomâni“, 
— ca „memlechet“, provincie. Acum Știrbei-Vodă, 

șef de provincie, Cuza-Vodă, şef de provincie, sună 
încă şi mai rău, dar Carol |, şef. de provincie... | 
„Toată energia personală și strămoșească tre- 
Duiă să.se revolte. în: sufletul principelui pe care. 
Sultanul înțelegea să-l: supuie la acest regim. De . 

„ alminteri, tendinţa aceasta domnește şi până acum. 
În fond, gândul, .lui Enver eră, fără îndoială, de 
a reface Imperiul otoman 'ca „p& vremea lui Soli-: . * 
man-cel-Măreţ, alipind - din nou sub stăpânirea 
Împăratului de' Constantinopol, moştenitor al Bi- | 
Zanțului, totalitatea provinciilor supuse în trecut. Și, pentru o epocă 'intermediară, să ni: aducem : 
aminte de acel cuvânt socotit câ un atiibut de . 

„laudă de către. Sultan, piimiț cu o înfiorare in- -. >. dignată de fostul Suveran al Bulgariei, când Abdul- | 
„Hamid, dușmanul lui Midhat şi” al reformatorilor  * - 

S 

i



4 

16 . POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL. 
  

Imperiului, dar totuşi, servind ŞI el ca. şi dânșii 
aceiași idee, l-a salutat, pe Ferdinand ] cu prilejul 
unei vizite la Constantinopol prin formula: „după 
mine nu există niciun: demnitar mai mare; în 
Imperiul otoman decât Alteța Voastră“. SER 
„Din lucrurile înedite care mi-au “stat la: înde- . 

mână vă. mai pot cită unele cazuri. În celc. trei 
judeţe basarabene retrocedaţe de Rusia 'n -urma 
tratatului. din Paris, regimul nostru: de vamă faţă | 
„de Turci eră. unul, pe. “când regimul. de. vamă al 
'Ruşilor eră altul, mai greu.. Atunci negustorii. ruși 
“treceau mărfurile. lor prin cele” trei judeţe şi ast- 
fel plătiau vama pe care o plătiam ! noi, căpătând | 

un simulacru al căr țuliilor de. legitimare a măr- 

furilor: Ei bine, acesta nu eră un caz diplomatic; 
ci unul simplu administrativ pentru Turcia dela 
1875; şi de aici observaţii î în toată forma ca să. 

„se iea mășuri pentru ca aşă cevă să nu se mai i 

repete. E adevărat că: li s'a răspuns cum “trebuiă, 
dar nu se ajungea la niciun capăt, căci lucrurile 

„se tot.repetau, oamenii fiind neobositi. Cel mai 
teribil “războiu modern de interese” n'are încăpă- 
țânarea pe care o aveă Turcia Tanzimatului în a 
reînnoi “necontenit astfel de asalturi, care. vădit 
nu puteau să'biruiască de 'vreme ce s6 loviau de 

„ce e:mai tare pe lume: sentimenţul de conser- 
- vaţie proprie 'al celor atazaţi. A doua zi reveniă 
însă, în “același limbagiu, cu aceleași pretenţii. - 

Alt. caz, bine cunoscut. Se știe că, numai cu! 
câtevă luni înainte de căderea lui Cuza-Vodă, au 

3 
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„străinătate; 

lost turburări în București. Domnul plecase în 
anumite persoane au făcut uneltiri 

între țerani, şi au urmat apoi demonstraţii pe 
stradă. S'a trâs cu pușca asupra demonstranților, 
şi unii dintre organizatori au fost: puși la închi- 

“soare. Cel d'intâiu lucru pe care la făcut Dom- 
nul când sa întors,-a fost să li dea drumul la. 

“toţi, fără niciun fel de cercetare, din: desprej sau 
dinirun sentiment de. iert are, ori poale şi una ŞI 
alta, — poliiică tradițională: a Domnilor noștri, pe 
care şi Carol I a urmat-o 'cu folos, - Sau produs 
astfel: turburări fără. niciun caracter ameninţător. 
pentru activitatea țerii şi liniștea publică; dacă. 

„arată nedibăcie: din partea organelor polițienești, 
arestările- din- August 1865 nu dovediau un pmis- 

„government“ din partea lui Cuza. 
Dar Aali-Pâșa, Vizirul către care se adr esează, 

atunci, anurbite: persoane de aici, trimete lui Cuza 
o „remonstraţie la care acesta Ti ăspunse cu vestita 

sa scrisoare de explicaţ țic?), scrisă aşă cum cred 
"că niciodată nu Sa primit . o 'misivă de vre-un 
Mare -Vizir. Un întreg curs de ştiinţă politică, de: 
“morală politică şi de bună- -cuviință- politică, care: 
se rezumă în aceasta: 'că Poarta nare dreptul să 

„se amestece unde . tratatele. europene: nu-i dau 
„acest drept. După câtevă luni a căzut însă Cuza-" 
Vodă, „şi Aali-Paşa a luat-o dela capăt, cum” vom 
„vedeă, ca să: capete, firește; tot același răspuns.” 

|. % 

5 Am. carol 0. În Mesagii, proclamajii şi scrisori oficiale ale. a 
lui Cuza- -Vodă, 1909. ” 

Politica eziernd a regelui Carat J.. 

t>
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Trebuiă''să se puie întrebarea: vom 'continuă 
noi să rămânen : în situația aceasta de veşnică 

| amenințare. din partea pretențiilor unei “Turcii 
nouă pe care o: înteţiă necontenit, în vederea 

_folosului pe care puteă să-l aibă numai dela aşt- - 
tel de “State, Anglia? Căci Turcia stătei, după 
războiul. Crimeii, sub tutela Angliei, și nu atât 
supt a Franciei, care; în conflictele dintre Noi şi 
Turcia, ni dădea. de cele mai multă ori dreptate. _ 
Şi anume. eră sprijinită mai ales de.un om, de 
acela care a făcut chiar războiul Crimeii, şi eră 
„gata să provoace și un războiu franco-englez, un 
om care multă :vreme a urmat politica” să per- 
sonală în Constantinopol ca reprezintant al An- 

- gliei, aşă'de puternic, încât nimeni. nu se puteă 
„gândi să-l înlocuiasâă. Și, chiar după ce a plecat 
ei, tradiţia lui îndemna încă Turcia la rezistență. 
in acest sens.. . E Su) 

Soluţia eră, —dar nu noi o.  puicani da, — una 
singură : independența. Turcii înțelegeau, aceasta. 
În intenţia lui Cuza-Vodă. era, de sigur, indepen- 

_denţa prin războiul. Și nu este o scădere a unui 
Suveran faptul că înnaintașul lui a avut „aceiași 
direcţie. pe. care el ajunge a o urmări până la” 

capăt, mai târziu, ci din potrivă, este o glorie: 
pentu dânsul ă a: realizat dorinţa, înnaintașului 

său, și e iși o dovadă de: sănătate politică a unei 
țeri, atunci când dela un domn .la altul tradiţiile 
necesare se impun şi interese - esențiale menţin 
același politică: N
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A doua pr oblemă: consistă î în Tegăturile pe car 
putea să le aibă Statul nostru, Principatele Unite, - 

- România, cu vecinii creștini de. peste Dunăre. 
Această “problemă și atunci eră, evident, mult: . 
mai uşoară decât astăzi, când, din vina noastră,: 

"ea prezintă greutăţi extraordinare. Noi eram puşi 
să împiedecăm conflictele, prin ârsta mai mare, 
prin mijloacele mai însemnate, prin tradiţiile po- 
litice mai îndelungate: n' aim împiedecat însă con- 

 flictele de a se produce ş şi, când ne-am amestecat, 
“din nenorocire n'am contribuit așă de mult. cât. 
puteam. la rezolvirea: lor, definitivă, —o greşeală - 

a politicei noastre, datorită; în rândul întâiu, ne- 
științei, și nu lipsei de. inteligenţă. 
Ya să. zică: astăzi situaţia, noastră este mult 

„mai grea. decât înnainte, Şi. iată” de de. Înainte, 
Grecia nu jucă 'niciun rol, supt Othon, ori supt 

„ Gheorghe |. Erau numai aspirații vagi, foarte îri- 
drăzneţe, dar foarte puțin rodnice. în rezultate, 
„către o reconstituire a Imperiului Bizantin; instan- 
taneu, dintr'o singură bucată. Sa băgat de samă 

= 

abia astăzi că aceasta e lucru greu. Atunci însă | 
"Grecia se afla î în acest sirigător ș și tragic contrast 
dintre un mare. ideal, foarte legitim, și dintro: 

„absolută neactivitate în toate domeniile.: Cu noj, 
legăturile erau aproape “nule. Un 'căemplu va 

“arătă cam la ce se mărginesc, relaţiile acestea.. 

,
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"Eră aici, în București, un Conșul elin, și. acest 
„ consul n'aveă, la 1858, altcevă Ve făcut decât a 
“se plânge doar că un anonim care” se ascundeă 

“- sub. numele de Gheorghe Palicaropol a tipărit o 
- carte care insultă patria- sa, “aruncând și tăciu-. 
nele discordiei pentru a slăbi legăturile simpatice” 
“care unesc moral cele. două nații”' greacă și va- 
lahă“; și el voiă pedepse „prompte și aspre“ pen- 
iru acel care a îndrăznit. să-şi râdă de naţia gre- 
câască. ... SE o | 

Și i se răspundeă, amabil, că, și „din simpatie 
pentru națiunea grecească“, tipografia va. fi. în-. 

"chisă, exemplarele luate și se vor acordă severe |. 
” Yeparaţiuni contra autorului: dacă se va descoperi -. 
„cine se: ascunde supt: anonimatul lui Palicaropol: . 

lar la 1863 veniă rândul nostru să ne” plângem 
că a ieșit 6 foaie la Atena cuprinzând cutare ar-, 
ticol. despre “Principate; de natură să jignească 

“ „escelentele raporturi care. există între Guvernul 
Principatelor Unite și Guvernul elenic“;. se: cercă. 
pedeapsă împotriva „infamelor calomnii, punerea 
în'judecată a calomniatorului, vinovat de, un-mefait 

- insigne“. Şi apoi. la. 1865 reveniau Grecii: pentru | 
„că în - „Trompeta Carpaţilor“ apăruse un articol 

„stricător relațiunilor smicale, în' starea cea miai 
agreabilă“, pe care le aveă cu noi „un Stat care - | 
e legat de al României prin multe. legături . ce ' 
decurg din trecutul său și sunt relative la pre- 

„_zentul și viitorul său; iar, mai ales; prin preţi- 
oasa legătură a religiei“. - a 

PE a
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În ceia ce privește autorul, pe: care nu pute. 
să-l desemneze, consulul ziceă că trebuie .să fie - 
„une individualit€“, care, natural,. trebuiă -să fie 
pedepsită. Dar şi la „noi se descoperiă că două. 
gazete greceşti, dintre care una apărând la Con- 

„stantinopol şi cealaltă, *Himera:, la Viena, ata- 
_caseră Principatele, şi atunci se cereă satisfacție, 
„cunoscând marea simpatie, a „ naţiunii grecești 
faţă de Români“. | 

Natural, când eră vorba de relaţii pe care le 
" determinau: numai pamfletul lui Palicaropol, arti- 
colele din , „Lrompeta Carpaţilor“ ori din „Himera“ 
dela Viena, nu se poate zice că aceste relaţii î în- 
seamnă cevă în viața celor două eri, cum au 

"ajuns să însemne mai'târziu. Cuza-Vodă a primit 

ț 

odață pe cunoscutul agitator grec Leonida Bulgaris,. 
care a foșt și ministru și care. pregătiă răscoala 
Epirului şi Tesaliei la 1863. Și, pentru a se vedeâ ' 

însemnătatea în lumea balcanică a. lui Cuza, e. 
de ajuns să spunem că, în raportul care înștiință 

'-pe Domnitor de. această. dorinţă a- lui Bulgaris de 
a fi primit, se spuneă că „el vine pentru a im- 
ploră asistența sa“,? „implorer son assistance“. 

| Relaţii cu. Bulgaria nu puteau să existe: Bul- 
„garia, ca Stat, nu 'se alcătuise, și nici bande bul- 
__găreşti nu plecau încă dela noi: acestea sunt. feno- | 
„mene care. aparțin Domniei' celei. noi, care, 'ea,a 
stabilit toate legăturile dintre noi și dânșii. 
Rămâneau legăturile cu Serbia.” Aceste legături 

în timpul- Domniei lui Cuza-Vodă au fost extra- 

bă
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„ordinar de strânse. Am avut ca reprezintant la 
“Belgrad, un timp, pe Callimachi-Catargi, tare eră 
printre cei mai distinși diplomaţi ai noștri. Primit, * 
nu numai ca ministrul unui Stat prieten,. dar ca. 
al acelui Stat care trebuie să colaboreze la aceiași 

„operă, orice sar întâmplă, el are în rapoartele sale, 
„nu odată, expresii care arată cât de intime erau: 

pe: vremea “lui -legăturile celor două eri, Cuza: 
domnind la noi, iar, la Sârbi, marele prinţ Mihail. 

„Se credeă la Belgrad: pe atunci!) că, în câz de - 
războiu european, „guvernul sârbesc este gata să | 
primească drept călăuză guvernul românesc“. 

Și, altă dată, când eră vorba de rolul pe.care-l .. 
jucam în Orient, reprezentantul României spunea 
că, „relaţiunile noastre cu Serbia sunt. din cele 
mai intime?) EI constată. din nou, cerând să |i 
se atribue ceâ mai mare importanță; aceste rela- 

" țiuni,: „care -ne fac arbitri în chestiunea Orien- 
tului“, „qui. nous rendent les arbiires- dans. la - 
„question d'Orient“. Jar, când 'Turcii cedară : faţă 
de desvoltarea puterii militare a . României, se. . 
observă de Callimachi-Catârgi că aceasta's'a făcut, . 
nu numai pentru că Franţa susțineă pe Români, 

"dar pentru că Turcii ştiau că o ridicare în arme 

  

1) Raport din 12 Novembre—31 Qctombre al lui Callimachi-Catargi | către Domn (toate: bucăţile inedite vor formă, sper, un al doilea, " xolum al acestei lucrări). Părerea e a consulului frances Botmilian ; „il est irâs probable que dans cette occurrence le Gouvernement, serbe prit pour guide le Gouvernement roumain, | 
. 2) Raport al aceluiași din. 17729 Decembre 1863: „Nos relations avec la Serbie sont des plus intimes“, 

EN . . .
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'a României ar însemnă începutul unei soluțiuni. . 
ruinățoare pentru .dânşii-a chestiunei Orientului'). 
Şi puterea. noastră în' Peninsula Balcanică: eră 

„atunci atât de recunoscută de toată lumea, încât 
acelaşi ministru puteă să zică, vorbind cu mini- 
strul sârb Garaşanin, că: „noi: n'aver “pretenții, 

“ca voi, în Orient, dar am : ţineă ca, dacă totuși 
Constantinopolul trebuie să-și schimbe 'condiţi- 
unea, el să, devie oraș liber?) .. | | 
„Concepţie particulară. â diplomaţiei româneşti - . 

: în ceiace privește. soarta, “Constantinopolului, în ; 
„condițiuni potrivite intereselor țerii:.noastre, dar 
să-mi fie: îngăduit a' spune că n'am puteă să gân- 

„dim. şi să -vorbim astfel astăzi?)! pi 
' LS | II a 

IV. 

Afară de problema balcanică, mai existau două, :. 
„asupra cărora, deocamdată, nu.voiu insistă, lăsând. 
ca ele să. se lămurească mai departe, ' dela: sine. 

"Una 'eră- problema legăturilor. cu. Austria, cu acea. 
Austrie care tocmai atunci, la începutul Domniei : 
lui Carol I, s'a făcut o. Austro-Ungaric, dualismul 
nefiind. decât cu un:an, mai nou decât stăpânirea ..! 

  

-) Raport al aceluiaşi: „Toucher actuellement aux Principautes 
c'est mettre en question la domination turque partout en Europei. 

„2: „Nous n'avons pas de preientions ă faire valoir comme vous 
cn, Orient, mais nous tiendrions, si Constantinople davrait changer 

„ de condition, ă ce quelle devînt une ville libre“; Y, nota precedentă, 
3) Cf. încă, în acelaşi raport, asigurarea că, orice ar zice şi ar face 

" Rusia însăși, „în caz de legitimă apărare concursul Serbiei ni este 
asigurat, e 

,
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T ăposatului nostru Rege. Relaţiunile ăcestea er au 
grele din două, motive: Intâiu, că principele Carol 

- xeniă' din țara dușmanilor de atunci ai Austriei, . 
- din Prusia, care adusese izgonirea, pentru a doua 

oară, după izgonirea de către Napoleon I, dar 
„definitiv, data aceasta, a Austriei din Confederaţia 
 Germanică, din toate rostur ile germane pe care,. 

la 1853—9, încercase. a le. prinde din nou. Acest 
prinț de Prusia, rudă cu regele Wilhelm, eră con- 
siderat "ca. un agent prusian, menit, să îndepli- 

„_nească rosturi „germane, fiind considerat astfel 
“ca un antagonist firesc al. Austriei. O mare greu- 
tate, deci, datorită calității naționale a principelui. , 
““TApoi eră o. greutate şi mai mare, datorită ca: 
lităţii naţionale: a noastre: chestiunea Românilor 
din Ungaria, cari, după ce trecuseră printr'o- serie 
întreagă de peripeții; iar, în urmă, prin sângeroasa 
ridicare a maselor ţerănești la 1848, apoi prin ne- 
garea de către oficialitate a dreptului 'de răsplă- 
tire „pentru. acest . imens sacrificiu — și ce naive 
sunt popoarele care-şi: închipuie -că sacrifitiile de” | 

"sânge sunt trecute în condica de recunoștință. a 
acelora cărora li profită l— „ajunseseră în faza de 
reorganizare liberă a Mitropoliilor, din Blaj întâiu, 
din Sibiiul lui Șaguna pe urmă. Starea Românilor 
de dincolo rămânea critică însă, fiind hrănită de 
toată nemulţumirea trecutului şi de nrăbdatea 

“altui, viitor, ce nu se putea înlocui prin precupe- . 
țiri oficiale, care, totdeauna, irită fără a satisface. 
Şi, în sfârşit, eră însăși greutatea problemei interne 

!
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austriace, care se rezolvă provizoriu, şi nu fără 
mari piedeci, în acest moment chiar. | 

* — 

În sfârşit, a patra problemă eră problema legă- 
turilor noastre cu Rusia. Unirea-se făcuse în contra: 
intereselor rusești, numai cât Rusia, cu. tradiţii 
diplomatice nespus superioare. celor austriace, 

știuse să facă. „ă 'mauvais jeu bonne figure“. 
S'a atribuit Chiar lui Cuza-Vodă —și memoriile 

generalului Teodor Văcărescu, apărute acum chiar 
în „Convorbiri literare“ „ pretind, deși într?o formă 
suspectă, a preciză: lucrul — intenția de a lăsă tro- 
„nul său' ducelui de Leuchtenberg, aliat cu familia 
Țarului. Oricum, relaţiile nu erau rele în momen- 
tul acela,- la 1866. Rusia se împăcase 'n parte cu 
Franța, și Napoleon înțelegeă că ar putea să aibă 
interese: comune cu Țarul chiar în Peninsula Bal- , 

canică. Se încercase, după tratatul din Paris, şi o 
convenţie franco-rusă pentru împărțirea eventuală 

„a provinciilor Imperiului Otoman. La Belgrad, Aus 
tria şi Anglia mergeau,.în 1863, mână 'n. mână 

“împotriva “Serbiei și a popoarelor balcanice; iar 
Rusia eră, alături de Franţa, de Italia și de Prusia, 

„pentru Serbia şi, în genere, pentru independenţa | | 
“Statelor supuse Sultanului. Așă încât greutatea 
în ce priveşte Rusia consistă mai ales în împo- 
trivirea, aşă de grea, a intereselor noastre de des- 
volțare cu interesele 'de. dominație la gurile Du-. 
nări; la Strâmtori, şi de influență. în Peninsula 
Balcanică ale” Rusiei În orice caz, "dificultăţile 

4
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din :partea Rusiei .erau mult mai, mici decât din 
partea “Austriei, a cării politică apare. în adevăr 
curioasă: E de. ajuns să cităm un caz de pe vre- 
mea lui Cuzâ-Vodă încă. Vedem. bine— şi în ra- 
poariele agenţilor noștii se și spune acest lucra 

„_— duşmănia, continuă a . Austriei. faţă de Statele 
cate se întemeiaseră: în Balcani sau la Dunăre 

în contra voinţei sale şi. jocul pe, care-l făceă în 
i i . : A A SU: DIS: . . Balcani, lucrând să înrăutăţească legăturile dintre 
aceste State și Turcia, pentru ca Serbia și. Ro- 
mânia — aceasta se spune apriatt)-—să nu poată 
face, altă, politică, spre Nord. Exact politica Aus 
triei la 1913 faţă de Confederaţia Balcanică, în-:- 
tâiu, şi, al doilea, faţă de Sârbi, înnainte de inter- 
venţia noastră. Pentru aceasta înârmă pe Sârbi: 
Austria i-a oferit astfel: câtevă mii de puști, pe | 
care le luă de-a dreptul din arsenalul . Vienei; . 
aflându-se, proaste, nu s'au cumpărat, dar Turcia, 

deși erau proaste, ave motive să le ieie, și le-a: 

SN 

și luat. 

  

1) Raportul aceluiași: ministru român din 7/19 Mart 1863: „entre- | 
tenir la mefiance, entre les provinces serbes-roumaines et la Sublime : 

“Porte... A Paide de ce manâge le gouvernement 'autrichien espâre ! - 
„6viter toute entente entre les peuples de race roumano-slave de : 
„PAutriche et ceux de mâme race de la Turquie, en occupant Vat- 
tention de ces derniers de Vautre cot6“...!
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Cele d'intâiu greutăţi cu Turcia, . ina 
, — 

„ Sprijinindu-se pe „Europa“, pe. anumite interese speciale 
europene, cum eră interesul, Angliei de a conservă Impe- . 
riul Otoman în hotarele lui : de atunci sau pe interesele 
Franciei de, a nu provocă dificultăți în Orient care să-i 
compromită situaţia preponderantă, sprijinindu-se pe frica 

|. 

„Austriei de a nu se întemeiă în valea Dunării niciun Stat. . 
cu revendicaţiuni naționale asupra monarhiei Habsburgilor, 
sprijinindu-se, în sfârşit, pe neputinţa Rusiei de a schimbă, 
deocamdată, situaţia creată la pacea din Paris, întrebuin= 

”- țând acest concurs foarte. favorabil de împrejurări şi ne-. 
voia -care se simţiă în toată lumea ca Împărăţia turceaseă » 
să existe, să fie tare, în orice sens sar înțelege aceasta, 

"Turcia dela 1866. căută să întrebuinţeze căderea lui Cuza- 
Vodă şi stabilirea unui principe fânăr. socotit. că nu.. 
cunoaște împrejurările Orientului şi” despre a cărui sus- 
ținere sinceră 'de generalitatea oamenilor politici dela. - 

„Doi erau persoane la Constantinopole: care puteau să se - 
 îndoiască, pentru a ne face să intrăm în ordinea admi- 
„nistrativă a Împărăției. Provincie privilegiată da, în.ce 
„priveşte persoana stăpânitorului; provincie cu-anume forme : 
de libertăţi locale; complimente şi semne de atenţie câte. Ă - pa a ! Ve . . o. ” -Yrea cinevă, dar, în fond, totuși o provincie ca și celelalte. . 
În cazul cel mai bun, o situaţie asămănătoare 'cu a Serbiei, 
dar prezințând şi o deosebire; Serbia. dovedise că poate 
avea. o armată, iar noi rămăneam să facem această do- 

„vadă. Da, Serbia aveă o armată, foarte dibaciu alcătuită, 
„care trebuiă să fie, date fiind legăturile ei particulare cu 

+
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a ” Pa . - . | „Z a „7 
Împărăţia Otomană, una care se: vedeă foarte puţin, deși 
eră multă: o armată permanentă de. câtevă' mii de:oa- 
meni în 'dosul căreia sta un practic şi efectiv 'sistem 'de 

miliții. naţionale, care se puteau strânge foarte . răpede 
pentru a putea fi întrebuințate unde voiă: cneazul şi care 
erau în stare, fără îndoială, nu numai să apere teritoriul : 
naţional, dar să îndeplinească și rosturi mai mari în acea - 
Peninsulă Balcanică ameninţată atunci de noi în echili- 
brul ei politic. Noi aveam o: armată: se organizase întâia 
-oştire_ unită a Moldovei şi Ţerii-Românsşti; nu se poate 
zice. că stăpânirea lui Cuza-Vodă „a fost cu totul slearpă 
pentru puterea de apărare a țerii, cum se poate zice, 
iarăşi, că intâiul stăpânitor al țerilor. unite ma avut, deşi 
numai colonel de favoare al lui Vogoridi, care nu trecuse 
prin aspra pregătire a oștilor europene, simțul militar; 
misiunea franceză pe care ni-o dăduse Napoleon al III-lea 

- nu eră. alcătuită cine știe cum, ci din cei mai mai buni. 
ofițeri ai'armatei' imperiale, Dar credința! înti”însa lipsiă, : 
şi -ei' înseși îi lipsiă această credirță. Şi, iarăși, e foarte 
adevărat că felul cum s'a isprăvit Domnia lui Cuza, prin- 
trun complot militar, nu eră de natură să crească senli- 
mentul de onoare 'și fidelitate al armatei ; ba încă în 
armata „această. zăpăcită de o lovitură dată în numele, dar fără consimțimântul ei, în cele d'intâiu luni, s'au ivit 
fenomene. îngrijitoare, unii, cei neamestecaţi in complot, 

” declarând .că nu pot sta alături cu ceilalţi, şi noul Domn 
aa a fost pus de multe ori în împrejurări foarte grele, tre- „„ buind să iea faţă de unii ofiţeri dela 19 Februar măsuri . 

de acelea care trebuiău întovărăşite şi de o oarecare cru- 
țare, dată fiind situaţia şi cerinţile ei: a desaprobă actul. 
fără a-și face dușmani prea hotărâți din aceia prin cari 
“totuşi noul regim începuse. Astfel armata românească se : 
află încă în stadiul înțâiu al formaţiunii sale materiale ȘI -al desvoltării sentimentului militar. Turcii credeau că faţă 

. de Principatele-Unite, din cate nu voiau să facă o Românie. . 
4



- 3 CELE D'INTÂIU GrEuTAȚI CU TURCIA 29 

își pot permite. mai mult decât faţă de Serbia, lui Mihail 
? 

a cărui personalitate, bine cunoscută la Constantinopol, 
impuneă. . d 

„ali, sufletul Ninisteriului din vara anului 1966, îadrăzniă 
asilel să ceară foarte mult dela o ţară care dovedise 'că 
„poate face o. revoluție, nu însă şi. aceia că poate face şi 
un războiu pentru a-i apăra rezultatele. Condiţiile turcești 
"se cunosc printrun act formal în luna lui.lunie 1866: 
ele exisiau însă în mintea conducătorilor Împărăției În- 
„nainte dea fi foșt aduse la cunoștință oficial prin repre- 
zintantul român Ion Ghica, foarte bun cunoscător al lu- 
crurilor din Turcia, ca -unul ce fusese beiu de Samos, ceia 
ce „ave, fireşte și avantagii și desavantagii. 

' Iată ce cuprinde acest actt:: 
“Principatele dunărene fiind. o parte integrantă din "Tar. 

cia refăcută după norme europene înnainte de “războiul 
„din Crimeia și consacrată în. această formă de hotăririle- : 

. congresului din Paris, conform cu interesele celor mai 
însemnate dintre Puterile Europei, Imperiul î în niciun caz 
nu puteă să părăsească, nici în forma "nouă pe „care ele 
o căpălaseră, doctrina. iuiegrităţii, sale teritoriale, în care 
întram şi noi ca parte integrantă din el. Articolul i. vor=: 
beşte deci 'de. legăturile de vasalitate care unesc Princi- - 
palele cu Imperiul Otoman, iar al 6-lea despre 3menţi- 

care fac parte integrantă din Împărăţia Sultanului?) 
 Oprindu-n&, aici, îşi poate. închipui cinevă în ce fel a 

_nerea privilegiilor. şi drepturilor acestor două -provincii, 

putut să fie primită o asifel de declaraţie de tânărul prin. 
cipe care plecă 'dintr'o lume în care vasalitatea nu, eră 
cunosculă, şi: încă maj puţin în forma brutal orientală în 
care se „înfăţișă concepția unei suzeranițăţi penlru Turcia 
noului regim în anul 1866, E 5 > - 

E Aus dem Leben HOnig Karis, 1, p. 85 notă. 
„Liens de vasselage qui les unissent a. PEmpire : 'Ottoman, Ces aci? proyinces, „aul font partie integrante de Son Empire (de S. M. le Sultan) 

ES
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I se cereă apoi ca un angajament personal să declare 
că „nu va purță atingere vre-odată legăturilor de! vasa- 
litate cu Poarta'*. Vasal al Împărăției . -prin urmare, și 
vasal pentru totdeauna. Se făceă apel la sentimentul lui 
de onoare peniru. ca niciodată să nu consimtă -a ieși din - 
legăturile acestea ale vasalităţii față de Sultan. Va merge . 
„imediat“ la Constantinopol pentru a-şi primi firmanul de 
numire. ,..- uz 

“La noi se înţelegeă cu totul alteevă : :"0 vizită din. ton= : 
descendență, pentru a căpătă o recunoașiere, sau încă mai 
puţin : .0 vizită de mulțămire după ce această recunoaștere 
ar fi venit. La Constantinopol însă se făceâ observaţia că 
instalarea noului principe se petrecuse în condițiuni ab- 
solut. contrare cu 'tradiţiile, că deci îi lipseşte „legalitatea“ 
“ja. lEgalite voulue).. Natural că așă şi eră, de oarece noul. 
regim venise în urma unei ruperi a ordinii interne, care 
trebuiă restabilită pe alte baze. 1 se mai obiectă lui Carol 1 

| de ce a trimes o. telegramă î în „momentul întrării în" țâră 
în termini ca dela suveran la suv eran, ca dela o demni-! 
tate princiară la altă demnitate : princiară, arătând că-şi 
datorește situaţia „alegerii libere şi spontanee a națiunii“, 
„apelului acestui popor care-i făceă onoarea 'de a-i. în- 
credință -destinul“, iar, în ce priveşte obligaţiile sale, pe . 

- care „nu le: poate trece cu vederea“. [meconnaitre), cu : 
„ “Turcia, că ele sar.răzimă, nu pe tratatul din Paris, ci 
„pe „tratatele seculare care leagă /rattachent/ Principatele 
cu Imperiul Otoman“ „deci cu , despărțirea netedă a „celor - 

„două State"), | 
De ce Sa anunțat. în -acest ton aşezarea 'stăpânitorulii 

celui nou 'la Dunăre, de'ce noul administrator al provin- 
-ciei privilegiate — căci eră absolut aceasta concepţia! oa- 
- menilor . tanzimătului — na trecut prin G -onstantinopol:? 

LE - M . _ - . 

2 A ne jamais porter atteinte aux, lieris“, ctc. Pa | .. 
*) Aus dem Leben Knig „Karls, I, p. 37. ÎN ” 

A
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ai Europei, cari-şi oferiseră mediaţia pentru a se ajunge 
la un capăt. Anume eredităț existau la Turci : nu toate 
câte le cunoaşte Apusul, dar unele erau. Se acordase şi: 
Domnilor noștri de pe vremuri ca răsplată ereditâtea la 

„ tron, pentru ca' ea să se: reiragă după “câtvă timp, une 
„ori. Brâncoveamu a fost Domn pe . viaţă, și probabil de 

" Observaţia a 'și fost făcută. faţă de anume . reprezintanţi .. - 

aceia Turcii sau simţit datori să-i taie pe urmă capul, : 
pentru. a fi consecvenţi cu ho 

. ” a v "caz, ereditatea nu se acordă... Sa | ; 

Într'o formă care, de sigur, nu'e cea mai 'supțire -supt.. 
raportul diplomatic, se vorbiă de „rudele. Prințului ră- 
mase în: Germania“!) —,rude între care întră, întrun cere. 
mai larg, şi biruitorul rege al Prusiei, care, peste trei, 
patru ani, eră să fie Împărat al Germaniei —,şi se spuneă 
că. aceste „rude ale “Prințului: rămase în Germania“ nu 
vor aveă niciun drept la . moştenire, fiindcă tronul trebuie: 
să fie, „conform stipulațiilor tratatelor“, electiv. 
Afară de aceasta 'mai erau o sumă de drepturi pentru 

Poartă care decurgeau, fireşte, din concepția domnitoare 
atunci la Constantinopol: o singură Împărăţie, un singur 

„ Suveran, o singură Ordine de Stat, un singur drept de - 
„stăpânire în interior şi o „singură .reprezintanţă în: afară. 

poi încheiă tratate,, 
ise formal, ci numai: 

De aici derivă 'că la Dunăre nu se. 
nici -măcar tratate de comerţ, interz 
„convenţiuni cu caracter: pur local“, privind mai mult 
hotarele?). 

-. Nu se vor intreţineă „relaţiuni oficiale cu celelalte Pu- 
teri“2).. Ni se. facet doar o. favoare : când Poarta va încheiă: 
un tratat, vom fi consultaţi, dar aceasta fiindcă facem parte 

  

» „Les parents du prince restăs en Allemagne.“, - 
2) „Conventions dun întțeret purement local entre deux adminis- trations limitrophes.* . 
3) „Les Principautes ne pourront avoir des relations officielles avec les autres Puissances.&. o 

Li . . . „ a 

A 

tărirea lor, Dar în acest
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din Statul care încheie acel tratat şi fiindcă suntem €0 ipso Îndatoriţi a-l respectă.! . Ă 
Pe lângă aceasta, nu poate fi vorba de a bate o Mo-,. „nedă sau de a aveă o decorație care ar fi numai a noas- | tră. Acestea fiind drepturi regaliene, decoraţiile le dă Sula 

tanul, și, el bate moneda pentru toate Statele sale. De în- : „cercările lui Cuza de a avei -moneda lui, de ordinul lui, 
'din.care există piese, se făceau Turcii a 'nu şti nimic. 
Mai târziu, când Principele Carol a - făcut vizita sa la 
Constantinogol, cu multă amabilitate i sa oferit să i se "* deă în fiecare an'un număi de brevete de decoraţii tur- 
ceşii în alb ca să le poată da oricui, brevete. pentru Me- 
gidli, excluzându-se și astfel putinţa ca el însuși să creeze 
un ordin al său. Din partea sa, Principele, care se deprin-: 
sese răpede, cu iscusitul său, spirit de analiză critică, în 
lucrurile orientale, a cerut înapoi după părăsirea terito= riului' otoman decoraţiile pe cure le. dăduse Sultanul suitei 
sale şi le-a închis la dânsul, declarând că nu vor fi pur- 
tate decât după o cerere formală făcută lui și după auto- 
rizația dată în numele său, ceiace însemnă restabilirea, 
prin altă fineţă a unui drept elementar!). lar moneda va. 

fi cea. turcească; cel .mult se consimţi pe urmă, după ne- 
gociaţii speciale, la baterea unei monede deosebite, care 
să aibă înnainte de toate semnul distinctiv al Împărăției 
turceşti: Lucrul sa eludat, nepuindu-se pe cei dintâiu bani, 
bătuţi” în Auglia, decât marea țerii, fără efigia Domnului. 

Trebuiau să se. primească 'cele mai multe din . aceste 
„Puncte, și se va vedeă de ce. „Memoriile: Regelui“ caută 
să prezinte. situația cât se poate mai bine, mai puţin jig- . 
nitor pentru mândria noastră. În procla ația dată la Bu- , 

"cureşti înnainte de a plecă Principele.la Constantinopoi. 
sau înfățișat rosturile acestei călătorii în așă fel. încât 

  

?) Ibid, p. 149.1 se permite de Turci „medalia: militără“, 

)
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sentimentul de demnitate națională să nu fie scăzut: eră 
o necesitate fatală, cum spuncă el însuşi, cu acest prilej, necesilate înnaintea căreia trebuiă să se plece oricine, 

În genere, toate greutăţile acestea sar fi putut evită 
prin două mijloace pe care : Principele, venit din Apus, 
natural că nu le cunoștea şi. pe care oamenii noştri de 
Stat, nu ştim pentru ce, nu le-au întrebuințat, cu toate 

“că erau.în practica atâtor generaţii. A vorbi, nu cu diplo- 
malul; ci cu omul, în particular. Călătoria a costat 250.000 
lei în bacșișuri la Constantinopol: dacă sar fi dat de patru 
ori mai mull — adevărat că situaţia cră teribilă, și nu 
ştiam unde să găsim un împrumut —, poate că sar fi iz- 
butit mai bine decât printrun schimb de note. “Toată 
lumea care cunoaște Constantinopolul, şi vechiu şi nou, 
ştie că aşă a fost şi tot aşă este, cu lot vernisul constitu- 
țional. Pe. lângă aceasta, trebuii evitată chiar discuţia, 
căci e foarte greu să biruiască cinevă în cursul ei diplo- 
maţia constantinopolilană, care întrebuințează de două 
mii de ani loate resursele șiretenici omeneşti păstrate în 
arsenalul ştiinţei de Stat. A plăti. mult pe lăcutele eră, 
chiar în Turcia tanzimatului, mult mai bine decât a dis- 
cută public cu mâna goală. Şi au simţit, se pare, şi la 
Constantinopol că- sunt acum rosturi apusene la Dunăre, 
pentru că au văzut că faţă de sfânta datină se irece 
alături, - 

Afară de acestea toate, erau cereri care se pot consi- 
deră ca secundare sau speciale: de exemplu, se cercă un 
agent la Bucureşti pentru comerţ. Agentul a fost înlăturat: 
ar fi fost un supraveghetor incomod și şi-ar fi atribuit 
rosturi diplomatice pe care foarte greu le-am fi putut 
mărgeni. Agenţi de comerţ însă au funcţionăt la Brăila 
şi la Galaţi, și avem acte privitoare la acești reprezin- | 
tanţi ai Turciei la Dunărea-de-jos; dar un agent la Bucu- 

-reşti şi pentru scopurile pentru care-eră prevăzut, printr'o 
convenţie formală cu Poarta, nu se putea admite, Lam 

Politica externă a regelui Carol [
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simţit.de departe semnificaţia, și am știut să-l evităm. 
Apoi, de: oare ce se simţiă, mai ales de Midhat-Pașa, 

viitorul autor al Constituţiei dela 1867, un elev al înte- 
meietorilor regimului tanzimatulni, care eră atunci admi- : : 

nistrator al provinciei „Dunării“, adecă al Bulgariei de 
astăzi, că întrun viitor apropiat pot să întervie anume - 

dificultăți militare peniru Împărăţie,- -se. cereă ca noi să, 
o ajutăm, să apărăm „drepturile și interesele generale: 

"ale Imperiului împotriva a tot ce ar fi de natură” să li- 

aducă atingere“:). Noi ne-am făcut a înțelege că este vorba : . - 
numai de greutăți militare venite din încălcarea hotarelor : 

noastre, şi câinşi de puţin din încălcarea altor hotare, și 
toată discuţiunea sa purtat apoi - pe această bază. Căci 

sau schimbat asifel:mai multe contraproiecte din partea ! 
României, care, îrehuie să o spunem, mau fost fericite, 
fiindcă cererile principale turceşti au ânias totuşi în: 

picioare. Însă fără voia Porții nu putea fi crescută ar- ! 
mata, „forţa armată a Principalelor , pesic prevederile | 

“convenției dela Paris. : 

Tot asemenea, de oare cc îe făceă la noi propagandă - 

balcanică foarte energică prin gazete și broșuri, se cereau 

măsuri împotriva publicaţiilor de garacler. turburător. Şi! 
în același timp trebuiă 'să asigurăm că pe teritoriul nos- 
tru nu se vor oploși „les fauteurs de troubles“, oamenii ! 
cari pregătiau tburări dincolo de Dunăre. Mai mult sau ; 
mai puţin se făceau și înnainte; pe urmă — nu sau făcut - 

mai mult decât in trecut; dar erau elemenie așă de în-: 
- drăzneţe, așă de: despera te, încât, adese ori, chiar dacă . 
ar fi voit un Guvern să împiedece această propagandă, 

ar fi fost greu, mai ales în stadiul de desvoltare al ad-. 
ministraţiei noastre. Dacă nu sau oprit deci, de: multe ! 

ori şi nu din voia noastră, acţiunea bandelor bulgare, 
trebuie să recunoaștem că nici nam căutat să împiedecăm 

  

1) „Les droits et les întârâts genâraux de VEmpire contre tout ce”, 

qui scrait de nature ă y pârter atteinte.“ -
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trezirea la viaţa organizată naţională a poporului slav de dincolo de Dunăre. i 
Să nu uităm, în sfârșit, nici cererea, neapărată, de creş- . Ț 

. Î- tere a tributului. 
2 

Acesica erau pretențiile Turcilor, și ei se arătasară gata să le sisție prin mijlocul puterii. Când Principele Caro! sa instalat la București, Poarta a făcut reprezintaţiuni înnaintea diplomaților Furopei cari hotărâseră în confe- rința dela-Paris înseși condiţiile organizaţiei noastre po- litice, arătând că nu vede alt mijloc pentru înlăturarea -Principelui de Hohenzollern decât ocuparea Principatelor. De fapt, trupe sau strâns la Dunăre, și s'a făcut un lagăr la Rusciuc. Soldaţii, altfel, se puriau ca oameni blajini: vânzând praful de puşcă dincoace, unde se simțiă mare, lipsă de dânsul. 'Totuşi eră o armată,. de 20—30.000 de oameni. Midhat-Pașa, şeful lor, nu cră un general, dar aveă la îndemână unul pentru a conduce aceste trupe prin vadurile iluviului, și acela eră un om care cunoştea ferile noastre foarte bine din epoca aceia când ele nu se „Tidicaseră încă la sentimentul de demnitate pe care-l aveau, la 1866. Eră Omer-Paşa, care a stat la București ca șef al armatei de ocupaţie după revoluţia dela 1848 și ale cărui asprimi de caracter şi brutalităţi de acţiune au rămas și în amintirea poporului. Dezertor din armata austriacă, acest Croat de -naştere a fost unul dintre cei mai însemnați. conducători - militari ai “Turciei tanzima- tului, și se poate zice chiar că el a fost generalul unie al acestui regim. Și Omer eră bucuros de o astfel de intervenţie. | , : a "Întru cât eră intimidare, înscenare sau âdevărată pre- gătire militare, cine ar puteă-o spune? L.a: noi însă a fosi temere reală de o intervenţie a Turciei. Această temere, care începe a se manifestă în Maiu, se continuă și până "în August. Sau luat şi din: partea României măsurile ce 
îs
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„se puteau luă, în împrejurările grele, cu lipsă de bani şi 
demoralizare, a doua zi după un complot militar, în con- 
diţii financiare foarte încurcate şi fără: perspectiva unui. 

împrumut. Sau concenirat trupe; sa Inat hotărârea de a 
se uni dorobanţii cu grănicerii; sa lucrat la apărarea 

Bucureştilor; sau împrăștiat bonuri de tezaur pentru cele - 

trei milioane de credit la Războiu, care se hotărâseră în 
Consiliul de miniștri; se căulau muniții, care erau în mă-. - 

"sură cu mult prea mică;se chemaseră opisprezece batali- 
oane din. districte, și Principele, inspectă foarte dese ori 

“tabăra, care fusese aşezată lângă Argeș. Și, astfel, fiind vorba 
„de intimidare, se pune întrebarea dacă mica noastră armată. 
Wa intimidat mai mult pe acei cari aveau intenţia de a 
ne inlimidă pe noi, decât alifel. Intimidare peniru intitni- 

dare, a noastră a reuşit. Turcii au întrebuințat însă faţă 

de această concentrare militară românească mijloacele pe 

care le arată în treacăt Principele Carol şi pe care și 
după alt izvor le cunoaștem astăzi. Grănicerii nu erau 

bucuroși să devie dorobanţi, ei cari. slujind numai în 
margenile districtelor: lor, nu puteau fi- întrebuințaţi la 
purtarea unui războiu. Moralul soldatului e cele mai adese 

ori moralul ofițerilor săi, şi moralul ofițeaesc la 1860 nu 
eră extraordinar, trebuie so spunem. Astfel sa întâmplat 

„că un comandant al trupelor din Calafat a trecut la Vidin 

dezeriând, s'a întâmplat un lucru asămănător și la Brăila, 
și atunci. s'a făcut din partea guvernului românesc obser- 

„vaţia că mişcarea aceasta a grănicerilor mar veni poale 
numai din nemulțumirea lor, ci și.din anume înteţiri po- 

litice!).. Deci, pe lângă înscenarea taberei dela Rusciuc, ar 

li intervenit din partea Turcilor și mijlocul, foarte: practic . 
şi dibaciu, al slăbirii legăturilor unci forţe defensive care 

„_ mavea consistenţa morală a unei adevărate oștiri. 

î) Se vorbește de o „instigation de cette r&bellion par autorită . 
oitomane“, V. piesele doveditoare. Cf. Aus dem Leben hânig harls, 
i, p. 03, i i o “
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Aşă cum erau lucrurile însă, .evident că România nu se puteă bizui pe aceşti grăniceri aplecaţi spre dezertare şi pe acești prea puţini dorobanţi. Trebuiau legături, şi legăturile acestea. lipsiau, chiar faţă de cele ce se cons- lată mai dinainte, și eră foarte! greu să se înnoade altele, capabile de a înlocui legăturile care fuseseră până atunci. România a avut totdeauna „0 încredere extraordinară în. marile Puteri: mai ales generaţia dela 1848 până la adânci bătrânețe așteptă cultura noastră dela anume figuri lumi- noase ale . Apusului, iar - siguranța noastră dela anume sentimente de dreplate, de justiţie, de simpatie pentru naţionalităţi ale Puterilor apusene. Acum, este ade ărat. că Puterile dela 1866 erau mult mai romantice și mai sentimentale decât cele din timpul nostru; cc] puţin în fruntea unuia din Statele europene se păsiă un suveran care nu eră insensibil la idealul superior de desvoltare al omenirii și la acele condițiuni morale fără de care un "asfel de ideal e cu totul imposibil. Napoleon al III-lea a căzut, şi orice suveran care cade, mai ales care 'cade în= frânt în luptă, e nedreptăţit de urmaşi; dar nu se poate ca acel care a străbătut cât de puțin în desvoltarea dom- niei lui să nu fi păstrat un sentiment de adânc respect pentru această nobilă și nenorocită personalitate, care face impresia că sa ridicat el însuși prin puterile sale şi a fost doborât de o soartă fatală, acea soartă a Napoleo- nizilor pe care o cântă la moariea lui „Napoleon al IV-lea“ în Țara Zuluşilor, întruna din cele mai mișcătoare bucăți ale lui, marele poet italian Giosuă Cardueci. 
Oricum să fie, noi ne-am adresat la Puteri, în toate. Dimitrie Brătianu a fost trimis la Paris. Nu să poate ice că Napoleon n'a-lucrat pentru ridicarea României moderne, dar iarăși nu se poate zice că a lucrat: totdeauna pentru ridicarea României moderne; şi ar fi o foarte mare ne- dreptate dacă i sar pretinde aceasta. Un suveran e dator “înnainte: de orice, cu toate silinţile sale, custoate mijloa- - 
. - ”
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cele sale, țerii pe care o cârmuieşte; „un suveran nu poate 
să nu fie egoist pentru țara sa. Împăratul Francezilor aveă 
nevoie însă de o Iialie unită, în care să se cuprindă și 

Veneţia. Dar Veneţia eră în mânile Austriei. Războiul 
austro-italian.a venit la timp; început în Iunie, el sa de- 
săvârşii foarte răpede, căci eră fericita vreme a războaielor 
care, cu oricâte sacrificii, ţineau puţin și în care vitejia 
omenească mai puteă să aibă un rol. Napoleon al III-lea 
a oferit Austriei un schimb. Este adevărat, — o ştie toată 
lumea, şi izvoare contimporane bine informate o spun — 

„că el ne-a oferit Austriei penru Italia. Am arătat aiurea 
întru cât propunerea aceasta veniă dela dânsul chiar, dela 
inițiativa lui, și întru cât o meritam prin speclacolul pe 

care, dela 1859 înnainte, îl dădusem, în viața noastră 

politică internă, protectorului Unirii Principatelor!). 
Acum, e adevărat că pe. urmă Veneţia s'a putut căpătă - 

și altfel de Victor Enianuel şi că din momentul acela 
Napoleon al III-lea a intervenit mai energic pentru apă- . 

„rarea intereselor noastre. El a sfătuit pe Principele Carol 
să fie mâi „culant“ în ce privește cererile Turcilor —, şi 
aceasia a făcut-o Franţa în toate vremile ca şi la 1866, 

Ea nu voiă să aibă anume greutăţi la Constantinopole, 
şi totuși se împiedecă de noi, de grija ce ni purtă: deci 
trebuiă să facem concesiile trebuitoare pentru ca interesele 
lui Napoleon la Constantinopol să nu fie vătămate nici 

„ele. Şi, de alminteri, pe. lângă Împărat, eră şi diploniaţia. 
franceză acolo, și marchizul de Moustier, care reprezintă 
Franţa pe lângă Sultan, eră absolut în aceiaşi linie de 
conduită față de noi «ca şi “Thouvenel, - care pe vremca 
Unirii afurisiă cel puţin odată pe săptămână pe boierii 
moldoveni și munteni pentru greutăţile pe care i le pro-: 
vocau în “legăturile cu colegul său englez, reprezintant al 

?) Iorga, Partea lui Napoleon ul III-lea în Unirea Principatelor, 
„ Bucureşti 1915, după Memoriile ministrului italian generalul La- 
"marmora, 

Pe
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unci Puteri aliate. Chiar în memoriile Principelui Carol se semnalează!) atitudinea, foarte dubioasă și dăunătoare pentru, noi, pe care de Moustier a avut-o în timpul con- Hictului de până ?n toamnă. 
Prin urmare de un sprijin hotărît a] Franciei, mergând până la bruscarea Turciei; nu se puleă vorbi, cu toate că domnia lui Carol 1 veniă dela Napoleon, pe lângă care el avcă influentul sprijin al doamnei Horlense Cornu, sora de lapte a Împăratului şi bună. prietenă a mamei Principelui, şi cu toate că Napoleon dorise să ica pe sora Principelui şi. că “a fost vorba câtvă timp, cu stăruință, de o căsătorie a Domnului: României cu o principesă Murat, pe care n'a uitat-o Uşor, precum însuși ni spune. n ce privește Prusia, ca se_simţiă puţin jenată prin ceia ce muliora li păreă aventura Principelui Carol la Dunăre. De alminteri, dacă voieşie cinevă să aibă no- țiunea exactă a felului cum erau privite Principatele Unite în polilica Prusiei la 1866, îi pot servi aceste rânduri din Memoriile Regelui: „Maiu 1866. În Berlin contele Bismarck a primit foarte bine pe. trimișii români şi li-a dat sfatul că, dacă, precum păreă de prevăzut, Ungaria sâ va ridică împotriva Anstriei, să nu zăbovească a înscenă o energică agitaţie panromânească şi să iea parte contra Austriei)“ : ncepuse războiul între Prusia şi Austria, şi această diver- siune ar fi fost bine venită, Evident, după ce'a trecut acest fel de a se înfățișă împri jurările, Bismarck a avut alte sfaturi de dat. Căci deocamdată nu se poale concepe Viața Statelor ca. o serie de lecţii de morală date pentru învățătura urmaşilor, Cel" puţin după concepțiunea curență |. la 1866 'drumul până la moralizarea diplomaților trebuiă . să fie foarte lung. 4 tă 

Principele Carol, care, dela început, n'a neglijat?nimic pentru a întră în legături bune cu ' Austria, "ma primit 
1) ], passim. 

a „2 Ibid, pp. 64—5, 2 - | n.
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proiectul. Din potrivă, la 22 Maiu, Dimitrie Ghica mergeă 
“la Berlin prin Viena cu misiunea de a asigură pe Împărat 

că „România nu va pricinui neplăceri . puternicului . său: 
„vecin“, dacă. se .va face totuşi o intervenţie la Constanti- 
nopol, în favoarea ei!). Au venit -apoi la el Ungurii cu 
propuneri de alianţă, și poate că erau sinceri revoluționarii 
maghiari, dar o politică de duplicitate eră nepotrivită cu 

caracterul său loial, şi Principele a refuzat şi aceasta. Sa 

şi făcut o intervenţie la Viena pentru sprijinul diploimatic | 

la Constantinopol. Dar din. corespondenţa lui 'Thouvenel 

ştim bine că încă în epoca Unirii se manifestase de di- 
plomația austriacă temerea că o -Românie consolidată la 

Dunăre ar puteă să servească de magnet, de atracţie pentru 
„cele patru milioane de Români cari trăiau în Monarhie. 

Deci şi sprijinul austriac la Constantinopol a lipsit. Din - 

contra Poarta a fost îndemnată de Austria să rămâie ho- 
tărâtă în atitudinea ei de denegare. Se adăogă, pe lângă 

interesele sale interne, pe lângă statornicia politicei sale. 
“faţă de naţiunile balcanice, pentru Austria încă un lucru: 

Principele Carol venise ca. suspect și a rămas, după biru- 
inţile dela Sadova şi Koniggrătz, ca reprezintant al acelei 
familii domnitoare germane care zdrobise mândria aus- 
triacă. În condiţiile acestea nu se puteau aștepta fără în- 
doială servicii extraordinare din partea lui Prokesch-Osten. | 
reprezintantul. Ausiriei pe vremea aceia la Constantinopol. 
Autor al cunoscutei cărţi despre răscoala Grecilor și fun- 
darea ţerii lor, „Geschichte des Abfalls der Griechen“-—, 
termin absolut diplomatic, casă nu se zică, „revoluţie“, 

„Aufstand“, — Prokesch-Osten a fost un oni cum se cade, 
un. temperament de erudit. așă cum îl descrie Principele 

Carol, afabil, încântat, la Constantinopol, când acesta i-a 

vorbit de ful lui, cu care. Principele luase parte la răz- 
boiul contra Danemareci, de afaceri de-familie şi altele, 

9 Ibid, p. 65.,
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însă natural, temperamentul lui, sentimentele lui erau 
una şi politica pe care trebuiă .să o servească acolo, 
altcevă. . 

Nu mai vorbim. de Anglia, care ţineă înnainte de orice 
“la păstrarea Turciei așă cum ieşise din războiul Crimeii, 
fără nicio atingere materială sau morală, mergând prin 
urmare până la absoluta denegare de drept şi până la 
cea mai pronunțată brutalitate în legăturile personale cu . 
agenţii noştrii din Peninsula Balcanică, dela - Belgrad, de.. 
exemplu, sau din Constantinopol. 

Aceasta eră situaţia. Evident nu eră bună: La cine se 
putea adresă Principele Carol pentru a căpătă sprijin în 
momeniul când se 'temeă de invazia Turcilor pe teritoriul 
nostru? Căci el nu voiă să primească de-a dreptul con- 
diţii considerate ca' umilitoare pentru el şi înjositoare 
pentru: Statul pe care-l reprezință, deci şi de rea preves- 
lire pentru viitorul acestui Stat, ca unele ce ar fi creat 
altă bază, inferioară, pentru România. pe care venise so 
înnalțe, iar nu so coboare. La Rusia se puleă adresă; 

Am spus că atitudinea” Rusiei după războiul Crimeii, 
faţă de noi, eră foarte încurcată, din cauza felului cum 
se desvoltaseră luptele, din cauza umilinţei ruseşti de pe 

„urma păcii din Paris, cu. cedarea celor trei judeţe din 
Basarabia-de-jos căire Moldova, cu aşezarea deci a Mol- 
dovei ca paznică la gurile Dunării. Acum Rusia eră gata 
să stabilească legături cu : Principatele Unite. Eră vorba. 
şi de o căsătorie, spun înseşi Memoriile Regelui Carol, 
şi această. căsătorie între Principele Carol şi o Mare-: 
Ducesă. se găsi. foarte poirivită. Dar ceia ce hotără poli- 
tica Rusiei în vremea aceasta eră atitudinea personală a 
lui Ignatiev la Constantinopol. Ce se ziceă la Petersburg, erau lucruri secundare; de fapt Ignatiev făceă la Constan- - tinopol. politica lui, pe care 0 rezumă în cunoscutul . joc
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de cuvinte: „autonomie sau anatomie“: autonomie pro-= 
vincială sau desfacerea Turciei în mai multe bucăţi, prin. 
luptă. y 

Ignatiev a fost: foarte. amabil cu ocazia vizitei Princi- 
pelui la Constantinopol, dâr acesta ştiă că unul din cei 
cari îndemnaseră Poaria să persevereze în atitudinea ei 
de denegare eră tocmai amabilul Ignatiev. Nu din duș- 
mănie' față de noi, ci din -alt punct .de vedere. El eră 
acolo ca să silească Poarta să facă toate greșelile imagi- 
nabile. Aceasta eră misiunea lui în “Turcia; deci: a ridica 
moralul oamenilor acestora, mândri dincolo de orice mă-: 
sură, a-i exaltă până la nebunie, ca să isprăvească într'o 
catastrofă care să pună capăt unor aspirații ce nu se: 

sprijiniau pe realitatea necesară pentru susținerea lor. 

Pe lângă atâtea încercări zădarnice, atunci măcar, la 
1866, sa găsit, fie și în treacăt, drumul cel bun. E] ni-a 
folosit întru câtvă, într'o măsură destul de însemnată, și, 
dacă n'a tolosit mai mult, este pentru că nu i-am dat 
toată atenţia trebuitoare, și e păcal că sau petrecut astfel 
de lucruri care au. stricat putinţa unor anume legături, folo- 
sitoare și pentru noi și pentru partea cealaltă. E vorba de 
legăturile noastre cu Serbia. 

i 

Când a venil vestea căderii Principelui Cuza la Belgr ad, 
sa produs un: mare sentiment de comizeraţie, de adâncă 
“părere de rău peniru persoana lui. Avem, rapoarte din 
1866, în care se spune că el eră considerat ca un martir 
al unor. anumite porniri politice dela noi!). Aceasta a fost 
şi concepţia Cneazului sârb faţă de acel care plecase, dar 
ea nu implică: niciun fel de ostilitate față de Domnul cel... 
nou. Din potrivă, Serbia eră foarte bucuroasă de așezarea 
la Dunăre a unui principe dintr'o mare familie domniloare 

  

1) „Le prince Couza est consider comme. une esptce de mariyr% - 
raport din 19 Februar 1860. ”
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în Apus; i se păreă că aceasta -este o garânţie de. mai multă stabilitate, căci, dacă Mihail putea fi temut prin el 
“însuşi, un Principe de Hohenzollern impuneă, înnainte 
chiar de a face - dovada însușirilor sale personale, prin “familia căreia-i aparţincă, prin legăturile pe care, oricum, 
totuși le păstră în ţara sa de origine. şi o asigurare a 
Principelui fără asigurarea Serbiei cră socotită, pe drept, 
ca imposibilă. - | 

Sa trimes în Serbia, — unde, o bucată de vreme, Ro- mânia a fost deteştabil reprezintată, de un cancelar care nici măcar Român nu eră, ci Ceh, Prohaska'),— sa times deci, Dimitrie Brălianu. Misiunea i sa „încredințat îndată după așezarea Principelui Cavol. la 25 Maiu, pe când Ion Ghica a plecat la Cânstantinopol numai la 4. lunie?). Astfel cel dintâiu care a mers să asigure sprijin Câr- muirii celei nouă a fost Dimitrie Brătianu, și el şi-a în- deplinit misiunea cu o foarle mare discreție, 
Misiunea lui cră. cum spune Principele însuși, „să son- deze terenul, să accentueze dispoziţiile de prietenie“ cu vecina României și să ceară prat și muniții. Sârbii le „aveau în arsenalul lor dela Craguievaţ, unde fusese și o misiune militară din partea lui Cuza, la 1863. Ştiri rezul- tatul acestei misiuni: a lui Brălttanu. nu. din Memoriile Regelui, ci: din alt izvor. Răspunsul, prin scrisoare per- sonală a lui Mihail, a fost acela că, dacă 'Turcii trec Du- „nărea, Serbia 'nu poate să ămâie indiferentă la acest fapt. La 1866 aşă a răspuns, în vremuri grele pentru noi, Serbia Cneazului Mihail, După trecere de câteva luni de zile a fost trimis la Belgrad. loan Cantacuzino, şi e inte- resant de constatat din rapoariele amânduror misionarilor polilici români înnalta ideie pe care şi-o făceau ei despre absoluta unitate morală, despre complecta solidaritate a- DI SI . 

:) Vorbiă de „la pâuurie de mes moyens intellectnels“.... „> 5) Aus dem Leben honig Karls, 1, pp. 69, 71.
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Serbiei. lui: Mihail Obrenovici. Impresia. pe care au căpă= 
tat-o este că ajungeă un singur cuvânt pentru ca întreaga 
naţiune să meargă solidară: spre îndeplinirea unei politice. 
care nu se improviză atunci, ci trecuse în însuşi sufletul 
unei generaţii întregi. Cu politica aceasta Serbia eră să 
capete cetăţile sale, și, dacă Turcia ar fi fost mai puţin 
prudentă, dacă n'ar fi cedat în punctul. acesta al cetăților: 
se ajungeă, de sigur, la războiu, şi războiul ar fi dat fără 
îndoială Serbiei şi Muntenegrului. posesiunea Bosniei și 
Herțegovinei. „Politica urmată de-guvernul sârbesc“, spune 
Cantacuzino, „îmi pare cu desăvârșire naţională; Rusia nu | 
e ascultată decât numai întru cât priveşte aceste tendințe 1)“. 

Acum, pentru a isprăvi cu criza turcească, pentru a se 
găsi soluţia dorită de Principele Carol şi de cercurile: 
politice dela noi, au intervenit, în toamnă, anume lucruri 
asupra cărora e bine să insistăm. aici pentru că nu se 

__ desfac destul de neted nici din Memoriile Regelui, care 
“sunt însemnări făcute zi cu zi, și nu o construcţie istorică 
în care anume elemente să iasă mai mult în relief decât 
altele. 

În toamna anului 1866, Creta se răscoală.. În: această 

mare insulă-fusese o bucată de vreme o administraţie 
egipteană mai bună. Dela administraţia egipteană: se trecuse 

la administraţia turcească a regimului celui nou, care eră 

detestabilă. Cretanii aveau toată dorința de a trăi o viaţă 
"creştină şi grecească, de a se reuni cu regatul Greciei. - 
Grecia, în cei dintâiu ani de stăpânire ai regelui Gheorghe. 
n'aveă însă pe departe pregătirea financiară, militară şi 

“politică necesară pentru a 'sprijini aşă cevă. Se ţineau 

“mari discursuri. la Atena, se scriau articole la gazetă, se 

ăspândiau broşuri, dar chestiunea nu înnaintă de loc, - 

cu toate aceste mijloace. În Iunie Cretanii erau hotărâți 

1) N. Iorga, Acţiunea mititară a României, cdiţia l-a, 1913, p. 116 
și urm.
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„cu orice preţ să dărâme regimul turcesc. Jonduși de 
oronas, Karakas şi alţii, ei încep răcoala la 2 Septembre, 
și se câștigă, în lupta dela Arkadion, un succes foarte în- 
semnat asupra 'Turcilor, succes care se repetă după câtevă 
săptămâni. Aceasta produce, natural, la Atena o mare exal- 
taţie palriotică: se trimit delegaţi în Serbia. Kolokotronis 

" îndeplineşte funcţia de emisar al elenismului la Curtea 
lui Mihail; Grecii dela. noi fac jertfe mari bănești pentru 
sprijinirea cauzei cretane. Toată lumea aveă siguranța 
unui triumf apropiat. După trecere de câtevă săptămâni 
numai, și în legătură cu ofertele care se făcuseră la Bel- 
grad de Greci, la 17. Octombre, Mihail al Serbici prezintă 
cererea sa de -a se da cetatea Belgradului şi celelalte 
ocupaie încă de T urci, în puterea trupelor sale. Aceasta 
însemnă perspectiva războiului, nu numai cu Serbia, dar 
și cu Muntenegrul, care stă în cele mai strânse legături 
de alianţă și în cea mai deplină comunitate frăţească cu 
celalt Stat slav, îi , 

Natural că aceste două lovituri date 'Turcilor erau tocmai 
ceia ce trebuia ca să-i silească să devie cu mult mai con- 
cilianţi în ce ne priveşte. Acum. fireşte, şi în luna lui 
“Septembre, ei spuneau că prezintă ulțimele lor condițiuni, 
că se spală de acum pe mâni, că, dacă toate cererile nu 
se primesc, se poale ajunge la ocupaţie. Și se întrebuință 
o parte din diplomaţia europeană ca să ne intimideze sau 
să ne câștige. Dar, în sfârşit, la începutul lui Octombre 
când sa văzut seriozitatea răscoalei cretane și posibilitatea 

„de amestec al “celor două State slave din Peninsula. Bal- 
canică, sa ajuns la înțelegerea din 6 ale lunii, prin care . 
chestiunea românească eră, provizoriu, rezolvită, după o 
propunere care venise dela Moustier. 

Nu eră să fie o convenţie între noi şi Suveranul Turciei, 
ceia ce sar fi primit mai greu, căci ce fel de convenţie 
puteă să admită-el cu. aceia ce cari-i consideră - ea pe



+ 
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propriii săi supuşi, ca „Populaţia moldo:valahă“ — aceasta 
eră expresiunea pe care a auzii-o, cu indignare, în cursul. 
vizitei sale la Constantinopol, şi Principele Carol—, căreta 
i se recunoșteau numai anumite privilegii ? Eră foarte greu 
să se înțeleagă chiar asupra limbagiului: noi nu primiam 
limbagiul turcesc, Turcii nu voiau pe al nostru. Eră o 
lume întreagă care ne despărţiă. Noi voiam să știm numai 
de viitor, ei numai de lfecut: prezentul nu există nici pentru 

„dânșii, nici peniru noi. Şi au e nimic mai teribil decât 

„bună înţelegere, dreptul de monedă. şi de deco aţie.” 

ca reprezintanții exclusivi ai trecutului să stea înnaintea 
reprezintanților, tot așa de exclusivi, ai viitorului! Amândoi 
reprezintă lucruri care nu suni, și prin urmare realitatea 
nu poate să întindă un pod dela unii la alţii. Și, acum, 
reminiscenţele şi speranţele stăteau în cea mai crasă 0po- 
ziţie şi tăgăduire. a 

Proiectul turcesc îl cunoașiem. Al nostru nu voia să 
ştie decât de vechile „legături seculare“, de „suzeranitatea |. 
Sultanului“ asupra unor Principate Unite, care. nu "sunt 
ieriloriu, ci nație: „România“; el cercă recunoașterea pre- 
alabilă a Principelui — prin „acte de reconnaissance“, nu 
prin odiosul „firman investiture“ care se propusese — 
înnainte de vizita lui, și ereditatea Tronului, şi. în linia 
fraților; apoi armata ca în 1866, puiând (i și sporită prin. ; - ? Li 

+ 

Reprezintantul lui Napoleon al III-lea -găsi o soluţie 
foarie simplă: să zică ei ce vor, să zicem noi ce găsim 
cu cale, întrun schimb de scrisori care să cuprindă în 
fond aceleaşi concesii. fiecare întrebuințând limbagiul 
care-l măgulește sau îl satisface mai mult. Şi așă s'a făcut, 
Au trimis Turcii un act-pe care 'și Sultanul Soliman-cel- 

„Măreţ l-ar fi putut pecetlui cu turaua sa. căci nu eră 
nimic care să fi speriat pe un bărbat de Siat dela 1550 
în această retorică specială; jar noi ani răspuns cum se 
vorbiă în Europa pe atunci și cum ne simţiam noi. „Ca
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"semn de înaltă bunăvoință față de populaţiunile -moldo- 
_* valahe, o importantă parte a Imperiului său“!). Sultanul 

„conferiă“ „rangul“ de prinţ ereditar lui Carol, şi ridică 
"- „miliția“ Principatelor Unite, a „inemlechetului“, la 30.000 

de oameni. Şi, aici, trebuie să spunem că i-am înşelat pe 
Turci: ei cereau să avem 'o cifră fixată în Convenţie; noi - : 
nu spuneam. cilra pe care o voiam şi na fost cifra din 
-Convenţie şi nici aceia pe care .o aveam noi atunci — 
206.000 de oameni —,ci cevă mai: mult —30.000 —,şi pe 
lângă aceasta se rezervă şi o portiţă, fixându-se armata 
regulată la această cifră; dar natural că se puteă adăugi 
la dânsa oricât-de multă armată teritorială. - 

Aplicarea în România a tratatelor Turciei cu Puterile: 
străine eră condiţionată de „drepturile stabilite şi recu-: 
noscute prin acte cu privire la Moldo-Valahia“. Chestia 

- tributului eră rezervată pentru altă înţelegere, ca și aceia 
a negustorilor de supușenie - turcească în Principate. Se 
menținea oprirea numai. a decoraţiei „în numele Princi- 
patelor“ — nu şi a monedei —, și se menţină terminul de 
„firman de învestitură“ pentru actul ce trebuiă să pre- . 
ceadă vizita Domnului la Constantinopol „pentru a află 
din gura chiar a Maiestăţii Sale Imperiale dorinţile sin- 

-cere pe care le formează pentru fericirea și prosperitatea 
populațiilor moldo-valahe“2). ” : 

Principele a răspuns, — într'un limbagiu indicat de situa- 
ţia ţerii și de spiritul ei —, că primește aceste faple, că 
admite „principiul european al integrităţii Imperiului oto- 
man:. „Principiu european“, — prin urmare pentru Europa, 

+ de hatârul Europei, Turcia ea însăşi fiind considerată ca 
o creaţiune a Europei, depinzând. de interesele europene. 

  

1) „Mu du dâsir de donner encore une fois aux populations moldo- t xalaques un t&moignage de haute  hienveillance... Cette importante partie de son Empire“; Aus dem Leben Konig Karis, 1, pp. 135—8. 2 ri 
) Ibid. . . A



  

48 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL, 

Se admisese—cu multă greutate — și formula de „firman 
de învestitură“, e ” - 

La începutul lunii Novembre, întovărășit de oameni 
bine priviţi la Constantinopol — ca Gheorghe Știrbei, fiul 
fostului Domnitor, Ion și Dimitrie Ghica, — Carol 1 a făcut 
drumul la Sultan, în care dibăcia sa și sentimentul său 
înnăscut de mândrie au știut să evite și anumite umiliri 
care, cu o rafinată dibăcie bizantină, i se pregătiseră. | 
Când a intrat la „Împăratul“, îi eră-pregătit un scaun 

lângă sofaua Suveranului. Principele s'a așezat singur, nu 
la locul care i se rezervase, ci la acela pe care simțiă 
că trebuie. să-l ocupe, alături de Abdul-Aziz, Când i se 
dădu firmanul pentru a-l luă însuși în mână, el deschise 
ușa şi chemă -pe ministrul său ca să ridice această hârtie. . 
În condiţiile acestea, evident lucrurile. au mers mai bine. 
de cum eră intenția conducătorilor turci, căci vizita trebuiă 
să fie o vizită de omagiu a unui vasal care înnainte nu 
eră decât un principe. de Prusia și care prin singură pri- 
mirea „firmanului“ deveniă Domn al provinciilor unite. 

„dela Dunăre, - - a o 
De sigur. că în materie politică nu trehuie să se impuie 

umilinți decât aceluia: care nu e în măsură să le plătească 
a doua zi, pentru că umilințile politice 'se plătesc şi de 
persoană și de' Stat, cu o dobândă foarte simţitoare pentru 
creditor. Şi, oricât. de frumos sar întăţișă călătoria la Con- 
stantinopol în Memoriile Regelui, oricât s'ar scoate în relief 

„situaţia înjosită a „Hospodarilor“ de odinioară față de 
„Prințul de sânge“, uzând de aceste drepturi ale. sale!), 
totuși ea trebuie să fie pusă alături de călătoria Princi- 
pelui Cuza la Constantinopol, făcută cu câţivă ani înnainte, 
—şi care n'a fost nici ea împovărată de umilinţile de 
odinioară ale unui Mihai Sturdza sau Alexandru Ghica la 

  

Did Ves. pt -
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Sultanul Mahmud!) —si alături cu a principelui Mihail” 
după acordarea cetăților. Dacă se face această comparaţie, 
o să se vadă că în persoana lui Carol 1 se țineă prea 
“puţin seamă de două lucruri: de situația superioară, ca 
întindere, ca bogăţie, ca trecut şi civilizaţie, a. Prineipa- 
telor-Unite şi, al doilea, se ţineă. samă prea puţin, iarăși, 

„de originea noii familii domnitoare, una din cele mai 
mari în Apusul Europei. Anumite delicateţe, anumite acte 
de prevenienţă ascundeau de fapt capcana întinsă oaspe- 
lelui: vizița la Marele-Vizir, cutare masă dată anume ca 
să audă repetându:se „parte integrantă din Imperiul oto- 
man“, dorinţa Sultanului de a vedeă, nu odată, ci de lrei 
ori pe oaspetele său, o ultimă: vizită sămănând puțin cu 
audiența de plecare: a Voevozilor de „odinioară, toate 
acestea făceau parte dintr'un program în care fineţa, sem- 
nolaiă mai sus, se amestecă, vădit, cu grosolănia, fineţa - 
bizantină cu grosolănia -turanică a noilor stăpâni din 
Constantinopol. - 

Putem spune însă că această dintâiu încercare pe care 
a avut-o noul stăpânitor al. României i-a fost de cel mai 
mare folos pentiu orientarea lui în viitor. E foarte greu 
ca în câteva luni să se prezinte într'o lumină mai clară 
probleme. mai multilaterale și mai esenţiale de cum sau 

"'prezintat în lunile. AMaiu până la Novembre ale anului 1835 
pentru Carol I. Dacă un Prinvipe care-și începe Domnia 
în împrejurări bune nu are totdeauna de ce să fie recu- 
noscător soartei pentru anii cei senini dela început, un 
altul care se loveşte:de toate dificultăţile pe care le poate 
țineă viitorul înnaintea lui, şi supt forma lor cea mai 
ascuţită, are să mulțumească fără îndoială nenorocului, 
care e, astfel, pentru dânsul un mare învățător. 

  

- 1) V. broșura lui Bolintineanu despre călătoria lui Cuza-Vodă şi, 
pentru Domnii Regulamentului Organic, raportul consular prusian 
din Hurmuzaki, X. - - pa 
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CAPITOLUL Ii 
„Dificultăţi balcanice, până la moartea lui 
Mihail Obrenovici, şi cele d'intâiu întâlniri cu 

Austro-Ungaria. 

Soluţia în chestia, atât! de imporlaniă pentru Domnia 
_nonă, a recunoașterii, fusese determinată de anumiie eve- 
nimente petrecute în Peninsula Balcanică sau în lumea sud-est-europeană deicare se ţine Peninsula Balcanică. Fără 
îndoială că Principele Carol eră prea puţin iniţial încă în - 
lucrurile acestea ale Răsăritului şi bărbaţii politici cari-]. 
încunjurau aveau o acţiune care nu eră totdeauna atât 
de unitară în intenţii şi metode pe cât ar fi fost de dorit, 
aşă în cât eră natural ca, în aceste d'intâiu luni. „grele, 
soluția să nu poală veni din acţiunea noastră, 'ci din alte 
lucruri, care se. petreceau alături de această acțiune. De 
sigur că un Stat pe deplin consolidat, în care este o soli- | daritate desăvârșită în conducerea polilicei externe, izbu- 
teşie a smulge anumite soluții prin jocul natural al pro- priilor puteri; dar, când e vorba de o societate politică 
încă începăloare, cum eră societatea politică românească la 1866, trebuie să intervie și factori exteriori ca să aducă pronunțarea unei soluţii în politica externă. | 
Am spus că două evenimente: trebuiscră să se pelreacă „în Balcani pentru ca să ajungem acolo unde doriam: la recunoașterea principelui..-Acești doi factori au fost cererea lui Mihail, principele Serbiei, de aj se acordă cetăţile care crau absolut indispensabile Principatului său și, al doilea, răscoala Cretei . e 
Chestia cetăților sârbești se.ventilă de mai multe decenii şi chestia Cretei aveă — o şiim — şi ea un trecut destul de îndelungat, așă încât, chiar după recunoașterea prin- tipelui Carol, în condiţiile care sau ăzut, cele două bro-
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bleme care ameninţaui liniştea Peninsulei Balcanice şi a 
Sud-Estului, european au, în legătură cu ele, şi anumite 
interese din centrul şi Vestul” Europei, au rămas, şi lumea 

, diplomatică a fost continuu amenințată. de anumite forme 
—în care sar fi putut îmbrăcă mai departe aceste două 
conflicte: conilictul cu Serbia și conflictul din Creta. 

E mai bine să se arăte întâiu în ce fel sau desvoltat 
mai departe aceste” chestiuni înnainte de a se arătă care 
a fost influenţa, după recunoaşterea principelui Carol, a 
pomenitelor probleme asupra politicei româneşti și care 

„a fost influenţa pe care ea însăși a crezut că o poate în- 
cercă asupra desvoltării acestor două probleme. | 

În cec priveşte 'cea „dintâiu, soluţia eră foarte simplă. 
Exă evident că Turcia nici nu puteă să menţie stăpânirea 
ei asupra cetăților ocupale încă de -dânsa în principatul 
sârbesc: Belgradul însuși, Cladova, Semendria, Şabaţ, Mali- 
„Zvornic, Zaiciar. *Eră evident că, oricât de ambițioasă ar 

fi fost Turcia nouă, îi lipsiau absolut mijloacele de înrău- 
rive pentru a rezolvi î în sensul ei problema. Peniru aceasta 
ar fi trebuit ca ea să-dispuie în „Bulgaria sau în Bosnia 
şi Herţegovina de forţe militare foarte. bine organizate, 
gata” de a întră imediat în luptă, forțe: de care să fie cu. 
desăvârşire sigură că sunt superioare forțelor pe.care le-ar 
-puleă scoate împotrivă-i principele Mihail şi aliatul său 
muntenegrean. Dacă armata „sârbească nu eră impresio- 
nantă la prima vedere, prin: micul număr al soldaţilor 
permanenţi, organizatia miliției naţionale eră, — cum am 
spus-o —,aşă de desăvârşită, incât ajungeau câtevă săptă- 
mâni pentru ca puternice trupe sârbești să fie în stare a - 
întră în acţiune. Pe lângă numărul soldaţilor, pe lângă 
calitatea ofițerilor ei, armata aceasta eră şi destul de bine 
înzestrată cu toate mijloacele de luptă, și de multă vreme, 
Sârbii, trăind absolut numai pentru . această politică de” | 
revendicaţii naţionale : Și, — cum zice un. reprezintant al 

. 7 
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nostru la Belgrad —,înţelegând să acorde credit oricărui 
guvern, în orice fel de condiţii, până la rezolvirea chestii 
naţionale. Şi cu câtă încredere extraordinară, bogată în 
efecte, nu poate vorbi un prinţ când ştie că se bucură de 
sprijinul necondiţionat, de serviciul absolut, până la moarte, 
al orcăruia din poporul său! 

Afară de.aceasta erau şi alte consideraţii care trebuiau. 
“să facă pe Turci a cedă neapărat în chestia cetăților 
Bosnia și Herţegovina erau pregătite. pentru întrarea în 
acţiune, de o parte, a Sârbilor, de altă parte, a Muntene- 
grenilor. Nichita, principele Cernagorţei, eră numai la în- 
ceputul Domniei sale: tânăr crescut în: Apus, cavaleresc 
viteaz, cu concepții largi, vrednic de poporut său, care în 
cea mai mare parte a lui se deosebeşte prin aceste însu- 
şiri, el. cunoșteă destul de bine virtuţiile războinice ale 
oamenilor săi pentru a-și permite să iea atitudinea politică 
de provocaţie din 1866. Eră hotărât.să facă. în Balcani, 
nu o politică iugo-slavă, ci o politică: sărbească, și 'nu în 
sens naţional numai, ci în sensul Statului sârbesc. Decla- 

rațiile pe. care le-a dat de multe ori sunt absolut limpezi. 
Aveă legături cu Rusia, dar nu eră încă salariatul Rusiei 
în Balcani, cum a fost mai târziu: Spuneă cu orice ocazie 
că şi aceste legături le-a păstrat numai ca să-şi asigure 
situaţia, dar că el înnainte de toate face politica slavă, - 
sârbească. De faţă cu Joan Cantacuzino, el amintiă cuvin- 

„tele pe care le spusese, înnainte de dânsul, către același 
principe sârbesc, Mihail, unchiul său Danilo: „constitue 
regatul sârbesc, și eu voiu fi fericit să stau cel d'intâiu 
de. santinelă la poarta palatului domniei tale“), Evident, 
când există o atât de desăvârșită comuniune, politică, 
Turcii trebuiau să se gândească foarte bine până să. 
Tăspingă 'cererea lui Mihail în ce privește cedarea ce- tăților. - Sa i 

  

1) V. Iorga, Acțianea militară a Rominiei, p. 119,
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Intre Mihail şi Nichita există, de altfel, o înțelegere tă- 
„cută în ce priveşte Bosnia şi Herţegovina înseşi. Această 
înțelegere nu s'a îmbrăcat în forma unui tratat, dar exis- 
tența. ci eră de sine înţeleasă: Tlerţegovina reveniă Munte- 

negrului, Bosnia revenind Serbiei. Terenul eră foarte bine 
pregătit în provinciile nelibere, unde vechile nemulţămiri 
ale begilor, ale populaţiei musulmane în genere, cu refor-- 

mele europene introduse de Sultanul Mahmud încetase, | 

dar rămăsese tulburarea adâncă a stratelor populare, care 
stăteau supt apăsarea aristocrației latifundiare a acestor. 

begi şi care-şi făceau socoteala, foarte naturală, că, atunci 

când vor plecă Turcii, va încetă şi puterea latifundiarilor 

acestora şi. că, prin urmare, ţerănimea sc va puteă ridică 
în calitate de element liber în ţara ei, - 
„În Constantinopol erau destui din tagma lui Aali şi Fuad_ 

“ capabili să se supuie la cine ştie ce inspiraţii nenorocile 
de pasiune, de ambiţie,. de fanatism, și prin urmare o 

schimbare la Poartă puteă să aducă răspingerea cererilor 

lui Mihail. Cu atât mai mult, cu cât Sultanul Abdul-Aziz 

_eră la începutul nehuuici sale şi despre. starea minţii lui 
începuseră a circulă cele mai ciudate poveşti. 

Refuzul însă nu s'a produs, și în luna lui Mart 1867 a 

venit acel răspuns pe care Sârbii îl așteptau de mullă 

vreme şi pe care l-au primit cu un entuziasm extraordinar 
Un entuziasm ca acela care a salutat hotărirea „Împăra- 
tului“ de a lăsă cetăţile, cu Belgradul în frunte. în sama 
lui Mihail se poale căpătă de la un popor numai în două 
împrejurări şi cu două condițiuni: ca poporul să formeze _ 
o unitate morală absolută, clasele existând numai în or- 

dinea maăterială, iar în ordinea morală trăind numai na- 
„ţiunea şi, al doilea, ca lucrul căpătat să nu fie luat prin 

„jocul unei diplomaţii dibace sau al hazardului fericit, ci 
„print”'o luptă îndelungată, unită cu cele mai mari suferinți. 

și care să trăiască toată în amintirea fiecăruia dintre acer 
cari alcătuiesc poporul, aşă încât oricine să considere, să



54 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

aibă dreptul de a consideră lupta ca a lui, suferința ca a lui și prin urmare tot ca a lui și biruinţa. - 
Forma în care sa căpătat această cesiune a cetăților â fost foarte dibace. Pentru a răsplăti loialițatea Sârbilor Şi. credința lor — aceasta eră câteva luni după un ultimat —, Sultanul consimie să 'încredinţeze paza cetăților sale 'lui Mihail. EI, ca stăpân, îl însărcinează cu un lucru, evident - foarte împovărător şi neplăcut pentru Mihail — de aceia îl și. ceruse —: să-i păzească cetăţile gralis și, în schim), "acolo pe cetăţi va fâlfâi şi steagul sârbesc şi steagul oto- man. “Și, atunci, în mijlocul unei serbători naționale uriașe ca însemnătate morală, Capitala Serbiei a ajuns numai a. „Prințului, nu şi a Pașei, deşi acesta, trimițându-și trupele la Ada-Calg, a mai păstrat oarecari rosturi, întovărăşind pe. Mihail la 1867, când a făcut vizita lui la Bucureşti, — unde i-a fost dat Pașei să: vadă la “Teatrul Naţional o "reprezenlaţie de dramă istorică în care se cuprindea și... o luptă cu 'Tircii. Prin urmare chestia sârbească părea rezolvită, ea nu mai amenință pe nimeni şi nu aţâţă Ro- mânia să intervie în rosturile balcanice; dar aceasta eră numai aparenţa. Niciodată Mihail, până la sfârșitul pre- matur și tragic al zilelor sale, n'a părăsit intenția de a înlemeiă marele său Stat iugoslav. El a fost şi un martir și un erou al idoii” acesteia iugoslave, țintind să întemeieze un Stat dela Adriatică până la Marea Neagră. 2 Dar revolta Cretei sa prelungit, și nici n'aveă de ce „Să înceteze. Cretanii se găsiau şi până la anexarea de către Grecia în împrejurări așă. de fericite,. încât puteau - să-şi continue răscoala până la infinit. Turcii din insulă, . foarte puţin numeroși, foarte blajini, mai că ar fi fost în stare să se. ridice: și ei pentru ideia creștină și să por-, nească războiu 'cu crucea în vârful steagului, din amabi- „litate faţă de acei cu cari trăiau de ațâta vreme. Pe lângă - aceasta bani veniau din toate părţile, din bielșug. Grecii „risipiţi în toată lumea oferă. față de alte naţiuni acest
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fenomen, foarte onorabil peniru dânşii, că, pe când alte 
naţiuni, strânse toate acasă, uită de datoriile lor pâtriotice, 
cu toate că văd Statul lor în fiecare moment, Grecii, răs- 

pândiţi în toată lumea, deși nu-și văd une ori patria o 
viață întreagă,_nu uită, totuși, ce datoresc naţiei şi Sta- 

„tului creat de dânsa. Ioan Bălăceanu, trimisul principelui . 

“Carol la Atena în 1867, a notat pe, scurt defectele acestui 
Stat, lipsa de organizare, incapacitatea unei administrații 
cum trebuie şi, al doilea, lipsa de bun simţ politic; şi 
regele Gheorghe mărturisiă aceluiași diplomht că întâm- 
pină multă greutate fiindcă națiunea e deprinsă să capete 
toate dela revoluţii şi prin urmare își închipuie că orice 
tumult trebuie să fie un succes, orice turburare a ordinii 
să aducă o mare biruinţă. Grecia eră aceasta, dar Creta 

eră altcevă. Cu tot blocul: garantat de Hobart-Pașa,' ami- 
ralul englez al flotei otomane, corăbii greceşti se strecurau 
din când în când acolo şi se. întorceau neatinse acasă, 

_iar Europa priviă, speriată, cu telescopul său diplomatic, 
această acţiune pe care maveă niciun mijloc de a o şi- 

împiedecă. S'a încercat doar a se stinge focul prin acel 
paliativ, prodrom însuși. al ruinei, care se chiamă: reforme, 
Acum, e o foarte mare greșeală când se crede că un 

popor se răscoală vre-odată pentru reforme, Răscoala este: 

un act atât de îndrăzneţ, plin de atâtea riscuri, încăl, evi- 
dent, nu se răscoală nimeni pentru o Constituţie, nici pentru 

graţia unor măsuri: administrative, „mai ales când rămân 
-a fi aplicate tot de'tiranul de până ieri. Aali-Paşa, care: 

ajunsese Mare-Vizir în 1866, treci în Creta cu Constituţia 
din 18 Septembre, care introducea un fel de dualism 
național și religios, Grecii și Turcii rămâind să aibă ad- 

ministraţia lor deosebită. iar, unde e o comunitate mixtă, 

creștinii să fie administraţi întrun fel, musulmanii într'altul. 
Eră evident o concesie, Însă concesiile trebuie să le vezi 

'în practică: pentru aceasta trebuie să înceteze răscoala; 

şi atunci poţi să retragi .și :concesiile. Un cerc viţios:
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aplicarea reformelor nu se puteă face decât fiind ordinea Testabilită,. dar, restabilindu-se ordinea, se: pierdeă şi mij- locul de a reacționă împotriva unei aplicări falşe, greșiie sau intenţionate. Astfel, cu toată prezenţa. lui Aali-Pașa, care a stat mai multă vreme în Creta; răscoala s'a întins asupra anului 1867 şi mai departe. - e Confiictul, inevitabil, cu Grecia - se : produsese la 1868. Regatul a' fost somat în înceteze susținerea răscoalei, Dar eră imposibil, față de curentul opiniei publice, să se în- „cerce așa cevă. Niciun guvern mar fi fost. în stare să si- lească Grecia a renunță la Creta, la Tesalia şi Epir, — Creta fiind atunci şi pretextul pentru aspirații naţionale mult mai întinse decât ea însăși, Pa | "A trebuit apoi intervenţia Puterilor, aducerea înnaintea unui tribunal european al acestei chestiuni, hotărîrea din anul 1869, care condâmnă tendinţele grecești, și impunerea căţre răsculați a Constituţiei. Numai astfe] sa încheiat doarun singur capitol dintr'o mişcare ce a continuat, mai mult sau mai puţin acoperită de cenușă, şi pe urmă, 

Care pute fi atitudinea României faţă de această siiuație? Factorul cel mai interesant pentru noi, din punctul de ve- dere al desvoltării autorităţii și prestigiului său, al sim- patiei pe care o inspiră “istoricului, eră fără îndoială, principele. Ce —părere puteă să. aibă el în ce priveşte „aceste turbuiări de ordine în Orient şi. consecințile lor; ce credeă că trebiiie să facă țara lui în acește împrejurări ? Memoriile Regelui răspund cu două- soluţii, care ntr'un fel, în anumite împrejurări, se puteau împăcă, dar aceste împrejurări au lipsit şi, lipsind, evident ' că tocmai acest „caracter dublu al soluţiei a adus şi o imobilizare a noastră. Pe de o parte principele eră peniru ouniune balcanică, pentru o confederație balcanică. Iată în adevăr cuvintele lui însuși!): DN Aa E 
5) Aus dem Leben Konig Kars, |, p. 178.
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„Statele balcanice „spuneă el la Atena, prin Bălăceanu, 
în Ianuayr 1867 încă, „ar trebui de acum înnainte să se 
păzească bine de orice mare Putere străină care sar face 
că intervine. în folosul lor şi să lucreze înnainte de toate 
în acel sens ca, în locul mişcărilor singuratece, fărîmițate 
și de aceia fără folos, care ar porni din iniţiativa privată, 

„să între o acţiune regulată, cu plan, a guvernelor respec- 
tive“. Prin urmare nu bande bulgăreşti, nu răscoale cre- 
tane, ci deplina înțelegere a tuturora pentru ca pe ade- 
văratele căi ale ştiinţei de Stat şi intrun mănunchiu cu 
neputinţă de împrăștiat să se ajungă la realizarea armo- 
nioasă a dorinţilor legitime. Şi mai departe: „0 alianţă 
a Statelor creștine din Balcani“, — așă se încheie propu- 
nerea, pe care ministrul Trilkupis o primi favorabil, fără 

a înţelege consecvența politică, muncă disciplinată, sănă- 
tosul realism care decurg din acceptarea ei, — „ar fi cel 
mai bun mijloc pentru a favoriză aspiraţiile lor naţionale“, 
E clar. Aceasta o doriă principele la' 1866. - 

ȘI, dacă ar fi trăit Mihail, aceasta: se şi făcea. Se făctă 
mai ales dacă am fi avut aici posibilitatea unei cârmuiri 
consecvente, şi în interior, şi în afară. Pe când aşă, în. 
toamna anului 1866, Ion Ghica, "președintele Consiliului 

"de miniștri, spuneă că nu mai răspunde: de situaţie în 
negocierile cu Turcii şi la sfârşitul anului el şi cercă să 
se poată retrage. La începutul anului următor 'se așeză * 
Ministeriul lui C. A. Kreţulescu, cu concursul partidului 

"celui mai” puternic din România, al lui Brătianu și Rosetti. 
Dar împotriva lui Brătianu şi Rosetii lucrau continuu alți 
factori, așă încât Brătianu a trebuit, pe urmă,.să lupte în 
Apus, cerându-și “scuze la Napoleon al III-lea, faţă de 
acuzaţiile care-l înfățișau ca 'pe un mazzinian incorigibil, 
în stare să distrugă liniștea Europei întregi. La câtevă - 
dani de zile, deci, el a fost totuşi. înlocuit, chiar după 
cererea lui Napoleon!), în Iulie 1667, şi a venit un nou 

2) Ibid, p. 248,
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Ministeriu, —cu Ştefan Golescu în - frunte, — care, 'nu eră 
nici liberal, nici, conservator, ci cujitindeă de fapt, frag- 
mente din aceeaşi clasă dominantă, împărțită mai mult 
pentru ușurința succedării la guvern. Dimitrie Brătianu 
întrase şi'el în Ministeriu (la Lucrările Pubfice) şi, supt 
prezidenţia lui Nicolae Golescu, urmează, în Maiu 1868, „Cam aceiași alcătnire. ministerială (cu Ion: Brătianu la Interne şi Finanţe), 

O intervenţie prusiană sileşte însă pe şeful liberalilor 
a se relrage, în Novembre 1868, şi, cu Alexandru Gh. 
Golescu și Rogălniceanu,. sc. formează Ministeriul ” lui Dimitrie Ghica. Și acest nou guvern, furios combătut de . „liberali, trimitea în străinătate, către "Turcia, către Austria și către Franţa, şiirea că situaţia noastră internă e desperată, că liberalii, pe cari credeau guvernanţii că i-au alăturat "dela pulere „Deniru totdeauna“, sunt de fapt a-tot-puternici, că ci sunt mazziniani, că Europa întreagă arde dacă vor. “veni 'ei la pulere, și adăugiă: noi suntem singurii cari 
putem să garanlăna liniştea și. interesul Austriei, Franciei sau Turciei, după cum i se vorbiă uneia sau alteia ; prin urmare avem nevoie să fim suținuți, față de dificultăţile noastre de politică internă, de autoritatea celor trei Puteri ” europene!. Evident că în condiţiile . acestea îi este foarte greu unui Suveran tânăr, neiniţiat încă în rosturile mediului unde l-a pus soarla şi “servit atât de discordant de . reprezintanţii politici ai aceste socielăţi, să înceapă opera plină de dificultăţi pe care și-o însemnase în - programul său. - n 
Am spus că cră o dualitate în vederile principelui cu „privire la politica externă care se puteă face la 1866. Cellalt element al acestei. dualități, frica de Rusia, nu veniă, atunci, din Germania. Această Germanie a lui Bismarck nu eră pe vremea aceia încă prietenă a Austriei. 
i _ N E . 

1) Notă circulară din 1527 Februar 1869. - 

ar 

3
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și deveniă din ce în ce mai dușmană a Franciei, prevăzând 
un conllict și urmărindu-l, grăbindu-l în aspră linie dreaptă. 
Bismarck provocă, şi, dacă provocă, el urmăriă, evident, 
numai lucruri care trebuiau să se întâmple și care” în 
producerea lor puteau să găsească o legitimaţie naţională, 
nu imperialistă. Şi-deci această Germanie a lui eră animată 
de tendinţa concesiilor față de Rusia. Eră şi natural: 
între Rusia și Franţa, dela pacea din Paris, de la războiul 
din Crimeia, eră un continuu antagonism; pe care o să-l 
vedem îndată în legătură și cu politica noastră. Prin urmare 
cine se pregătiă să atace Franța trebuiă să aibă legături 
bune cu Rusia, și nu odată corespondenţa lui Bismarck 
cu principele Carol recomandă clar acest lucru.:Se arătă 
astfel bucurie pentru acele relaţii cu Rusia, care, începule 
încă de la 1866, sau: desvoltat pe urmă până la misiunea 
episcopului Melchisedec, şt tot loan Cantacuzino, care a 
fost agent în Rusia la 1868, ni spune că Napoleon a fost 
indignat de acest fapt, pe când Germania lui Bismarck 
simţiă cea mai mare bucurie de pe urma lui. - 

De la început, nu erâ natural ca Principele să fi avut. 
o temere deosebit de mare față de ideia „panslavistă“, 
Dar el, venind la noi, a găsit oameni cari înnainte de 
toate se temeau de Rusia. Eră și natural, eră şi drept, 
numai cât îndreptăţirea în 'ce privește. iubirea şi ura la 
dreapta sau la stânga se schimbă cu vremea, şi e bine, 
în general; ca iubirea și ura să nu figureze în calitatea 
lor de sentimente în politica unui Stat, întunecând consideraţii 
de o natură cu totul practică, reală şi imediată, întrun 
anume moment. - ” 

" Evident că, în legăturile unui popor cu vecinii săi sau 
cu alte State, există o .deosebire între alianța justificată N. 
şi permanentă, ce se. stabileşte. între popoare care pe 
aceleași drumuri urmăresc aceiași ţintă,—cum eram noi 
și Sârbii pe vremea aceia,—şi între legăturile. pe care le . 
2termină anume . consideraţii generale trecătoare. Un
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„popor trebuie să fie foarte cruţător în ce priveşte senti- 
mentele sale, să nu şi le strice pe toate drumurile. căci, 
altfel, ca persoanele sensibile, ajunge la mari deziluzii, ba 
rece dela o deziluzie şi. dela 6 „nerecunoșiință“ la alta; 
acestea sunt lucruri care, în altă ordine de viață, pot să 
„aibă un rost, dar, în ordihea politică, cu mult mai puţin. 
Aici, la noi, însă ni aduceam aminte de ce îndurasem din 

partea Ruşilor, şi evident că am îndurat lucruri groaznice 

în veacul al XVIII-lea şi în întâia jumătate a veacului al 
XlAelea, cu: scene care nu pot dispăreă Ușor” din mintea 

„unui popor, ceia ce nu înseamnă însă. că aceste. amintiri 
pot să aibă la fiecare moment valoare politică actuală. - 

Pe lângă aceasta partidul: cel mai puternic de la noi 
partidul liberal, aveă o puternică ură împolriva Rusiei: 
1846, înnăbuşirea revoluţiei înnainte de toate de oștile 
“Țarului, emigrația, continuele protestări împotriva tiraniei 
moscovite, broşurile lui Ioan Eliad Rădulescu, care, pe 
vremea aceasta, eră cu câtevi atmosfere de-asupra pă- 
mântului și duceă un duel foarte dârz cu Țarul Nicolae 
personal, — toate lucrurile .acestea trăiau încă în sufletul 
„oamenilor cari încunjurau pe. prinţ. Să nu -se uite încă 
un fapt, că,lon Ghica, cel d'intâiu sfătuitor al Principelui 
ca președinte al Consiliului, eră turcofil declarat: fostul 
beiu de Samos se.găsiă bine în societatea turcească şi-şi 
însuşise oarecum toate repulsiunile învinsului turc față de 
victoriosul Moscovit. 

Astfel frica de panslavism ajunge și-în ce privește pe 
principe un nobil de căpetenie pentru a-l-împiedecă de.a 
stărui în ideia 'nnei alianțe cu Balcanicii. Căci Balcanicii 
„erau, pe de o parte, Muntenegrul şi Serbia, pe de altă 
parie, Grecia. Însă Grecia aveă defectele temperamentului 
ei.naţional, care opriau o conlucrare cu dânsa în acel 
timp, iar Serbia și Muntenegrul, fiind slave, erau privite 
ca fiind supt tutela Rusiei, 

Acum, de fapt, este adevărat că în mişcarea lui Aihail
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a lui Nichita influența rusească cră cu cevă, dar o oamenii 
an spus de atâtea ori, și la Belgrad, şi la Cetinie: D-voastră 
sunteţi francofili pentru că Napoleon al III-lea v'a susținut 
şi vă susţine; noi nu ne supărăm pentru: că sunteţi franco- 
îili, dar atunci nu ne ţineţi în nume de rău dacă noi 
“suntem -rusofili, pentru că Rusia ne susţine şi atâta vreme - 
cât ne va-susţineă Rusia” 1), 

Şi astfel Principele ajungeă să se exprime în Memoriile 
sale contra directivei balcânice pe care o adoptase. „Par- 
tidul panslavist“, seria el lui Napoleon, „caută toate mij- 
loacele posibile pentru a aduce: complicaţiuni în Orient. 
A ştiut să influențeze Grecia, Candioţii sau ridicat și, spri- 
jiniți pe principiul naționalităților, au “reclamat asistenţa 

"Europei; agenţi rusești străbat supt nume grecesc popu- 
laţiile creştine, escitând pretutindeni pe Greci2).* 

La noi venise prinţul Ipsilanti 2), cerând alianţa cu Gre-: 
cia, încă din 1866, iar principele Carol făcuse generosul 
gest, care mavi nicio consecință diplomatică, de a con- 
tribui- la fondul de ajutor al răsculaților, gest pe care l-a - 

1) Declaraţiile din raportul dela 23 Octombre 1866: .„Nous.ne: 
"sommes, ni voulons Gire autre chose que Serbes; personne au monde 
ne nous est plus cher que les Roumairis, nos voisins, par la com- 
munaut€. des intârâts... Soyons russophiles, soyons gallophiles, c'est- 
î-dire servons-nous de la protection russe ct francaise en tant qu'clle 

peut nous pousser vers notre.but; faisons semblant de nous laisser 
amener, mais n'oublions jamais notre but commun, le but de notre 
independance, bien plus chăre que les bonnes grâces de la France 
ct de la Russie“. . - 

> Aus dem Leben Konig Karis, „Dp. 16738: „Le parti panslaviste 
cherche par tous les moyens possibles ă amener des complications 
“en Orient. D6jă îl a su influencer la. Grice; les Candiotes se sont 
soulevâs ct, forts du principe 'des nationalites, qu'ils ne peuvent 

„învoquer en vain, râclament Vassistance de vEurope. Des agents 
parcourent, sous un nom grec, les populations chrâtiennes, excitant 
partout les courages*. Şi adauge : „Des Cmis ssaireş cherchent ă 
soulever la Moldavie“ (ibid.). . - 

E Ibid., pp. 128, 161, 168.
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“făcut, se pare, de două ori. Iar regelui Gheorghe i-a 
răspuns ce se puteă răspunde cuivă care veniă cu o pro- 
punere ce oferiă atât'de puţine garanţii. „Nu suntem încă 
gata, trebuie să o: mărturisim, „scriă Carol, Împăratului: 

„ocrotitor, în Decembre 1866, „ca să scoatem tot ce trebuie 
din situaţie. Trebuie să așteptăm totul dela sprijinul 
protectorilor noştri obișnuiți și în “particular de la prie- 
tenia Maiestăţii Voastre. Mi se pare, Sire, că ar fi foarte 

„de dorit ca o înțelegere să se stabilească încă de acum 
între, Franţa, Anglia și Prusia“ (fără Rusia și Austria], 
„În privința afacerilor orientale. Un acord intim între | 
aceste trei Puteri ar fi cea mai sigură garanţie . a  inde- 
pendenţei "noastre naționale 1“, 

Acordul acesta eră, din nenorocire. imposibil. Franţa în 
vremea aceasta se găsiă în faza de decadenţă a politicei 
sale. Împăratul Napoleon al HI-lea eră ătins de o boală 
extrem de dureroasă, care-l împiedecă de a se consacră 

„pe deplin afacerilor publice; rămăsese acelaşi visător de 
odinioară, plin de cele mai bune senlimente, de atâtea ori 
dregâna faţă de noi greşelile diplomaților săi cari ni 
erau dușmani, ca Moustier. În sufletul lui Napoleon. nu - 
se schimbase nimic; păstrase părinteasca ocrotire faţă de 
“principele Carol, în care nu voiă să recunoască un repre- 
zintant al Germaniei-de-Nord la Bicurești. Dar față de 
România nu mai aveă o ideie politică şi mai. ales o si- . 
guranță politică, o linişte politică, și nimic nu se poate 
face, mai ales în acel teribil lucru care este polilica externă, 
fără siguranţă și. calm. 

-1) „Nous ne sommes pase.ncore prâts, îl faut V'avouer, ă tirer parti 
de la situation... Nous devons donc tout attendre de Vappui de nos 
protecteurs ordinaires et particulizrement de. Pamitiă de V. M. Il me 
semble, Sire, qu'il serait dsirable quwune entente s'Gtablit dăs maia- 
tenant entre la France, VÂngleterre et la Prusse au sujet des affai. 
res d'Orient. Un accord intime entre ces trois Puissances serait la 
plus săre garantie de notre indâpendance nationale“ ; ibid, p. 168- 

i :
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Această siguranță calmă însă, Napoleon mo mai aveă. - 
Vedei pe Bismarck în toate colţurile, sc simţiă învins 

prin înfrângerea - Austriei la 1866; orice mișcare la noi i 
se păreă o îndreptare spre Rusia; o îndreptare spre Rusia 

„eră însă o crimă, și orice act conira Austriei i se păreă 
complectarea acestei. crime. Sa făcut d6 noi tot ce se 
puteă face pentru a-l mulțimi, însă, lună de lună, inter- 
veniau' alte greutăţi. Să: dăm câtevă cazuri ca să se vadă * 
în ce se amestecă diplomaţia consula ră franceză la noi şi 
cât de greu'ni eră a o mulțimi. - . - 

La Iaşi se întemeiase o şcoală catolică 'de fete, care 
există şi până acum, şi şcoala, având nevoie de capelă, 
a cerut permisiune: municipalităţii să ridice un fel de 
chioșc. Chioşcul a fost făcut alifel de cum se ceruse per- ” 
misiunea, şi i sa părut unui.consilier municipal că e ame- 
nințată siguranţa pubilică. El a cerut numai decât să se. 
îmypiedece ridicarea acelui chioşc, care-a şi fost dărâmat 
din ordinul Primăriei. Ei bine, la Constantinopol ambasa- 

„dorul Franciei a aflat că în Iaşi s'a deslănțuit împotriva 
catolicismului o oribilă mișcare de prigonire datorită 
intoleranţei „moldovalahe“. Lucrul a iners până la Paris, 
şi observaţiile cele mai aspre ni-au „venii; pănă ce, la 
urma urmei, sa văzul că aveă cinevă a face numai cu 
lipsa de tact a unei persoane pe care hazardul politic o 
făcuse consilier comunal la Iași. | a 

Alt caz: la noi a stat o bucată de vreme un Polon 
„Dunin-Borkowski; om foarte -cum se -cade, de alifel, dar 
care aveă curiozităţi de temperament. A scris în limba 
“polonă o carte, foarte interesantă cu privire la Domnia 
lui Cuza și cele dintâiu timpuri ale principelui Carol, 
Întrun timp când Ministeriul conservator eră foarte necăjit 
de liberali, cari porniseră'"o agitaţie monstră în “alegeri 
pentru a-l trânti; cu contribuții de zeci de mii de franci; 
cu: manifeste ale Consiliilor comunale unde aveau majo- 
ritatea, — Polonul a trimes o telegramă unei foi din stră- 

.
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iinătate în care spuneă că ne găsim-pe un vulean, că azi sau 
mâne izbucnește revoluţia la noi. Guvernul, enervat de slă- 
biciunea lui — niciun Guvern nu se enervează decât numai. 
de slăbiciunea: lui —, a confiscat telegrama, şi -a trecut pe . 
-ziarist peste Dunăre, la Rusciuc. Ajutorul consulului fran- 
cez eră însă Polon şi, potrivit cu o solidaritate. admirabilă - 
și vrednică de toată lauda, ela stăruit de sau făcut inter- 

_veniri pe lângă consulul din București, care nu mai eră 
cumnatul lui Alexandru Odobescu, d'Avril, un prieten, şi 
acesta a făcut observaţii dure, de iot dure, supărându-ne 
mai-ales prin faptul că desgropase termenul de „Moldo- 
Valah“, pe care noi îl consideram ca insulta cea mai mare, 
nevroind să ni se zică altfel decât Români. A trebuit inter- 
venţia personală a'lui Nopoleon pentru ca această chestiune 

„să fie isprăvită. L-au adus însă pe Polon în ţară, i s'au dat 
despăgubiri numai pentru ca Împăratul să fie satisfăcut. 
„Ni putem închipui motivele intervenţiei: Dunin e Polon, 
Polonii sunt însă pri&oniţi de Ruși, Guvernul român pri- 
„gonește un Polon, deci el e în serviciul Rusiei... 

Călătoria principelui Napoleon la 1868 în Bucureşti cre- 
„dem că este unică în istoria amabililăţilor pe care i le 
poate face un Stat altuia. Acum, principele, de felul lui, 
eră un original, foarte puţin aplecat la amabilităţi, A venit 
aici şi a fost primit admirabil, în virtutea numelui de Na- 
poleon și în amintirea binefacerilor. Franciei. Oaspetele 
însă—spune însuşi principele Carol—nu găsiă un zâmbet, 
măcar pentru doamnele carâ-i aruncau buchete dela fe- 
rești; iar lui Brătianu, cu toată călătoria lui de explicaţii. 

“în Franţa, i-a spus în faţă, la întâlnire: mi se pare că d-ta 
eşti cu toiul în apele ruseşti. Brătianu, cam mazzinian, ar 
fi ajuns deci să se împace cu Rusia, fiindcă se ziceă că 
el doreşte: să stârnească o răscoală în Balcani: dar pan- 
slaviştii voiau același lucru; prin urmare între dânsul: şi 
Ruși sar fi stabilit o înțelegere naturală !). 

1) Aus dem Leben Kânig Karis, I, p.273ș vrm.:
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. 1 E ă a „ Astfel toate încercările făcute pentru a da satisfacție și 

mai. ales' siguranţă, în ce ne priveşte pe noi, Franciei, au 
fost zădarnice. Dar mai eră cevă: Austria rămăsest zece! . 
ani absolut neîmpăcată faţă de noi. Am căpătat dela o 
bucată de vreme dreptul de a trimite reprezintanţi la Viena, 
şi unul dintre cei dîntâiu a fost Steege, Sas din Ardeal, 
aşezat la noi, însurat la not. care a jucat un'rol de că- 

„petenie în cei d'intâiu ani ai stăpânirii Principelui Carol. . 
Aveani deci Agentul nostru la Viena, dar n'are cinevă de- 

„cât să cetească rapoartele - bietului Steege—ale lui Strat, 
„care a avut și el o misiune 'la. Viena, sunt cevă mai 
blânde—ca să vadă de: că tratament se puteau impărtăși 
Agenţii Principatelor: Unite. Întro audiență de aproape un. 
ceas la Beust, în Januar 1869, nu i sau spus lui Steege 

„ decât zece cuvinte, ministrul mulțămindu-se să-l privească .. 
din Olimpul cancelariatului său 1). Şi se cereau lucruri 
mici: de exemplu, în chestia convențiilor, îngăduite de 
Turci, o învoială de comerţ; dar propunerile acestea nu 

"găsiau niciun fel de răsunet “favorabil la Viena, Aveam. | 
nevoie de puști: Turcii nu lăsau să treacă puștile de sistem | 
nou prusian la noi. Austriecii nici atât, și, atunci, misiu- 
nea Melchisedec a fost pusă în legătură şi cu o cerere ante- 
rioară a principelui.Carol, care doriă ca datoria -veche pe 
care o aveau Rușii față de noi, de când armata lor ocu- 
pase Principatele, să fie conexată cu nevoia de armament. 
De ce vă înarmaţi, întrebă cu supărare, Beust, pentru a 
primi de la Steege acest răspuns: »O ţară care n'ar puteă, 
la întâmplare, 'să-și apere măcar douăzeci de ceasuri neu- 
tralitatea cu armele în mână, mar aveă nicio șansă de-a 

"o vedeă: respectată“, Şi. același Agent  înștiinţă. despre 
- „anume veleităţi ungurești de a recuperă 'ceia ce vre-odată 

- 
—————— 

„ 2) „Peu expansif... r&pondant la plupart du temps par, des înter- „jections, fuyant les explications;* E 

| Politica eziernă a regelui Carol 1 

7
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„a făcut parte. din coroana Sf. Ştefan“ 1); Ei bine, această 
îndărătnicie a Vienei în a refuză orice concesie Princi- 
patelor şi: orice semn măcar. de „consideraţie, dacă nu de 
respect, faţă de demnitatea Statului nou eră datorită în 
mare parie sprijinului permânent-în această privinţă al 
lui. Napoleon -al III-lea. La 1868, în August, situatia prin- 
cipelui Carol ajunsese în ochii Franciei așă de rea, încât 

„ Cuza-Vodă, care ceruse să se poată întoarce în ţară, dar 
părerea Ministeriului fusese că aceasta ar produce 'difi- 

. eultăţi Guvernului, a fost rugat să.se întâlnească cu du- 
cele . de Grammont, ambasadorul Franciei la Viena, cu 

"care a avut o consfătuire, pe care ni-a păstrat-o Baligot 
de Beyne, secretarul care întovărăşise în exil pe fostul . 

_Domn. I s'a propus să vie pentru a luă din nou în stă- 
pânire tronul, lucru pe care, în. principiu, Guza nu l-a re- 
fuzat; l-a refuzat însă în ce privește mijloacele, cerând 
ca, dacă este să se înceapă din nou Domnia lui, aceasta: 

"să se facă după dorinţa și prin puterea națiunii, şi numai 
așă. Şi, în conversaţia aceasta, între. alte lucruri care s'au 
spus, toate pline de dușmănie împotriva principelui Carol, - 
care ar fi înșelat speranţele Franciei, găsim şi cavinte ca 
acestea: Dumneavoastră trebuie să înțelegeţi că. politica 
"Orientului se face acum dela Viena; .prin urmare tot ce 
se face la Viena poartă și pecetea Împăratului Francezilor 2) 

“ În Februar 1869 Napoleon se declară nemulţămit că „lu- 
crurile la dumneavoastră. nu sunt încă liniștite și-că e 

„foarte departe: de a fi terminat conflictul dintre Carheră . 
Şi Ministeriu“, vorbind şi de partea pe care liberali o avu- 

. 

  

4) „Un pays qui ne pourrait pas, le cas €cheant, dâfendre sa neu- 
tralit€ au moins vingt-quatre heures, les armes â la main, m'aurait ancune chance de la voir jamais respecter... Certaines velltites hon- groises de recouvyrer tout ce qui, ă tort-ou ă raison, aurait jamais fait partie de la Couronae de St; Etienne“; raport din Viena, 1426. - Tanuar 1869. | pa 

.. 7) Xenopol, Domnia lui Cuza-Vodă, II, p. 497. 

. 

=
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seră în guvernarea țerii. Și, ascultând o expunere asupra greutăților pe care i le stârniă noului Ministeriu de .zie- intervenţie în afară popularitatea opoziţiei bine organizate, 
stăpânul Europei făcea reflecţiile ce urmează: „Ştiţi că politica Franciei a. fost totdeauna din cele mai dezinte- resate faţă de România. Intenţia noastră a fost totdeauna : să ridicăm această ţară şi să-i venim în ajutor. Nu se poate spune tot atâta despre Rusia, a'cării politică tradi- țională, care nu s'a desminţit niciodată dela tratatul din Tilsit încoace, a fost şi nu poate fi decât aceia de a'in- corporă Principatele. Când am văzut că Guvernul acelei țeri aplecă spre această politică şi că întră într'o mişcare ce nu poate duce, în definitiv, decât” la pierderea exis- tenței sale, ni-a fost cu' neputinţă să-i dăm același sprijin. Să între Guvernul pe calea conservaţivă, care e singura bună pentru interesele României, şi simpatiile noastre îi vor fi câștigate.“ Şi îndată după aceia: „Care vă sunt ra-. porturile cu Austria, sau, mai curând, cu guvernul ungu-. resc“?1). Astfel orice tentativă panromâncască spre Vest -—şi din înseşi buzele imperiale ale lui. Napoleon ieșise acest sfat, la 1868, față de Strat, — orice acţiune care ar ridică speranțele Românilor din Ardeal,— sacrificați dua- lismului austro-ungar la 1867,— ca una ce loviă Austria, . eră privită drept atac la adresa Franciei. Ea ar lăsă deci . să cadă principele care patronează, prin . Brătianu, pe acei cari dau astfel de speranțe Românilor de dincolo 2, 

- 4) Răspunsul: „Facem tot ce putem pentru a ne apropiă de el și prinţul caută în particular să şteargă din sufletul Guvernului din Pesta „tot ce reaua-voință a putut să-l facă a crede cu privire la pretinse pro- iccte de cucerire și altele, care au rămas totdeauna străine intențiilor prințului“, Cf, și Aus dem Leben Konig Karis, |, pp. 221-2, 2 În raportul citat'al lui Strat din: 10 Fe ruar 1869, Guvernul conservator se îndatoriă a nu o face: „Le gouverneiment 6tait râduit ă la n6cessit6 de s'abstenir. de toute immixtion dans les affaires de Trânsylvanie qui pourrait donner licu au.gouvernement autrichien de soupgonner une „Propagande contraire ă seș intârâts ($. M.. , , . . 
-
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Nu mai vorbim. de sprijinul englez, căci Anglia a rămas 
duşmana ireductibilă ă Principatelor în toată această vre- 

“me, orice „desvoltare a noastră fiind considerată ca adu- 
când atingere principiului integrităţii “Turciei, la care ţi- 

“ meă înnainte de orice. Se auziă neconlenit că suntem gala 
să ni proclamăm independența: la 1869 eră chiar vorba 
de proclamarea regatului, și diplomaţia noastră începătoare 
se apără în toate .părţile, afirmând că m'avem de gând să 
o facem; erau însă totdeauna persoane interesante a com- 
promite situaţia României repetând că urmărim realizarea 
în acel moment a independenței şi a regatului. !. Şi într'o 
broșură de care vom vorbi mai mult, pe urmă, Călătoria 
Domnitorului: Carl I în străinătate ?, se 'semnalează că 

“la Neu-Wied, cu prilejul căsătoriei, în 1869, a principelui, 
unul' din transparentele iluminate „profeţiă (fără a avea 
aierul că greșește data] că nepoții principelui Carol vor 
purtă titlul de Regi“; și cartea are un. caracter aproape 
intim. n - . i i 

În ceia ce priveşte Prusia, ea apeă o singură mare preo- 
cupaţie: să pregătească războiul cu Franţa; toate celelalte 
îi erau cu totul secundare şi o interesau numai întru cât. 
puteau 'să servească această preparație î. Și Rusia, față de 
care domniă vechea sfială, aveă pentru România numai 

„sfaturi ortodoxe:. „credința este baza . Statelor 1; cine se 

m'ayait parl6 auparavant de Lagitation maintenue parmi les Rou-. 
mains de la Transylvanic), et, le parti Bratiano se Iaissant entraîner 

„ A des manifestations souveat irreflechies, mais toujours trăs popu- 
laires, 'ă Vadresse des Roumains de la Transylvanie,. il: me semble 
Evident quc Latitude du Ministăre ne peut pas lui: attirer de trâs. vives sympathies au-delă des Carpathest. - a 

) Aus dem “Leben Kânig Karls, 1, pp. 250, 259—60:si urm. Fund- 
Paşa 'erâ: pentru independenţă (ibid., p. 252). 
"2 București 1869; p.307, : - 

-3) Strat semnalează la 21 Mart 1869 „la main occulte de ML! de Bismark, qui poussait nos ministres î braver la France et son Te. presentanti..  .: a] a „ 
aa a R : A N
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sprijină pe credință nu rătăcește niciodată; voi sunteţi co- 
religionarii miei“. -Eră şi sinceritate în aceste declarații, 
„mintea rusească fiind desigur altfel orientată decât a noastră, 
'cari am consideră ca o impietate să facem din Dumnezeu 
ministrul de Externe perpetuu cancelariul ţerii. Afară de 
aceasta ni se dădeau sfaturi pentru „a. satisface -pe.. Patri- 
arhul din Constantinopol, pe ,bieţii Greci“ asupra cărora 
căzuseră toate: nenorocirile mizeriei de când se seculari- 
zaseră averile mănăstirilor. românești; se arătă chiar că. 
ar fi un mijloc pentru a împăcă Patriarhia împărțind ve- 
niturile mănăstirești în trei părţi, dintre care pna să fie 
"pentru lăcașurile lor, alta pentru ale noastre şi restul pen- 
tru Statul român, Eră însă în opinia „publică o, tendinţă 
absolută de denegare față de cererile patriarhale, de care 
nu îndrăzniă deci să se atingă nimeni 2. Se spusese de 
atâtea ori, şi de .principe la Constântinopol, şi de alții: ne- 
vroind călugării să primească inilioanele oferite pe vremea 
lui Cuza, s'a închis capitolul, iar condiţiile în Gare fuseseră 
închinate odinicară mănăstirile făceau din aceasta, nu o: 
răpire, ci o restabilire a sensului chiar al vechilor donaţii. 
Şi; departe de a se gândi la întoarcerea vechii stări de 
lucruri, Guvernul românsc începeă cu-Pairiarhul negocieri 
în vederea organizării sinodale a Bisericii românești 3. 

Mai eră vorba apoi de o căsătorie rusească a princi- 
pelui, asemenea 'cu aceia a regelui Gheorghe din Grecia, . 
care luă la 1867 pe. Marea-Ducesă Olga. Dar se credeă că și 

, = 

  

*) Scrisoarea Ţarului din 1863: „la foi est la base la plus. solide 
de tout.ordre social“; ibid, p. 255. : i 
*) Instrucţii către D. A..Sturdza, agent la Constantinopol, -10 Ia- 
nuar 1869;, II ne se trouvera en Roumanie aucun gouvernement qui 
veuille ou puisse mâme jamais prendre sur lui de revenir sur la: . s&cularisation des biens conventucls“,. — - Mă 

2) Iastrucţii către D. A. Sturdza, 2/14 Februar 1869, 

- R . i
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prin aceasta Rusia urmăreşte anume intenţii politice faţă 
de noi,-și Parisul, gelos, semnală primejdia 1, i 

Tatăl principelui şi cel mai bun, mai iubitor și mai în-. 
teligent sfătuițor al său, îl îndemnă, în 1868 încă, să meargă 
alături de Rusia, viitorul fiind al ei, şi nu al Franciei, şi 
„anume să o facă înainte de -a fi silit la aceasta 2. E ade- 
vărat însă, am spus-o, că aceasta o voia şi Bismarck, din 
dușmănie față” de Franţa î. De aici urmă și misiunea, men- 
ționată. la Petersburg a lui Ioan Cantacuzino şi a episco- 
pului Melchisedec &: ei aveau să stăruie pentru tranzitul 
de arme, oprit de Austria, dar și pentru înlăturarea capitu- 
laţiilor, pentru fixarea patentelor, pentru moșiile din Basa- 
Tabia ale mănăstirilor, pentru: lichidarea vechii datorii ru- 

„sești din 1853 și pentru: încheierea unei convenţii postale: 
Se făgădui părăsirea capitulațiilor, care vor fi înlocuite . 

printr'o învoială făcută pe baza Convenţiei dela Paris, şi 
încheierea înţelegerii postale; dar în afacerile bisericești - 

„răspunsul fu cel vechiu, inevitabil: Biserica românească, - 
„.Teformată de oamenii Unirii, nu e canonică &,. n 

„Atunci ar fi rămas înțelegerea cu Serbia. Aceasta ar'fi : 
_fost'o politică sănătoasă, și în sensul acesta sa şi : lucrat 
de Ioan Cantacuzino 6, o oc. Sia 

Primit foarte bine de cneazul Mihail; el a fost aclamat la - 
Cetinie de voevozii muntenegreni,” cari ridicau păharele 
pentru principele: Carol. Erâ.atunci o vreme ca în legende, 

  

1) Aus dem Leben Kânig Karis, |, pp. 190—1, Cf. ibid., pp. 249—3 “și lucrările d-lui Diculescu, Un episod diplomatic, p. 14 şi Episcopul „ Melchisedec, București 1908, p.5Oşiurm. 
*) Aus dem Leben Konig Karis,,], p. :239. Iar principele se temea de o împăcare franco-rusă. E E i 
5) Zbid, pp. 248-9.. » Aa sa 
9).V. ibid, p. 241 şi Diculescu, L.' e. În [unie colonelul Dunca şi. Gheorghe Filipescu salutau.pe "Țar'la Odesa. Cf. mai sus, =. 5 Raport al lui Ioan Cantacuzino din 3/15 April 1868, 
%) V. şi. mai sus, . . 

i
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câna trebuiau să se facă şease zile călare până să se 'a- jungă la Curtea principelui Nichita.'Şi, bând pentru Dom- - nitorul unei eri pe care abia. o cunoșteau, ei spuneau a- _gentului: „cunoaștem toate țerile, și oamenii din toate țe- zile:au venit la-noi: numai d-voastră, cari sunteţi destul de aproape, n'aţi călcat încă pe meleagurile -noastre“, Se trimese apoi la București vărul principelui, Stanco Radonici, care a fost primit. foarte frumos, în 1867 1. În 'ce priveşte pe Mihail, după călătoria: sațla Constantinopol, el a făcut: şi pe aceia la București, în ajunul chiar âl întâlnirii pe Du- năre dintre Sultanul Abdul-Aziz, întors dela Expoziţia din Londra, și principele Carol 2. Cneazul sârb a fost primit de. ministrul Gplescu la Rusciuc, iar de principele Carol în marginea Bucureştilor, la „linia accizelor“. În Capitala ţerii acesta a avut conversații extrem de interesante cu oas- petele său, și Mihail.—pe atunci un bărbat de patruzeci şi trei de ani, „de o înfăţişare care câștigă, mlădios de statură, cu faţa încadrată de o barbă rotundă, cu strălucitori ochi! - vioi“ —a întrebu-inţat acest prilej ca să vorbească deschis. . . Avem în Memoriile Regelui?) ce a spus: „România şi Serbia au aceleaşi'interese de a desface legătura lor de vasalitate cu Turcii. Pentru.aceasta trebuie ca ambele ţeri să se unească strâns.“ Răspunsul lui Carol [, care ştiă că unitatea absolută. a naţi unii supt conducerea principelui lipsește din nenorocire aici, că, în dezorientarea luptelor dintre partide, suntem si- - liți să ne răzimăm când pe unii, când pe alţii, în încrucișarea . a: j . . (iza A . 
intereselor europene, a fost mai puțin hotărât. decât Mi- hail. Trebuiă zăbovită hotărârea, credeă el, trebuiă nai. întâiu, peniru a se scutură „jugul umilitor“, să se organi- - zeze ambele State, şi până atunci România e datoare să se . i 

. , * ” .? . 7 . 

  

1) Aus dem Leben Kânig Karis, I, pp. 204—5 (Iunie 1868), - 5 Ibid., pp: 244—5. În Belgrad nu i se făcuse Sultanului vre-o pri- mire. Dar. aici la București nu 'se dăduse de veste oficial. Cf. Iorga, Acliunea militară a României, 1913, ed. l-a, p. 116 şi urm . DL. e, p. 186 şi urm. . a a 
= 
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„poarte politiceşte. prudent şi să se puie bine. cu Turcia. 'To- 

tușien'a trecut multă vreme și s'a încheiat un tratat formal cu: 
- Sârbii, tratatul dela :20 anuar 1868. El prevedea v "perfectă “- 

și sinceră : înţelegere și prietenie contra „a:tot ce puteă să 

altereze această uniune sau să cauzeze- țerilor lor sauâu- 
tonomiei care li e comună vre-o pagubă sau prejudiciu 2%, 

Afară de aceasta se mai-spuneă „că unicul şi singurul scop 

al tratatului .este să favorizeze. prosperilatea şi ' progresul 
țerilor lor, conform drepturilor lor.legitime și autonome 3“ 

Principele Carol adaugă că intenţia | acestui tratat n'a: 
fost peste măsură. de serioasă, fiind vorba mai mult-de o 

„înţelegere platonică“ £, Noi: avem însă. acte care ne fac 
să credem că, cel puţin din partea Serbiei, intenția n'a 

fost aceasta; Serbia a văzut în acel iratat un angajament 
"solemn, pe care puteă să-şi bazeze politica în viitor, şi 

:. declaraţia din 1876 a lui -Iovan Ristici, ca și mărturisirea 
cuivă care a văzut în arhiva Agenţiei proiectul de tratat, 

„ne fac să credem că la sfârşitul anului 1868 eră într'ade-: 
văr vorba de pregătirea. luptei comune, nu. numai pentru: 

asigurarea autonomiei, ci şi pentru întinderea ei până.la 

margenile independenţei. Şi ni se mai spune un lucru: că. 

acest tratat trebuiă să cuprindă și pe prinţul Muntenegrului 
și pe regele Greciei. Dar, dacă eră vorba de o uniune . 
generală balcanică, sensul ei nu puteă fi numai platonic 

! şi, de altminteri, Tarcia, care se pregătiă să intervie mi- . 

„lităreşte la noi în chestia bandelor -bulgărești, a înţeles. : 

  

EN Mulţămirile ! tui Mihail, ibid, p. 192 (14 April), 
2 „Parfaite et sincâre intelligence ct amiti€. Tout ce qui pourrait 

_altârer cette union ou causer ă Pautonomie:qui leur est commune ! 
- quelque dommage ou prâjudice“ ; ibid., p. 241. N | 

3% „Leur unique et seule intention est de favoriser la prosptrit€ et. ; 
a progres de leurs pays, conformâment ă leurs droits I€gitimes et: 
autonomiques“: ibid. pp. 241—2. 

€ „Der Freundschafisv ertag mit Serbien, der cigentlich nur plato- | 
nisch” ist, wird ratifiziert“ ; ibid, p. 243, —YV. mai departe, la anul 1876. ! 

, 
+ 
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că n'a fost numai o simplă demonsirăție inofensivă între 
doi din. vasalii săi. Da 

... 

| Din nenorocire,: la 30 Maiu 1868 în încă, principele Mihail a 
' fost omorât; la. înmormântare plângeă toată lumea, şi con- 

voiul nu puteă străbate mulțimea. îndurerată. Cu: ocazia 
aceasta între Camera României. şi Scupştină, între Guver- | 

nul român şi Guvernul. sârb s'au schimbat cele mai căl- 
duroase. declaraţii de prietenie. Nicolae Golescu vorbiă, nu 
numai de calităţile prințului dispărut, dar şi de „excelen- 
tele. relaţii: care există între cele două State“: Iar răspunsul 
din Belgrad cuprindea. aceste . asigurări: „Manifestarea . 
compălimirii pentru nenorocirea. poporului .nostru din 
partea amicilor. noştri seculari şi constanți ni..dă_tari 
garanţii că între. aceste două popoare se'va 'desvoltă din 
ce'în ce mai mult o'solidaritate care fără nicio îndoială 
este condiţia prin care se, poate ajunge scopul celor. două 

naţii, acela de-a se pună “legitim alături de alte popoare: 
înnaintate şi “desvoltate“. Jar' Scupștina se rostiă astfel: 
„Am văzut în această manifestare de simpatie: o nouă 

" dovadă a interesului şi a iubirii frăţeşti pe care România 

le-a puriat totdeauna ţerii : noastre. Poporul “sârbesc e 

animat de sentimente de perfectă “reciprocitate şi e fericit: 

- că:are în vecinătatea sa imediată o. nație cu care poate 

”- împărți, cordial bucuria şi durerea“. Sa făcut slujbă în; 

= Bucureşti pentru Mihail şi a "asistat principele,” secretarul 

consulatului sârbesc ţiind o cuvântare în româneşte. 

Încă dela începutul stăpânirii lui Milan], fiu al Mariei 

Catargiu. și al unui Obrenovici mort ca militar î în. serviciul 

României, vechile relaţii din vremea, “lui Mibail au: fost 

reluate și cultivate cu cea mai mâre luare aminte, Lipsiă 
” însă mintea superioară, voința curagioasă, autoritatea ne- 

discutată a principelui: de 'până atunci, așă că situaţia 
na mai eră aceiaşi ca mai înainte, şi totuși unirea celor - 

- două eri eră-necâsară și faţă de planurile de viitor: ce
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:hrăniau de o: potrivă. În cuvântarea ce sa ținut în Camera - "Serbiei cu această ocazie, se spuneă: „cu “ajutorul lui Dumnezeu și supt umbra „unirii dintre noi, tânăra: ramură "a Obrenovicilor va deveni marele arbore care va acoperi + în chip mântuitor tot poporul sârbesc“. Declaraţia aceasta - ” solemnă făcută la așezarea în Scaun a lui Milan însemnă însă păstrarea tuturor tendinților înaintașului său. * - De fapt, în idealul schiţat atunci, în .lulie 1868; şi în 
a „ „declaraţiile făcute către România eră un întreg program pentru viitor,: 

Dar moartea lui Mihail nu eră numâi un incident în - „politica balcanică, ci. sfârşitul unui “capitol din istoria “Peninsulei. Lucruri care se puteau face atâta vreme cât | în fruntea Serbiei stăteă cumintele cneaz: erau imposibile „după moartea lui. Aceasta s'a' văzut imediat „şi în ce ne priveşte pe noi. Continuarea,-prin urmare, în: Balcani a unei politice de unire a tuturor, Statelor, în vederea, câşti- gării, prin silinţe comune, solid: 
pendenţei, — politică. de sfărâmare a Împărăției turceşti în folosul naţiilor creştine care: se găsiau în cuprinsul ei -— devenise cu neputinţă. Si aaa 

„Rămăsese numai cinevă incorigibil, dintre aceia cari, ” prin anii 1866, doriseră liberarea Balcanului creștin, Acel „„ cinevă nu eră un om, ci o naţiune: erâ clasa: politică din: Grecia regelui Gheorghe, care nu puteă să uite că fuses6 întemeiată pentru a reîrinoj Imperiul Bizantin, . Acolo continuă o agitaţie puternică pentru realizarea idealului naţional. Idealul acesta nu țineă seamă. de Slavi; se credeă cu putință întemeierea -unui regat: grec mai întins _— regat şi Imperiu se echivalează; „basileus& însemnând; și rege. și Împărat —, care să cuprindă: toată | Tracia, până la Constantinopol, Capitală firească și de drept Şi aceasta se credeâ posibil cu atât mai mult, cu cât Bulgaria nu există decât în visurile şefilor de bandă, gata 

are ale tuturor, a 'inde- - 
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de sacrificii, cari: se pregătiau pe malul nostru dunăreân, „Jar Serbia, supt topilul 'Milan, eră de fapt în mânile Re- 
genţei, alcătuită din oameni cari nu erau extraordinari, “colonelul Blaznavaţ, Iovan Ristici şi un vechiu funcţionar. Membrii ei se gândiau, evident, la Bosnia «şi Herţegovina, „cum sc gândise şi Mihail, dar în condițiuni mai. ieftine. 
Idealul rămâne acelaşi la un popor, dar el e totdeauna în traducere “umană, prin însuşirile şi, defectele, puterile. şi 
lipsa de puteri a unor anumiţi oameni. Regența admiteă, - astfel, şi numai o unitate administrativă, Şi s'a. mai găsit apoi la 1870 şi o altă formulă, încă mai ușoară: dacă nu 
se poale nici o unire . administrativă, aceiași persoană cârmuind, dar în condiţii cu: totul decsebiie, şi în Serbia, și în Bosnia şi Herţegovina, să fie măcar unirea religioasă . cu provinciile sârbești administrate de Turci: de oare ce „acolo sunt și mulţi ortodocși, ce ar fi dacă, în loc să atârne 
de alţi Vlădici, ei ar atârnă de cel din Belgrad? De oare 
ce, apoi, în legătură cu Biserica erau şi anume şcoli,. ar "fi fost o legătură culiurală; - 

Astfel Grecia trimise la București emisari cu propunerea 
de a lucră de acum înainte contra Turciei numai în doi: 
Grecii şi Românii. O... Se | ”-Au-încercat de două ori cum mărturisesc! şi Memoriile Regelui. Propunerea întâiu a-venit în 1869. Prinţul Ipsi- 
lanti, coborîtor din Domnii de la' noi, ambasador al 'Gre-. 
ciei la Paris, sa prezintat pentru alucră în „vederea in- 
dependenţei complecte a României şi a provinciilor grecești 
din Turcia, de Sârbi, de Bulgari nevorbindu-se nimic, | 

Să se înţeleagă, deci cele două țeri, cu şese luni înainte 
de începerea. războiului, să se fixeze numărul trupelor şi, 
dacă va fi nevoie, să se întrebuinţeze şi o insurecțiune a 
Bulgarilor —, fără a se vorbi însă de un Stat slav nou 
care ar ieși din această insurecțiune; să se -răscoale,. - adecă, Bulgarii numai pentru ca, împreună cu Românii x! 
să pregătească Imperiul bizantin "pentru regele Gheorghe 

) - | | . , a
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„ Natural că, prezintată în forma aceasta, propunerea n'aveă 
“sorți la București. Principele Carol, cu acea experiență pe 
care a căpătat-o înainte de vreme, pe care i-a dat-o și teribilul 

„mediu politie de la noi și neîncrederea absolută în lumea 
balcanică, pe care.i-o. zugrăviseră la Berlin ca o continuare 
a datinelor din „Bas Empire“ a refuzat, adăugând, cu toată . 
compătimirea pentru greutăţile „vărului“ său din Atena; 

- că are conștiința legăturilor. politice, religioase, culturale, 
comerciale, economice pe care. Româuii le pot âveă cu 
Grecii, dar că, în ce priveşte proiectul, n'are putinţa de'a 
se hotăriî.. Totuși strângerea legăturilor de „prietenie eră. 
fireşte, pusă în vedere. În Novembre apoi Ipsilanti veni din 
nou. Data aceasta, primirea a fost “și mai rea, emisarul 
fiind trimis, pur. şi simplu; la ministrul respectiv. El stărui 
însă, arătând că dorește mai bine a vorbi cu însuşi prih- 

| cipele pentru a-i prezintă noi propuneri ale regelui Gheor- 
ghe. Carol I pută obiectă- că e Suveran constituțional, că 
are un Ministeriu şi că toate lucrurile. trebuie să -treacă 

- întâiu prin aprobarea acestuia. Şi Alecu Golescu, fost A- 
" gent al ţerii-la Constantinopol; aveă,; de sigur, competenţa 
„pentru a primi astfel de comunicări 2. E 

Evident că astfel de programe nu puteau fi acceptate, . 
dar propunerea în sine, în circumstanţele dela 1869, nu 
merită propriu-zis să fie răspinsă, cu forme sau fără forme. 

În orice caz, eră 'mai bine ca legăturile noastre cu.Pe- : 
ninsula Balcanică să fie mai vechi şi mai strânse. 

“Am spus încă de la început că: guvernele din care făcea | 
parte loan Brătianu, chiar după călătoria lui în: Europa, | 
care-i fu impusă ca să-şi îmbuneze adversarii din deosebi- - 
tele Capitale, erau socotite ca mazziniene, revoluționar-na- . 
ționaliste, care ar fi dispuse să bruscheze lucrurile, să în= 

  

1) Aus dem Leben Kânig Karis, |, pp. 128, 161, 168, 356-357, 
2 Ibid., 1, p. 43 și urm. MR aa
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trebuințeze mijloacele cele mai. temute de un diplomat 
“pentru a liberă instantaneu toate „popoarele supuse din Mo- 
narhia Ausiro-Ungară; de o parte, și din Imperiul Otoman, 
de cealaltă parte. Acum părerea pe care principele o'aveă 

| despre capacitatea, despre popularitatea, și mai ales despre 
admirabila vioiciune a lui Ion. Brătianu, eră din cele mai 
bune; am arătat mai sus în ce împrejurări acesta trebui 
toiuşi să parăsească piterea, | 
Urmase Guvernul lui Dimitrie Gica, fiu de Domn, dar . 

cu-un trecut aproape revoluţionar în 1818 și în epoca Unirii, 
în orice caz om care trecuse dincolo de margenile ideilor 
obişnuite ale beizadelelor şi feciorilor de boieri mari de pe. 

„yremea lui: foarte bogat, de o creștere foarte distinsă, cu 
„prestanță și având 'cunoştinţi reale în ce privește ţerile și 
oamenii. Ministeriul lui. se -credeă chemat a distruge 
pe liberali mai mult decât pentru altcevă, şi. am arătat 
mai sus în ce. fel îi denunță Europei, căreia-i făgăduiă, în 
schimbul unui sprijin care i-ar fi suplinit lipsa de auto- 

"ritate, încetarea oricării acţiuni în folosul Românilor din. 
- Ardeal. . . 

- Prezenţa lui Kogălniceanu, foarte. compreniis, prin pâri, 
în ochii Principelui, la Interne, nu contribuiă să schimbe 

„caracterul de fricos oportunism -al acestui: guvern de înlă- 
tarare și prigonire, căci Dimitrie Ghica a. fost, de fapt, per- 

“soana conducătoare a Ministeriului, elementul de căpetenie: 
pe sama lui şi în sensul lui s'a făcut politica țerii. | 

Dar, în contra -Grecilor, Europa hotărîse că ea. va da” 
satisfacție Turcilor pentru amestecul regatului în! revolta. 

„Cretei, şi regele Gheorghe fusese silit să. primească; „la 1869, 
“această hotărîre, poruncindu-ni-se şi nouă -să nu adăpos- 
tim pe Grecii refugiaţi. Tot-aşă se șoptiă de marchizul 
Pepoli, reprezintantul Italiei la Viena, în legături foarte 
strânse cu: principele Carol și care avea o mare autoritate - 
Ja noi. tot asă se vorbiă de,Bismarck î însusi, al cărui sfat 

„aveă fără îndoială greutate, și de atâţia alţii, că e bine să 
A
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nu se pomenească de nicio chestie naţională a Românilor. Aceasta. însemnă ca dincolo, în. Ardeal, unde dualismul produsese consecinţile sale: revolta generală a naţionali- tăţilor sacrificate, întărirea curentului radical, înlăturarea elementelor bisericești care se arătau mai şovăitoare, Ro-: mânia să nu se amestece, i “În sensul acesta Sau făcut deci declaraţii pretutindeni: i la Constantinopol, unde Turcii, ameninţaţi de o răscoală a Bulgarilor, erau în Yremea aceasta numai miere pentru noi, admițând şi întărind . printr'un nou termin, — totuşi zăbovit în ascuns, după obiceiu, — acel drept de: a bate monedă care fusese. recunoscut și supt Cuza-Vodă, de „vreme ce se aduseseră şi mașinile trebuitoare pentru mo-. „-netărie 2. Când sa ailat : de .schimbarea Ministeriului, a fost .o satisfacţie generală în lumea Stambululuii, și asi- gurările, din Novembre 1868, ale noului Guvern că „DU „va: lipsi de a aduce loialitate și spirit de concilaţie în re- „laţiile noastre cu Puterea faţă de 'care legături seculare “şi interese comune ni creiază datorii. speciale, cu care nu vom rămâneă răi plainici 2“, n'a făcut decât s'o întărească, „2. Sa exprimat, timid, şi dorința că ar fi bine 'să. se .di- - solve și Camera. De fapt, ea. a şi fost disolvată, căci eră . imposibilă pentru guvernul Dimitrie Ghica: Brătianu sim- - țindu-se tot: mai nedreptăţit, Camerele care-l urmau, de-:' „veniseră tumultoase. Prilejul lichidării a fost dat de afa- „cerea Macedonschi, Guvernul, care se temeă de o răs- coală, chemase pe acest general, care eră socotit ca - având „idei sănătoase“, la comanda Bucureștilor. Camera. „roşie“ nu apreciă însă îndstul. aceste „idei sănătoase“: de 

  

„* Rapoarte ale lui Dimitrie Știrbei şi D. A. Sturza (în special acela din 13 April 1868). - | a - | 2 23 Novembre: „La loyaută et-Vesprit de conciliation que nous ne manquerons pas d'apporter dans nos relations avec la Puissance " envers lagqueile des liens sâculaires et interâts communs nous crâent des devoirs sp6ciaux, auxquels nous ne faillirons pas“, ! 
/ 
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| aici un conflict, cererea de a se trimite înnapoi la regi-' 
*ment Macedonschi şi disolvarea Adunării la /începutul 
anului 1869. ” aa 
-» Odată acest punci esenţial câștiga, Turcii nu numai că 
nu făceau să meargă înainte chestiunea banilor, cerând 
neapărat semnul: Împărăției “Otomane pe moneda româ- 

„ nească, — dar. nici n'au' dat pe deplin învoirea să se bată 
monedă până la 1870, negociaţiile fiind cu meșteșug pre- 
lungite patru ani de zile. Tot așă nu mergeă nici chestiu- 

nea drepturilor noastre la gurile Dunării; a jurisdicţiunii 
consulare, pe care Turcii nu voiau să o recunoască, mer- 
gând până acolo, încât primiau cutare reclamaţie a. ţera- 
nilor dela Jiiu contra hotăririi tribunalelor noastre 1. De la 

„.0 bucată. de vreme se ridicară chiar, în deplina siguranţă | 
pe care o oferiă noul Guvern, pretenţii întradevăr îns- 
păimântătoare. La 1869 încă, Turcia 'cereă ca „supușii ei 
din Principat să nu plătească biruri de niciun fel şi, pe 
de altă parte, în același an, s'a făcut neauzita cerere ca 
graniţa să nu mai fie mijlocul Dunării, ci malul, supt cu- : 
vânt că pe apele fluviului se petrec necontedite conflicte 

între grănicerii noștri și ai săi, grănicerii trăgând în co- 
răbierii de pe malul cellalt şi în negustorii suspecți, în 

”. conțrabandiștii turci. , ate Ea 
Atunci întâiași dată am scos un strigăt de revoltă faţă de 

această obrăznicie fără margini. Natural, oamenii vedeau 
că li -merge bine: că Grecii erau ţinuţi în loc de Europa. 
întreagă, că de supușii din Creta nu se mai aude! nimic, 
precum nici de răscoala din Tesalia și Epir, că bandele 
„bulgare au fost zdrobite, că minoritatea lui Milan Obre-, 
novici -li îngăduie să facă tot ce. vreau, şi ei credeau deci 
că acum a venit momentul ca, sprijinindu-se pe neîncre- 
derea tuturora faţă de noi, să ne coboare'mai adânc în - 

“situația de tributari ai Porții. - Sa 

: Raportul lui D. A. Sturdza, din 23 Octotabre 1609, 
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Am văzut unde se mersese în concesiile față de Unga- - 
ria, care-de la început se vădise a fi partea vie din-Mo- 
narhia dualistă. - a 

Totuşi situaţia eră încă toarte nesigură acolo, şi teama 
ă Împăratul, cedând unor anumite sfaturi. ar puteă părăși 

baza maghiară pentru a pune în loc o bază slavă îi făceă 
pe Unguri să ofere, cu o: stăruință neobosită, împăcarea, 
Românilor de aici. Andrăssy hotără. pe vremea aceia şi 

la Viena, el aveă influenţa cea mai mare, căci Beust, bă- 
"trânul diplomat: nedibaciu, care supărase pe toată lumea, 
„şi camarila, eră să cadă în curând. Andrâssy eră omul 
care se ridică, fiind şi foarte bine privit la Curte,. căci . 
Împărăteasa aveă o deosebită simpatie pentru cavalerismul - 
întregii naţiuui ungurești: şi în special pentru cuminţenia 
lui Deâk şi: nobila înfăţişare feudală a lui Andrâssy însuși. 
Simulând în. perfecţie sinceritatea și făcând şi -pe repre- 
zintanții noștri, ca Ioan Bălaceanu, să spuie în acte oficiale 
că, măcar când te duci la el, ai în faţă. pe cinevă care. 
spune lucrurile limpede şi curagios, omul de Stat maghiar 
ne asigură că avem interes a înțelege că în Răsărit. este 
numai primejdia slavă, cu Rusia, în fruntea mișcării pan- 

„'slaviste, amenințând Tasa germană, și că în faţa Germaniei 
„periclitate sunt numai. două insale de populaţii răzlețe, 
viteze, 'nobile ca origine, cu viitor mare, dacă se vor în- 
țelege: Ungurii și Românii: ă 

Indemnurile se adresau: și direct către principele Carol, 
și acesta, neputând spune ceia ce a spus Victor Emanuel 
înainte de războiul dela 1859: „nicio suferință a naţiunii 
mele nu mă poate,lăsă nesimţitor“, pentru că așa cevă se 
spunea mimai înnainte de un războiu, răspunse doar atâta: 
„numai atunci voiu fi sigur de aprobarea unanimă a țerii 
mele dacă Ungaria va schimbă întâiu politica ei față de 

" Românii ardeleni, Nu atârnă de mine să. înlătur “simpatii 
naționale care există între populaţiile de aceiaşi limbă | 
dincoace și dincolo de munţi. Am deci dreptul să aştept E 

4 -
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că Guvernul unguresc să facă tot ce este drept pentru ca | 
să ajungă fără obiect plângerile a două, trei milioane de 
Homâni cari locuiesc în. Ardeal și Banati. Şi în 1873 el 
vă cere pentru aceștia, formal, o. situație de perfectă au- 

"tonomie, ca a Croaților, PIE 
Evident că așa trebuia. să vorbească - Principele Carol, 

:dar lot aşă trebuiă ca Andrâssy să declare că nu primeşte 
această. soluţie. Fiindcă Ungaria încă dela 1868—70 tindeâ 
să joace in rol imperialist pe. lume, şi un. rol imperialist 
nu-l poate jucă.un Stat cu mai puţin de douăzeci de mi- 
lioane de oameni: cari se simt. de. aceiași rasă şi legaţi 
pentru totdeauna. Şi atunci se impune mijlocul de a' câștigă 
cu: binele sau cu îila, — ceia ce e de fapt, imposibil, — 
alte “milioane, care aparţin altor popoare. A uză toate pu- 
_terile în urmărirea idealului imposibil sau a se resemnă, — 
aceasta era alternativa: numai anumite popoare se pot re- 
semnă, acelea care au avut totdeauna. o “viaţă sănătoasă 
în ce: priveşte echilibrul între ce pot şi ce vreau... . 

Și se pare. că 'se luaseră și măsuri în cazul când Ro- 
mânia ar fi făcut altfel — din când în când şi îndrăzniă 

-să facă altfel — decât să se lase încântată de aceste oferte. 
"Cea d'ntâiu monedă bătută pentru noi aveă că legendă: 
„Carol I Domn al Românilor“, şi ni sau făcut observaţii 
foarte aspre pentru aceasta, cu toate că regele Belgiei se 
intitulă, bazându-se și el pe caracterul . electiv al. rega- 
lităţii lui, „Regele Belgilor“ şi regalitatea constituțională 
franceză de la 1848 intitulase pe Ludovic-Filip „Roi des 

„ Frangais“, fără ca Englezii cari. au atâția Francezi în 
Canada ori regele Belgiei care-şi ar, supt stăpânire un 

„număr de vorbitori de limba franceză sau Sviţerienii cu 
cantoanele de „aceiaşi limbă „să fi ridicat protestări ca şi 
cum „Regele burghez“ ar. fi pretins să realizeze unitatea 
generală a rasei franceze. i 

+ = 

  

1) dus dem Leben Kânig Karis, 1, p. 318; 11, pp. 3189. 
Politica “externă a regelui Carol I | . 6 
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Prilejul consolidării legăturilor cu. Austro-Ungaria sar 
fi oferit prin călătoria din 1869 a Principelui. Carol în 
Apus. După o vizită la Livadia, fiind vorba de o căsătorie 
cu Principesa Maria, fiica "Ţarului Alexandru al: II-lea, 

„Principele s'a simțit dator, pentru: a: dovedi că nu: sa 
înfeodat. Rusiei. să meargă la'Viena şi în Europa apuseană. 
— călătorie care a adus logodna și căsătoria Principelui» 
"Carol. O mare parte a anului 1869, Principele a lipsit din 
țară, ceia' ce. dădeă miniştrilor o 'răspundere mai mare, 
dar și o mai mare lărgire a câmpului - lor de activitate: 
poate și acestui fapt i se datoreşte chemarea la Ministeriul | 
de Externe a lui Kogălniceanu. - a 

La 1869 însă nu stăteam tocmai bine cu vecinii de. peste 
„munţi: încurcături de graniţă, la Cheia şi în: alte părți, 

erau exploatate de o anume presă din Pesta şi Viena, și 
mai teribil în Monarhia austriacă nu e, după tradiţie, ce 
se petrece, ci ce-li'se pare gazetarilor că s'a petrecut. Se | 

“ştiă, deci, că la Cheia a. fost încercare. de atac contra. 
„Ungariei, că sa dus armata, românească întreagă acolo, că 

- tunurile stau gala şi o. năvălire în Ardeal e pregătită. 
Nu eră nimic din toate acestea, răspundeă. Kogălniceanu, 
ci câţiva grăniceri se adunaseră acolo, fiindcă soldaţii de 
dincolo încălcaseră; graniţa. Şi,-cu acest prilej, ministrul - 
nostru semnală „oarecare răspunsuri făcute interpelărilor 

„ce au avut loc, în ce ne priveşte, în sînul delegaţiei  un- 
gureşii“ și se declară convins. de mai înainte că .„Guver- 
nul imperial și regal va binevoi să contribuie prin atitu- 
dinea sa a ușură silințele ce le facem aici, loial, pentru 

»)V, Călătoria Domnitorului ' Carol :1 în: sirăinătate, Bucureşti 
1869, Cf. Aus dem Leben Kânig Karis, II, p. 369 şi urm. Descrierea 
românească, nu fără un vădit caracter oficios, e mult mai bogată și 

„cuprinde reflecţii originale interesaate. A fost un text francez la bază. . 
Nu greșim atribuind, nu numai intenția, dar şi o parte: mare în . 
redacție, Prințului însuşi. C£. detaliul cu cele două doamne românce 

„* din Paris, în Călătoria, pp. 142—3 şi Jemorii, II, p. 11.. 

  

. 
Dă



DIFICULTĂȚI BALCANICE  _î  . 83 

a înlătură orice subiect de turburare între: cele două ţeri " Vecine.“ e, 
 Andrâssy a făcut cercetări și, în cele din urmă, foarte confuz, a trebuit să recunoască. dreptatea României. a Şi iată, mai departe, în ce termini credeă ministrul ogălniceanu că-i poate vorbi lui Andrâssy în August 1869: „Guvernul este animat de cea mai mare: dorință de a menţineă cele mai bune : raporturi de vecinătaie cu Guvernul regal al Ungariei. Deci cu penibilă mirare — permiteţi-mi să o spun franc, domnule conte, — am aflat, la întoarcerea mea în București, că încălcătile teritoriului românesc “în mai multe puncie ale frontierei noastre - continuă să rămâie nepedepsite din partea autorităţilor: ungurești. Aceste acte. sunt de natură a escită,. dintro. parle şi din alta, susceptibilităţile populațiilor și, prin | urmare, a face dificilă situaţia miniștrilor faţă de ţară. K mi e foarte penibil că am a constată astăzi o oarecare maliţie care deosebeşte acţiunile şi operațiile autorităţilor subalterne ale Regatulăi, şi mai ales ale celor de la hotar... Tot aşă cu interpelările care au avut” loc, în urmă, :în » sânul delegaţiei ungare, și a căror responsabilitate: sunt, "de alminterea, departe de a o face să se suie până la „Excelenţa Voastră, cu toate. răspunsurile reprezentantului Guvernului regal la zisele interpelări (dont je suis loin. _cependant de faire 'remonier la responsabililt â Votre Excellence, malgre les reponses du Gouvernement royal - auzdites interpellations)!. a 

"În acest timp, Principele, care fușese: salutat „călduros 
în trecerea pe Dunăre de - ministrul de. Războiu sârbesc Belimarcovici,. eră întâmpinat la Viena, unde sosi “la 29 

  

1 Cf. raportul din 29 August: „Il (Andrâssy) a avou6 que dans [lei conflit de frontiăre les torts sont de leur cât6 et qu'il en est furieux“ „Tot atunci i se denunțau lui Andrâssy pferiele făcute Guvernulţu ; + “român de pribegii maghiari din 1848, Madarâsz şi Ştefan Bânfly.
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. August, de un numeros public român, în care nu 'erau .. 
numai supuși ai lui. Beust i se presintâ în grădina publică. 
Primit a doua zi, — dar. numai în calitaie” de. prinţ 
prusian!, pe când la Livadia fusese ca Domn român? —, 
de Împăratul, care zăbovise anume plecarea sa la Ischl, 
el crezi că descopere la viitorul prieten al bătrâneţelor 
sale, „amabilitate și un interes” sincer“. “Dar partea poli=- 

- tică a întrevederii. se- mărgeni la asigurarea lui Carol 1 că - 
„seva strădui totdeauna a trăi în cea mai bună înțelegere 
cu puternica Împărăţie”vecină:“. Faţă de Beust se apără 
că ar fi favorisat .„vre-odată uneltiri în Ardeal“ şi” că 
armata lui ar fi gătită pentru o ofensivă. Despre rostul 
„Conversaţiei mai intime“ care urmâ cu Francise-losif I .. 
nu nise dă nicio lămuriret, 

. Jar în Franţa, unde călătorul princiar ajungea la. sfâr- 
 șitul lui Septembre, i se dădă o singură 'recomandaţie.— 
aceiaşi pe care o dăduse și Prusia. gata să atace. Impe- . 
riul francez—:. „să se sprijine pe Puterile apusene“, şi pe 
Rusia nus, Nu-e-de mirare deci că. la întoarcere, 'Prin- 

 cipele și tânăra, sa soţie se opriră la Pesta, - unde —, în 
lipsa lui Andrâssy, plecat cu Împăratul, - spre Constanti- 
nopol, —ministrul corite Lonyay făcă lui Carol 10 recep? 

„= ţie la gară ca unui şei de Stat, şi ministrul de Interne 

  

- ) Decoraţiile pe care le împărți fură din Ordinul Hohenzollern ; Că- 
lătoria, p. 202... -. a 

:) Rapoarte contemporane vorbese de „un accueil parfâit.“ Cf. Aus dem Leben Kânig Karis,1, p.374, ... e. aaa 
2) “Ohne 'die Politik eingehender zu beriihren, hat der Fârst doch 

Gelegenheit dem. Kaiser zu versichern dass es stets sein Bestreben 
werde, mit dem măchtigen Nachbarreiche in bestem Einvernehmen 

« zu stehen“; ibid. II, p. 2. ! : | E 
€ Ibid.,. pp. 2—4. _- : e 
5) Ibid., p. 10, Rusia acordase tocmai atunci o convenţie consu- - 

lară, împotriva căreia se ridicase cu ultima energie Turcia, — care "propuncă Austriei, prin Ali, anexarea Principatelor (ibid., p. 29) — 
şi tutoarea sa, Anglia; ibid. A . 

2. 
- 

1
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. îşi oferi amabil serviciile la: otel, pentru ca apoi întreg 
“Ministeriul ungar .să ceară a fi primit, supt. conducerea 
lui Eotvos. Principele li vorbi „de interesul amânduror 
popoarelor vecine, Unguri și Români, de a întreţineă le- 
gături prietenești împreună“. .În burgul. lui -Matiaș. Corvi- 
nul aşteptă Împărăteasa Elisabeta: pentru.a vedeă opera 
de pace îndeplinită. Dar nu trebuie să se uite că familia 
princiară „a primit încă mai mulți deputaţi români, cari 
fac parte din elita Pesti şi mai mulți -publiciști juni ro- 
mâni, cari. sau prezintat șpre a-şi oferi omagiile lor Su- 
veranilor. României“ —, aşa scrie. descripţia: oficioasă con- 
temporană!. | IE 

Vaporul „Franz-Josephi, care aduceă părechea princiară, 
fu primit în festive salve de artilerie la Turnu-Severin:.. 
Iar discursul tronului proclamă solemn datoria de ncin- 
tervenţie a României față de acele „ţeri vecine“ în care 
milioane din acelaşi neam robiau, fără” altă "mângâiere Z 

decât aceste speranţe răpede dispărutet, 

  

3) În Călătoria, pp. 329-—30. E | 
-2 „Negreșit că dorința Domnitorului ar fi fost acum şi mai mare , 

ca Doamna să între în ţară pe un batel român.: Însă nici „Ștefan“ . 
nici „România“ nu erau amenagia e pentru iarnă“; ibid., p. 333. 
5) Aus dem Leben Knig Karis, |, pp. 34—6. 

1) De semnalat și în broşura, pomenită mai sus. despre călătorie 
"acest pasagiu: „Suntem în drept-.a crede că această călătorie va 
"avea și efectele safe politice, ce .va contribui, sperăm, â întreținea 
bunele relaţiuni între două popoare vecine, care au'interes egal de : 

' a-şi respectă drepturile reciproc. Nimic-nu e: mai vătămător pentru 
interesele a două popoare'ca neîncrederea, bănuiala. Neîncrederea, 
bănuiala, cată s'o spunem franc, a fost reciprocă între România și 
„Austro-Ungaria. Bine este.ca ea să dureze? Şi pentru ce oare? A. 

” crede că Guvernele. acestor țeri ar avea spirit de conchistă una 
contra alteia ar fi o nebunie. Căci România ştie că Austro- Ungaria” 
nu poate avec un vis de o contropire imposibilă, nici presumțiunea 
de a se arunca: într'un resbel: ce îndală ar deveni. european, şi 

„+ Ungaria iarăși ştie că România niciodată nu a! avut ambiţiuni de 
„conghiste, ci numai hotărirea legitimă de-a se mărgeni în drep- ? ai “ . . » - 

« 
.
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, A ” : După trecere de câtevă săptămâni dela lucrurilă acestea Francisc-losif I irebuiă să meargă la inaugurarea cana-: lului de Suez, unde „mersese şi Împărăteasa lui Napoleon: : al III-lea, Eugenia, care vorbi rece lui D. Sturza, Agentul: României la Constantinopol! Se Sia 
Când Împăratul Austriei trecă spre Constântinopol, Beust ar. fi vrut ca el să n'aibă niciun fel de 'contact cu Guvernul 

românesc, primind numai, la Rusciuc, pe miniştrii români, - Kogălniceanu interveni însă imediat pentru ca Monarhul 
să facă României favoarea şi cinstea de a-l primi pe teri- toriul ei, prin miniștrii ei, la Vârciorova. Ai noștri căutau 

  

turile sale şi a le apără toldeauna şi contra oricui, chiar cu ar. "mele, Să cază dar bănuielile și să se respecte drepturile. Pe tără-, mal dreptului și al respectului reciproc, ceă mai bună înţelegere poate există între aceste două popoare, și această înţelegere nu poate fi decât folositoare intereselor lor“, Cf, pp. 50-—1. (Se citează în sprijin un articol din „Fremdenblali“ e Ja 12 Scptembre). La Mânchen însă Principele cumpără” un tablou înfățișând prinderea de Imperiali a lui Râk6ezy Ferencz (p.. 62). La p. 88 se notează le- găturile de familie între Carol I-și Francise-losif I: „Muma Împăra- tului este fata reginei Bavariei, care eră mătușa mumci Domnito- rului“ (p. 88). Angliei i se atrage atenţia, pentru a '0 îndreptă spre o politică mai binevoitoare, că România „ţine cheile păcii din Orient "Şi are în perspectivă un mare viitor“ (p. 118). La” Paris „prezenţa sa are să facă să dispară intrigile, are să aducă încrederea“ (p. 123). Faţă de Turcia, e vorba de „desvoltarea autonomiei unei naţiuni. aşă de importante ca România“ (p. 154). | „3 . 1) Iată ce raportează acesta despre cuvintele ci: 

oa V. A. s*y trouvait, d'autant plus que Poccasion de voir V. A. ne se presenterait pas de sitât, puisque vous ne pouviez vous absenter quand vous le vouliez et que $..M. ne viendrait pas ais&ment danş nos parages... Ce pays auquel les Roumains doivent une reconnais- sance'Gternelle,e >. ie Ă - 

„Elle regrettait vivement de n'avoir pas 6t6 a Paris au moment. 

„. ! pi Ordonatoriul ture al ceremoniei. îl pusese pe Agent „trois pas du . “dernier chef de mission“ pentru a-i spune pe urmă:. „Avancez, je vous pric; IImpEratrice ne peut pas venir vers vous. — C'est: la place” qui m'a 6t6 assignâe par Kiamil-bey, — Peu importe; avancez.« 
a. 

.
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astiel acea recunoaștere a "României. ca Stat deosebit, pe „care Austria voiă so evite!. Împăratul sa . şi: coborât pe pământul românesc la Vârciorova, fiind întâmpinat şi condus până la Gura-Văii “de  reprezintanţii oficialităţii - noastre, iar Kogălniceanu merse pe vasul împărătesc până “la Rusciuc, unde aşteptă Dimitrie Ghica. Se consacră deci | "şi astfel existenţa unei ţeri autonome, cu dreptul de a se desvoltă 'potrivit' cu ursitele sale. - a “La Baziaș salutase Principele Milan; la Calafat se făcură "deci „luminaţii mărețe“ şi se traseră salve de tunuri; po- pulaţia eră'pe mal. De oare ce Beust și Andrâssy se aflau în suită, se întrebuință prilejul pentru „dese: şi lungi con- vorbiri. ministeriale“. şi se exprimă „ferma hotărăre de a întrețineă cu Guvermul imperial şi regal cele mai bune - raporturi“, - * - SI pf 
„+ Din ce în ce mai mult speranţele se puneau astfel în Austria, a cării dibăcie, ajutată de influenţa Germaniei, cucerise. Dela dânsa așteptau: diplomaţi experienţi soluția „ favorabilă a chestiilor pendinte cu Turcia. „La Viena“ spuneă formal unul, din. ei, „trebuie concentrată acțiunea, Guvernului nostru“, orice ar spune opoziţia liberală, care „agită şi mai departe spectrul durerilor Ardealului. Şi el . „insistă asupra faptului că, Ungăria fiind cea mai însemnată în legătura dualistă, cu Ungaria trebuie îndrumate rela- ţiile de prietenie?, * . E e 

  

2) Kogălniceanu scrie lui Steege: „Combien il nous serait desa- grtable et jusquă un certain point! offensant d'âtre r&duits ă saluer lEmpereur sur le territoire turele II , a 2) „Ferme: decision. d'entretenir avec Gouvernement imperial et royal les meilleurs rapportst, a Di *) Mai cităm din călătorie acest loc semnificativ: „Seara, Măriile Lor trebuiau, să părăsească Pesta. Miniştrii unguri regretau mult că timpul şederii Măriei,Sale a fost atât de scurt. ; Suvenirele însă ce : a lăsat această scurtă ședere vor fi, sperăm, plăcute „pentru ambele părți. Cu cât oamenii, şi mai ales cei putinţi ai unui Stat, se văd, . 

4
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CAPITOLUL JI. | 
România. i războiul franco-germane 

” Politica externă â "României dela art 1871 şi până la 
începutul anului 1875 are o însemnătale. mult mai slabă, : 
pe lângă interesul pe care până atunci îl: âvuse. politica 

„ei externă față de marile întâmplări din viaţa. Europei şi 

față de fixarea liniilor conducătoare ale acţiunii sale proprii. 

Deocamdată! sunt de cercetat deosebitele curente, une 
'ori hotărit dușmane, absolut opuse, “din politica României 

“în :1870—1871 şi consecinţile atitudinii avute şi ale actelor 

de Stat îndeplinite î în anii aceștia de supremă criză euro- : 
peană. | i CR = 

Nu sar puteă spune că toată. lumea. î în Europa credeă, 

la începutul anului 1870, că va fi un mare războiu euro- 

“pean. Doranitorul României, principe din Casa de Hohen- 
zollern şi care întreținea legături din cele“ mai strânse cu 

cu atât se pot cunoaște mai bine, cu atât dreptul se poate Tăzăuri, 

- dificultăţile pot peri, prejudecățile pot cădea. și ambele părţi pot 
câștigă. Acest rezultat s'a văzut foarte lămurit cu. ocazia călătoriei 
Domnitorului în Occident: Poate fi altfel cu Ungaria? Nu o credem... . 
Dejă relaţiile cu acest Stat vecin au început a fi din cele mai bune, - 
Acte oficiale le constată. Prezenţa. Domnitorului, la Pesta nu a putut 
face decât să le înlesncască şi mai mult. Nici Ungaria nu are interes | 

a cotropi România, nici România pe Ungaria. Ambele State au, din 
contra, multe interese majore a fi în bune relaţiuni Și, pe tărâmul 

respectului dreptului fiecăruia, aceste bune relațiuni se pot menținea. . 
Prin respectarea dreptului, prin desvoltarea autonomiei sale, prin. . 
“perfecta mai ales aplicare a principiului egalităţii pentru toate ele- 
_mentele ce compun regatul, Ungaria va puteă ajunge la o adevărată 
desvoltare, care, nu numai că nu va.inspiră nicio -temere sau pizmă 
României, ci, din contra, o va privi cu plăcere. România își are vii- 
torul său asigurat; forţa sa o află în desvoltarea mijloacelor sale 
interioare. Dacă Ungaria se va menținea pe tărâmul dreptului, fie 
sigură că în România va află un „bun şi util vecin.
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„părintele său, fost ministru-preşedinte al Prusiei, principele 
Carol-Anton, aveă așă de puţin sentimentul unor mari 

„complicaţii apropiate, încât, jignit de Kogălniceanu, care 
"ceruse o premenire ministerială '1 în sensul său, cu înlătu- 

rarea. lui: Vasile Boerescu, el : ;consinițiă la. plecarea lui” 
Dimitrie Ghica fără a recurge la popularitatea lui Brătianu, | 

„ci. mult 'țămindu-se cu un -Ministeriu de nepilduită slăbi- 
„ciune, în care A. Golescu eră preşedinte--și ministru de 
Taterne ca și de Externe (2: Februar). Bismarck. însuşi - 

"declară că orizontul politic e aşă de “senin, încât nimic. 
interesant nu se poate spune, şi. nicio. primejdie nu se 

, poale prevedei. 1. . Să 

De 'alminteri Ministeriul: Golescu p'a ţinut mult: din Fe- 
bruar în April, şi nici.el ma căzut din .câuza prevederii 
unui eveniment mare de politică: externă, ci. fiindcă mi- 

" Diştrii nu se puteau înţelege între dânșii. IE 
În locul lui Golescu veni atunci: Manolachi Costachi Je- 

-pureanu, Moldovean, de o coloare.nu toemai- clară,—evi- 
dent nu mazzinian, nu revoluționar, dar nici un conser- 
vator după datina boierească; neasămănat mai cult decât 
Lascăr. Catargiu, având același fond de onestitate : perso- 

„_nală ca și dânsul, dar cevă mai puţină holărire, el' pre- 
zintă avantagii pentru Principele; Carol: eră om de şcoală 
germană, fără să aibă talentul oratoric,.nici largile con- 
cepții, nici specialitatea de istoric a lui Kogălniceanu, dar, 
în loc, un fel de. impunătoare soliditate. Membrii Minis- 
teriului erau conservatori de cea mai nouă obârşie. Ca 
“ministru de Externe fi numit foarte țânărul P. P. Carp, 
fost redactor al foii-anti-dinastice pentru Europa „Le Pays 
Roumain“ *3 care eră să aducă și pe glumețil său tova- 
răş dela „Junimea: diu Iaşi, Vasile Pogor, ca ministru de 
Instrucție. Acesta este Ministeriul câre sa înjghebat cu 

Pa 

  

Aus dem Leben Iânig arts, Ip. 64. - . 

'2 Ibid,, p- 85. | ' 

7
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- multă greutate, “și la început nu cu'-prea “mult folos, în “April 1870, 1. 

Încă: din luna lui Martie, fratele lui Carol I, principele | 
Leopold de Hohenzollern, a cărui candidatură la tronul 
Spaniei nu fusese primită de Napoleon: al III-lea, nervos. 
de multă vrerie, pentru pricini personale de boală, pentru 
pricini interne şi pentru altele care priviau situația gene- : 
rală a Franciei în. Europa, care devenise din ce în ce mai 
grea, declarase că renunţă la tronul ce i se oferise, tron 
care nu eră mult mai ispititor, cu toate plăcerile roman- 
tice ale naturii spaniole, decât al Principatelor-Unite. După , 
irecere de câtăva vreme, candidatura reveni insă, Spania . 
doriă neapărat un principe străin, după lunga experienţă . 

«tăcută cu tot felul de. Bourboni, masculini şi femenini. 
Din nou principele declară că nu “primește, dar atunci 
Franța nouă, liberală, a lui: Emile Ollivier ceră şi șefului 

" Casei Hohenzolleinilor, regelui YWilhem al Prusiei, să facă, 
din partea sa, declaraţia că niciodată nu, se va permite. 
unui membru al-familiei sale să revie cu. o asemenea 
candidatură, ceia ce, evident, eră o formulă neacceptabilă.. 

7 

A spus cineva, care făcuse şi diplomaţie, că toate lucru-. | 
rile se pot face, „mais il faut y mettre de la forme“ ; ei 
bine, în cazul acesta şi forma lipsiă: era un atentat la 
demnitatea unui Suveran, şef de dinastie și cap de fami- 
lie. Apoi pretextul -păreă «cât se poate de nedibaciu. Dacă - 
eră.să se caute- Germaniei „une querelle d'Allemand“, se 
puteă găsi un alt moment şi lucrul se puteă face supt o 
înfățișare mai simpatică. De alminteri n'are decât să com= 
pare cinevă între dânsele declaraţiile de: războiu schim- - 
bate atunci pentru ca să se convingă ce spirit eră la unii 
și la ceilalți. În ce privește pe Bismarck, el arătă că în - 
cererea pe care i-a adus-o ambasadorul Franciei — amin- 
tim depeşa din Ems. şi urmările — se cuprinde o umilință 
care nicio nație n'o poate suferi şi că războiul n'a fost pe. 

E - NA
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niciodată în intenţiile Prusiei, că el-e impus de Franţa și 
adăugiă că întreaga lume civilizată va recunoaşte că te- 
meiul pe care-l aduce înainte Imperiul. vecin nu' există, 
fiind de fapt, pretexte inventate. În. mare parte și eră aşă, 
De sigur candidatura unui Hohenzollerr: nu puteă fi din 
cale afară de simpatică în Franța, dar acel care trebuiă 
să domnească la Madrid nu eră un „principe 'din Casa :de 
Prusia decât în sensul cel mai depărtat al cuvântului, 
fiind un Hohenzollern catolic dela Rin, şi s'ar fi putut a- 
duce. înnainte tocmai experiența făcută.cu principele Carol 
la București pentru ca să se vadă că, lăsând la o parte unele 
simpatii care se explică şi când nu se aprobă, în anumite 
feluri de manifestaţie ale sale, au fost totuși momente când 
Domnul României a făcut aici, cu sau .. fără grele lupie 
de conștiință, mai mult politică franceză decât germană, 
şi poate că au fost Chiar mai multe momentele când a. 

ceia se .vede o jenă în declaraţia de războiu franceză, 
„care “anunţă ' solemn că Împărăţia. a. descoperit 20 cu- getare amenințătoare pentru Franţa ca și pentru echilibrul | 
general al forțelor în Europa“: „une arricre-pensce me naţante pour la France, comme pour..l'Equilibre general des forces en Europe“: a a 

În faţa conflictului care izbucnise. se credea de foarte 
mulţi că Rusia! se va mişcă, deşi nimeni 'nu știă exact în 
ce sens, căci Napoleon făceă şi până în 1870 greșeala de 
a vedeă dușmanul său de căpetenie în Rusia, precum am: 

„„constatat-o și cu prilejul -vizitei. în Franţa a principelui. 

N
 

„Carol, când, alături cu. atente recomandaţii. contra planu- 
Tilor Rusiei, — „înainte “de ţoate să te fereşti de Ruși, a- 
cesta e duşmanul cel mare“, — Napoleon: transmiteă rege- . . 
lui Prusiei complimentele sale. i i 
„Mai eră în legătură cu atitudinea noastră. viitoare, în- 
trebarea: Ce va face Austria? Pentru: că Monarhia” dela 

" făcut politică franceză decât politică germană. Şi de a-. 

'
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1870 eră. altcevă' decât Austria dela 1866; la 1866 fusese 

A 

ilor va face tot ce-i va stă în putință ca să întrebuințeze ” 

drepturile sale de. stăpânire la Dunăre. 

învinsă Austria germană de centrul german, la:1870 : lu- 
crul de căpetenie în Monarhie eră Ungaria. Singur faptul 

"acesta că Ungaria eră factorul de: căpetenie după dualis- 
mul dela 1867 schimbă fără îndoială toate condiţiile. In- 
trebarea eră deci:. această -Ungarie va face ea politica de 

N 

revanșă a Austriei contra Prusiei-sau, din . cine _şlie .ce . 
motive, din dorința de a căpătă un loc .mai mare în dua- * 

" lism, va îndemnă elementele germane din Austria să facă - 
o politică de rasă. Pentru că Austria eră în această alter- 

„nativă: ori politică de revanșă pentru : 1866 ori politică. 
de rasă, prin urmare politică germană. . -. ? 
„Nimeni nu 'se întrebă prea mult ce o să fie cu Poarta, . 

dar toţi erau convinşi că ambiţioasa Turcie a reformato- 

a acest războiu spre a afirmă, în forma cea mai brutală 

La început, se: bănuiă că. în România va: fi politică 
prusiană, — politica: germană în momentul „acela, — şi: 
Franţa luase măsuri “pentru aceasta. Se lânsase ideia răs- 

„turnării, prin anumite persoane dela noi, a' principelui 
Carol, şi ducele de Grammont a. şi spus-o lui Strat; foarte 
limpede: măcar atâta satisfacție să dăm opiniei publice 
franceze, să, răsturnăm pe Hohenzollernul: de la Bucureşti 
și pe urmă vom vedeă ce facem .și cu cel dela Berlin. 

„Se propuneă' candidatura unui „Prinț francez“, a 'răposa- 
tului colonel Nicolae Bibescu, care a și fost trimis într'a- 
coace, dar oprit în “urmă pe. drum, .Cel 'ce aprobase 
planul eră Ollivier. care încercă să  întrebuințeze pentru 
acest scop şi pe Cuza-Vodă!; acel care'a împiedicat această 
acțiune, a fost ministrul de Externe, precum a recunoscut-o 
formal ducele 'de Grammont, care făcuse, cu câţivă ani 

  

7 
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„în. urmă, ca ambasador la Viena, cunoscutele propuneri 
de restaurare a principelui detronat. Apoi în luna lui 
“Iulie sau dat la. Paris anume: asigurări de neutralitate. 
„Ele -au fost foarte bine primite, şi atunci Franţa, recunos- 

- când că a avut întradevăr intenția. de a începe prin 
răsturnarea '„Germanului“ dela „Bucureşti, se: scuză că 
eră ideia personală a lui Ollivieri. E 

| Acum, pentru noi, chestiunea era. foarte grea din două. 
puncte de vedere: Întâiu din cauza sentimentelor de care, 
fireşte, eră animat Prinţul. Opinia publică, cea mai mare 
"parte din oamenii politici şi chiar miniștrii pe cari-i aveâ 
în acel moment, afară de Manolachi Costachi, aveau sen- 
timente cu totul contrarii. Principele Carl, fireşte, doriă 
biruința germană şi o spuneă, — ceia ce eră de natură să! 
indispună foarte multă lume. Din Memoriile. Regeljj se 
vede că el consideră înfrângerea Franciei ca evenimentul 
istoric cel mai mare din acest secol, Împăratul de Apus 
fiind obligat să: se închine înaintea drapelului unităţii ger- 
mane; Sedanul şi celelalte au fost pentru el, luptătorul de - 
la Diippel contra Danemarcei, un triumf final. Într'o seri- 
-soare:către o rudă germană, el spuneă Că „seuneşte din 
inimă cu sentimentele sale şi va fi acolo unde va flutură 
steagul negru-alb“. Când sa proclamat apoi Imperiul ger- 
man la Versailles, 'o nouă scrisoare a principelui. declară 

„că el nu găseşte cuvinte pentru a-și exprimă. bucuria că 
acest lucru sa întâmplat. .. . ,- E e e 

În ce priveşte opinia publică românească, ea eră deter-. 
__minată și atunci de motive cu totul deosebite: sentimentul, 
foarte sincer, de solidaritate latină, sentimentul, loarte 
onorabil, de iubire pentru Franţa, şi încă un sentiment, cu 
care 'ne putem mândri: sentimântul cavaleresc de respect 

2 . Ă > 

  

1 V. şi Aus dem Leben Konig Karis, II, pp. 1001. ct. raportul lui Strat' din 30 Iunie şi mai ales alui D. A. Sturdza din 20 Iulie 1870
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pentru cel slab, de admiraţie pentru acela care, deși slab, izbutește totuşi să apere teritoriul său, să ţie onoarea stea- gului său. Dar eră și influența școlii asupra acelora cari-şi făcură, studiile la Paris, element, de sigur, cu totul inferior celorlalte, Foarte multe persoane ar fi vrut apoi să guver- neze atunci, să: răstoarne pe cei cari erau la putere: ele se „mişcau, se frământau întru Chip extraordinar, mergând până la cele mai reprobabile' escese şi uitând, în. pasiu- ! nea această - personală, interese foarie “importante ale Statului. A fost în sfârşit şi categoria, nelipsită la aseme-. nea prilejuri „europene“. a „poseurilor“: Dar nu vom zice că ministrul de Externe dela 1870 “eră din această categorie când, în plină Cameră, răspunzând lui N.- Bla- 
- 

- 

e remberg, aliatul său politic de până atunci, care invită un. » Guvern la îndemâna căruia nu stăteă o armată să pără- . „sească neutralitatea şi să îmbrăţişeze cauza latină luptând alături de Franţa, el spuneă: interesele. și simpatiile * Ro- mâniei. sunt acolo unde flutură steagul, francez, Prin ur- mare, de o parte, Principele, care: spuneă că acolo unde - se ridică steagul negru şi alb acolo sunt simpatiile lui, şi, pe de altă parte, ministrul său de Externe, care asigură că, acolo: unde e steagul francez, acolo sunt simpatiile Ro- mâniei; ce unitate mai poate fi într'o asemenea politică ! Pe lângă aceste împrejurări de politică internă erau însă şi mari grentăţi externe. Există în 1870 o înţelegere între - Austria şi Turcia. pentru ca la cea mai mică mișcare a noastră, mai ales întrun anume sens, cu permisiunea Aus- „triei Principatele să fie ocupate de Turci ?) 
„Î) Aus dem Leben X6nig Karls, Ilep. 104. 

Andrâssy: „Dans tous les cas, vous voilă assez rassurâ aujourd'hui -sur une intervention russe. chez vous, S'il survenait en Roumanie quclque trouble serieus, ce dont Dicu vous! garde, ce seront plutât . les Turcs, et les Turces seuls, qui occuperont țotre pays, et nous' les laisserons faire. C'est a peu pr&s convenu. Tâchez done avant tout d'empâcher cette, Eventualit6,e. i i
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De alminteri Turcii făcuseră tabără la Şumla, „ei voiau 
"să, înnainteze până la Rusciuc, și. toate formulele jigni- 
„toare pentru noi” diplomaţia otomană le găsiă pentru 
ocazia aceasta. E 

Ce va face Rusia? O întrebare care se puneă nu numai 
pentru noi, dar pentru toate: Statele: balcanice.. Francezii 
aşteptau, de pildă, ca Grecii să ;se pronunțe pentru ei;. 

"Gretii au rămas însă neutri, ascultând de sfaturile date, 
şi. din Petersburg, tuturor Balcanicilor: tăcere, şi. la capă 

 fiecarea va găsi răsplata 'sa. Dă 
În ce privește Serbia, ea eră absolut pentru Germania - 

crezând că între Germania şi' Rusia este o legătură. De 

acţiune pentru a susțineă pe Germani. - 

alifel și Francezii erau încredinţați că Rusia va întră în- 

lar Austria însăşi nu se.mai găsiă, de fapt, în mâinile - 
bătrânului Beust. Andrâssy rămăsâse adevăratul stăpânitor: 
al politicei externe-a Monarhiei pe mulţi ani, până la sfârşi- 
tul zilelor sale. Întrebările. capităle trebuiau puse acolo, 
la Viena. Atât atitudinea “Turciei, cât şi a Rusiei aveau să 
fie determinate de hotărîrea Austriei, curtenită din toate 
părțile, — unii crezând că „se va aruncă asupra 'Prusiei 
la cea dintâiu mare victorie a lui Napoleon“, alții fiind 
siguri că-şi pregăteşte compensaţii în' Balcani, a treia ca- 
tegorie. dând importanță lagărului dela Eperjes, care păreă 
gătit contra “Ţarului. Politica austriacă 'ar fi putut cuprinde 
Tăsbunarea pentru înfrângerea din 1866, dar eră şi o.po- - 
litică, ungurească, pentru care eră mai. atrăgătoare altă 
intervenție militară, aceia care ar fi făcut pe Ruşi să plă-. 
tească pentru suprimarea în 1868 a Republicei naţionale 
maghiare. Franţa ni spuneă şi mai departe însă, plină de- 
resentimente faţă de Rusia: politica Franciei în Orient: 
se face prin Viena, O ştiam de mult, şi de aceia, în Mart, . 
un diplomat român, publicist cunoscut, Radu Ionescu, puteă 
vorbi lă Pesta astfel: „Oamenii cuo influență nici nu se gân- 

7



96 __POLITICA EXȚERNĂ A REGELUI CAROL 
  

- desc la anexarea Ardealului, care ar fi o foarte mare greutate pentru noi din cauza deosebitelor rase“, 

* 

Și atunci, la 30 Iunie 1870, Strat, reprezintantul Româ- niei la Viena, avă o foarte remarcabilă conversaţie :cu. contele Andrâssy, pe care. trebuie so reproducem în mare parte pentru că este unul: din cele: mai esenţiale acte privitoare Ia politica României în vremea lui Carol I, — şi-nu “după Memoriile Regelui, în care -e: rezumată: totuși exact?, ci după originalul complect: Ca să. se: înţe- „leagă însă bine, trebuie să -mai amintim "un lucru carea precedat-o. - : a 
În Maiu 1870 Andrâssy fusese prins de-o mare dorință „de a ni vorbi, Ne-a înștiințat atunci, prin D: A” Sturdza, că Gorceacov ni poartă gând rău, că ar fi spus unui Francez şi unui Ceh cam așă: nu cred ca România să aibă vre-un „Viitor cu bărbaţii cari se joacă de-a - patrioții, ci cred că, hu numai dinastia nu se va păstră, dar nici măcar Unirea Principatelor nu va rămâneă câştigață. Sar fi pregătit chiar - „0 răscoală pentru a, se da un prilej de intervenţie Turciei: de alminteri, ventilaseră, şi în anul âcesta, ideia de a se face iarăşi: două. Principate, pentru a' readuce țara la o „viaţă politică normală“; la-o „ordine perfectă“, Şi Can- celarul . austro-ungar încheiă :. Vedeţi, prin urmare, că d-voastră trebuie să veniţi la noi: Rusia are altlel de idei, Franţa se pierde şi, în orice c: z, ea va fi ocupată multă 

vreme de problemele pe care încearcă 'să le deslege acum : -- cu armele. 'Purcia, o, ştiţi de mult cât vă iubeşte. Veniţi. la noi,—la noi, Unguri, cari avem viitorul înnaintea noastră.” „Și să nu credeţi că, invitându-vă la: prietenie sinceră, ani 
vre-un interes: noi nu ne gândim “a vă anexa, căci avem x 

: E 

1) Les hommes qui ont de Linfuence ne pensent pas mâme ă | Pannexion de la Transylvânie, tine bien grande difficultă pour nous „ă cavse des diltârentes races. E E te a 
- "1, p. 99 și urm," 

„. 

+
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_ destule greutăţi în ţara noastră, dar tot aşă nu ne temera, 
de vetinii români, pentru: că nu suntem mai puţin siguri 
de Românii noştri din Ardeal decât de Ungurii înşiii“, 

În Iunie Sirat ţinea limbagiul următor: Recunoşteă că 
„situaţia principelui Carol nu e aceia care ar trebui să 
fie: — dacă eră cinevă care nu trebuiă so spună, eră el, —- 
„că mersul afacerilor în România lasă imuli de dorit. Roşii 
lucrează mai energic decât totdeauna şi cu o îtrvierşunăre. | 
viednică de o mai bună cauză la provocarea unui cată- 
clism în România. Din henorocire acest partid anarhic: a 

"găsit un puternic ajutător în' Puterea vecină, care pare 
a-şi fi luat sarcina de a păne toate 'piedeci]e cu putință 
Principelui şi Guvernului său. Roșii din România = aceasta 

“mu mai eo taină pentru niineni — sunt âzi cu totul în. 
slujba Rusiei, şi această” Putere, acum, prin agenţii săi, 
sfaturile sale și banii săi lucrează fătă încetare la zgudui- 
rea '[bouleversement] stării actuale de lucruri în Roimânia2“, - 

După această pâră -neviednică împotriva unor .Roihâni 
câri mâne puteau să aibă ei cârma Statului, Strat se gân- 
„deşte că trebuie să adaiige şi alt argumezt pentru a căpătă 
simpatia Monarhiei vecine, de care credeă că, absolut, âre' 
nevoie: „România e baza indispensabilă a oricării propă- i 
-gânde riiseşti în Orient, Andrâssy, se pare, n!o şiiă şi deci 
rebuiă lămurit a 
“Pe lângă această :eră încă dn lucru foarte important. 

“de care ministrul Ungar trebuiă înștiințat. „Constituţia Ro- . 
mâniei este cauza tuturor relelor. În momentul de fațăîn 
România este im singur parlid în stare să. capete în ţară 
6 majoritate reală“ şi: să poată stăpâni. „Aceasta pune pe! 

  

23) Y. volumul de -docujnente, în preparaţie. - 
"5 Wir denken nicht: daran, es -(Rumânicn) zu anncktieren, “da 
„ir îm eigenen Lande" schon 'Schwierigkeiten genug haben. “Aber 
ebensowenig fărchten wir den rumânischen Nachbar, denn wir sind 
unsrer Rumânen în Sicbenbiirgen nicht weniger sicher als der Un- : 7. 
gain selbst; Aus 'dem :Leben Kânig Karis, IL'p. 89. 

+ Politica externă a regelui Latol 1 ÎN E 7 
- Y 
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„orice Guvern în alternativa” supărătoare sau de a influenţă: „pe alegători şi a obțineă prin.acest mijloc o Cameră com- _Pusă din creaturi, care, ca să nu facă opoziţie sistematică “Guvernului, îi cer avantagii și favoruri pe care o putere . „executivă onestă mar. puteă să le. acorde, sau. e silit Gu- „„Yvernul să lase alegeri “cu totul libere și să. capele .inva-. riabil ca rezultat Camere în. care -deosebitele iracţiuni şi coterii politice se ţin în eșec, se neutralivează şi se coali- zează „ca să răstoarne! Ministeriul, dar care.nu sunt nici- odată capabile de a da majorităţi compacte și omogene, în stare a susțineă un Ministeriu constituțional.“ i „ Concluzia cră: că sprijinul străinătăţii, în special spri- jinul ungaro-austriac, trebuie să. creeze -o siguranţă, o. ordine, o moralitate! Principele să, fie. avut în „Vedere ; . lui să i se dea putinţa de a lucră.. Se, cercă să-l ajute a - căpătă dreptul de a: numi Piincipatele Unite România, drept pe care Turcii nu-l recunoscură nici până la 1871, dreptul de a, bate monedă, dreptul .de a înlătură staros- iile şi jurisdicţiile consulare; pe care Austria le-a şi des- ființat în cursul anului 1870, dreptul. de a“ încheiă tratate de comerţ și de a ţineă agenţi în străinătate şi, în sfârșit, România:să fie scutită de. atacuri de câte ori se ieau măsuri împotriva vagabonzilor evrei „cari se grămădiau 
necontenit -la frontiera noastră şi ale căror 'protestări contra măsurilor necesare, precum. eră „cererea de pașa- poarte, găsiau -ecou la Alianţa Israelită din Pâris, la Cr6- mieux,, celebrul advocat, şi la întregul -partid din care 
făceă parte. acesta. Dacă -nu consimţiţi să faceţi lucrul acesta, spuneă Strat, nu fără o însărcinare. directă şi spe . „cială, 'atunci ce voiţi? Principele să întrebuințeze armata - “contra turburătorilor, şi, atunci, dăcă avem revoluție - în interior, dacă armata nu izbutește să stăpânească elemen-" tele agitatorilor, atunci să ne răzimăm pe. Rusia ca să căpătăm îndependenţa printrinsa şi să se răscoale deci! 
Orientul întreg 2 Veţi recunoaște lucrul ca un fapt îndeplinit? 

7 
,
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Să intervie Turcia pentru o ocupaţie, care nu: poate î, 
decât- provizorie, aducând iar amestecul Rusiei? Sau voiţi 
să intervină Europa? Si aia A 

După ce dăduse aceste explicăţii, Strat mai adăugiă 
'cevă care formează importanţa cea mai mare a acestui 
act. „l-am dat toate asigurările posibile în privinţa fermei 

„noastre hotiriri de a ne abţineă. dela orice: „propagandă: 
în Transilvania, contrară interesului Guvernului unguresc 
și de a sprijini Monarhia austro-ungară ca pe o Putere: 
amică și dezinieresată!“. ae - 
"Şi am' avut liniște de .atunci și. siguranță. Am apelat - 
doar şi la sentimentele generoase ale Sultanului şi-am 
“spus-o și în discursuri oficiale la Cameră, — fiindcă, după 
Guvernul, lui . Manolachi Costachi 'Iepureanu,. urmă Gu- 
vernul turcofil al lui Ion Ghica. | a 

Astfel dorința lui Andrăssy a fost îndepliriită. EL ştiă - 
însă, când ne speriă cu „Rusia; că Rusia nu va interveni, - 
declaraţia ei în acest sens venind îndată după a Angliei 

„a. Italiei. şi a Austro-Ungariei înseşi şi conilictul rămâind 
localizat între cei d'intâiu beligeranţi. Şi, în același timp, - 
ni se spuncă dela Viena că ain scăpat „de, o mare pri: 
mejdic, de aceia ca Turcii..să intervie la noi, pentru a 
ne apără contra Rusiei, precum — spuneau ei în August—, | 
Anglia ar interveni pentru a apără. Belgia contra oricui; 

. 

  

„.3) Raportul va fi reprodus întreg în volumul de documente care 
va urmă. Pentru rostul său deosebit, reproduceni şi aici această 
parte din urmă: „Aprâs lui avoir donne toutes les assurances pos- 
sibles au sujet de notre ferme dâcision de nous abstenir de toute 
propagande en Transylvanie contraire- aux interâts du : gouverne- 
ment hongrois et de nous appuyer sur la Monarchic austro-hon- 
groise, comme sur une Puissance amic ct desinteressâet, N 

Cf. şi în raportul lui lui Sturdza“ din 26 Iulie 1870:. „Lorsqu'on 
croyait ici 3 la possibilite du renversement du Prince, VAutriche' . 
avait. fortement pouss€ la Turquie ă occuper la Roimanie. A Con. 
Stantinople on Gtait porte ă suivre ce conscil“, sperând că Anglia-i 
va. căpătă apoi un „bill de indemnitate“ dela Puteri. 

La o



100 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL .- :- 

„să adăugim, de altfel, că, după cererea formală a Franciei. 
Guvernul român, hotărit să reziste Rușilor, nu eră jignit 

- de ideia de „a se sprijini chiar pe armata otomană pentru 
„a susțineă apărarea țerii noastre într'un chip mai eficape?“. 

; Intervenţia lui Strat, provocată de anarhia politică in- . 
ternă, precedă acea mișcare. din Ploiești, care a produs, în. August, ridicula republică de câtevă ceasuri a lui Can- 
diana-Popeșcu, cu compromiterea şefilor liberali, cari și 
fură arestaţi (Ion Brătianu la Piteşti). Și, îndată, în „No=-. 
vembre, când tocmai o notă a lui Beust interziceă, cu : 

-a ueninţări, şi României şi Serbiei să încerce o schimbare 
faţă „de tratatul din Paris (11/23 Novembre), eră să urmeze 
o anume "intervenţie a principelui . Carol către. Puterile. 'garante și cunoscula scrisoare către un intim al familiei - sale, care trehuiă trimeasă spre publicare şi a apărut de : fapt, la sfârșitul lui Ianuar 1871, în „Augsburger Zeitung“, 
producând o colosală „mișcare în București și în: toată 

- țara, — în Cameră, Blaremberg sa ridicat- atunci. pentru a spune. că; dacă scrisoarea e adevărată, atunci principele: 
e an .dezertor, un, trădător: de patrie. căci pregăteşte. ane- 
xiunea Principatelor sau. suprimarea Unirii. 

+ „"% Această chestiune a “scrisorii către. Puterile garante, şi a scrisorii personale din „Augsburger Zeilung“: fără să fie. „cu adevărat evenimente de politică externă, interesează totuși şi aici pentru că dle formează legătura între politică. 
externă făcută până acum .și aceia câ eră să se facă de 
acum înainte. Principele întrebase deci pe Puterile garante, 

-.-.. 
, 

prin urmare pe toate .marile Puteri europene, ce ar crede 
“ 

  

1) Aus dem Leben Kânig Kanls, IE, pp. 107-8. (Iulie). a 2) A nous appuver mânre sur Parmâe ottomane pour-la dâfense de notre pays d'une facon. plus eflicace; raport din Constantinopol, II August, „- a LS 3) dus dem Leben Xânig Karis, Ip. 146. - 
Me e 7. 

7
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„dacă el sar retrage fiinăcă silmaţia în “țară e aşă, încât 
silinţile lui. 'se pierd în zădar şi el se uzează fără nici un 
folos, fiind în România o anarhie. iremedliabilă. Cauza 
eră, după dânsul, Constituţia cea rea. pe care  ni-a fost - 
dat-o" Europa, şi astiel el. se adresă - Furopei, într ehând 
dacă vreă so schimbe, în care caz va încercă să girverneze . 
mai. departe, iar, dacă nu, se retrage... e 

Explicaţia scrisorii nu' se găsește în faptul că grosolinia 
faţă de Suveran ar fi fost mâi mare atunci decâl înnainte, ci 
în altcevă. Rusia arătase dorinţa de a se: revizui tratatul 
-din Paris pentru'a i'se redă libertatea în. Marea Neagră 

. pe cara acest tratat o distrușese. Trebuiă să se adune la 
“Londra, din' cauza slăbiciunii. Franciei, care nici- ma fost 
reprezintată, o conferință europeană spre a deschide, după 

„ dorinţa Țarului, apele Mării Negre pentru corăbiile rusești, 
„Atunci Principele, eu cele mai oneste. intenţii,s'a întrebat 
dacă nu sar puleă ca tot en. acest prilej să se schimbe, 
prin voinţa Europei. Constituţia din 1866 şi, odată cu dânsa, 
condiţiile. interne ale României.: Eră un. caracter, prea 
onest ca să calce Constituţia pe. care, jurase,. dar . evident 
că el nu putsă împicdeca Europa de a schimbă î împrejurările 
în care: el irebuiă să guverneze. Forma eră foarte bună, 
fondul însă, trebuie să o recun6aștem, cu lotul nenorocit. 

Și aceasta: din două puncte de vedere. Întâiu, acela al 
răspunsurilor pe care, în chip fireşc, trehuiă să le primească, 
Împăratul Austriei a arătat viile sale. simpatii pentru ţara 
ale -cării: destine. sunt încredințate Principelui, Şi. atât 
La Constantinopol, unde scrisoarea a fost irimesă cu 'zăbavă 
sa exprimat părerea că ea este ilegală și prin: urmare. 
nulă şi neavenită. Din Rusia sa observat că sprijinul care. 
se poate acordă. este pur moral şi că. Principele ar trebui 
să se gândească înainte de toate la aceia că ideia con- 

E servatoare' e cea solidă. aa , 
O singură mângâiere a venit. Ea. se “aşteptă înnainţe 

de toate. de la Germânia biruitoare, dela Bismarck ; dar.
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Cancelariul:“ pregătiă pentru. mai târziu o. intervenţie la. 

“toate Cabinetele. europene în nenorocita chestiune a lui” 
Strousberg, antreprenorul căilor. ferate care nu şi-a plătit 
cuponul, şi toţi creditorii, mai ales în Germania, se: ridi- 
caseră 'să-și apere avutul... Bismarck a uitat, atunci, că, 
Principele din București este un Hohenzollern, a uitat. 
vechea corespondenţă cu 'dânsul și chiar. vechile servicii 
pe care lexputuse aduce aici, în Orient, și ni-a pus.cuţitul 

la gât; cum zic acționarii, așă să plătim: totul şi la timp. 

- provocând și.o intervenţie turcească, ce ar fi-fost de o: 
obrăznicieznomai pomenită, puind alternativa, plăţii com- 
plecte ori a: uneitacţiuni pedepsitoare imediate?. Şi această 
iusultă ar_fi_venit dela aceiaşi Turcie care, plină de da-- 

- rurile. noastre, cră-atât de bucuroasă în vară că.am fi 
dispuși să, colaborăm contra Rusiei cu armata ei strânsă : 
la Şumla pentru a: înnaintă, la, cel dintâiu ordin, către: 

- Dunăre... Şi să adăugim că în acel moment ne coborâsem 
așă de mulf, încât, ca să se treacăla Constantinopol. 
asupra „infracțiunii comise prin baterea monedei cu efigiu 
lui Carol '], oferiam. concursul militar. printr'o - scrisoare: 
a Principelui, pe” care un agent prea zclos a dat-o Turcilor - 
înnainte de: a âveă în mână concesiunea lor formală : ba. - 
ne declaram gata chiar: de „a: pune trupele româneşti 
supl o comandă turcească2“, E adevărat că. Aali-Paşa nu. 
sa supus cererii lui Bismarck. E 

Şi atunci singura mângâiere ni-a venit din Htalia- lui 
Victor-Emanuel, care spuneă : că .„diplomaţia sa nare: 

"decât să urmeze- tradiţiunea siatornică a 'politicel. sale. 
inspirată numai de sentimentele. prietenești ce unesc Italia, 
cu România“. „i | 
În slârşit, de pe urma. acestei întrebări ncizbulite, Puterile: 

2 Ibid., pp. 134, 145, 155, 171 și urm, „211 şi urm. „ Conveaţia din. 
1571 cu acționarii, la p. 233... - 

2 Raportul din: iConstantinopol al.lui D. A. “Sturdza, 8 Aupust 1870: 
„de mcttre les tronpes roumaines sous un commandement turc“, 

pi 
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“europene şi-au luat dreptul de a ni da sfaturi mai gro- 
'solane decât. înainte. Sa a 

Cu scrisoarea cealaltă însă locurile au. mers mai bine. : 
Principele îşi deschideă sufletul către un prieten închipuit, 

„care trebuiă să tipărească el scrisoarea, spre a se şti -lu- 
cruri - care nu. pot încăpeă întrun mesagiu sau în alt aci + public al. unui stăpânitor, Astlel, printr'o indiscrâție calcu- lată, a apărut scrisoarea aceia, și atuncea ai noșiri au văzut că Principele se duce cu adevărat, “dacă: lucrurile . con- linuă așă, şi, cum oamenii nu erau așă de răi în. fond -. cum păreau în graiu şi scris; şi-gu zis: dar dacă ne-ani stăpâni puţin? A fost un fel de armistițiu intern, — care : a ținut şi până-la 1874, îi 

“Câtevă rânduri despre ulțimele legături -ale recunoștinței noastre cu Franţa imperială învinsă, dacă nu 'dezonorată - şi. distrusă, RR 
Încă din August 1870 se făcuseră - la Paris declaraţii tormale că „Principătele Unite sunt ferm hotărâte să re- 

strângă legăturile 'de. solidaritate care le unesc cu Franţat“, Iar, peste câtevă zile, Strat 'declară Guvernului . Imperial că nesuccesele (revers) trecătoare ale Franciei, departe de “a înstrăină Jeloigner) România de dânsa, îi' făceau o „da- torie să se apropie de ca încă măi mult: România întreagă . împărtășește, cu dureroasele-i emoţii, speranțele Franciei şi Guvernul 'său se ține totdeauna: la, dispoziţia! aceluia:al “Maiestăţii Sale Impăratului pentru orice „eventualitate -în » care slabul. său sprijin ar puteă. să fie, util 2%, .. ” 

  

') Les Principautes. Unies sont fermement dâcides ă resserrer Jes licns de solidarite qui les unissent ă la France, a 2 Revers passagers de la France, loin d'en 6loigner la Roumanie, lui faisaient un devoir de s'en rapprocher davantage. La Roumanie “tout entiâre partage, avec ses douloureuses' €motions, les esp6ranies de la France ct que son Gouvernement se tient toujours ă Ja dispo- “sition de celui de S.:M, YEmpereur pour toute Gventualit€ o soa faible appui pourzait lui ctre utile, i 

4 .
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Si cinevă care cunoştea aceste acte, ministrul Franciei 
la Constantinopol, 'rămas loial amintirii Împăratului său 

„nenorocit, ziceă către: iAgentul nostru: „din toate -ţerile: 
„care âu fost copleșite “de +binefaceri . de către. Franţa, 
România Singură a arătat o gralitudine și simpatie deschis. 

"probunţală şi adânc 'siințită, Franţa a: simţit cu emoție 
„acest spăciacol. Roinâniă mărită cu adevărat independența: 
sa“, adăugiă ambasadorul. | 

| „Acestea sunt Jucruri bune de Știut în vremea când cutare: 
i iLegaţiuni prezintă bunele intenții: din -anumite . sfere ca 

un fel de ofrandă :căzută foarte de “sus ; asemenea cuvinte: 
sunt o dreaptă. recompensă pentru o. loialitate care a. 
fost model pentru lumea întreagă. - 

Până 1 izutnirea, î în 1875, a: turburătilor din Bosnia” şi: 
Herţegovina, politica României nu va. aveă 'să însemne: 
totuşi decât analele 'vasalităţii sale, agrementară de bru-. . 
talităţile reci ale atotputernicului Candelariu german, care 
nu va uită nici facerea Strouisberg, nici simpatiile din. - 
1870 față de Franţa. 'Cârid, “la sfârșitul acestei epoce, de 

complectă. hulitate politică, în :1874, se desvelește î în Bu- 
cureşti statuia -lui “Mihai Viteazul, se mai răcise totuşi. .. 

* puţin pristenia Cu Andrâssy, şi Principele, 'care doriă încă 
din 1873 independenţa, ţină un. discurs în care întâlnim: 
şi aceșt pasagiu : „timpul de 'bărbăţie n'a.irecut - încă, şi - 
“în momentul: de -pericol, România se va sculă ca un singur” - 
om spre a îndeplini, ca în trecut, datoria sa. Dea Dumnezeu 

„ca în acel moment să pot răspunde şi eu așteptărilor ţe-- 
„rii, să putem săpă în inima 'generaţiilor viitoare recuno- 

" ştință “către apărătorii moșiei româneşti!“. , 
Lanţurile de vasalitate păreau că încep a se desface. 

puţin. Si iot pe atunci Dimitrie Sturdza spunea. Cuminie : 2 

„1 Şi în Regele Carol 1 al României, cuvântări şi, scrisori, „1 as66 
1811), Ducureşti 1909, p. 375. Aa . INA
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„Du ni se.va da ajutor 'și sprijin decât când sc. va reg= - 
pectă. patria noastră fiindcă-i - vom (fi făcut un loc între. 
Statele civilizațe“. * a a 
„- 
a a 

“Din marele conflict european rămăseserăm însă * aliații 
„Austro-Ungariei. Ai ei, și numai ai ei. Ai. Germaniei, nu: 
Bismarck se plânsese îndată după încheierea păcii contra 

“ atitudinii populaţiei românești. față de Germania în timpul 
războiului şi încheiase comunicația sa astfel :. „Ura -pro- 
“voacă ura, și Prusia nu va face decât să. uzeze de drepte” 
represalii, puindu-se de -partea inimicilor României. Rusia 
şi Turcia doresc separaţia Principatelor, şi, dacă "prilejul 
se. înfăţişează, le vom ajută să aducă o schimbare care, 
mai la urmă, ar fi poate mai potrivită pentru a fayoriză 
desvoltarea voastră. Ce vă spun - este curatul adevăr, şi 
afară de “Austria toată lumea va voi separaţia... Nu ne 

"prea înteresăm“, „Tăspundeă el apoi unei obiecţii, „de ce 
este în afară de. sfera intereselor noastre, dar. vom fi 

„ prietenii “prietenilor 'și dușmanii dușmanilor noștri e, 
Putem fi iertaţi, grațiați numai întru cât ani trece în 
sama Austriei, și din cauza Austriei singure... - 

. “Guvernul român se grăbi să asculte de aceste amenin- 
".țătoare sfaturi: Franţa lui Napoleon al III-lea ne trimisese 

la Viena ; toi la "Viena. ne trimiteă și Prusia învingătoare . 
a Împăratului WVilhelm. Supunerea . față. de - presiunea - 

franceză adusese părăsirea. 'politicei naționale . în afară: . 
3 supunerea fâţă de presiunea germană aduse apoi părăsirea 

“în domeniul ecohomic, a politicei naționale înăuntru. 
„Cum se doriă şi dovedirea autonomiei țerii prin încheierea 
unui tratat de comerţ, ori fie numai şi a unei convenții, 
a unui „aranjament“, negocierile erau să înceapă îndată. 

Dar încă din 1870, prin circulara sa dela 23 Novembre,. 
Beust 'redeschişese chestia- Dunării, față de România,'ca 

/ 

- 

  

2 Malu 087
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și “faţă. de . Serbia, mult mai puţin interesată, Conferinţa: 
de la Londra se adunase și. pentrii aceasta, 

Nu cunoaștem exact pretenţiile austriece, dar, pe când 
Serbia se ridică, dela început, hotărît contra lor, — Ristici 
făcând  în' April 1873 și o: călătorie .la: Viena, cu o seri- | 
soare a Principelui către cancelăriul. austro-ungar, — Gu 

„ Yernul român';nu. găsi energia unei protestări potrivite | 
cu. provocaţia. Agentul României la Belgrad o recunoaște. 

- când , semnalează mai “târziu: „cât au fost de miraţi aici 
“că Guvernul român de, pe vremea. aceia sa interesat, în 
aparenţă, așă de puțin: de o chestie așa de gravă. pentru 

„interesele ţerii ce serviă“!; Consulul. rusesc: la Belgrad. 
Şișchin, făceă observaţia aceasta, privitoare la regimul 

 Porţilor-de-fier, și în August 18732, Se şlie însă că. la 
conferință se holărise numai prelungirea până la 1883 a 
atribuţiunilor Comisiunii Dunărene. Se strecurase totuşi: 
o “modificare :: articolul 6 nu. mai 'vorbiă, în ce privește: 
dreptul de a participă: la curățirea Porţilor-de-Fier, de 
„State riverane“, ci: de „Puteri riverane“ 3, E 

. - 1n,1879,—— când Poaşia, prin, circulara ei din 24 Sep- 
lembre către Puteri, ni interziceă formal de a trată, — ni 
se arătă de la Berlin că „atitudinea Germaniei va & bine-. 
xoitoare“, ce e drepi, dar s€ va îndreptă probabil după . 
atitudinea Curţilor ale căror interese sunt direct: angajate | 
Ja. Dunărea-de-jos, ca, de pildă, Austria“. Şi la începutul 
anului 1874, când Nicolae Creţulescu, trimes la.Berlin... 

„cereă cu desperare ajutorul „german contra Turciei câre 
„nu recunoșteă Românilor dreptul de a lincheiă convenții, . 
se dădu 'numai răspunsul că, la întâmplare, Guvernul 
imperial nu. sar dă înlături să încheie cu. România un. 

. 

  

1) Y, Teodor Văcărescu. Serbia în 1871 —2, două memorii, publi-.- 
cate de N. Iorga, Bucureşti 1916, pp. 31 —2. Serbia a tipărit şi o broşură despre politica sa în chestia Dunărei !'a 1871. 

*) Raport din Belgrad, 1713 August 1873. - 
- %) B. Boerescu, Discursari politice, 1, p. 287. 

- «
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astfel de act, dar, îndată după aceia,'d. de Bilow întrebă: . 
"în ce termini 'suntem cu Guvernul „austro-ungar“, dând 
din. nou sfatul de a cultivă: „armonia“ cu dânsul. -.- | 

Austria, "Rusia şi Prusia răspundeau apoi Turciei la 5 
'"Octombre 1874 că „se cred în drept a încheiă cu Prin- 
cipatele vasale Porții“ — cu toate — „convențiuni directe şi 
speciale de. vamă, de. tranzit şi de comerţ“i. .._ . 

La 1875. însă Austria trecea peste: noi şi încheiă de-a. 
„dreptul cu “Turcia, şi cu Turcia singură, o cânvenţie care-i 
încredință lucrările de deschidere a Dunării la Porţile-de „„. fier. Vasile ' Boerescu era” atunci: ministru de; Externe, şi 

„el făcă să se spuie limpede la Viena că „nu vom recu- 
"moaște. pe nimeni în drept a trată pentru, noi şi în nu- 

“mele nostru şi nu va fi obligatoriu pentru noi niciun act 
„privitor la suveranitatea noastră teritorială care sar face 

fără consimţimântul nostru“ „România“, spuneă el în 
Cameră, „este un Stat, cât de modest. dar. este. o Putere 

"cu o suveranitate. a sa proprie“2, Andrâssy trebuise să 
cedeze. | n i a 
“Încă din Maiu 1574. „joncţiunea. liniilor ferate“, de mult 

- cerută de: Austria şi. dorită de oamenii noșiri politici încă 
din 1869, —- dar legea fu răspinsă de Camere. în.1873, — 

„se făceâ după cererea acestei poruncitoare vecine, în mâna 
„căreia 'ne dăduseră, toți și de care ne legase pentru mult .. . timp frica de Rusia, pe la “Orşova şi Predeal. - 

“Se ştie că în Iunie 1875 'se ajunse, . după. doi ani de negocieri, la încheiarea convenției între Monarhie și Ro- mânia. Poate că nu Dumai din, spirit de opoziţie Kogă!- 
| 

') Boerescu, î: c.,p. 467... a a :) Discursuri, II, p. 206 şi urm. Convenţia cornereială din 1875.a Trcunoscut formal dreptul nostru, II! ie 
5) Ibid., p. 269.% ME a 

9) Did p.149 şi urm.'Eră vorba în 1870 și de o legătură la Vul- an, de alta la Palanca sau: Oituz, .: PR - 

  

N A 
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„niceanu'o denunţă în Cameră ca .-un act de abdicate și 
“ca instrumentul viitoarei ruine „economice a. țerii — de o: 
parte, la ei,-eră' clânza riaţiei celei. mai favorizate, iai, 
de alta, Ja noi, un tarif —, pe când rhinistiul Care 0 sem-- 

* mase constată cea mai perlectă egalitate între. ambele: 
 înnalte părţi contractante“; Boerescu mai arătă. că astfel 
se împiedecă înglobarea noastiă întrun tratat al Turciei. 

- Principele însiiși credeă că această. convenţie - cuprinde 
germenele” independenței României“ și. o preţuiă. supt 
acest iaport!,. N IEC N a a Da 
Dar cu atâta Germania ni eră ' satisfăcută. În anuar 

1875 Bisinarck ceruse imperios să se plătească. - defisitiv 
de: România acţionarilor germani” pagubele ce li. se pro- 
duseseră. prin falimentul conaţioiialului său -Strousberg, 

- venit cu cele imai bune recomanuţii din Germania. Și 
el păreă gata câ, de.nu se împlinesc cererile lui, să meargă . 
până la capăt, reclamând 'din. nou intervenţia - Turciei cix 
Putere suzeranăe, Da aa 

„i CAPITOLUL IV, 

Tulburări şi lupte în Bâlcani (1875-6), 
“În 1875 încă, silinţile de a păstră pacea fa “Balcani pe 
care le făceâu deosebitele Puteri niai maiilt sân mâi;paţin . 

„interesate la existența Imperiului Otoman în ' margenile .- 
lui de până atunci fură întrenipte prin neaştepiată și apoi 
îndărătnica răscoală a Bosniei şi Herţegotiiiei. a 
Ea a pornit din. Găiiza iunoj/ 'Herţegovineni câri se: 

  

!) Scrisoarea “din 30 Iunie st. v. 1875 către părintele său, :4us dem 
Leben K6nig Kăris 11, p. 451. Cf. Boerescu, o. e, p. 259, Şi pentru 
P. P. Carp eră „actul cel mai important care S'a făcut d&'1a Unire și dela fundarea dinastiei (Discursuri, 1, p, 84), Y. Şi. Adolt Peer Orientalische Polilik Oesttrreichs,. Prag-Leipzig 1883, pp. 607—10 *) Aus dem Leben Konig Karis, |, pi 411 şi uiri,
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plângeau' de maltratări, de batjocuriri 'aduse persoanei 
lor, de ameninţarea vieţii lor ; pe urmă Sau alcătuit bănde 
venită din deosebite puncie, bande foarte “restrânse în! ce 
privește: nuimărul : câtevă sute de oameni. Unii aveau în 
frunte pe Peco Pavlovici, alţii pe Liubobratici. Săniănău.! 
întru toate cu bandele, contemporane, alcătuite și ele din 

. puţini insurgenți, care se armau aici la noi şi se irimileau 
în Bulgaria. Pe lângăaceştia sa mai âdaus cire: voiă, 
din toate colțurile Europei : luplători 'ocazionali “mânaţi 

„de sentimente romantice, de apetituri revoluţionare, --de' 
dorinţa de a sta în vitrină, cum se întâmplă în cazuri de 
acestea. Precum Garibaldieni au' luptat în Grecia, tot aşă 
idealiști, doritori de. liberarea popoarelor, crescuţi în 'cre- 
zul mazzinian, „roşu“, au alergat din toate părțile Eurăpei, 
şi, iarăşi: ca de obiceiu, au adus mai: multă încurcăiură 
decât folos. Veniau cu; pretenţii și fără cunoştinţa meşte- 
şugului „militar, fără “șefi, fiecare irăgârid în altă parte, — 

„un "desăvârșit has. Se află între aceștia până şi o-domni-" 
şoiră olandeză venită din Bucureşti,“câre, cel puţin, dacă 
n'aveă' talent -militâr deosebit, aducză “bani. Şi eră. acolo - 

„şi viitorul”rege al Serbiei, pe atunti foarte: tânărul prin- 

ai săi, o... 

cipe Petru Caragheorghevici, care trimitea buletine, mai 
„mult sau mai puţin exagerate, despre victorii câștigate de 

“Turcii erau în măsură să” opuie arihate, și armate bune. » Aspectul lor puteă 'să pară 'vidicul turiştilor, prin cindatele îmbrăcăiminţi. ale başbuzuciloi alergaţi la chexhatea Sulta- nului, da „oamebii de meşteșug judecau alifel. Astfel. în 
1874, discutându-se. în prezența cuivă atât de competent, ca' arhbasădoiul Franciei la Pelersburg, Le FI6, generalul . _ 

„de otigine franceză, Jotnini, câre jucase un rol de căpetenie în războiul. Crimeii și care conduceă afacerile militare la Petersburg, afirmă, * după o călătorie în Balcaini 1, că 

  

> Mai 

1) Aus dem Leben K6nig Xaris, 1, p. 373. 

. 

-
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o bună parte din trupele turcești din Europa erau într- adevăr gata să îndeplinească un serviciu militar foarte apreciabil!, ceia ce față de însurgenți, eră absolut ho- 
tărâtor.. Conducătorii 'armâtei . turcești n'au fost, fireşte, ioți la înălțimea. cerută : eră: vremea când. la Constanti- nopol se schimbau conducătorii foarte răpede, pe motive 

- de favoritism, în decăderea ultimă a stăpânirii lui Abdul-. . Aziz, ajuns pe pragul ne uniei. Dar armata lui. Muctar- Paşa învingeă într'un. punct. insurgenții reapăreau într'- 
altul ; eră o întreagă populaţie nemulțumită în părţile a- 

cească,.ele nu aveau importanţă. i i 
„Aceasta a durat aproape un ân și jumătate 2, La înce- 

cestea, și, oricâte biruinţe ar fi putut câștigă armata tur- . 

„Bulul anului 1876 turburările luaseră un caracter. ame- 

“ 

”.. nințător:, ele se prefăcuseră foartă răpede înt'o adevărată . răscoală, inaintea căreia nimeni nu puteă să. scape aco- „Perindu-și ochii cu mânile. Se vedea bine că. întreaga chestiune a Orientului e redeschisă prin această mişcare. Și mişearea a durat, de fapt, cât trebuiă, pănă. co alţi ! factori, cari aveau -lot interesul să intervie și se pregătiau “de multă vreme pentru aceasta, sau înfățișat e “câmpul PD . d : : de luptă. Atunci insurgenții nu mai erau necesari, și la- gărul sa strămutat în Serbia. | Ma Sa O. intrebare ni se pune nouă, .cari nu pe ocupăm de această răscoală decât peniru înrâuririle ci „usupra poli- ticei românești, pentru elementele nouă care se introduc 
A prin ea în polilica ţerii: Cine a pornit mișcarea” În a- parenţă, era o. răscoală „produsă numai „de,. condiţiile locale agrare, fiscale, nenorocite. De sigur că Sârbii de acolo, mai ales cei. creșiini, nu trăiau în condițiile. cele. mai bune, că orice altă administraţie decât cea turcească 

  

2) Jarrive de Constantinople et je dois avouer que les “Tures oat „ une fort belle urmâe „ct trâs bien 6quipâ6; raport din Petersbury al Îui Gheorghe Filipescu, 26 Decembre st. v. 1874. N) "*) Iorga, Istoria Statelor balcanice, p. 293 și urm. 
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ar fi putut să li dea împrejurări mai bune de viaţă, să li cruţe atâtea apăsări: şi atâtea jiguiri: aceasta nu se gândeşte nimeni $'o tăgăduească. Dar- oare în Macedonia. “şi Albania, sau în Tesalia şi Epir, ori în satele creştine ale Tracici, — ca să nu vorbim! de Bulgariy gata să 'se , răscoale, şi această nouă răscoală a lor a şi izbucnit în- - dată după cea din Nord-Vestul -peninsulei,—-oare în toate 
provinciile acelea starea țeranului - creştin eră ea mai bună decât în Bosnia: şi Herţegovina? Cine ar putea spu- ne că da? Eră exact aceiași, —și Turcii aveau niciun fel "de antipatie specială pentru Sârbi; ba din potrivă: “dacă. erau supuși creștini pe cari ei îi favorizau, erau tocmai cei din aceste două provincii, pândite necontenil şi râv- mite de nerăbdarea sârbească, așă de. îndreptăţită.: 
“Totuşi, după o foaie sârbească din 1871, „care ,înşiră datoriile fiscale ale unui Bosniac sau Herţegovinian, ele întreceau orice măsură. .De la: naștere și până la moarte, fiecare locuitor din cele „două “provincii plătiă haraciul, „25 de lei pe an, și așă-numita verghia, de. 46-80 -de lei 

pe casă,—omul întâiu, casa pe urmă. Pentru că, apoi casa „seoteă' fum, trebuiă un impozit asupra. coşurilor, dimariria, "de 10 lei pe an: pentru că în jurul casei omul ave ani- - malele sale domestice de mai multe feluri, natural că pentru fiecare trebuii să plătească deosebit.—o veche da- iină bizantină care trecuse şi-la Slavi.—goștina oilor, in, care se. cuprindeau și caprele: 2 lei, goștina porcilor: 4. Iei, coniţa pentru boi: cai, taci: 6 lei. Apoi Sultana-Valiat, mama lui Abdul-Aziz, aveă nevoile Curţii: sale; deci 10 - ocale de grâu din fiecare casă. Primarul satului, cneazul, cereă și el o dare specia să, cnezia, de doi sfanţi austrieci de casă. Fiindcă se constatase într'un rând un rest în contribuții, pentru acoperirea lui” s'a cerut o dare în acel an, și darea-a rămas și în anii urniători, Pentru că la 1898, sa numit un: reprezintant “creștin orlodox pentru Bosnia și Herţegovina pe lângă Patriarh, 'se mai plăti o 
p-
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taxă de 2 lei turcești și jumătate din fiecare casă, gavria.. IE Impozitele acestea, pe de:altă parte, nu se 'culegeau de-a - dreptul, ci prin anume agenţi, după datini ce se întâlnesc - “în veacul al XVIII-lea și la noi, și pe aceşti agenţi nu: Statul trebuiă să-i întrețină, ci contribuabilii: eră. deci venitul special al strângătorilor de „dări.. Cum cea mai „mare parte, din țeranii aceștia creștini ortodocși n'aveau - pâmântul lor, ci se găsiau pe moșia beiului, 6i trebuiau să-i plătească apoi pentru pâmântul arendat, Beiul însă puteă să nu steie acâsă, ci să ocupe un loc mare în Îm- - părăţie ; deci- el lăsă anume agenţi de încasare, și atunci : “se plăteă și beiului și se plătiă şi agentului, -toţ „de! con-. iribuabil, Cu sistemul acesta se ajungeă la o situație. pe . câre foaia amintită p' exprimă asifel ; „a trebuit să vindem până și la cel din urmă galben din salba fiicelor noastre şi cel: din urmă bâu din curte ca să satisfacem -Yapaci- . tatea Turcilor, şi acum nu ni rămâne decât să părăsim pâmântul strămoșilor: noștri ca 'să ne sustragem unor rele insuporlabile“. ai Ie o -„ Evident că, atunci când -o populație se găsește în acea- "sță stare, ea e matură. pentru răscoală. Cu toale. acestea - experiența întregii desvoltări a legăturilor dintre Imperiul . „iureese şi populaţiile supuse, ca şi exemplul atâtor .altor - populaţii creștine, din: alte/provincii, arată că trebuiă să „se mai producă un:lucri pe lângă acestea. toate pentru „ca să avem O răscoală. Se va zice: acţiunea Serbiei şi . - Muntenegrului, care: de multă vreme puseseră în progra- - mul lor liberarea celor două „ţeri surori“ și care, prin ur- mare, întrebuințau toate mijloacele în sprijinul. tendiţe- lor lor şi “erau foarte bucuroase de aceste 'apăsări; care li: serviau minunat interesele, De la început putem spune că Serbia eră prea slabă, prea nestabilă înăuntru, prea puţin sprijinită din afară. Nu vom zice și: prea mult turburată „de interese. de partid sau de persoane, pentru că nu-erâ acesta cazul; din potrivă, o unitate admirabilă domniă
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încă și în timpul Regenţei pr incipelui Milan, ca și în tim- 
purile glorioase ale lui Mihail. “Totuşi Serbia'eră prea slabă 
"De sigur armata sârbească cumpărase multe puști —aduceă ; 
tocmai! 40.000 din Austria 1, —dar budgetul nu se ridică 
Ja o sumă extraordinar ds mare: vre-o 20 de milioane 
de franci pe an, și, dacă se scădeă din banii ae așlia tri- 
butul, de un: milion și jumătate?, rămâneă fără îndoială o. 
sumă de care. noi astăzi zimbira, de care atunci se zimbiă 
însă mai puţin, fiindcă toate Statele: nu luaseră avântul, 
răzimat pe.o mare desvoltare economică, din timpul nostru. 
Oricum, din budgetul Serbiei o treime eră întrebuințată 
“pentru războiu. Cred că n'a existat o ţară pe lume în care 
“partea prelevată, pentru armată să fie atât de mare faţă 
„le aceia care rămâncă. pentru datoriile păcii și pentru ne- * 

„ voile, atât: de multiple, ale unui Stat în celelalte domenii .. 
ale sale, nornjale. Mai eră un fond: de războiu de trei- 
zeci. de milioaue de care nu se apropiă nimeni, fond nea- 

| tins- încă, din vremea lui Mihail. Şi întreaga națiune sâr- 
bească- nu, cereă decâț sosirea: momentului “când cu toate 
aceste mijloace se va dă lupta cu Turcii. Articole carac- 
teristice, foarte bine scrise, şi din foaia lui Garaşanin, 
conservatorilor, şi din foaia „Unirea“, a liberalilor, cărora, 
li aparțineau regenții Blazhavaț . și Chiar Ristici, şi din 

Neoplanta, nu. făceau „decât să cheme în fiecare zi atenția 
poporului sârbesc: asupra datoriei absolute de a desrobi 

“toate. provinciile nelibere; inclusiv şi pe cele din Austria: 
Ele Sunt scrise cu atât de mare putere de convingere, 
frazele sunt ridicate de un entuziasm atât de înnalt și 
atâţ de sincer, încât, chiar în traducere . şi după trecere 

„de atâta vreme, trezesc şi în sufletul cuivă care, oricâtă 
simpalie ar aveâ pentru cauză sirbească, nu e Însuși: un. 

4 

  

E Raport dir Belarăd, 8720 april BL ERORI 
2) Văcărescu, o. c,, Pp-. 17—8.. . n 

Politica externă a regelui "Carol 1 

„ foaia sârbească din Austria, „Srbschi Narod“, care ieșiă la - 

ENE



"logică ale mazzinianului Rosetti, iar, din când în când, 
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Sârb, adânci vibraţiuni de simpatie; E vremea când „Ro- mânul“ de Ja: noi: trată zilnic teoriile mazziniane, foaia conservatorilor nu. făceă decât să "observe "greşelile: de 

> generale și de un viitor naţional mâi larg!. i La 1870 .se credea că „Serbia, sprijinită: de. Rusia, va: 

„arțicole necompalenle și nesincere vorbiau și de interese 

începe războiul de eliberare. La 10 August 1872, impli-: nind 18 ani, principele : Milan e: declarat jmajor. A fosi atunci la Belgrad 2 o: misiune de la „noi, compusă din Alexandru Orăscu, apoi rector al Universităţii și atunci .. vice-președinte al Senatului, din colonelul -Zefeari şi ma- iorul Filitti, din. doi: consilieri 'comunali „bucureşteni, Ni- colae Racoviţă şi C Racotă, plus o delegaţie severineană. Țarul, pe care Milan îl xvizitase,. trecând ” pe la Giurgiu. pe la Brăila şi Galaţi, primit cu salve de “tunuri 'şi invi- lat a trece irupele noastre în- revistă, în Septembre 1871... “trimesese din parte-i pe prinţul Dolgoruchi, —; care, deşi „aduceă numai o scrisoare, fără însărcinare specială, a. „fost Imat drept un ambasador extraordinar a] Împăratului slav și tratat ca atâre de consuli, pe când populaţia-i ă- ceă demonstraţii mari, dovedind un „adevărat cult reli- gios faţă: de .Rusia şi de Împăratul ei“ «, Na n. acele zile -de mare entuziasm; la toate fereştile se , vedeă chipul principelui încunjurat de inscripții ca acestea: „ Trăiască regele Sârbilor“, „Întindă-se hotarele: iată - ce doresc; toţi Sârbii, din toate ferile“, „Bosnia și “Herţego-" „vina, . Vechea Serbie trebuie să fie ale mele“; pe arcurile! 
ÎN i ana 

. 
. . " 

” . * 1) Ristici Spuneă în April 1871: „Tout Roumain qui attaque, n'im- porte de quelle manitre, le. prince, Charles, fait plus de mal îâ la. Roumanie que ne pourraient le' faire les ennemis cux-mâmes de ce pays“. a E 2 În Septembre 1871, îndeplinește o ultă misiune maiorul Stoilor. *) V. şi Aus dem Leben Xonig Kars, LU, pp. 222, 224, 4) Raport din. Belgrad, 1931 August 1872, 

N
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de triumf Străluciau inscripţii în care se augură o Serbie 
mai mare. Toate Puterile erau uiartore -la aceasta, şi 
„Austria aveă ca reprezintant* pe istoricul -Kâllay, a cărui 
mamă eră Sârboaică şi care pricepeă deci perfect inscrip- 
ţiile. Dar partea mai interesantă a fost că la 'ceremonia 
aceasta au fost invitateaşi toate comunele slave din Aus- N 
tro-Ungaria, — invitate oficial.: Guvernul din Viena a luat 
măsuri ca să nu poată veni nimeni: trecând însă peste toate 
“măsurile luate, oamenii au alergat: au stat la masă împre= - 
ună, au ridicat toasturi : şi nau -uitat „ce: sa spus acolo. 
„Atunci nu eră încă vremea teoriei răsbunării şi pedep-. 
sirii unui mic Stat: necuviincios. din partea unei Mari Pu- 
teri cu predispozițiuni speciale către morala internaţionali. 

„ Omladina, societatea „Tinerimii“, eră slăpână pe spi- 
rite. De ideile ci se ţineă şi lovan Ristici, — cel dîntâiu . 
între regenţi prin influenţa reală ce'o exercită, cel d'în- 
tâiu ca rost militar și înfăţişare fiind Blaznavaţ, colone- 
lul care contribuise. esenţial la stabilirea .pe tron a lui 
Milan, adus însă de Ristici dela Paris ; el spuneă cui 

» voiă să-l asculte, și natural mai mult reprezintânţilor ţe- 
rilor vecine care aveau tot aceleași interese, că idealul! 

„sârbese este câştigarea independenţei faţă de Turci și a- 
dăugirea tuturor provinciilor sud-slave din Austro- Unga- 
ria !. Lumea sa! fost. "deprins. cu limbagiul: acesta. Când 

_" Milan se prezintă la: Livadia, “înnainte de a fi vizitat pe 
Sultan la „Constantinopol, ceia ce eră o' formidabilă ofensă 
pentru Puterea suzerană, Austro- -Ungarii ia luă lucrul întâiu 
cu foarte mare nemulțămire. Ministrul preşedinte la Pesta. 
contele Lânyay, chemă pe. Râllay „pentru raport, dâr, 

„când toți: se âşteptau. la un “mesagiu cominatoriu, agentul * 
consular, întorcându-se, arătă lui Ristici 'că Guvernul său 
mar fi, popus. în. „principiu, la. o creștere „eventuală - -a Ser- 

Yi. şi raportul din Bilgrad 1 13 Octonibre 1872: „de vol un jour. i 
râunies a la Serbie les uncienhes s pro inces qui en fiisaient partie“, ., 
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"biei' prin adăugirea provinciilor: care au afinități: de fasă. 
şi: de. relipie cu' dânsă şi. care sunt supt dominaţia tr= 

-cească, precum Herţegovina. şi: Boshia“ 1, Și cinevă cate. 
eră -acolo face următoarea observaţie :: se” pare "că Aus-- 
iro-Ungaria trebui tratată în felul acesta ca să recu-- 
„noască dreptul elementar al naționalităților autonome din-: 
Balcani. : ÎN e 

„ Totuşi nu Serbia cea slabă este aceia care a provocat: 
răscoula din Bosnia şi: Herţegovina! Star crede atunci că - 
Rusia: Ea a aprobat, firește, mișcarea. În Rusia eră: cfe-. 

2 

n
 

Pali 

dința geierală că inpărăţia urcească “nu durează mult, 
că după câţiva ani ea se.va împărți. Aceasta eră şi pă- 
rereu - lui Jghatiev de la “Consiahtinopol, ' şi: a: făctorilor: 
decizivi la Petersburg; Gorceacov" Și domini, oamenii răz- 

"boiului” Crimeii, cari. reprezintau spiritul revânşei: supt. | 
dânșii Rusia fusese: înlăturată din Marea :Neagră, 'de..la: 

„gurile Dunării, umilită. înnaintea Europei ; ei bine, erâ:. 
.peniru: ei.'o datorie ca înnainte de moartea lor şi acum 
erau oameni. "bătrâni — întreagă această -urhilihță să. fie- 
înlăturată, compensată. prin biruinţă şi revefiirea la ve- 
chea stare de lucruri... i Dă 

» Cu. toate. acestea nu' trebuie să uităm Un lucru: că. în 
"războiul Crimeii; Rusia a fost biruită fiindcă fusese priisă | în ihijlocul unei mişcări de prefacere militară -totălă ; tot așă, la:1876—77, "Țatul Alexandru “al Ilea eră coniră 
unui războiu, oricât. l-ar f cerut panslatiștii, pentru că 

Sf 

. . . 

e N 

„3 Cf. "Teodor Văcărescu, -1. cu pp. 11. şi rr. 41. - | „5 Oh serait tentă de faire Vinduction que, plis on se montre hostile ct portă a nuire a ceite demitre, plus o lui impose des soucis en manifestant'des sympathies 'declarâes pour ses adyersai- "res, mieux on'râussit ă' obliger cette. Monarchie ă se dâpartir de - son systme d'opposition obstinte aux vous et aux aspirations 16- - gitimes des pcuples autonomes de VOrient; raport al- lui Teodor Văcărescu, 1. c, pp. 34, 40, 42; A „-
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Rusia nu eră pregătită!.: Prin. urrhare ma putut - să -vie 
nici. de. acolo răscoala din Balcani: "Turcia însăși înlesnise- 

„ Yăscoala pentru că. teoriile pabislamice, de antagonism | 
„ Țaţă de creştini, de. reunire supt sceptrul Padișahului a 
„tututor credincioșilor religiei lui Mohammed, din Indii, 
până în Peninsula "Balcanică, eră manifestată cu.zgom ot: 
la Constâhtinopol, şi, “deci, atacată cu patimă la Belgrad?. 
Și poate, că, tot auzind de teorii de acestea, „Turcii“” din 

„cele două provincii -au' început să trateze pe ţeranii lot 
mai rău decât înnainte ; chiar între orășenii musulmani şi 

“creştini relaţiile. nu mai erau ca pe vrerantri, şi pe 'stra- 
dele. din Saraievo: sau! întâmplat pe 1 la 1875— 6 conflicte: 

- armate. . -- 

Dar cine a provocat înnainte” de toate răscoala s—cum o: 
spuntau tare, dela început, “Turcii3, — a fost: Austria, 

Amintim întâia că. ŞI. războiul Crimeii. a fost provocat. 
fără: îndoială de diplomaţia austriacă. Sfidarea . pe care 

firea brutală a lui Mencicov a. 'adiresat-o Turcilor, pentru 
ca. diplomaţia . engleză şi franceză de la Constantinopol să. 

dea acesteia sfatul de. a rezistă, nu e, oricât sâr crede: 
de: obiceiu, motivul determinat. Sa 

_” Am arătat aiurea că demonstraţia: rusească răspundeă. 
unei ; : demonstraţii austriece, mai,veche cu. câtevă luni. 
când contele de Leiningen prezintă ultimatul care impu-- 

» meă Porții. să înceteze expediţia contra Muntenegrului *. 

Şi nu eră un capriciu în această trimitere a aghiotan- 

) jtistharek 'o bscăză, dar er de părere că nu trebuie” jignite 
sestimentele poporulii rus; Quinezu, Lettre din pâysah du Dahnbe; 

- Paris 1878, p. 66. V. şi Memoriile lui - Nelidov,:în Revue. des deus 
„mondes, anul 1915, 3 (analiză critică în „Bulletin de Linstitut pour- 
Y'6tude de VEurope sud-orientale“ „ anul 1916, n-l pe Iulic-Septembr 6)- 
2) Ziarul „Unirea“(Iedinstvo) din Belgrad, 19 Maiu 1871, 

3) Beer, o. c., p. 615. o , . 

i Analele Academiei Române, XV, p. 833 şi urm. 

” 

4
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a substitui influenţei ruseşti asupra Slavilor de Sud 'influ- 
enţa imperială creştină din Apus. Scoasă din Germania, 

„în ajun de a fi scoasă din Italia, unde presimţiă - că nu 
va puteă să rămiie, Ausiria își rezervase pentru dânsa: 
Peninsula Balcanică; având atâţia Slavi la ea acasă, se. Jândiă că ar fi cp putință „să-și adauge și pe Slavii din 
“Furcia. Și. la 1876 aceiași “ideie reapare la diplomaţia . - 

— d a“ .. . * , . vieneză: oare nu sar putea căpătă Slavii din Sud reînnoind . 
politica dela 1853* o 

Pentru aceasla sau întrebuințat, întâiu. faţă de Serbia 
toate amabilităţile. Principele Milan "fu. îndemnat, prin 
Ristici, în primăvara” anului 1873, să facă şi călătoria la 
Viena, după” cea de la Livadia: și înnaintea. celei de. la! 
Constantinopol!. EI plecă în ziua de 24 August cu vâpo-, 
rul austriac, pretextând dorinţa de a vedeă Expoziţia; 
după o frumoasă primire în Capitala austriacă — Împăratul 

„îl-căută la otel fără a-l găsi, — Milan se înfundă pe luni 
„de zile: în. plăcerile, de mult dorite, ale Parisului. „Am 

tului imperial la Constantinopol: eră planul austriac de | 

fost primit“, spunea Mesagiul — redactat după căderea lui - 
Ristici, silit a plecă supt cuvâni de malversaţii, — „de toată 

„lumea cu o mare distincție și mai ales de Maiestatea Sa 
Împăratul Austriei, rege al Ungariei“,— Prezidentul 'Repu- 
blicei franceze, cu „cordiăla lui recepție“, venina în al 

“doilea rând. numai. Prezintarea la Constantinopol nu mai 
aveă' astfel, în .Maiu 1874, caracterul unui act, datorit, de. 
omagiu. “Turcia refuză, în schimb, Mali-Zvornic, fortăreața 
«e hotar pentru care se negociă de mult, oprindu-se câtva 
limp, ca mijloc de presiune, tributul sârbesc, şi aceasta 
în vremea. când presa naționalistă strigă Principelui: „nu 
la Stambul, ci în: Bosnia şi: Herţegovina“. 

  

. 

? Râllay- se'făcă a recomandă vizita prealabilă a Suveranului ; se.. ? obiectă reaua sănătate a “Principelui, lipsa de bani. Ambasadorul „ turcesc la Viena fi rechemat, : n ,
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Dar cea mai vădit sinceră prietenie. caracterizează pri- 
mirea lui Milan la București, pe unde se întoarse.. Princi- 

-. pele. Carol îi ieşi întru întâmpinare până la Giurgiu, deși 
nu pentru a-l conduce și primi la Cotroceni; la gara din | 
Bucureşti aşteptă Lascăr Catargi, ruda după mamă a 
stăpânitorului Serbiei; la: o revistă generalul Florascu-i 

"prezintă trupele, și regimentul. 6 de infanterie fu dăruil 
oaspetelui. Totuși o vădită rezervă, comandată şi de doliul 

- din cauza morţii Principesei Maria, domnește, cu prilejul 
acestei vizite, din partea Curţii: la Cotroceni Milan prân- 
zeşte numai în familie ?. De şi noul conducător al politicei 

- sârbeşti, Marinovici, se ârătă, mai rece: faţă de România, 
* poporul nu cruţă- niciun semn de manifestare a unei căl- 
duroase.. prietenii, și Milan, primind pe “Agentul nostru 
în noua-i uniformă de colonel român, îl Yeţinei la masă 
cu vorbele: £„între fraţi nu se refuză“2. cu Tacrimile 
in ochi, el ridică un toast în româneşte, iremurându-i 
glasul, pentru Domnul şi Doamna României. „Domnule 
Agent“, spuneă el, „dacă 'se aruncă o privire retrospee- 
tivă asupra istoriei celor două ţeri, se vede că n'au fost 

„niciodată în războiu, că, din potrivă, cea mai desăvârșită 
armonie a domnit îiulre aceste două popoare, şi eu sunt 
fericit să constat că: astăzi aceasta. a devenit o francă şi: 
cordială : prietenie: sunt fericit și mândru de primirea ce 
an! găsit la voi, şi sunt iarăşi mândru că apar în această 
„uniformă  înnaintea reprezintantului nobilului mieu frate, ' 
principele Carol. Reînnoiesc cu acest prilej pulțămirile 

” mele cele mai călduroase pentru Suveranul vosiru şi strig“ 

  

1 Aas dem Leben Kâniy Karis, II, pp. 371 —6. 
2) Entre frăres cela ne sc refuse pas; rapori din 2 lunie 1874. 
*) Monsieur Pigent! Si Pon jette un: coup docil râtrospectif sur 

Yhistoire des deux pays, on voit qwi'ils mont jamuis ât6 en guerre, 
„_qwau contraire la plus parfaite harmonie a regne entre . ces deus 

perpleş, et je suis heureux de constater quaujour hui cela est 
- devenu une tranche et cordiale amiti€. Je suis heureux et fier de 

. 

=
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— de aici în românește —: Să trăiască bunul mieu frate” „Principele Carol! Să irăiască: Elisaveta Doamna ! Să iră- iască România: - e „Nu știu zău ce am vorbit“, adăugiă el> „dar ce-ştiu 
ă -este că nu aș.găsi niciodată cuvinte. pentru a exprimă ce 
simte - inima mea: pentru nobilul și cavalerescul “vostru 
prinț şi acel înger de. bunătate, principesa Elisaveta. Îmi "xoiu aminti până la ultima suflare de bunătatea: ce mi-au arătat-olf,. SN i 
„Ministerul însă. era filo-austriac, și. Andrâssy. ştiă să-l înțreţie în acește dispoziţii. La 28. Iunie 1974 seara, Milan plecă deci din nou spre Viena, cu... acceleratul 'Goncţiunea “cu Căile Ferate, Ungare. se făcuse de curând, .- “și acesta era ca un semn: nou de prietenie faţă de acești 

vecini ?), având cu el şi pe primul ministru, Prin Capitala 
" “austriacă el. mergeă la! băi în Apus. E adevărat: -că, la . 

! , 

PI N 

„Paecueil que 'jai trouv6 chez "vous, ct je suis €galement ficr ae "paraitre dans 'cet uniforme devant le reprâsentant de mon noble "îrăre le prince Charles, Je râităre ă, cette occasion de nouveau mes “remerciemenis les plus chaleureux "pour votre souverain, et m'6crie „ete. ! i E a 1) Quand le prince Milan porta en langue roumaine les toasts î “notre Souverain ct ă notre gracicuse-Souveraine; il avait les larmes _. "aus yeux etil Gtait tellement €motionn€ que sa voix tremblait: „Monsieur Stourdza, je ne sais trop, ă la v6rit6, comment j'ai parle, . "mais ce que je sais, c'est que je ne trouverais 'jamais les paroles “pour. pouvoir rendra ce que mon cour: ressent pour. votre noble et „chevaieresque prince ct cet ange de bont6, la princesse Elisabeth, Je me rappellerai jusquă- mon dernier soupir 'leurs bont6s pour moi; . ibid.—Vidov-Dan spuneă, la îi diaiu, că „recunoştinţa -Sâr-, bilor pentru această primire. va îrăl totdeauna în inimile noastre şi -e1 va fi un izvor de respect. durabil pentru fraţii noștri, Românii“, Foaia, [stoc îndemaă să se caute viitorul, nu la Paris, Londra şi “Berlin,.ci „la Bucuraşti, la- Cetinie, la Atena și la Târnova (sic)“. 2) Din călătoria pentru sănătate, întreprinsă: în Iulie, părechea prin- “ciară română reveniă: în Septembre 1874 pe la Braşov, unde se fă -cuse joncţiunea noastră, . . .. ei Di 
IA
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» întoarcere, după ședințe scandaloase ale Scupştinei,:Marin-- 
covici trebui să lase puterea, în “Novembre, unui Mihis= 

*teriu compus'din :elemente deosebite, dar „de coloare cam. 
roşie“. Însă Austria ştii să provoace, în Ianuar 1875,. 
intervenţia -Rusiei: pentru înlăturarea “acestor oameni pe-- 
riculoși 'şi readuicerea lui Maiincovici, care oferiă garanţii 
de liniște, 'şi, 'pe când Cabinetul din Petersburg “ameninţă 

LI . De. . se ad în. a. a . „_pSă fie asigurat prin garanții serioase, căti, în caz conirar, 
sar vedeă silit să avizeze la mijloace potrivite a salvgardă: 

- interesele” supușilor săi în această țară care nu mai ins-- 
piră -aceiaşi încredere. ca în trecut“. Şi-în acel moment 
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“niimbi „să lase. Serbia soartei sale“, cel din Viena cereă-, 7 

“Milan se rugă „foarte 'umil“ 'să i 'se dea şi lui un tratat. - 
- dă comerț: i se va comunică (fera iconnatire) al Jui după 

bătător. la'ochi între 'tratamentnl Sârbilor şi al „Românilor.. 
Ajunserăin atât de supuși faţă "de 'toate interesele Monar-- 

ce se va :mântui cel cu România,:— fi răspunsul. 

- Până în acest moment deciziv fusese însă un contrast 

hiei vecine, încât nu eră niciun moliv decât doar temerea: . „za o _ pa. As . , N A o. og be "de oiice creștere sau înălțare a României ca să nu fim 

7 ajutaţi în toate cererile noastre, cele vechi, atât de drepte: 
şi atât de reduse : 'dreptul de'a se zice ::România: nu 
Principatele-Unite:moldo-valahe, cererea de a se.bate'ba-: 
nii cu efigia Domnului, de a se fixăglinia de demarcaţie; -. 

"cu Turcia: pe thalwegul Dunării, nu pe malul stâng, cum. 

„viitorul :Mare-Vizir, în 1874, la Petersburg, faţă de Gheor-- 

„cereau Turcii, de a scăpă de jurisdicţia consulară, de a: 
aveă' dreptul să trimitem agenţi -ai noştri, recunoscuţi, nu - 
ca „străini de distincţiune“ —, cum cobsimați Chiamil-Pașa,. 

ghe “Filipescu, primit de» Țar ca: „trimes al Principelui 
Carol“, — ci ca adevăraţi agenţi diplomatici în Capitalele- 
europene, şi încă vre-o 'câtevă. Declarasem formal că ne: 

. dezinteresăm de soarta. Românilor. din Monarhia austro=- 
ungară. Fusese apoi vorba de un tratat de comerţ : l-am. 

,
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încheiat; cum sa văzut, cu toată combaterea aprinsă a | opoziţiei. a SE 
"la schimb, Serbia“ sfidase la fiecare moment Austro-Un- 
garia, și Austro-Ungaria se pierduse, în declarații de sim-.. 
patie, întovărășite de dovezi reale, faţă de Sârbi. Evident 
că situaţia de bogăţie a Serbiei nu se puteă asemănă cu: 
a noastră : Serbia sa uimit când a văzut reușita unui îm- * prumut românesc intern de 75 de milioane. Cultura noas=- 
ră, mai. înnaintată, deschidea debușeuri. mult mâi largi 
pentru industria austro-ungară decât a Serbiei ; noi -du- 
ceam până la gurile Dunării, pe când -Serbia aveă o parte relativ mică din malul dunărean! Ar fi trebuit deci ca, și - dacă n'ar. fi fost toale acele declaraţii ale noastre. de prie- 
lenie și oferte de colaborare politică. să avem un fel de 
prioritate în tratamentul amical. Şi aceasta nu se întâmplă 
de loc. Când. ni sa propus un tratat de comerț, același. 
tratat de- comerţ sa propus și Sârbilor, combătut și acolo 
de opoziţie :cu aceleași argumente ca acelea întrebuințate 
la Bucureşti ; când ni sa acordat suprimarea jurisdicțiunii 
consulare, același lucru s'a acordat şi Sârbilor, şi așă mai - ; «leparte, Iar şicanele care ni se făceau nouă, lor nu li;se Tăceau..:Să fi venit la noi de „Zece Maiu“ -reprezintanți ai 
comunelor “româneşti -din Ardeal, invitaţi prin : chemare .. 

- specială din partea. Statului român, şi sar fi văzut atunci „ce felicitare pentru, serbări ni-ar fi irimes. Andrâssy dela „Pesta Sa aa 

Și de ce această curtenire a Sârbilor? Fiindcă. Sârbii trebuiau câștigați în vederea inaintării: Austriei. către Sa- 
donic, Austria avusese "neplăceri! în regiunea: dalmatină : se răsculaseră locuitorii, susținuți de Muntenegreni, ocu- - . pând o bucată de. vreme: acel colţ sudic al Dalmației. Cu multă 'greutate răscoala: a fost potolită, după câtevă luni, “Acum însă, când Serbia fusese compromisă și nu se ară- tă totuşi destul de dosilă, se încercă alt plan slav în Ba]- 

i)
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„cani. Croaţii erau îndemnați, spre marea indignare a Sâr--. 
ilor, a reclamă pentru ei Bosnia şi Herţegovina. Şi tânărul: - 

Împărat Francisc-losif, om foarte simpalic, a “fost sfătuit: .. 
să facă o călătorie în Dalmația. | sa trimes. principelui: „Muntenegrului invitaţia de a se întâlni cu Împăratul, acelui 
principe “care trebuiă mai curând | pedepsit pentru: atitu- 
dinea faţă. de răscoală. Principele Nichita, care în toamna 
anului 1874 provocase pe Turci “pentru. uciderea câtorvă: 
din supuşii săi, la Podgoriţa, şi cedase: numai înnaintea: 
Puterilor, se duse cu inima frântă înnaintea aceluia al că- 

'rui rost în Dalmația se gâciă foarte bine. EI veniă :ca să. 
popularizeze figura și politica sa. în acele părţi și ca să. 
pregătească populaţia: vecină cu ideia că mai este un Împă- 
rat. Împăratul de la Petersburg e departe, cel de la Con- 

„stabtinopol cârmuieşte Tău ; acesta însă este aproape şi 
bun, el vine zimbind la toată lumea, făgăduind tot ce vo-: 
iește cinevă, şi cevă mai mult: el poale fi deci Suveranul 
chemat al Slavilor de Sud ; el singur e în stare a creă o. “ Iugoslavie. Foaia. „Istoc“ scriă, la 6 Novembre 1874, după „Politic“, că planul austriac e să fundeze o secuhdo-geni-. . tură austriacă, unind Serbia, Bosnia şi Herţegovina într'o- regalitate iugoslavă supt sceptrul unui arhiduce din Casa de Habsburg și dând Rusiei, cu care se făcuse o înțelegere: secretă din prilejul vizitelor dintre Împărați, alt regat bal-- „canic de mâna a, doua, în Bulgaria. . : Da 
Ailan disolvasc-abiă Scupștina, întâiul cas de acest fei ;. partidele din Serbia sc sfâșiau sălbatec, „presa“, spune un martor, „ajunsese a fi un adevărat scandal, toate partidele: injurându-se cu: o vehemență nemaipomenită și înti“un limbagiu desgustător, guvernamentalii poreclind pe âdver-... - sarii lor asasini, comunarzi şi pelrolişti, ceilalți, la rândul: lor,. poreclind pe oamenii de Stat. [duşmani]: trădători, vânduți străinilor“ Se vorbiă de Republică, de aducereii prinţului Nichita, de cererea unui Caimacam, de ]a Stam-- bul.'Serbia eră. în' ultimul „grad -de decădere. Milan, ne-!- 

LI . a 4 
4
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= putându-se însură în Rusia—se vorbise şi de fiica duce 
„ui. Petru de Oldenburg—, fu redus să facă o căsătorie 'de 

inimă, luânti pe Natalia Cheşcu,-a.cării mamă eră născută 
“Sturdza, tatăl fiind și el dintr'o familie moldovenească din 
Basarabia, în momentul chiar când Îtpăratul austriae ple- 
că. la'2 April 1875, din Viena, prin Trieste, spre Dalmația. 

„dilan nu - fusese chemat, iar principele muntenegrean 
făceă un simplu act de vasalitate. Fu primit însă” „ca. un 
Suveran“, muzica oferindu-i „arii şlave. Se spunea așă de 

"serios că Austria, şi Rusia chiar, vreau să-l așeze la. Bel- 
grad, încât foaia: oficioasă din Cetinie trebui să deă, în 
Iunie, un comunicat, insistând: asupra vechii prietenii, ne- 
cesare şi astăzi, între dinastiile ' Petrovici și Obrenavici - 
şi amintind că rapsozii încep cântecele lor cu pomenirea 
amândurora. O împăcare trebuia să i se acorde lui -Milan 
mai târziu, numai în Iulie. prin “venirea-noului Agent aus- 
“Ariac, contele Wrede, ca'o garanţie. Şi se făci așa încât 
“căsătoria lui Milan fu încheiată, în August, la Viena. . | 

Iar toată” atenţia, toate măgulirile erau în acest ceas pen- 
tru România. Agentului dela Belgrad, A. Sturdza, care, după 
ordinul Principelui,. alergase la Caitaro. Împăratul si spu- 
sese, la cea d'intâiu vedere : „Dar noi suntem vechi! cu- 
noștințe;' îmi aduc aminte foarie bine (parfailement) de 
d-ia; nu numai de numele d-tale, dar și de: persoană“, Prin- 

„cipele. Principesa, țara. să împărtăşiau” de laudele puterni- 
«cului vecin, care adăugiă: „Sunt foarte mulțumit de Romănia. 
Mergeţi pe calea cea bună, și stabilitatea pe: care.o datoriţi 
Prinicipelui va fi totdeauna cea mai sigură garanţie, de pro- 
gres. Aveţi oameni în- adevăr capabili: Avem multe afaceri 
între cele două .țeri, dar suni asigurat acuma. Sunt foarte 
simțitor la. ațenția principelui României,: și-i mulţămese. 
“Te. însărcinez cu coimplimentele mele pentru dânsul. Mi-a 
fost deosebit de plăcut. să te: revăd însărcinat cu această. 
misiune“. În schimb, Serbia eră căinață :. „Merge rău în 

„Serbia. Scupştina e compusă din oametii isnoranţi. Serbia: 
4 

*
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n'are oameni.“ Muntenegrul aveă şi el trecere : „Sunt foarte mulțămit de prinţul Muntenegrului. S'a purtat întradevăr foarte bine. E om' de treabă. Generalul din Dalmația, - Rodich, asigura: pe trimes că „impărațul doreşte să-l aibă = . totdeauna lângă dânsul“, La.masă, în această strălucită adunare. Sturdza eră la dreapta Suveranului și auzi 'din "gura lui. „lucrari încântătoare şi, pline de entuziasm“, că- pătând şi asigurarea că e „Perfect informat“ asupra lu- _“crurilor din Belgrad. Numai. a doua oară: el trebui să-și „cedeze locul. trecând |a stânga Monarhului, principelui Nichita, dar, şi așă, aceiaşi favoare se revărsă asupra lui. La plecare, Agentul fu apoi chemat.pe vaporul „Fantaisie“ 'şi admiră de acolo „priveliştea - iluminaţiei, acu: munţii în flăcări, fortul San-Giovanni arzând în focuri bengale, cu cifra Împăratului. desfăcându-se pe slânci, pe când alte fo- : curi plecau: de pe. corăbiile de războiu și mii de scântei - Ticăriau pe. bărcile pescarilor.* Ea 
Actul eră așă de serios. încât. Ungurii atacau DB: co- “mandantul slav. al Dalmației și cereau să se. scoată de acolo unii generali croaţi, iar. Slavii din Spalato insultau pe. binefăcătorul oraşului, podestatul Bajamonte, nunraj peniru că nu eră de rasa lor? 

e 

  

1) Mais nous sommes des anciennes connaissances ; je -me rap- pelle parfaitement de vous: pas seulemenţ de votre. nom, mais aussi. de votre personne. Je:suis tis content de la Roumanie. Vous marchez dans une bonne voie, ct la stabilită que vous devez au. Prince sera toujours le Plus sâr garant du progrts.: Vous avez. dos - homes vraiement capahles. Nous avons beaucoup d'afTaireg cutre les deux, pays, mais je suis rassurâ a present. Cela va mal en Serbie. La Souptschina esi composâe d'hommes isnorants. La Serbie n'a „pas d'hommes. Je suis fort content du prince du: Montân&gro. Il. „est vraiment tr&s bien conduit. C'est un homme... Je suis bien sensibile ă Pattention du prince de Roumabie ; je Pen remercic, je „Yous „charge de mes amiti6s pour lui. Il mia ât6 particulizrement agrâable de vous revoir charg6 'de cette inission. Raport din: 10 * 
* Raport al lui Sturdza din 820 linie 1875, ci i
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“Nu e curios că, atunci când a izbucnit răscoala, “toţi 

fugarii nu se duceau în Serbia, ci în Dalmația? Că între 

cei mai zeloși consuli cari, au venit 'cu propuneri . de 
mediaţie a fost consulul austriac, că generalul Rodich a 

apărut ca “mijlocitor și că trinitatea curopeană de la care 
răsculații așteptau îmbunătăţirea soartei lor eră alcătuită 

„din Austria, Rusia și Prusia? Rusia, înțelegem de ce; Prusia. 
din cauza prestigiului victoriilor dela 1870—1; în rândul 
“întâiu' însă, Austria. Locul de unde pornesc. instrucțiile 

- pentru comisiunea consulilor e Viena. E adevărat că răs- 

"culaţii nu se preă dădeau! după diplomaţie, ci spuneau: 

. continue, să le accentueze, eră Austria. , 

Că erau la mijloc înteţiri şi interese austriace, de aceasta | 
nu' se îndoiă nimeni, și la Belgrad, când Principele plecă 

“la Viena pentru căsătoria sa, lucrul. fu luat în nume de - 

rău, — „pentru că aici se crede“, spune Agentul nostru, 

„în general că Austria e autoarea intrigilor din Hertego- 

vina sau că încearcă să profite -din ele:“. -: Ă 
Când a fost vorba de reforme în Turcia, Ianatiev sa 

dat puţintel la o parte, cei de: la Viena fiind şi prietenii 

"» răsculaților, „dar și prietenii 'Turcilor,- La propunerea re- 
“ formelor, dibaciul Andrâssy a icşit în frunte: Turcii crezură 

că eludează astfel de presiuni prin măsuri speciale: amnistie, 

“ reforme, făgăduieli de ordine în administrație, de func- 
ționari oneșii, cari vor respectă averea creștinului, ON0ă-. 

rea creștinului, viaţa creștinului, - — transformare - subită 

i Y 

  

noi suntem luptători, lucrurile diplomatice nu le înţelegem: - 

_- ni pare-rău, dar nu le. putem înţelege; ele sunt mult mai 
- presus de mintea noastră, Așă încât negociaţiile acestea' 

mau adus la niciun capăt; dar cine aveă interes. să le 

» Ici on croit gâneralement que PAutriche est la 2uteur; des me- . 

nees de Herzegovine ou qu elle cherche ă en profiter“ telegrama 
din 3 Iunie & 1875. .
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şi miraculoasă, ca: în toate. hatișerifurile pe care le-a da Turcia de ieri şi cea de azi. 
_Eră însă prea târziu. . a Se În Decembre,. sau făgăduit chiar măsuri, generale 'de _xeforme pentru. toată - Împărăția. Andrâss continuă să aibă însă şi: mai departe conducerea întregii acţiuni diplo- . natice, pe care el n'o credea osândită Ia stârpiciune.: Şi Serbiei i se cerea, în. această lună a lui Decembre - 

Anul Nou pe ministrul de Externe şi chiar pe, aghjotantul prințului, — să adere la declaraţia „Turciei că lasă afa-. 

1875 — Agentul ausiro-ungar reluzând să primească de - 

cerea, mult discutată, - a prelungirii Căilor Ferate :- în sama Vienei!; ..:.,.: 
„» Din ce în ce mai mult Viena căută astfel să dea impresia 

. 

că Turcia e: lucru austriac, cură lucru austriac“ era chestia - lugoslaviei, şi lucru aproape austriac, în' orientarea: po- liticei sale externe, şi România 2, Austro-Ungaria aveă evi- „dent interes să existe turburări în “Peninsula ' Balcanică. 
bolnavi faţă” de Turcia, în credința că agonizanta se duce,. a . pa _ 

- aa d 1 
incepuse acum să umble prin saltare, — cum se întâmplă. 

Deci Monarhia, care fusese o admirabilă îngtijitoare de 

; “Totuşi, în părerile multora'Rusia ar fi :uneltit dtoate,. ea - ar fi pregătit toate, ea ar fi tras, la ceasul ci, cortina re- prezintaţiei sângeroase. Şi nu lipsesc nici '„dovezile“, mai - târzii, desigur, dar și mai vechi, lucruri scrise, mărturisiri - metăgăduite, care, ar arătă că atunci, la 1876-—7, “Ţarul a , avut nevoie de un războiu în „Baleani?,..Şi. se invoacă | 

N 

"acel testainent al lui Peiru-Cel-Mare, pe care-l ştie toată 

  

1) Raport din 24:Decembre 1879. ... : *) Cf, şi Iorga, st. Statelor balcanice, p. 29 și urm. RI ) V. destăinuirile broșurii Les'responsabilites, de Giacometti, re-” zumate în Bamberg, Geschichte'ier orientalischen Angelegenheit în 

; 

colecţia Oncken,'p. 429 şi urm. — Nelidov declară actele” falsificate (v. „Bulletin“, £ c., p. 144). „ î 

7
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lumea, căci: numai. de istorici se - ascunde, și o întreagă! 
tradiţie. de intrigi la Constantinopol, de . înteţiri .fntr&: 
creştinii din Balcani, de agitare a idealului ortodoxiei bi- 
ruitoare şi răsplătitoare asupra păgânilor, de atexitihi ori- 
unde a fost cu putință —, până la aceia, și până: astăzi 
dureroasă pentru. noi, a Basarabiei. i: 

Dar, dacă Ruşii au provocat toate lucrurile acestea, din 
„Bosnia și Herţegovina, din Serbia, din "Bulgaria, se pune 
întrebarea: de ce au zăbovit așă de mult cu intervenţia 
lor? De ce.au recomandat României, în 1874, liniştea şi. . 
aşteptarea, de ce-au stăruit în Serbia să se înlăture liberalii 
radicali, 'pricinuitori de, tulburări? De ce și la. începutul 
anului 1877, cum vom vedeă, ei au întrebuințat toate mij- 
Joacele spre a împiedecă războiul, consimţiid la conferinţa 
-din . Constantinopol, stăpânită “de reprezintantul Angliei, , 
care urmă în Pâninsula Balcanică o polilică total deosebită 
de idealul“ Rusiei? De :ce au tolerat, un timp, Consti-. 
tuţia lui Midhat-Pașa, reorganizarea iluzionistă: a Turciai, 
care, înlăturând pentru totdeauna, în intenţia autorilor a- 
celui -act, orice intervenţie :a Puterilor europene, îi joviă 
întâiu pe vechii: râvnitori ai Împărăției de Răsărit? De ce 
după aceasta au continuat negociăţii, evident zădarnice, | 
din Januar şi până în Mart, şi de ce san lăsăt Ruşii aşă 
de. greu la pornirea războiului? - | a 

“De „sigur Rusia nu eră pregătită imilitar, căci nu tot- 
deauna militarii ştiu ce pregătesc diplomaţii, dar diplomaţii 
irebuie să “ştie situaţia 'unei armate:pe care vor trebui lâ 
aiume monient. so : întrebuințeze. Dar “pregălirea di 
1876. nu eră :totuşi. așă de slabă, încât "Țarul să îngăduie 
a se jerifi supt ochii săi, odată cu creștinătatea balcanică, 
şi putinţa lui de a ajunge lu 'Constantinopol, pe spinarea 
şi în dauna aceleia. - So 

“Şi aceasta nu este o pledoarie pentru teoria că Rusia; 
în 1876, ar fi fost absolut dezinteresată față de lucrurile 
balcanice. De loc. Un popor poate :să aibă o tradiţie po- 

i e
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litică veche și, cu toate acestea, situaţia lui internă. sau. deosebite. împrejurări ale vieții lui, dinnăuntru ori din a-- fară, să-l împiedece de a reprezintă această tradiţie. Omul. 
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de Stat .e dator să-și rezerve momentul când-va prezintă . 
lumii, prin intervenţia diplomatică sau militară, necesitatea pentru. desvoltarea țerii pe care'o conduce a reluării unei anumite tradiţii. A spune că Rusia în 18767 r'a fost fac- torul. care a stârnil tarburările balcanice, nu înseamnă a spune că ea părăsise atunci icate amintirile sale din secolul al XVIII-lea, că se lepădase de o conştiinţă politică, îndrep- lățită sau ba, “dar de care eră cuprinsă sufletește, adânc, cea mai mare parte. din locuitorii Imperiului. Voim să spunem numai că în 1875—6' altul a avut interes să por-" 

arătând și de ce-l avuse, să vedem acuma care a fost atitudinea. Rusiei . dela 1874 înnainte, față de problema balcanică.  , 

4 - „.N'avem tot materialul diplomatie care. :ar trebui, -dar, din fericire, este atâta încât să ni putem da sama de starea „adevărată. a lucrurilor şi să tragem o încheiere dreaptă in-.ce privește . atitudinea. Rusiei în anii aceștia de criză... Dacă. am porni încă dela 1871, ar trebui.să afirmăm un lucru: în doctrina de echilibru europeân, războiul dela 1870—1 trebuiă să aibă consecinţe; nu numai pentru Ger- mania, care sa înălțat, Sa organizat și a crescut, nu nu-. mai pentru Franţa; care a scăzut: şi a pierdut şi. nu nu- „mai: pentru Italia, care sa folosit 'de Împrejurări ca să capete Capitala ei naturală şi istorică, Roma,: dar şi peniru alte Puteri, și în special peritru "celelalte două “Împărăţii, „care nu luptaseră. După această doctrină, urmă ca şi Austria - să capete cevă, și lot așă urmă să capete şi Rusia. 
! 

Poliiica externă a regelui Carol ] 

:- cutare. sau cutare din dorinţile 'sale, în care va aminti - 

- 

;. nească războiul și că din nevoia aceluia sa pornit întra-. 1- devăr războiul -în Balcani. , E | + Dovedind, mai sus, că: Austria avuse acest interes şi
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Am văzut ce doriă și speră: Asiria și Rusia, tot după 

această doctrină, aveă dreptul la compensaţiuni. Ce e drept; 

ea înlăturase clauza tratatului din Paris care nu-i. dădeă 

voie, să aibă 0 marină militară în: Marea Neagră. Turcii 

"au suspinat, dar nu sau putut. împotrivi. Mai târziu doar, 

„. Aarif-Pașa, ministru "de: Externe, spuncă, — pretinzând că 

Sar. fi. călcat încă un punct al tratatului din Paris, acela 

care -nu. hi-ar fi dat nouă' voie a face: convenții comer- 

ciale—cam. aşă, într'o' notă: către Puteri: „la 1871 sa dus 

=
 

un punct: al tratatului, acum se duce al doilea; în' curând „. 

nu-xa mai rămăneă nimic: din tot actul, și o. să vie vre- 

mea de „vă veţi da samă cu “toții ce ruină va face în lume 

dispariţia tratatului din Paris“. Şi Sârbii răspundeau ime- 

diat, într” una: din foile lor: cu tratatul din Paris tot acâlo” 

veţi, âjurige —mai curând - sau maitârziu. -: 
BD 

Prin urmare căpătase Rusia cevă ca satistacţie. imediată 

şi momentană, dar între organizarea pulernicului Imperiu 

al, Europei centrale: şi. între înlăturarea: unci clauze a tră- 

tatului din Paris, care constituiă mai mult o umilință de 

„ formă decât o. situaţie de fapt, nu eră echivalență; „echi- 

librul deocamdată cam şchiopătă, piciorul. din. partea 

Rusiei. fiind remarcabil: mai scurt. decât cel .din partea 

Germanici. Şi, deci, se va zice, Rusia trebui să caute î în 

Peninsula Balcanică alte compensații. po i 

Nu. vom pretinde că nu ţintiă într acolo “gândul. oame- 

„Bilor conducători la” Petersburg în 1875—76, cari, — am 

şi spus-0,— erau încă învinşii dela 1856. Numai cât -erau 

"unii factori cari împiedecau. această Rusie, doritoare de . 

compensaţii şi setoasă. d6.răsbunare; de ai interveni ca 

factor. d&. turburări: în Balcani, cu hotărîrea-.de a căpăta 

aici „dreptul“ ei faţă de. noua situaţie din Europa. -Unul - 

- din aceşti factori eră Bismarek.. Bismarck nu este numai 

_biruitorul diplomatic dela 1870—71, ci cel mei meșter 

dintre oamenii. cari au ştiut vre-odată să tragă consecinţe 

dintr'o mare victorie, întrebuințând. toate > mijlo: cele ener-
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giei celei mai lipsite de-scrupul, celei mai cinice, .ale bru- ialității celei: mai răspicale . şi, în același timp, faţă de anumiţi oameni din- anume țeri. în anumite împrejurări, - : mijloacele celei mai fine diplomaţii italiene'a Renaşterii machiavelice. A izbutit să împace ; în folosul Germaniei “antagonisme care ţineau de secole și care păreau cu ne- putință de înlăturat; a izbutit 'să facă un mănunchiu: din noua sa Germanie și din două State: mari vecine, în care existau sentimente de antipatie împotriva ei, din. ioate, timpurile sau numâăi din timpuri niai nouă; le-a silit pe „aceste Puteri să-și părăsească toate, tradiţiile -pentru -a adoptă, ani întregi, o atitudine care cră absolut contrară intereselor lor, dar care serviă în chipul cel mai strălucit interesele germane. Invocând principiul. ordinii publice,şi * „sociale, necesitatea : pentru Suverani de'-a-și ţineă bine coreanele, primejdia maselor populare, care, necontenit frământate de agitatori socialişti, puteau să' dărâme TOs- “turile de 'până” atunci .într'o lume prea veche, exploa- iând frica de ce e noua Ausiriei și frica de revoluţie, -de viața nemulțămită. a popoarelor, care domina în 'Rusia, - exploatind aceste sentimente. fundamentale la unii și. la alții. Cancelariul german a ajuns să unească. pe cei'trei | Impărați. chiar înnainte de forma solemnă diplomatică, care, cuuri știm, a durat multă : vreme după războiul din 1877 şi a reușit să-i ție necontenit într'o „acţiune comună; Împărații, ca atari, trebuie să se sprijine. Franţa deja 1871 - însemnă: Comuna, deșteptarea patimilor mari și grozave “ale mulțimilor, anarhia: deslănţuită; cine nu vrea să vadă . sepetându-se lucrurile” acestea, Doamne ferește, în alte eri, p'are decât să sprijine pe Germania, singura în şiare: 4 dă Europei o poliţie xde fultură;, nu de incultură;, cum 
'€ cea rusească, prin urmare forma cea. mai civilizată a poliției de Stat. e. e a 

- Şi Rusia a căzut în cursă cu toată greulațea naivităţii ei enorme. 

4, . 

, - o. 

r
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“Totuşi, când, în 1871, după zvonul de abdicare 'al Prin- 
cipelui Carol, Austria propuse. „pentru a. ni fi. plăcută“, 

la - Constantiriopol, ca. și aiurea, schimbarea Constituţiei 

românești, cauză: a tuturor. turburărilor, și ânume printr'o 

- conferinţă -curopeană, generalul Ignatiev protestă, arătând 
că Rusia nare absolut nimica face în schimbările inte- 

rioare pe care-i plăceă României să „le facă în legile sau 

“în instituţiile sale” ?). a 
Şi altă dată. constatăm în acest acord ruso-austriac, de- 
terminat 'de motive. interne, o- divergență. Între alte pla- 

muri de a 'reformă Orientul după interesele Austro-Un- 
gariei, Andrâssy a avut. tot în 1871, pe acela, extraordinar, 
de a preface Turcia într'o confederație ca a Germabiei, 

precedată de o incorporaţie militară și politică.: Guveraul 
român — Lascar Catargi fiind preşedinte 'de Consiliu și 

„Costaforu ministru: de - Afaceri Străine,—informat, de'şi in- 
„7 complect, „se felicită de o măsură care e de natură să 
- me fortifice reciproc şi să cimenteze alianța noastră“, do- 

rind numai:ca' din confederație să fie înlăturată Grecia, 
„care nu pricinuiește decât supărări . și încurcături Tur- 

ciei“?). „Aceasta înseamnă“, răspundeă' însă Agentul ro- : 
mân, generalul Ioan Ghica, „a șterge România ca, na- 

s N 3 

1) „La Russie n'avait absolument rien ă voir dans les changements 
interieurs. qu'il plaisait ă la Roumanie de faire dans ses lois ou 
dans ses institutions“; raport din Constantinopol al lui Sirat, 25 
April 1871. Pe acel timp „instrucţiile Prusiei şi Austriei“ — spunea 
ministrul gernian acolo, Keyserling, — „ch privire la afacerile Ro- 
mâniti erau aproape identice“. Iar Elliot, reprezintantul Angliei, eră 

de părere că Unirea şi prințul străin erau acte de toleranţă, iar nu 
de. drept public, (ibid.) ” 

--% Quiil meite ile ministre des ; Atiires  Ftrangăres ottomaa) de 

câte Grăce, qui ne cause que des ennuis et ecmbarras ă la Turquie... 

Nous ne pouvons que nous făliciter d'une mesure de nature ă nous :: 
fortifier Teciproguemeut «pt A cimenter notre alliance“; Înstracţii 

_ către generalul. loan Ghica, Agent la Constantinopol, & 31 Octombre 
st. v. 1872. .
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țiune 1)“. Se credeă întâiu că Germania susțineă pe supt mână „ridiculul și odiosul” proiect al acestei confederaţii 
balcanice. prin contopirea cu Turcia, Sultanul redevenind 
astfel vechiul Împărat bizantin peste provincii: cu șefi - hi N . .? . Li - . - . , . . - Ă autonomi, onoraţi şi. nuli. Proiectul căză: acei cari-l ză- - 
dărniciră — eră vorba iarăşi de o conferinţă curopeană 
are să-l ratifice după primirea părţilor contractante —, tură Ignatiev, de Vogiic, ambasador al Franciei, și chiar: ministrul Germaniei 2). Încă de la 7 Novembre, revenind, 
Ministeriul român ăspingeă ideia de a face din ţară Ba- 
varia românească a unei Prusii turcești şi-şi arătă „in- „dignarea faţă de'o propunere care nu tindeă la altceva decât la anularea fiinţei noastre politice“. Serbia, de alt- 
fel, arătase aceiași opoziţie, spuind răspicat că-i e “ştiută 

_. A Mi 
“E înt”adevăr interesantă situația pe'care 0 avea Rusia 

“la 1874. Ce credeau oamenii ei. politici atunci despre lu- 

“ matic austriac a intenţiilor. ei poate fi în unele. es 
puţin neexactă și de aceia e bine să se ica informaţiile 

„cerurile din Răsărit, o ştim_toarte bine, din rapoartele pe care le trimeteă din. Petersburg Gheorghe Filipescu, po- - menite şi mai sus. El căută o descoperire .de intenţii: oricefni sar jii spus la Viena despre planurile” Rusiei, atâta înțelegeam și noi că traducerea în limbagiu dplo- ” 
uri 

incredere al Principelui-Carol,. Da ă 
Filipescu a fost foarte bine :primit de Țar, care sa de- 

de la insăși originea lor. De aici misiunea acestui om de | 

  

1) Raport din 15 Novembre: > 
*), Raport al aceluiaşi genctal Ghica, din 18 Novembre. ''oemai a- lunci Poarta  căută să împiedece baterea monedei româneşti la “Bruxelles fără „marque de vassolage“. (ibid. =. 
%) Raport din Belgrad, 21 Novermbre 1872. Dar Serbia primiă dis- "euția asupra unei noi buze de legătură, Vizirul dezaprobă deci pe ministrul de Externe. E -
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clarat „încântat, că-l revedei, a manifestat durerea sa: pen- 
iru incetarea. din viaţă a fiicei Principelui - României . Și. “ 

= erătântu-și mulţămirea pentru lucrurile din țară, a adăugat - 
* doar: atâta: „De Pr inț şi de Guvern. navem să ne plân- 

- gem; dar sunt oameni la voi cari aul uitat sângele! pe 
care. l-ăm vărsat pentru această ţară și că datorii . Ru- 
siei „ceia ce sunteți“. Atunci, natural, mandatarul.. Prin- 

"cipelui a- dat anume explicațiuni : sa dus vremea lui . 
- Cuza: DU, se mai sprijină la Bucureşti propaganda. po- 
-Jonă ; acum sunt g garanţii de ordine în România ; există 
Români pbine- -cugetători, „bien pensants“, “un Ie] "de or- - 
_iodoxie politică, „care „exclude liberalismul cu pretenţii | 
și: sgomotos. Şi atunci "Țarul a adus: „Sunt încântat de a” 
“sigurările. pe care mi le daţi; ordinea şi stabilitatea. suni 
indispensa abile, țerii d-voastră, Spuneţi Principelui că-i port. 
ca şi. României, un mare interesi*, Iar: Filipescu rugă 

“pe Țar să continue a ocroti” această tară. 
Și nu trebuie să ne mirăm de. ionul acesta când! î a 

"propiem -de. limhagiul (inut la Cattaro, în. 1875, de Impă- 
ratul, Francise-losi[ ; doar nu eo mare deosebire îulre . 
atestatul unuia și atestatul celuilali : acelaşi - cezarism, la 
Petersburg c ca și la Viena, de o parte, ca. şi de cealaltă. 

“Numai cât Împăratul Austriei nu puleă. să  voriie ască de 
. 

-- 5 „le suis enchante (charme) de vous revoir... Les alfaires vont 
mievx chez vous. IPailleurt, «du Prince et du Gouvernement ! nous 

ek avons pas ă nous piaindre, mais ii y a des hommes chez vous qui „ont oubli€ [le] sang quc nous uvous vers€ pour ce pays et que vous 
" devez ă [la] Russie, ce que vous âtes. Je suis content! (charm6) des 
+ declarations et des-assurances cute vous me faites au nom du Prince. 
L'ordre et la stabilit6 sont indispensibleş Atout pays qui veut vivre. 
Dites ă Monseigneur duc je lui porte beaucoup. dinterât, ainsi quă.. 
votre piys — Votre Majest€ peut tout .pour nous!.. [ appuya 
encore sur la nâcessite de. maintenir Vordre ă i interiezur du pays$.: 
repourtele lui Filipescu” din Pa 9 i APE sg74   

5 Mau î Malu, 

- . 
1 - . . , - Lă
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dela Dunăre. .'-: Sa Ra a 
E În: afară de. conversaţia pe care a avut-o Trimisul ro- 
mân' cu Țarul însuși; el a înai vorbii însă cu 0,persoană 
care, date fiind împrejurările, eră mult mai “interesantă. 

“Filipescu a. trebuit să se ducă şi la şetul Departamen- 
tului. Asiatic, care Departament. întradevăr în. procediările 

sângele soldaţilor 'săi vărsat pentru libertăţile Românilor 

sale, şi-a meritat cu prisos.numele,. ._. „i 
"In momentul acela șeful eră Stremoncov, care a vorbit . 
cu multă: francheți despre degringolada turcească: „Cre: n 
dinţa-mea indistructibilă este că în.Balcani se :petrece: o 
“degringoladă, turcească: Lucrul 'se isprăvește repede. Ro: 

“ mânia poate să conteze pe sprijinul” Rusiei când. se vor - 
întâmplă lucrurile “acelea: Văzând; probabil, în fisura 
reprezintantului românesc o oarecare neîncredere, deter- 
„minată! de'.cine “ştie 'ce amintiri, bănuieli -ori “influenţe; „zisul Stremoncov făcă o comparaţie foarte potrivită : „Ştiu: 
„la cete gândești: că noi suntem ca acela: care îrigraşă 
curcanul ca să-l taie: te asigur că nu e adevărată. . , 
„Cea mai mâre nenorocire pentru: Russia; spunea el niai 
departe, ar: fi să anexeze o provincie ; ea ar “fi distrusă: . 
„Cirie ar' îndrăzni în Rusia :să iea- responsabilitatea unei: 
acțiuni. atât de” fatale Imperiului, cum ar fi o anexar622: 
Diplomaţii sunt, se ştie, puţin auguri, fiind. deprinși, când : 

„ îac anume declaraţii, să nu râdă. „În ccia- ce privește 
" România, ea.a fost totdeauna din partea Rusiei obiectul unei bunăvoinţi dezinteresate?“. Şi aşă mai departe. -. 

. 

  

') On a dit quc la Russie engraissc ses 'dindons pour en faire une meilleure bouchte. L'histoire est 1ă pour prouver. que les Occasions mont:point manquc ă la Russio pour realiser de :pareilles ambitioas, mais'la: Russie pa jamais cu semblables intentions. . . si "% Toute ausmentation de -territoire ne pouirait qw'âtre fatale ă Empire. Aucun gouvernement 'oserait 'en. assumer la responsa- > Bilit€... Pour, ce qui est de la Roumanie, elle a toujours. Bt6 de lh part de'la Russie i'objet d'une bienveillaace desinttressce. .. e 

,
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Dar deocamdată Jomini, care: fusese prin. Turcia în 
- timpul din urmă, recomandă "Românilor „puţină mode- 
raţie“. „Faceţi ca Germania“, spunecă;in!sfârşit șeful Depar- 
tamentului Asiatic: „cea mai bună politică e. a ști cineva. 

În primăvara anului 1876 (April), apoi, când se tăct la 
noi, după. rezultatul alegerilor pentru Senat, o schimbare. “ 
de guvern, numindu-se un Ministeriu din care făceă'parte. 
Ion Brătianu (la. Finanţe), dar .prezidenţia eră a consev- 
-vatorului Manolachi Costachi și Externele le ţineă Kogăl-- 
piceanu, ministrul rus al Afacerilor. Streine, încântat - că 
radicalii n'au izbutit deplin, -aprobă călduros politica. de 
pace a noului guvern!,. | ) - Se 

Este în aceste. declaraţii cevă.din dcţiunea diplomatică. 
„a unui Stat care ar vrea să aibă un conflict în Balcani 
„alunci-? Cred că nu. Nu e absolut nimic 'care să ne facă. 
“a crede aceasta, ..... ae 

să aștepte!“ . - a 

Cine. ave însă de vorbit neapărat, oricât ar îi fost de - 
„mare nepregătirea, de adâncă neînțelegerea între Siveran 
şi supușii săi, cari găsiau că. „mai la urmă, Cneazul nare 
mai multă minte. decât dânşii“, oricât de puternică presiu- 

“nea din pâriea vechilor dușmani, ca şi din a prietenilor 
constanţi, eră Serbia. . De 

__“Slabul Ministeriu'Stoian Ristici-Gruici, format în 1875, fă - 
concediat, cum se ştie, prin apariţia, în“ ziua de 5 Oc- 

N 

„tombre 1876, a lui Milan în Scupșlina nouă, şi înlocuit 7. 
printr'un Ministeriu, de pregătire, al “lui Calievici. În Mari 

- 1876, avură. loc apoi la Belgrad furioase demonstraţii supi 
tereștile, Agenţiei austriace, La 26 Maiu se încheie trata- 
tivele cu Muntenegrul! Îndată ce veni din Constantinopol 
vestea că Sultanul” Abdul-Aziz sa „sinucis“ și că „naţio-:. 

r 

' 
, DV. şi mai departe: | , 

| 
-
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analiștii turci au venit la Guvern, se'puteă : prevedsă:. ce . 
eră să se petreacă în Belgrad. Explicaţiilor cerute în nu- 
„mele noului Sultan Murad, la 9 lunie, li se răspunse, lu:29 
ale lunii, de noul Ministeriu, format la sfârşitul lui April, 

= şi care cuprindcă pe lovan Ristici la Externe, prih cere- 
„Tea formală de cesiune a Bosniei şi Herfogovinei. Aceasta 
însemnă însă războiul!. - 

- Şi vom vedeă în. cele ce urmează ' că războiul, fericit 
pentru Muntenegreni, dovedi reaua pregăţire. a Serbiei. Și 
“puterea militară reală : a dușmanului: ei: turcesc. Până: 
toamnă, când trebui să se ceară, prin. mijlocirea Europei. 
un armistițiu, pentu care Tarcii . puneau : condiţii. grele, , 

„a fost o serie de nesuccese, din ce în ce: mai grave, pi | 
„ce valea Timocului, a Moravei : “fură năvălite de nizami 
şi de grozavii bașbuzuci?. A 
“Faţă de această stare de jicruri şi de atinostera euro-.: 

peană care o încunjură, sentimentele principelui Carol nu . 
„erau de sigur singurele determinante, dar ele oferiau un 
mare interes. Le putem cunoaște, nu numai din atitudinea 
lui de” până'acum faţă de Serbia, dar și din declaraţii for- 
male. care vin din' parte-i. În Novembre 1872, primind pe 

„noul consul sârbesc; Carol I-iu î își arătă dorinţa ca „Româ- 
"nia și Serbia să se întărească _milităreşte pentru a-și face 
înriurirea valabilă la soluţia chestiei 'orientale 2“. | 
"Să vedem. însă deocamdată dacă o colaboraţie a noa- 

“stră cu Sârbii în războiul câre neapărat trebuiă să se des- 
chidă împotrivă Turcilor, axoganţi pe cât erau de incapabili, . . 

_-puteă fi pusă Ia cale-ori ba. Căci,-de: dorit, ea trebuiă să 
fie € fără îndoială dorită, —fiind cu "mult mai preferabil ca 

Pusia să vadă lucrurile din Balcani i hotărâte de Statele . 
4 

TR aport din Petersburg, 18 Apa 1876. . . 
2) Beer, o. c, p. 637 şi urm, ; Iorga,” Istoria Statelor balcanice, pp. 

309—L. 
5 Aus dem Leben Kânig Karis, n, p: 293,
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creştine de. acolo. decât .să trebuiască, precum :a' fost.la 1877, să intervie. trupele ei pentru; a 'salvă pe unul,—Ser- bia,—de .o ruină: totală, și a sili “pe celalt —România — xăci de Grecia, asigurată de graţia continuă a Europei, nu poate fi: vorba,-— să iasă: din amorjeala unei îndelungate aşteptări. o i Pa . La 1875 — Memoriile sale- ni-o spun ——, deşi nu mai ve- " deă un aliat: posibil în 'Serbia- decăzută 1, principele eră hotărât să ceară. „a se: lrage o linie de hotar politic, foarte lămurit; între sun: Imperiu . rebel la orice reformă:. și un-tânăr. Stat. care a dat Europei în acești din urmă anj: „, garanţii reale“. Prin urmare încă de atunci visul, pe care-l “urmăriă "de multă, vreme al unei desfaceri legale înnainte de „desfacerea materială. a României de Imperiul Otoman, visul acesta căpătă din: ce în ce .conțururi, el-primiă forme „. mai .hotărite, . 
“Consacrând „Cea. mai mare atenţie. lucruriloi. de peste Dunăre“, Carol I: doriă a. teritoriul. Greciei. să fie sporit pentru “a scăpă, cum: spuneă, această nenorocită ţară de: greutăţile -sale' interne... a Sa 

» clar, în ce priveşte. Serbia, la 12 lunie 1876, înnainte de întâlnirea: celor doi Împărați, al - Rusiei și al Austriei, la „Reichstadt și. de hotărârile luate. de dânșii:cu privire; la 

, 

soarta Orientului, hotărâri care sau știut, precis, mai târziu * numai, prințul scriă : „Du se mai poate evită. războiul, şi urările mele cele: mai. arzătoare însoțesc: pe Sârbi. Noi . „căutăm să. păstrăm: neutralitatea cât mai mult timp. po- sibil, până. se vor lămuri lucrurile 2*!- Şi națural că nu se puleă cere ainui principe întemeietor al unei dinastii să deă -: "cl îndemnuri peniru.o acţiune înnainte ca oarecare sigu- , PR - ARE: a . - Pee: . . PR ranță de reuşita acestei acţiuni să nu se impule spiritelor. 
. i . 

  

. Y d Ibid, p.309, 
-:2);Der Krieg ist nicht melr zu'.vermeiden, “und , meine lieissen ' Wânsche begleiten die Serben. Wir suchen unsere Neutralităt se- | „Jange wie măglich îu bewabren“ ; v, ibid, UL, la început. ' 

N
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n Acum'să venim la cellalt factor, țara, adecă, hine înțeles, 
țara politică, clasa dominantă, împărțită: şi acum, cu aceiaşi, 

„invidie şi ură, în două partide : Roșii şi Albii, ireconciliabile. 
Din nenorocire. și unora și altora li lipsiă. nu numai cu- 

-noştința împrejurărilor. din țară : ce suntem. și ce putenr 
noi, dar și cunoştinţa lucrurilor de prin. prejur : cine sunt 
vecinii: noştri, ce vor, ce pot.ei, ce simt pentru: noi şice.. -. 
sunt gata,. ce suni în stare să. ni dea. Educaţia noastră na- 

” ţională eră absolut insuficientă. -Şi -eră ceva şi -- mai: rău 
decât atâta: dacă oamenii cari conduceau țara atunci eruu 
„serioşi, gata de muncă şi de jertfă, dacă ştiinţa lor în ge- 
nere și știința lor politică în special eran mai adânci decât 

„media generală de astăzi, fiind: ei oameni în stare, să.steă: 
alături de oricine din. orice ţară "în schimbul 'de- vedeti! o... .. a [YI “A - », - . politice, ca unii ce invăţaseră în cele mai bune școli stră- 
„ine, franceze în cea mai mare parte, dar şi elveţiene, ger- 
mane, eră și un mare defect tocmai în această educaţie: | 
ea nu se făcuse pe baza cunoștinței realităților naţionale, 
așă încât căpeteniile României nu cunoșteau” trecâtul: ei 
și nu-şi dădeau pe deplin seamă de aspiraţiile :ce o însu- 
ilețiau. „Desţeraţi“, depayss. ei aveau să lucreze; în mo- 
mebte decisive,: cu cantităţi care trebuiau ştiute: cu o 
preciziune matemătică: absolută. “Trăiau în iluzia că noi. 
suntem numai urmaşii lui Traian, pe când cei de peste 
Dunăre ar fi nişte bieţi Slavi, şi ei erau dispuși, şi din. 
„acest punct de vedere, la izolare și 'dezinteresare în marea. 
luptă care “se vă începe, cuprinzând într'îisa și problema 

„torim și nouă ' înșine şi Puterilor garante“, 

vieţii noastre viitoare. : . ” a 
“Camera din 1875 spuneă astfel, la+27 Novembre, prin- 

cipelui 'ceia. ce urniează : „pozițiunea noastră ni permite 
a păstră o.strictă neutralitate fără să uităm ceia ce da- 

Cum să-şi închipue cineva că, atunci când lumea se arun-: 
că furioasă după interesele ci, ea se va opri peâtru. a for- 

"mă un tribunal de arbitri ori a, alcătui un cuib de “mătasă, 

* Da
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spânzurat întrun vârf de paltin ca să se așeze acolo Româ- nia neutrală? A apelă la filantropia oamenilor în astfel de împrejurări este a urmări un sentiment total neexistent. Cel: mult dacă se mai adăugiau la aceasta „urări călduroase "și sincere pentru anieliorarea. soarici, populațiilor creștine de peste. Dunăre“ şi se relevau, şters, „aspiraţiunile legi- time. ale României“, — toate, lucruri fără contur și absolut imponderabile i... e a „. Aceasta -dră Camera, Din partea lui, Senatul'.vorbiă ast: fel Domnitorului, trei zile: mai târziu : „În faţa. evenimen- telor ce se peirec în țerile de peste Dunăre, ţara are voinţa statornică de a: stărui în poziţiunea sa de nentralitate, de “a continuă în pace opera sade organizare” și dea. com- plecta mijloacele sale de apărare 2, Da s-a. 

„Venim la acţiunea. Guvernului. Încă ae la 4116 januar 1876 se adresează de Ministeriul Lascăr Catargi către Agen- ţii României o. circulară: a cării tendință o vom apreciă, după ce vom cită părţi mai: imporiarite dintr'însa. Circu- lara începe prin a spune că „Guvernul român a avutun! interes“ — natural, adăugim noi, și puternic, — „pentu - cauza creștinilor răsculați în Balcaniă, Totuși „a, păstrat...) „cca mai strictă neutralitate“. * - Turcii continuă însă o atitudine. de suspeclare faţă de” acest Guvern: amic ; ei „îi atribuie conivențe cu 'țerile în "stare de insurecţiune şi cu alte jeri care ar fi dispuse să “Impte alături decele d'iniâiu +. Prin urmare, deioare, ce ! au apărut pe Dunăre monitoarele turcești — ambasadorul “turcesc la Viena prgtestă împotriva acestei aserţiuni și fă- - ceă să se, observe că Dunărea e înghețată și că prin urmare 

  

1) Vezi şi D.A. Sturdza, Domnia 'regeini Carol 1,1, București 1906. p.73. Ii > Ibidp. 4 3 E | 3) „Lui aftribuant des connivences avee les pays insurgâs ct autres | qui. seraient” disposts î combattre ă cât6 des premiers.i 

7 e E ” 4 
. 

2 a " 
5 

    

 



A = 
7 

+TURBURĂRI ŞI LOFTE IN BALCANI 7 141 
  

monitoarele n'au putut să se : înfăţişeze: înnointea oraşelor." 
“româneşti de pe. malul stâng —şi fiindcă, pe de altă parte, 

trape turceşti. în număr. mare; se strânseseră la Vidin, cu . 
intenţia de a .ocupă: Calafatul, — cum Sa spus mai. târziu 

și din izvor. oficial, — Guvernul românesc, „din. prudență 

și precauțiune 2% „trebuie să facă preparative militare ; căci, 
continuă nota, „dacă neutralitaea, conșervată până: în acest 
moment, ar fi amenințată, fie prin acte de agresiune. din 

partea Turciei, fie prin intervenţia altei. ;Puteşi care ar voi» “ 
indiferent î în; ce scop, să ocupe Homânia, datoria sa faţă 

de -țară nu i-ar permite, Guvernului să rămâie spectator 

impasibil **, Şi, cu ur simţ de deninilate ' care „face -bine 
inimilor noastre, se. continuă mai, departe așă.:: „a fost o 

“4 
2 

vreme: când “țara noastră eră câmp deschis al luptelor și 

bătătiilor, dar acest câmp a fost pentru totdeauna . închis 
prin garanţia colectivă a Puterilor mari *. Prin tratatul din 

Paris, adăugiă însă cu naivitate nota, România a devenit 

„nestrăbătută de acţiunea pe rând predomnitoare . a dife- 
ritelor Puteri”, „un pays impenetrable â. Vaction tour î â tour 

" pr&dominante des, differenies Puișsances trangăres.ă * i 

Şi aici. veniă momentul să -se afirme, intrun sens. de- 
osebit de. felul; cum consideră legăturile noastre; ieu. „dânsa 

- însăși Poarta Oiomană, să se afirme, zicem,;. tradiționala 
noastră libertate, autonomia, suveranitatea naţională în - 
interior, dreptul de a ui 'cârmui lucrurile noastre -și: de a 
pregăti viitorul nostru, aşa” cum il înţelegem. Este, într un 

* 

3 
3 „Par pradente ci precaution.* DR : . 

*) „Car, si la ncutraiit€ quil a conservee jusqu'en ce moment ve- 
nait a tre menacee; soit par des actes d'agression de. la part de la 

„ "Turquie, soit par Pintervention d'uzae autre Puissance, qui voudrait, 
_ dang n'importe qucl but, occuper la „Roumanie, son ' devoir cnvers 

le pays n€.lui permethr ait pas de rester spectateur impassible.. N 
„21 fut un temps: oi 'notre:pays 6iait un Champ, „ouvert ă ces 

Jattes et batailles, mais ce champ a-€t€ î jamais ferme par la -ga- 
_rantie collective des! grandes Pulssances,“... -. - 

7
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"fel, un act îndrăzneţ acesta, şi vom vedeă ce răsunet, ce | rezistență şi ce amenințări din unele “părți, ce batjocuri „din „alte; Părţi, a trezit în Europa. „Despărțită - de: Turcia „Şi. nefăcând de loc parte integrantă din Imperiul Otoman, „Precum Sublimei Porţi” îi place să pretindă, această țară a noastră.a rămas neutră. Europa! nu ignorează: că Ro- | mânia ma fost nici cucerită, nici părăsită la discrețiuneu Turcilor, Precum Sublima Poartă a voit să facă-ă se crede. Puindu-se odinioară subt protecţia -Imperiului Otoman, eu 

în carne. De ce nu sa făcut din. ea o' Belgie, 'care. să fi fost „un adevărat bulevard, un Stat puternic și. complect. independent: 2*9 a e a : Ă „Se mai dădeau pe lângă aceasta insirucții Agenţilor de a observă atitudinea deosebitelor Puteri în cazul când Turcia ar..peri în luptă cu insurgenții : „viendrait ă succomber "dans la lutte. avec: les! population chrâtiennes 'de son Empire“, „Angajamentele pe care România le âveă. faţă” de Turcia n'ar mai -puteă să subsiste atunci față de alt „Stat care ar fi. chemat să înlochiască pe “cel d'intâiu cin 
-) nS6parte de la Turquie et ne faisant nullement partic intâgrante . de !Empire Oitoman, ainsi que la Sublime. Porte Se platt ă le pr&- „tendre, notre pays est rest neutre... L'Europe n'ienore pas que”lu „Roumanie n'a ete, ni conquise, ni abandonnce ă la discrâtion de-l ““Purquie, comme Ja Sublime Porte a voulu „le faire croire. En --se. placant jadis sous la protection de VYEmpire Ottoman, elle n'a jamais " entendu Yenoncer ă sa souverainete, PE : | 2Un vrai boulevard, un Etat fort et corăplătement indepeadant.« „2 „Sans „toutefois que les engagements, que la Roumanie avait ea- vers la Turquie. puissent subsister 'envers tel. autre Etat qui : serait - appel& î remplacer le premier.“ ÎI a e 

N
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i Prin urmare aciim se dă tribut pentru Sultân, prin: i anga: 
- jamenţe personale faţă de dânsul, dar, dacă Sultanul dis- 

pare, independenţa „Belgiei Orientului“ intervine, neapărat, i 

E totuşi o eventualitate care ar puteă să facă. așă -că 
Guvernul român să părăsească linia de: conduită de, până 
acum, Vreau să vorbesc în cazul când o. „Putere oarecare 
sar hotări-să intervie direct în „conflictul existând - între 

Turcia şi provinciile. Imperiului său și 'ar încercă pentru 
acest scop să facă a trece oştirea sa, prin România fără 

consimţimântul nostru şi călcând art. 27 din lratatul dela 

Paris. În acest caz, este datoria noastră ca, protestând î în 
chipul cel mai formal,'să luăm armele pentru a face să 

se respecte neutralitatea noastră şi șă împiedecăm.pe 
beligeranţi. de a pătrunde pe teritoriul nostru!.. Iar, dacă 

ar fi să izbucnească războiul „universal,.—idcie de care se 
apărau cu toții, știind cum! izbutiseră să poală scăpă la 

1870 de războiul rusesc în Balcani, ei bine, atunci „Ro- 
mânia” xa fi gata să primească orice concurs i sar cere. 

„ |de Puteri şi să coopereze cu armatele aliate, cu. condi- 

țiunea. expresă, ca Puterile să garanteze , integritatea . teri- 

toxiului său. și toate drepturile sale seculare“?, 
„ Înţeleger : războiul diplomâtic e dus astfel, înnainte 
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Iu) „Lya cepeădant. une “Gventiralită qui poutrait faire depar tir 
le Gouvernement roumain de la ligne de conduite qu'il 'a, suivic”: 

jusqu'ă ce jour..Je veux parler du cas oi une Puissance quclcoaqu 6 
se dâciderait ă intervenir directement dans le conflit existant entre 

“la Turquie et les provinces de son Empire et essayerait.ă cette îin 

ă faire passer son armtc'ă trav crs la Roumanie, sans notre consen- 
tement et en violant article 27 du traite de Paris. Dans 'ce cas” i 
est de notre devoir, tout cn protestant'de la manitre la plus formelle, 
de prendre les armes pour faire respecter sa ncutralit6 ct empecher : 
les belligârants de penâirer sur notre ter itoire,“ | 

5, „Sera prât. d'accepter tout concours qui lui sera demandă! par 
les Puissances cet de 'cooptrer avec les armâes allites, ă la conditiori 

" exprasse que ces Puissances garantissent.ă la Roumanie Lintegrite 
de son tezritoire et tous ses droits s&culaires.“ 

-
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de toate: împotriva Turciei, mii ales î În prevederea cazului . că ea sar sfărâmă, La Viena li: sa şi „pus, de Agentul nostru Turcilor, cu o cruzime! ce nu eră în obiceiul nostru, ce se va întâmplă în Cizul unui altfel de războiu.. [ s'a - | declarat lui Arif-Paşa, care: protestase împotriva tonului, de: o: dușmănie de neașteptat, care domniă i in actul acestă, î menit a-f comunicat tuturora : nu Voim- să mai lăsăm ca... țara noastră să fie teritoriu: de ocupăţie sau de trecere ; și, dacă: principele: nostru a dat câtevă! scrisori la: mâna Sultanului, e un lucru vechiu, neconirasemnat de Guvern, | " prin urmare anticonstituțional, și, chiar dacă ar fi consti- | „tuțional; s'a schimbat situaţia, așă că  Îndatorirea de odi- nioară sa isprăvit, ă - " România aveă acolo: pe: Costaforu, un ministru nervos, | năcăjit împotriva! notei, pe care. po: găsiă bună, ci: prea A provoc ătoare, şi, cum: se: întâmplă în totdeauna, nu apără cineva o cauză cu'o Învierșunare mai mare! faţă de alţii decât când e furios că e pus să o reprezinte: Vom bate deci monedă, vom da „decoraţii. aceasta fiind în Constitu-” “ţie; nu suntem supușii. Porţei, de : aceia nu'ne vom „Te voltă“, căci 'ur fi'a ne confundă cu ceilalți, şi, dacă Yoiți să ne: ocupați, apoi Romanii și lot au fost siliţi până întru sfârşit. să părăsească: „această ţară. a, Daciei, dar încă d-voastră ? „1 sa urât! şi lumii şi văzduhurilor tot auzind razele nouslre, şi, de aș avea pulere, aș plăti “mari. râ- compense tuturor jurnalelor ca să nu mai poinenească. - de noi şi de drepturile noastre, nici laude să ni deie, ci să tacă toți ca morm ântul, și numai Iaptele. noastre să varbească!. E ” | | Dar. această parte privitoare la Turcia supăr ao mulţi--.- me de lume. Supări, în rândul întâiu, pe Anglia. Ea eră: furioasă că ne amestecăm, în momentul tocmai când cu nu ştia ce > mijloace să „mai întrebuiaţeze pentru a  împie- 
. 

Ă 

E . 
5 Raport din 23 lanuar 1876. Ei DN E Na
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decă o conflagrație în Orient; când se uita cu cea mai mare atenţie ca'nu cumvă să se niişte Serbia şi Munte negrul și când de sigur aveă ochii destul de'buni pentru a prinde că oameni, muniții şi tot ce mai trebuie pleacă de la Viena. - E Tae Aa ae „* Eram sfătuiţi să lăsăm lucrurile” cum - sunt, să nu :ne priniejduim începând 0 politică nonă, să nu. căutăm a slăbi “Turcia. pentru că, dacă până acum: un oarecare in- leres unglezesc s'a oprit asupra noastră, eră fiindcă făceam "parte! din Turcia, si se adăugia : existenţa d-voastră; după. ce: vă' veţi desface de “Turcia, nu ne priveşte, câtuşi : da puţin. , Sie Pe Da e ..: | 
. , - Pa d „7 E DC . Dar în nota -dela 4-Ianuar 1876 nu era.numgi intenția. da a se asigură România faţă de Turcia şi de a se. exercită o ușoară, presiune în momentele de cele mai mari greutăți ale ei, prevăzându-se cazil când toate” silințile oamenilor. "de Stat conservativi n'ar putea împiedecâ .un cataclism. “Eră “şi “intenţia de a se amenință - Rusia, în cazul când cu ar voi săintervie în rosturile balcanice, Aceasta este Pu- „terea care sar puteă substitui în: drepturile Turciei ȘI pe. care România nu înțelegeă să o primească atunci câtuşi „de "puţin îi. această calitate, Și, când se spune că, de ar. încercă vre-o. Putere a trece fără consimţimântul pe care România arătă foarte bine că nu l-ar da, pe ieritoriul ci, „se va opune rezistenţa armată, iar, fiind: vorba de: războiul general, că ea ela dispoziţia Puterilor care ar apăra trată- tul din Paris impotriva celor ce -araveă inttres să - gfă- zâme acest tratat, —se făceă iarăşi o declaraţie împotriva 

Din partea acesteia, lucrul: a fost,” fireşte, simţit. Obses- * vația însă care sa făcut-a fost: fosrte diseretă.: Sa spus»; „Rusia nare câtuşi de puţin interes să turbure pacaa. Şi, după tot ce am spus mai înainte, trebue să credem că răz-. boiui nu-i conveniă de loc. Se iai 
-. Si ae Politica externi a regelui Carol! [ ” 

2
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“Dar, "dacă răspunsul rusesc. a fost pentru moment dulce, 

%lând, nu atâta plin de cruţare, cât potrivit cu hotărîrea; 

atunci încă pacifică, a Rusiei,'eră cineva care dădeă sfa- | 

trile cele mai puternice ca nu cumvă să ne înarmăm. mă- . 
car, Şi sfaturile acestea erau: date. într'o formă. care:'e cu 

- adevărat jignitoare. Andrâssy se exprimă în felul “acesta. 

față de. armamentele României : „Puteţi armă cât veţi voi, 

dacă aveţi bani ; pe noi nu ne supără câtuși de puţin. Dâr 
ni pare rău că veniţi într'un moment când agitâţiunea s'a 

"potolit, când toată Europa vrea. pacea şi când nimeni, pen- 

iru nicio consideraţie, n'ar puteă să vadă. cu ochi: buni 

cea mai mică tendință de nouă turburare“. 
ȘI, continuând, el spunea: Vaţi schimbat frumosul rol. 

cecaţi avut până acum, si prudenţa va abandonat tocmai 

în: momentul când 'eraţi în drept să :vă' aşteptaţi  recom- 
“pensa. unei ţinute demne de -a vă atrage respectul general 
și! potrivite cu poziţiunea specială a Româbiei.'care nare 

-a face acolo și nu trebuie să se amestece între populațiunile 

“Turciei, încă semibarbare. Aţi păţit că'acel senator din tim-. 

pul lui. Ludovic-Filip, care toată viaţa sa alergase ca să, 

capete un scaun in Senat şi, când l-a obţinut, a: doua” zi 

a venit 24 Februar“, — căderea regelui: 

„Ştim că vreţi să faceţi rege pe Vodă Carol; dar ăsta 

e. mijlocul? !.. Vă'sunt amic; sincer..... Dorim din toată îni- | 

ma, şi Împăratul vrea, să se facă din România un Stat 

tare şi amic, pentri că, oricât de tari -aţi fi, de 15 mi- 

lHoane să fiţi, şi oricât 'de“mare armată aţi avea, rău nouă 

„mu-ni puteţi face niciodată. Nu veţi fi atât de tari încât 

- dar ne întristăm când înșivă ni ridicaţi mijloacele...“ 

să ne vătămaţi.. De; aceia vă susţinem din toate puterile, 

- ȘI, mai „departe, asigurând că nimeni nu se: gândește la . 

o. ocupaţie care ar „ridică pe toţi contra lui: „Vrem pacea 
cu orice preţ. Asta să o știe toți; nu vrem-cuceriri, nu 

"vrem turburări, și nu. pentru veleităţile Sârbilor sau Mun-. 
tenegrenilor—îmi pare rău so zic: astăzi—sau pentrii ale 
/i . . 

i



N 

_TURBURĂRI ȘI LUPTE ÎN BALCANI 147 

» d-voastră. vom strică opera noastră. Am făcut pentru '£re- ştini; nu pentru naţionalităţi, — asta nu e ţinta noastră —2, pentru creştini âm făcut un -mare pasă, cu intervenţia di- plomatică. Dacă îrisă voiţi să mergeţi, mergeţi, dar pe sanii - d-voastră : „ă "vos risques et p6rils“, 
„Dar. chestia îl interesă aşa de mult pe mândrul cance-' lariu, încât revine : Nu. văprinde pe d-voastră, ca să vă spun drept, să luaţi armele ca Sârbii, Muntenegrânii, Bosniecii. - și Herţegovinenii şi alţii, cari fac din asta o: meserie, cari nu pot trăi decât cu bătaie, cari au cu totul altă pozițiune- „Și sunt semibarbari.. D-voastră vaţi desvoltat şi :vă des- voltaţi în linişte, aveţi tradiţii altele; aveţi alt :viitor; trăiţi în civilizaţia: Occidentului. Tot ce aţi obţinut până. astăzi, tără să vărsaţi o picătură de sânge aţi obţinut... Noi înșine „avem “interes, în această mare încunjurare' de.Slavi, să vedem desvoltându-se un.popor de altă rasă şi formând un Stat independent și puternic.“ Ia Se :va zice: dar de unde veniă așă 'de marea grijă a - "lui Andrâssy pentru pace ? EL nu era doar eminamente pa- cific. ca unul care sa zbuciumat mai mult decât oricine în toată viaţa lui împotriva oricui! ă- întâlnit în calea' să, chiar_a asociaţilor săi din Monarhie, și. împotriva elemen- tului german, căci nimeni na făcut. mai niult rău germa- nismului din „Austro-Ungaria decât. Andrăssy, Când,. după relragerea—cum spuneă bucuros—a „bietului Beust“, can-. ducerea! a trecut în mânile lui;.pe atunci, și. în Germania. şi talia, se discută ideia: de a se împărţi Austro-Ungaria, luând Germânia Provinciile germane, Italia pe cele italiene, Şi mulți dintre. Ungurii chiar doriau. aceasta pentru ca, ăfo- narhia, răzimându-se numai pe ei, să fie aruncâtă în Orient, restituindu-se' regatul cu caracter imperialist al Ungariei: - din evul mediu! Şi să nu uităm că el era: omul care, în . 

E 
1 Raport din “Roma, 16/28 lunuar' 1876: „On 1 afârra€ 'toutefois - jue c'est le râve d'un certain sroupe de patriotes magyarş, Se. ds: arasser des Allemands de Varchiduch6: d'Autriche et abandodiner



, 

148 POLITICA EXTERNĂ. A REGELUI CAROL 

„ Seplerhbre 1870, spuneă. lui Halil-beiu, ministrul. Turciei 
„]a- Viena, că, în cazul anni războiu provocat de Ruși, Tur- 

cia ar trebui să ocupe Caucasul și. Crimeia, şi atunci Po- 
Yonia-ar reveni Austriei, | 
Pentru a aveă însă explicaţia sfaturilor pacifice ale răz- 

'boinicului Andrassy să ne oprim asupra. acestor declaraţii 
pe care i le. făcea, la: Viena, lui Costaforu, în acelaşi mo- 

„ment, ambasadorul englez, însuși, satisfăcut de partea. din 
„Botă care atingeă pe Ruși. „Vreţi să atacați Austria“, ziceă | 
el, „să luaţi: Bucovina. acum îndată, mai pe urmă: Tran- 
silvania. Ar fi venit un călător dela București care ar.fi spus : 
că, luând drept hoiar malul stâng al. Dânării,e n'aveţi de 
gând să, treceţi Dunărea, ci să vă întirideţi- de spre uscat, ca 
să vă; reluaţi părțile ce au mai rămas la străini; că însăși. 
Măria Sa ar fi: declarat vă vreă să ieie Bucovina!”. 
„Ca Tureii însă nu ne: puteam înțelege. Aarif-Pașa.. răs- 
pundeă la circulara din Iannar cu declaraţia. că Poarta 
ştie mai bine ce. drepturi, are la noi şi că ca ne, va. sili 
să i le recunoaștem. Deocamdată însă de la Constantinopol, 

„din. parțea Agentului României, generalul Ghica, şi: de 
aiurea, din pariea Angliei; a „Italiei chiar, prin Robilant. 
ambasadorul de la Viena, se; ridicară așa de înspăimân- . 
late protestări contra ideilor cuprinse în notă, încât auto- 

- „rul ei, care eră Vasile Boerescu, trebui să plece. 

-"Ş în vremea aceasta se spuneă, prin gura, totdeauna gata . 
de lăudăroșii și glume, a lui Ignatiev, pe care orice diplomat 
serios îl credeă pe jumătate, că România va fi. ocupată. 

4 

  

Vienne; restituer- un grand Empire orlental et danubien sons Vhă- 
gemonle de la Hongrie ct avec Budapest comme centre de gravita- 
tion. elle serait la pense intime du parti pur hongtoist,.  . -: 
„1 Specta eur impartial, /utrigues moscovites en. Turquie, Duda 
pesta 097 Ea -2) Raportul lui Costaforu din 23 Ianuar: Agentul nostru. răspundea că 

"da, „voim să proclamăin rege pe Principele” Carol“, cum erâ-vorba '! 
acum trei ani, dar Principele s'a supus atunci unor siaturi și a refuzat,
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Se acordă, deci,-un credit de cinci mnilioane: și jumă- tate pentru armată, constatându-se că există numai 35.000 „> de puşti, cu care însă eram hotăriţi a răspinge, ocupația, 
din orice parte ar. veni: Principele însuși le credeă, în Ia- nuar următor, suficiente:. lar Guvernul conservator declara la“ Constantinopol că, „fidel tratatelor, a păstrat: totdeauna și. va păstră cea mai strictă neutralitate“, adăugind. că „în România nu' va fi nimic, atâta timp câl Puterile garan- - te vor-.continuă să susție” pe Principele Carol și Guvei- nul său“, a RE a 

La Afacerile. Străine "ajunsese acum,. de la 30 Ianuar loan Bălăceanu, diplomat fără, îndoială “inteligent și care .. „aveă o foarte bună "reputaţie. de: cunoștinți. şi abilitate. EL 
- dădu însă circulara din peer, cu adevărat uimitoare, în 
următorul cuprins” „Străină prin limbă, prin sânge şi prin geniul popoiului său de rasele ce locuiesc în Turcia, România nu li precupeţeşte simpatiile sale, dar ea ni vede în ceia ce se pelrece dincolo de Dunăte cevă care trebuie. - so facă: să uite chestiunile: economice și sociale. ce se agită în sânul său şi pe care. ea trebuie să Ie rezolve cu orice preţ. N N Aaa 

  

ia! MR Di A y .- e. 
„O nouă. declaraţie interveni apoi la 9 April, cupriazând pu o. 

e... E o. f, ... asigurarea că „Guvernul. actual şi-a luat 'ca deviză a''ati- 

  

2) 'Aas dem Leben KGnig Karis, ML. p. 7 4. Sturdza, [. c., p.777.. 2) Gouvernement princier, fidăle aux traitâs, a toujours conserve „et conservera la plus stricte neutralite... En Roumanie “il n'y aur „Tien, tout le temps que les Puissances. garantes continueraient ă souteanir le Prince Charles et son Gouvernement*; instrucții la Con- stantinopol, 16 Ianuar 1876, : : aL "3 „Etrangăre par la langue; par le sang-et par' le denic de son peuple aux” races qui habitent la: Turquie, elle ne leur marchande pas ses sympathies.: Mais clle ne voit rien,: non: plus, dans. co qui se passe au-delă du Danube qui doiva lui faira oublier les questions, tconomiques et sociales qui sagitent dans son sein.“ Şi în Sturdza I. e pp. 780-2. Pasagiul, pe p..781... _ DR aa i -/ i - A . o 3 - -
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tudinii sale menţinerea celei . mai: stricte neutralităţi şi respectul tratatelor care garantează drepturile și imunităţile „noastre rezultând din capitulațiile noastre “pomenite în art. X al Convenţiei dela Paris 1%, ... tz 

“În Martie România - aveă,. după o atitudine -dârză "a Senatului, un: Ministeriu al generalului Florescu, tot-cu- “Bălăceanu. la Externe, şi, - din fericire,. în. April: 'un. alt... „Minișteriu, mixt, al lui Manolachi Costachi, care cuprindea „pe Brătianu, pe Kogălniceanu, la Externe, pe Gheorghe Vernescu, pe Gheorghe. Chițu, pe d.:M.. Pherekyde. şi „pe colonelul Slăniceanu. Kogălniceanu, așezat la postul cel mai. . ' greu, eră de sigur o mare personalitate dar nu el hotără „în acest Ministeriu care strângeă-pe toţi ca să nu facă nimic, și de “sigur că. nu el puteă să „dicteze declaraţii către Ca-. meră, ca aceasta (28 April): „scopul Ministeriului mii e de „a sfărâma partidele, ci. de a potoli patimile și urile din . fară“. Ca şi cum “de 'aceasta-i ardea: lumii în 1876! :, 
„Politica noastră externă, se, ziceă apoi în numele Mi- nisterului nou, „va fi. paşnică, va -fi plină, de respect pentru tratatele internaţionale care statornicesc condițiunea 

politică a României, care-i : asigură independenţa; "care-i „ garantează neutralitatea“. De alminterea suntem „gata a „ni.apără hotarele și a face să ni se respecte neutralitatea“, Iar în Mesagiul din Iunie, către noua Cameră. se constată 
„pozițiunea creată României prin. tratatul de Paris“, care „Ni asigură binefacerile neutralității, a 

"- Şi tratatul din Paris:nu_ mai există în acel. moment; Turcii Singuri. o. declaraseră:: rămăsese doar cevă niște rămășițe informe, pe care eră- să ']e. măture, ; dând” altă scară a valorilor politice, congresul de la Berlin... 

  

d) Le Gouyernement actuel a: pris pour: devise de son attitude: le maintien de Ja plus: stricte mcutralită. et le respect des traitâs:qui „ „Sarantissent nos droits et immunites râsultant de nos caplitulations mentioantes dans Vartticle X de lu Convention de Paris: PE - po - ca | 

RR
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“+:Un act mult, mai: însemnat decât „aceste :declarații - şi : declamații este acela pe care, cu o lună fără o-zi înna- inte. de plecarea sa dela un 'Ministeriu „pentru “care eră . singurul chemat, îl adresă Kogălniceanu. Încă.la 30 April . (apoi la: 5' Maiu) el. garaniase cu trecutul său .o:neutrali- tate strictă și- onestă, „sinceră şi. loială“, demnă „de e plină şi întreagă reciprocitate“ ').. Acuma, -la : sfârşit, .:el declară limpede că, dacă. este vorba .să ni păstrăm neu- tralitatea, ceia ce. Înseamnă să nu ajutăm .pe Sârbi, pe - vecinii .cu cari trăisem totdeuna în. cele . mai : strârise și iubitoare legături și. cu cari: împreună yisasem . douăzeci de, ani a rezolvi, peniru „noi, și' nn: pentru -.alţii,..chestia - Orientului, Poarta trebuie. să facă, neapărat, concesii, pe „care România nu. vreă să le smulgă cu armele. EI cercă. — Și lista e foarte înteresantă şi foarte potrivită:, Recu- noaşterea individualităţii, Statului român Şi numelui său „istoric“,. România,. drepțul de a aveă reprezentanţi 'diplo- matici întocmai ca şi celelalte State, adniiterea jurisdicției > consulare la Constantinopol și în toată Turcia „inviolabi- litatea teritoriului român și deliniitarea inșulelor Dunării“, „= cu. privire la care se, iviseră ' contestaţii, deşi cu .oa- = Tecare dibăcie' puteau fi evitate, —. convenţie „de- comer drept de extradare, convenţie postală şi telegrafică, pașa: poarte și Yenunțarea Turcilor la dreptul de a trată: prin . „consulii lor afacerile Românilor în străinătate, în: sfârşit admiterea talvegului ca hotar la gurile Dunării. ŞI Kogăl- niceau adăugiă că „neadmitersa : cererilor noastre. „va. compromite în cele din urmă. raporturile cele bune“. cu Treia, SERIE Să binevoiască a recunoaște .deci Guvernul lui: Murad al V-lea: că „dincoace de Dunăre există un popor amic și | 

| :) Mon passă bien connu est le meilleur gage. que la potitique de peuiralitt et du respect des traites est absolue et sera religicusement. -Suivie, * Ea DI aa E RI se ,
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devotat, un popor- care se “abţine “dela orice agresiune, care evilă: alianțele: încurcătoare, care doreşte să strângă 
din ce în ce mai mult bunele. sale raporturi 'şi o' înţele- sere 'desăvârşită - cu Sublima : Poartă“: — cu condițiuriile de. mai sus. Astfel 'se vor puteă stabili legături bune şi în 
viitor, și' am -acoperi: și mai "departe. 0. frontieră: lungă 
contra năvălirilor bandelor bulgare. : + i: Camera însă, care făceă! un lung -dopros Principelui, “supt pretext că-ea se luptă “numai 
'rămâneă la punctul de vedere: ca România lrebuie, orice 

“cu 'Ministeriul căzut. - 

ar răspunde . Constantinopolul, să păstreze „neutralitatea indicată, prin . aspiraţiunile noastre, 
puteă înţelege oare. această formulă 

de ginte“!).. Și: cine . 
» cine 'puleă: apropiă' :Și :împăcă aceşti doi termini ! de o. parte, „aspirațiunile.. noastre de . ginte“; care nu înţele gem pe ce cale s'ar fi satisfăcut, afară numai dacă' nu admitem o! filantropie generală europeană. ' lotdeauna - în folosul: nostru şi față de care neutralitatea să fie „pate blanche“? 

La 24 lulie, Ministeriul mixt cădeă însă şi veniă Mini- 'steriul 'curat liberal al lui Ion Brătianu, cu elocventul 
profesor şi orator Nicolae Ionescu | 
„Persoană foarte cum se cade. de 

A.
 a Externe. | | 
altfel, şi care putea “inspiră simpatii, acest om care nur cunoșteă din politică „decât ce se cuprindea în puţinele 1 ecţii de istorie ce fă- 

„. “Cuse în viața lui, la Universitatea din Iași, cl eră pus în. „momentul. acesta să -conducă soarta ' României. Noroc. „doar că la spatelele lui cră lon Br ălianu, — deşi nu sar 
„ puteă spune întru cât a fost el „Ministru de fapt şi autor al unei politice cure n'a început, de 

. N . N ” 

  

2 Sturdza |. e, p. St. — Nota, ibid.,-p. 808 şi urra, 

i 

sigur, glorios. 

„Să ne oprim: încă puţin. Nota din lunie a României 

d,
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„„Îusese menită: să arăte cu ce preţ putem Ga neutralitatea. Acel care o iscăliă nădăjduise mai ales că ca va câştigă pe Andrâssy prin punctul privitor .la cererea gurilor Dunării, „care ar fi mai bine să-i revie României, decât Slavilor „de “pe . malul drept“ — şi cl scrisese : întâin: “cari n'ar admite niciodată o confederație cu Ungaria» — ş el apelă. la sinteresele reciproce ale României: și Ungariei, care într'o vreme poale nu depărtaiă vor cere. o Înţelegere mult mai intimă decât. aceia care există azi»! a _ Sultanul Murad -el însuși fiind însă răpede înlocuit, din - cauza” „bolii“ sale,. şi închis ca-nebun. pentru ca al doilea „frate, Abdul-Hamid, să-i ia locul, un răspuns grabnic la nota româneâscă. nu se: putea așteptă. Dar Kogălniceanu eră încredințat că: ea-şi va aduce roadele şi se arătă gata, la o interpelare 'din 4 Iulie, să şi arăte actele secrete ale “acţiunii sale. a „Neutralitatea absolută“.2) a fost aprobată călduros şi la. Berlin, în opoziţie cu condamnarea neliniștii sârbești =, 'socotindu-se Kogălniceanu! ca „un om de Stat în accepţia europeană a cuvântului, înțelegând ca şi noi bazele po- „ liticei moderne şi a cărui înnalta inteligență şi principii de ordine monarhică sunt o garanție“. Callimachi-Catargi - 

  

la Hon- - " grie. que les embouchures du Danube reviennent plutât ăla Roumanie - "autonome ct libre (șters. et qui, 18t ou d'un moment -ă Pautre, pour- 

3) „Faites-lui comprenâre qu'il est mâme dans intârât de 

rait obtenir son independance complete), qu'aux Slaves de la rive droite' (șters: qui. n'aâmettraient jamais confederation avec Hon- __grie). Les intârâts râciprogques de Roumanie et IIongrie dans. ax temps peut-ctre pas lointain (ters: exigent le râglcrhent dâs î prâsânt de 7-e point dans le [sens] de mon m6moire) exigcront une entenie beaucoup plus intime que celle qui existe aujourd'hui* ; instrucţii către Bălăceanu, 23 Iunie (5 Iulie) 1876. A „ 2) Cf. scrisoarea lui din 163 Iulie 1876 către Sturdza: „Tant que les vânemenis extericurs "ne se dessinent davantage,. nous sommes dâcides a nous maintenir loyalement dans notre ncutralit6“ -. 3) Raport din 16 Iulie. a a 
*
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„de la Paris eră: absolut « contra „periculoaielor“ „cereri. Şi . generalul: Ghica află dela . colegii săi că sunt înlăuntra „lucruri temerare“ D: 
. “La urmă apoi și Rusia declară că e vorba de O „d6- -marche tardive ou premature, inopportune pour le: îmo- ment“ din cauza împrejurărilor, mâi ales în ce - priveşte ultimul punct). Iar F rânța ducelui Deciizes, acuzându-ne de: uneltiri germane, „refuză tot“ î): ducele telegrafiase în “adevăr: ambasadorului francez că aceste cereri sunt, „pe“ ricoloase . și supărătoare“ („fâcheuses 

“Răspunsul turcesc fusese de o robienie extraordinară: La 20 Iulie. Savfet- -Pâşa. spuneă că „are cunoștință com- pletă“,. dar. „Săseşte deniersul nostru cu lotul intempestiv * Şi nu. crede că Poarta va puteă să. se ocupe de el înna- into de: sfârșitul războiului, adăugind că multe din cererile oastre sunt .de competența Puterilor garante“ 5, Şi, la 29 Iulie, același ministru turc aruncă vorba, de un nesfârșit desprej, că „pentru moment Poarta are să se „ocupe de lucruri măi imporfante“s, . - 
" “Astfel un Stat ca re, în Europa, muriă de cotsumpțitine aveă, la sfârșitul, zilelor sale, 9: viziune! „eStraordinară da Da NI 

, 1 Erau siguri acolo că „aimata turcească va putea î încă! să devie -. formitiabilă, cu toată reaua stare a fi manţelor“ ; 3 raport din 14126 au- " nie 1876. - 
n 2 Raport din Petersburg, 18 Talie. 

5). Kogălniceanu către Callimachi-Catatgi, î9 Iulie: „Quant ă li politique allemande, clle n'a jamais moins daction que maintenant . Sur notre Souverain * ct son gouvernemeut. Cette politique d'ailleurs "est „beaucoup plus g6ncreuse A notre egard que elle du duc Decazes, “qui nous rofuse lout:, 
€) Raport al generalului. Ghica; 20 Iulie 1876. 5). „Il trouve notre dEmarche toută fait intempestive, et il ne croit pas que la Porte pourra S'en occuper avant fin guerre; il ajoute * que bien „de nos demandes sont de la competence! des Puissances garantes“; raport din 24 Iulie, 
€) Pour 1e moment la Porte est occupte de' choses plus impor tantes, E | a



* 

“ fără măsură”! de mari, Şi sentimentul acesta: de linereţă . . + . ” - ? 

7 

de sănătate, de putere oxistă în mintea mai tuturor bărba- ților.. politici . din Stambul . nu eră unul. din oamenii din :1876 care să nu-şi închipuie că din vre-un Saifet-beiu . se. poate face și un Bismarck, | : | .- Atunci: Kogălniceanu închise acest capitol printr'o pro- testare înnaintea opiniei publice contemporane și a isto- riei, prin circulara lui de adio, din 20 Iulie st. v. . 

"Acum, el nu, putcă 'să adopte tin punct de -vedere. care.. 

putere, hotărîrea: neînduplecată de a întreprinde - lucruri... 
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eră-al unei neuiralități prietenoase în : orice condițiuni —. față de Împărăţia turcească. Erau la noi și oameni ai neu- tralităţii, orice : sar: întâmplă,. ai neutralității . faţă de Turcia, îndatoritoare, față de Turcia nedispusă la îndatoriri; 

N 

-nu puteă fi din aceştia; eră -prin studiile sale. de linereță, - 

erau. oameni ai neutralității faţă „de Turcia care. ne-ar ofensă ca şi 'față de Turcia care ar -părăsi vechiul ei obiceiu de a' ne jigni cu orice. prilej, Erau la 1876: oameni .cari, din dorinţa de a nu jigni interesele Puterilor, ar. (i fost în stare să facă și concesiuni "Turciei slăbite, .a cării menţinere păreă problematică pentru unii şi. a cării ruină păreă sigură pentru cei mai mulți. Kogălniceanu 

partizan al unei „acţiuni alături. cu creştinii şi nu înţele- geă, deci, să nu pornească în anume împrejurări şi alăţuri | de Rusia. Aceasta e. sigur. El, care A, rămas până la sfârșit, în: fundul sufletului. său, prieten al. creștinilor ortodocși. şi „al Ruşilor, s'a găsit de acord cu opinia publică din acest „punct. de, vedere. De pe „la'1830,. când scriă lucrarea sa N ” “. 
. A . . Aa d A . po 

franceză despre Istoria. Românilor, și până la sfârşitul ca- Tierei sale politice; fără a fi fost rusofil” eră un .om . : . x “o... NI . i . -. a 
care consideră posibile legăturile noastre cu Rusia; avea prin urmare, alt punct de vedere decât al oamenilor cres- cuți la Berlin” sau al oamenilor crescuți la. Paris, cari," „ chiar după căderea lui Napoleon al II-lea, împărtăşiau toate: 

,
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"temerile Înpăratului de odinioară faţă de Rusia. Deşi nu - şiiă poate, — el care ştiă multe lucruri —, în întregime „tot acel şir-de încălcări de care Poaria se făcuse vinovată- - laţă de noi, toate tentativele-i care fuseseră părăsite îndată * ce întâmpinase oarecare rezistență din partea noastră: -.: * . ” 
. La sfârșitul lui Iulie activitatea ca ministru a lui Ko- : gălniceanu se „apropiă de sfârșit; şi, apropiindu-se  d€ „Sfârşit, 6l a crezut că se! puteă ca România, care fusese " tratată atât de ofensător de diplomaţiă europeană să iea o * atitudine în. ce priveşte suferințile populațiilor creștine de dincolo de Dunăre. Acesta este un moment foarte impor- lant, nu numai în evoluţia sufleteașcă a lui. Kogălniceanu: i - însuşi şi în atitudinea lui diplomatică, dar, în același timp.. -. în crearea acelei conștiințe: de mândrie şi de 'datorie faţă “de consângenii și coreligionarii săi, pe “care România îmcepeă so aibă: Actul este foarte frumos și foarte inipor- “lant, deși el: ma avut niciun rezultat- practic, 

Dar, înnainte de a analiză „Chiar actul, Yom spune că după căderea lui Kogălniceanu, care s'a întâmplat îndată, « la câtevă zile după expedierea acestei circulări, succesorul . „Său, Nicolae: Ionescu, s'a' găsit înnaintea necesităţii de a: susțincă o astfel de cerere față de. Europa. Şi atunci a” fost o spaimă' generală în toată. diplomaţia românească, şi în cea veche, şi'în cea nouă. Manolachi Costachi, pre- şedinte de Consiliu-al lui Kogălniceanu, 'aflând de. nota acestuia, s'a grăbit a dă o declaraţie scrisă lui Ion Brătianu, “preşedinte de Consiliu al noului Ministeriu, în-care spuneă . apriat: „Nam. cunoștință nici despre intenția de a încercă o asemenea demarșă. Ea este dâr un act izolat şi necu- " noscut .mie, emanat din propria inițiativă a fostului mieu coleg; pentru care, spre regula, atât :a mea proprie cât și a membrilor actualului Cabinet. .am făcut această : Irancă şi sinceră declaraţie“ (29 Iulie). 

-.



v 

i 

- TUREURĂRI ȘI LUPTI: ÎN BALCANI 157 N 
* 

Y 

Cum eră însă actul care speriă două Ministerii în acelaş timp și le 'făceă să se împace pentru a dezaprobă pe | Rogălniceanu, dâși ' numai - cordiale. nu "erau în vremea” i aceia: relaţiile între aceia cari veniau. și aceia - cari-şi, făcuseră pachetele? o a 
La 20 Iulie (I-iu August) ministrul de Extârne al României 

mulțumeșie pentru sprijinul deosebitelor' Cabinete în ches- tiunea neutralizării Dunării între gurile “Timocului şi Vâr- ciorova. Profită de ocazie ca să: comunice Europei şi alt lucru. Aminteşte că România nu înțelege să joace un rol-. provocător..că ea nu va face: ceiu ce a făcut Franţa lui. Ludovic al XIV-lea în Ungaria, ori aceia “a lui Ludovic al XVi-lea în America, în viitoarele State-Unite,pe care le-a aju- tat în lupia pentru independență. Totuşi, spune el, „nu putem. 
“să ascundem preocupaţiile și simpatia pe care. ni-o inspiră 
starea câtorvă provincii ale Turciei: 1). Aminteşte de ororile . din Bulgaria, întradevăr extraordinare, de care” pomeniă 
cu indignare toată Europa, de care se vorbise în Parla- 
mentul englez, o întreagă populaţie fiind masacrată, 6raşe distruse, sate perind fără urmă, oameni ținuți - înghesuiți 

"câtăvă -vreme 'şi spânzurați apoi cu grămada la Adrianopol, . supt ochii consulului rusesc — adevărate grozăvii fără nume, “care se făptuiau împotriva unei populaţii ce nu rai puteă 
să lupte. Se socotește, spune Kogălniceanu, la peste o sută 
de oraşe. distruse, la 25.000 de oameni: omoriţi; foile tur- | ceşti spuneau că numărul morţilor -s'ar Tidică “la 40.000; * au fost o' mie de copii vân uţi—ştim de aiurea că se vindeau pe 4-—10 lei: unul copiii "de creştini. „Sunt în măsură să afirm că scene de revoltantă sălbătăcie au. avat loc mai în toate orașele Şi-satele Bulgariei?). „Sunt: 

  

1) Nous ne pouvons pourtant: cacher les” prcoccupations et les. sympathies que nous inspire Pâtat de quelqiues provinces de Turquie. 2) Je suis ăxmâme «affirmer que des scânes- de râvoltante sauva- serie 'ont cu lieu dans “presque touies les villes ct dans tous les villages de la Bulgarie. Ia :
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t - . , 

rapoartele și declaraţiile Bulgarilor faziţi 1 a noi, dar: el. - preferă să întrebuințeze. numai actele pe care Europa: le-a ” admis „ca autentice, cum eră. declaraţia făcută la 10 Julie - în Parlamentul englez. Nu acuză Guvernul turcesc: “sunt în el oameni luminaţi, cu „Principii umanitare“ — aceasta „eră partea de cruţare faţă de anume sentimente: pe care „Puteau să le mai 'aibă unii față, de Turcia —, dar - „Orga-, nele subalierne“ au întreciat orice margine. În România:, „spune el, „sunt sute de mii de Slavi, foarte mulți Bulgari, cari au. drepturi politice, ” şi enioţiunea aceasta poate să “creeze. dificultăţi Guvernului. Națiunea noastră întreagă se poale emoţionă de aceasta, pentru că, precum știți, noi avem mai mult de 200.000 de. Români stabiliți” pe malul drept al: „Dunării şi cari au. încă velajiuni multiple” cu patria. mumă), -. .. “Și diplomaţia. românească îndrăzniă + să. voibească aşă “în. Iulie 1876: „strigătele de indignare. și de protestaţie se,. aud din toate părțile, și lumea creștină orientală ne acuză cu glas tare -că _sancționăm prin neutralitatea” noastră: și prin tăcerea noastră aceste -crime hidoase care, se comit Apr oape la porţile noastre: 5 A E „Astfel rechemă Kogălniceanu. Europa la datoria ei faţă . as creștinătatea care suferiă la graniţile ţerii noastre: este cel mai: mândru act al României vasale, și el poate fi.unh model pentru ce se cuvine. a-şi permite, România! independentă, „Această situație“, se ziceă mai, departe, „este plină de primejdii: ar fi imposibil să-și facă cinevă 

  

D.Et que dis-ic?: "notre nation entiâre, - puisque, comme vous savez; nous avâns plus de. 200.000 Roumains Gtablis sur la five droite du Danube cet qui, ont encore des relations muiltiples avec la „patrie- măr, : 
"2 D6jă les cris dindignation. et de protestation se font entendre de toute part, ct le monde: chrâtien oriental nous accuse î haute voix de sanctionner par notre silence, ces crimes hideux qui se: commelttent presque î nos portes. i
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în această privință cea mai mică iluzie. Căci nu ştiu care 
„ar fi Guvernul:ce ar puteă să reziste mai multă vreme la 'sentimentele de revoltă ale „unei „populaţii care vede : pe fraţii săi şi pe coreligionarii; săi masacrați: şi averile lor distruse. Sa ir E 
” “„Neavând -nicio intenţie ostilă față 'de Turcia şi dorind 
"vin. ca războiul să Tămâie pe terenul unde se: ciocnesc iiteresele “care l-au făcut să se producă, ni este totuși imposibil —veţi recunoaște, cel dintâiu, domnule Agent,—— 
'să rămânem indiferenți la strigătele de durere care pleacă - de pe malul drept-al Dunării. Comunicându-vă impresiile | de durere care ne domină pe toţi în România, Guvernul. 
ca şi opinia. publică, ni-ar fi imposibil să .nu ni punem - - dureroasa întrebare : Cum Europa civilizată şi creştină "nare un glas:de ridicat decât în favoarea Evreilor?. În. 
tr'adevăr, 'aduceţi-vă aminte. de mânia Europei care cădea 
asupra României în 1867, când câţivă Evrei, cari fuseseră condamnaţi de tribunalele noastre . ca vagabonzi și "cari, „ neapelând -conțra sentinţei, fuseseră îndreptați la Galaţi. 
pentru a.fi exportaţi în Turcia, fiind transferați de *cea- altă parte a Dunării, au fost răspinşi de Turci, aruncați în râu și scăpaţi de agenţii români, afară de doi. cări .: sau înnecat, Aceiaşi mânie nu 'ni-a fost. cruţată “acul 
câțivă ani pentru că întrun colţ izolat al - țerii . noaşire 
populaţia românească 'lovise trei, patru Evrei cari comi-. seseră uri sacrilegiu în catedrala din :'Ismăil, sacrilegiu 
constatat în toată forma de autorităţile competente. Și, astăzi, când mii de Bulgari și chiar de Români, când . mii de creștini sunt omorâţi, când atrocițăţile ” cele mai 
grozave se comit. în Bulgaria ziua mare,/Europa creștină 
nu găsește în. puterea' sa, în regulele “civilizaţiei sale, : în. 
legile umanităţii alte mijloace pentru a veni în ajutorul . 
acestor nenorocite populaţii decât o tăcere: insultătoare ? 
Această tăcere, România, așă modestă cum este pozițiunea sa, nar puteă să o păstreze mai „multă vreme. De aceia. 

7
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vă. rog, domnule Agent, binevoiţi a fixă atențiunea guver. nului X asupra poziţiunii penibile și pline de primejdie În care ne găsim; faceţi să se ştie că. agitația în sinul: populaţiei noastre creşte din ce în. ce, că un mare partid ” politic“, — partidul liberal, — „s'a pronunțat categoric în favoarea creștinilor, că armata, română ea însăși freamăti: | supt jugul disciplinei sale, dorind să iea parte la luptă. . Pentru a preveni eventualităţile şi a împiedecă răul „de a luă proporții din ce în ce mai întinse, este interesul și ” datoria marilor” Puteri ale Europei creştine și civilizate: de a uză cu un moment mai curând de toată greutatea lor pentru a -face să: se „Yespecte de: armatele Turciei “principiile dreptului ginţilor, datoriile de umanitate. și pentru a nu dă Europei o astfel de priveliște de barbarie. şi exterminare de care, e întipărit astăzi războiul. sfânt! îndreptat împotriva. populaţiei creștine din Bulgaria)“. 

  

Perils,. et il serait impossible de “se faire lă-dessus la moindre illusion, car je ne sais quel. serait le | Gouvernement qui pourrait ă Ja longuc (şters: rester bârme au bras _<t) râsister aux sentiments râvoltâs de toute'une population qui voit ses irdres ou ses coreligionnaires massacres et leurs biens dâtruits. | “Tout en mayant aucune intention hostile â Vegard de Ja Turquie et tout en dâsirant vivement que la guerre restât' sur le terrain ot | ; Sentrechoquent les interets qui Vont fait naître, îl nous est, nfan- - moins, impossible, vous en conviendrez, morisicur PAgent, tout le: premier, de rester indifferents aux cris de douleur qui partent de la rive droite de Danube. En vous comuniquant les impressioas doaloureuses qui nous dpminent tous en: Roumanie, Gouverne- ment et opinion publiqus, îl nous serait impossible de ne pas nous faire la douloureuse demande: Eh quoi, VEurope civiliste et cârâ- - tienne-n'a-t-elle une voix î 6lever qu'en faveur des Juifs“ En eset - rappelez-vous les colâres de Europe, qui tombărent Sur la Roumanie», «n 1867, lorsque quelques (șters: 19) Juits, qui avaient 6:6 condamnes par nos tribunaux comme, vagabonds et: ui, nayant pas appel€ de leur sentence, avaient te diriges, sur Galatz, pour âtre exportâs en Tarquie, ayant ât6 transitrâs de Pautre cote du Danube, ces Juifs ont €tE repousses par les “Tures, jetâs Gans le fleuve. ei sauves par les agents roumains, saut deux qui sc sont noy6s. Ces mâmes colâres 

3) Cette situation est pleine de.
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Actul acesta n'a fost citat până acum. EI face cea. mai | mare onoare omului care l-a scris: și diplomaţiei “unui | Stat vasal care ai. îndrăznit, chiar cu dezaprobarea a 'doi președinți de "Consiliu, să Tidice “acest nobil glas,. unul " din cele mai nobila ce au :fost vw re-odată auzite peniru . dreplate și pentru suferința omenească înnaintea Europei întregi, - -: , N i Ie Sa, 

Totuși neutralitatea ni eră impusă. O neutralitate trebuie să fie totdeauna „consecventă și demnă, “consecventă și. 
ne nous ont pas 6l6 Epargnes, il-y a quelqies ann€es, parce que dans un coin isolă de notre pays la population roumaine „S'Ctait portâe ă des voies de fait sur trois. ou quatre Isradlites qui avaient. | 
comimis un săcrilâge dans"Ja cathâdrale d'Ismail; sacrilâge dâment - „constată par les autoritâs compâtentes, et aujourd'hui, lorsque des milliers de“ Bulgares ct mâme de. Roumains, lorsque des milliers de chrâtiens sont tus, lorsque les atrocites les plus” Srandes se. 
connnettent en Bulgarie au grand jour, PEurope chrâtienne ne irouve, ” dans, sa force, dans les Tăgles de la civilisation, dans les: lois de Yhumanită, d'autres MOYens pour venir en aide ă ces malheureuses « populations qu'un insultant silence? Ce silence Ia Roumanie (șlers; toute pcetite), toute (şters: insignifiânte) modeste que soit sa position; „Be Saurait le parder plus longtemps. Aussi je viens vous prier, mon: „sieur TAgent, de vouloir bien, fixer attention du Souvernement — 

“sur la position penible ct pleine de dangers dans laquelle nous nous trouvons. Faites valoir que Pagitation au scin de nos populations. augmente de plus en plus, qwun grand parti „politique „Chez, nous Sest dâji prononcâ catâgoriquement en faveur des "chrEtiens, que - Yarmâe roumaing clle-mâme frâmit sous le joug ' de sa discipline; desirant prendre part ă la lutte, quc, par cons€quent, pour prevenir les €ventualites, pour cippâcher que le mal ne prenne des Propor- ' tioris de plus en plus ctendues, il est de Lintârât, il est du „devoir “les grandes Puissances de PEurope chretienne' ct civilisâe  d'user un moment plus tât de tout son poids pour faire respecter par les armees de la Turquie les principes du droit des gens, les. devoirs „de Yhumanits ct d'enlever. ainsi le caractere“de barbarie et d'exter- mination dont est empreinte . aujourd'hui “la guerre sainle! dirigce, conire les populations chrâtiennes.de la Bulgarie (fusese : que VEm- pire ottoman a declurâe aus). Veuillez, ete, Sa : Politica externă a regelui Caroi 7. Ă a Ni uU
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prin urmare demnă. Kogălniceanu a făcut aşă, şi ni în- 
chipuim ușor cât a trebuit să se lupte, şi cu cine, pentru: 
a păsiră această absolută neutralitate demnă „faţă de toată 
lumea. Și, procedând aşă, el nădăjduiă şi o neutralizare 
a Dunării, pe care. Anglia o refuză, dar Rusia eră dispusă 
ao admite!). . - 
„Acum, "faţă de” Turci, neutralitatea eră lucra foarte ușor. 

Se opri trecerea bandelor bulgare, Kogălniceanu consi- . 
"- derând aceasta ca o datorie de onoare. Turcii se mulţu- 

miau pe deplin cu atât, deşi trimeteau un consul: special 
la Severin și, la 23 Iulie st. v., atrăgeau „cea mai serioasă 
atenţie a României : asupra măsurilor cerute de Situaţie», 
la care se -răspundeă, de urmașul lui Kogălniceanu, că 
„Guvernul M. S. Domnului est mai mult ca totdeauna 

" decis. a respectă cu religiositate angajamentele ce:a con- 
“tractat prin afirmaţiunile sale de absolută neutralitate“. 

Dar mai erau şi alții. Erau nu numai! acei cari amenin- 
țau, dar şi acei cari implorau, şi, dacă ă păstră neutralitatea 

- faţă de cel care amenință presupune! oarecare vitejie, a 
păstră neuiralitatea faţă de cel pe care-l iubeşti, a cărui, 
cauză o aprobi, în a cărui luptă te-ai amestecă, trup şi: 
suflet, jerifind orice, şi căruia cu toate acestea îi refuzi 
ceia ce-i absolut. necesar pentru lupta lui, „aceaşta este, 
fără îndoială- tragi€. Ei bine, această neutralitate tragică 

"am observat-o noi la 1876, supt scutul - ohoarei i politice a 
lui Mihail _ Kogălniceariu, 

7. 

  

) Rapoarte. din: Viena, 6 Tulie şi Petersburg aceiași dată, 
2, Mesures que Ia situation comporte“; raport al generalului Ioan | 

Ghică, 23 Iulie (4 € August 
y
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România. şi războiul dintre Serbia şi Turcia. 
'. Care au fost acum ; legăturile României cu Serbia. la - - 1876? Şi întru cât legăturile pe care. România a găsit cu cale să'le aibă ori pe care-a fost silită să le aibă cu “Serbia au înrâuriţ asupra legăturilor, mai târzii, pe care „le-a'avut cu Rusia? Sau, puind problema direct dela în- ceput: n'ar fi fost.mai bine dacă România ar. fi făcut un act de îndrăzneală, având curagiul de.a luă făţiş partea ! Sârbilor, de a' se amestecă în luptă, pentru ca, pe urmă, atunci când Rusia ar fi intervenit, să aibă faţă de aceasta o altă situaţie: decât aceia din Maiu 18779 pi Pentru ca:să putem răspunde. la această întrebare, ire- buie să urmărim luptele înseși ale Sârbilor în legătură „cu atitudinea pe care am avut-o faţă de. dânșii „și pe - care, dintr'un motiv sau dintr'altul, am păstrat-o, până la | capăi, în fața unei încăierări. pe viață și pe moarte între acei cari ni aduseseră toate jignirile și acei cari avuseră numâăi cuvinte de prietenic devotată față de noi. 

_Dupătot ce am spus mai înnainte, -se „ştie acum - ce . importanţă colosală avea peniru națiunea sârbească idea- | lul de întregire în aceiași formă politică, 'de recăpătare a Bosniei și Herțegovinei, care; odinioară ţerj libere “slave, ă nu făcuseră parte, e drept, din acelaşi corp cu Serbia, | „dar formaseră Stâte a căror desvoltare fusese paralelă cu „a Statului sârbesc. Natural, - Iugoslavia irebuiă-să se în- “tindă mai departe, să cuprindă pe Sârbii din Sudul Un- gariei, poate pe Croaţi, pe Dalmatini : rasa întreagă. Câna sa văzut 'că Turcii nu sunt în stare să potolească răs- coala, că intervenţia consulilor Europei 'nu duce la. nici- un capăt, pentru că o parte din ei; — a] „Rusiei, . nea-
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părat, al Austriei, de sigur, — aveau alt interes decât al | „ pacificării, atunci sa trezit în' Serbia, cum am 'spus 1), o 
nebiruită pornire către războiu, atât de puternică, încât regele Milan ma putut să mai reziste fățiș. a 

__ După chemarea la putere a lui Ristici, al cărui nume 
" ajunsese 'a însemnă' un întreg program de revendicaţii : naţionale: prin războiu, s'a făcut ultima somaţie Porții, în cursul lunii Iunie, Ea e cuprinsă întrun act destul de întins; pe.'care, pe urmă, şi în declaraţia de războiu sau - "de rupere: a'relaţiilor cu Poarta, Guvernul sârbesc îl va „ parafrază. Tema ăcestui act e următoarea : Serbia nu se 
poate dezinieresă: de suferinţile Bosniacilor şi Herţegovi- 

„nenilor, de aceiași rasă, de :aceiaşi limbă, având-un tre- | cut comun în multe privințe şi, pe de altă. parte, răs- 
„coala aceasta aduce perturbări în viaţa Principatului în- 

suși : comerțul e înipiedecat, negustorii sârbi sînt'prigo- uiţi în cele două provincii, Albanezii și trupele. neregu-. 
late "turceşti: pradă pe teritoriul Serbiei. Pe lângă aceasta 
se “mai îngrămădesc mulţime de refugiaţi, cari. trăiesc şi. 
din. ajutorul particularilor, dar, înnainte de toate, pe s0= -: „coteala Statului. Şi acest Stat sărac nu mai poate 'susțineă 
miile de.țărani cari, în fiecare zi. aproape, se îmbulzesc 
la granițele sale; pe care trebuie neapărat, din filantro- 
pie şi din senliment național, să li le deschidă. Guveriul : declară însă .că Serbia e supusă sfaturilor Europei, -care “şi-a dat sama, în sfârşit, că, pentru a se, introduce reforme în Bosnia şi Herţegovina, aceste provincii trebuiesc. ocu- _pate. Dar cine le-ar puteă ocupă ?-Serbiă par puteă ad- "mite. să o facă altcinevă, nici” Austria, deși, cu privire la dânsa, se declară, în manifestul următor, către oştire, că - „r'are. nicio plângere de formulat, că - Monarhia vedinăi: 
este” o ţară care i-a: ajuțat Serbiei în multe împrăjurări: şi care, acum chiâr, va țineă, de sigur, samă de: drepta- 

„59 V, mai sus.



  

  

“dea 
Herţegovina cu trupe care nu 'cunose țara, nu stăpânesc limba, oare nu e mai: bine ca. ele să fie „ocupate de Serbia chiar, și de Muntenegru? ȘI, atunci, Principele sârbese garan- fează 'că reformele vor fi introduse : “Turcilor - li se asi- gură libertatea religioasă, iar populaţia sârbească 'va fi, „neapărât,; pe: deplin-mulțămită "de: administrația „aceasta în numele Sultanului, a fraţilor sârbi. Şi astfel Milan, “care, personal, în totdeauna ar fi fost convins de nevoia . . . . - j . . 

. - 

existenţei Imperiului otoman şi de dâtoria pe care orice. o. pu „A 
s. N . . 

i .: 

"om Care cugetă bine o are de a păstra "integritatea: teri- - torială a acestui Imperiu, se va face: cel mai călduros „apărător al integrității lui, Niciodată Serbia nu se va de-: clară independentă, hiciodată 'ea nu: va ajută pe nimeni din acei -cari ar încercă: să smulgă vre-o provincie tur- cească. Nu suntem „oare, se ziceă, și noi, Sârbii, supuși ai Sultanului, şi, odată ce suntem. ce schimbare “se intro- „: duce dacă, în :loc:de- un Pașă, va fi acolo. un Principe “vasal, care declară-.că va. păstră: sentimentele: cele mai » Aoiale : faţă de Împăratul său? *) Fireşte; dăm 0 interpre: lare -a acestor documenie, și nu o decalchiare: a formei lor. Proclamaţia lui Milan către: armată (Belgrad, 18-lunie) : 

1) Je me ferais un titre de: gloire,: Altesse, de conttibuer ă son - Etablissement sans m'6carter du principe de conservation . et d'in- tEgrit€ de Empire. Les avantages que tEmpire retirerait: de cette „combinaison sous les rapports iinancier, politicue eţ militaire sont ” Gvidents. Le peuple serbe, Tap6ire le plus 2616 de Pinţâgrite de lEmpire ottoman, n'est pas sans Comprendre la ncessit6 de met- tre ses intârâts daccord avec les interăis gencraux de PEmptre et les -Gxigences de la 'politique curopâânne. En “allant au-devant des veux des Serbes, ia Sublime Porte les mettrait ca ctat de propa- ger dans Orient chrâtien les principes de'conservation, Gintâgrite „et independance de VOrient ă Pombre du îrone de-S, M. [. ie Sul: înu, et la Serbie deviendrait ainsi. Pauxiliaire donne par.lu Proși. 

, , 
p -dence ă la Sublime Porte pour 'Paicer-ă la regântration de V'Orient - par J'Orient lui-mâme.. -. 

- 

* „. - ' 
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cererilor ei.;Dar, decât „să ocupe Austriecii, :Bosnia şi: 

,
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vorbește, apoi de „cavalârescul . prinţ al Muntenegrul, 
fratele mieu“, de: vitejii noștri frați, Bulgarii“, și. de „mân- 
drii (fi ers tei Grecii“ —dar de Români nimic.: 

, p | | 

La Constantinopol sa zăbovit rătăpunsul, iar, după câtvă: 
limp, s'a. dat -acela 'singur. care se: puteă “da de un Gu- 
-vern revoluționar a cărui neapărată și "continuă dătorie. 
este victoria. Sa considerat actul. acesta ca o declaraţie 
de războiu, şi războiul a şi început. e 

: Finanţele sârbești stăteau însă, cum se. observă cu sa- 
tisfacţie la Berlin, tot-așă de rău ca și ale. Turciei. . Dar, . 
mai la urma urmei, fi inanţele pu. erau. tocmai lucrul de. 
căpetenie : se: făcu un împruriut în Rusia, de patru mi- 

_lioane de franci, și .comitetele panslaviste trimiteau ne- 
contenit bam, sute de mii de ruble, în Serbia ca și în. 

„Muntenegru, supt forma de subsidii date, și de Țarina, 
„ambulanţelor î) în tot timpul războiului deschis acum îm- 
potriva “Turciei. O armată însă nu se poate. improviză, şi 
Regența lăsase să decadă frumoasa oaste creată de Mi 

_hajl, Rușii, cari îngăduiseră generalului aventurier: . Cer- - 

, y 

ȘI. aveau un prestigiu. 

| naiev- să alerge din Turchestan la Belgrad pentru a în- 
ieți .spiritele, lrimeteau multe puferi . militare acolo, deşi 
numai în grupe de câte zece, douăzeci, la urmă şi de: 
câte cincizeci. și o sută de pasageri, cu pașapoarte indi- 
viduale și în măntăli „civile, peste o. uniformă .pe care-. 
agenţii "austriaci. de la noi 6 descoperiau prea "uşor. Ar: 

_ Îi trecut chiar, întrun moment, 500 de ofițeri ruşi şi 500; 
„de subâfiţeri, căci eră, mai ales, mare nevoie de condu- 

cători în Serbia. Oamenii aceștia petreceau infernal ; ; dar 
se şi luptau bine, şi, oricum, aduceau un puternic îndemn: 

  

1) Savfet-Pașa declară generalului Ghica cum că: ala” "Porte depuis 
son adhesion' ă la convention de. Genăve n'a pris aucune mesure. . 
pour initier son armâe ă.cette . institution, pour lui faire connaitre- 
son but, ses prerogatives ct ses râglements aa -



, 

, 
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“Dar se întâmplau și. cazuri când, în săptămânile cele: grele, conducătorii ruşi ai armatei „slave“ se găsiau sin- guri cu câţivă voluntari în mijlocul duşmanilor, pe când trupele sârbești se retrăseseră, S'a produs chiar un curent împotriva Rusiei, deși între țerani, din Cauza dovezilor zilnice de vitejie din partea ajutătorilor „fraţi“. senti- mentele călduroase de prietenie și recunoștință nau fost -câtuşi de puţii slăbite, RI alergau toţi. pentru, un ajutor “Și o mângâiere, toţi, de toate felurile ; agenți ai sectelor religioase, lineri şi bătrâni, nihilişti Chiar, femei şi fete - al căror devotament pentru răniți şi bolnavi. eră fără " margeni, Un. nobil. avânt, din care atâţia se pot învăţă | Până şi Sfântul Sinod rusese însuşi, într'o declaraţie -de o mare energie şi de o. îndrăzneală deosebilă, anunţă că, pe lângă Rusia oficială, care-şi face datoria sau ba, " “este o .altă Rusie creştină, mai puternică decât cealaltă "- “care în numele lui Hristos Mântuitorul va şii să târască şi Rusia de sus la datoria ei 1). Şi, astfel, încetul pe îa- cetul, sentimentele acestea curate, care şe.cheltuiau în Îapte, şi nu în vorbe, în jertfe, şi nu. în pretenţii, în ru- găminți loiale, şi nu în “insulte, sentimentele. acestea au cucerit pe încetul și. pe. Țarul Alexandru. al II-lea, Încă -din August el dădă poporului său una din cele mai fru- 'moase.scene din istoria Rusiei: după ce sau mântuit 'manevrele, Împăratul a ieșit înnaintea trupelor, le-a lău- „dat pentru ținuta lor și li-a spus că onoarea. Rusiei e în- „ireagă şi că aceasta va şti să facă o politică potrivită cu cerințele onoarei sale, oriunde ar duce această poli- tică. Apoi, cu ochii în lacrămi; el se duse la fratele său, 
1) Nous ne resterons pas, la peur dans les curs et les bras -erois6s; spectateurs indiflGrents, mais nous montrerons au monde „ civilis6. quwen dehors de la Russie' ofiicielle il Y.a encore une Russie Plus vigoureuse, ă savoir la Russie Teligicuse, qui, dans Ia Intte contre le croissânt, n'a jamais recul€ devânt les .sacrifices qui sont. “dignes des enscignements et des. preceptes du Christ Suuveur, ,. | | 

. 

! “
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- Marele-Dues: Nicolae, îl sărută Şi, plângând, sau îmbră- 
țişat apoi toți generalii, ca un fel. de jurământ înnainte 

- de intrarea în războiu. Iar. loată, mulţimea câtă a tost 
faţă la priveliștea aceasla, soldaţi, oâmeni din popor, fură 

. „prinși de nestăpânila emoție a unui popor hotărât a-şi * 
"dă tot sângele, nu pentru interesul Său, ci, în rândul în- 
tâiu, pentru: o tradiţie politică venerabilă,. dintr'un senli= 

“ment de datorie. îaţă 'de fraţii de aceiași rasă, pentru a-- 
„ceastă. onoare de care vorbise Țarul „Alexandra )., 

 Neutraliiatea noasiră corectă eră une ori tolerantă, dar: 
de: sigur mai puţin generoasă ; oricum, aici nu eră inima 
“unui popor care să corecteze, în urmările! lor fireşti, ac-... 
tele unui Stat. Kogălniceanu nu credeă să poată: da puş- 

- ile de. care Serbia .aveă: nevoie. “Eran 160.000 puşti care 
__ veniau din Germania şi care au fost oprite. Implorări 

extraordinare ca aceste arme să fie daie mau dus, se pare;. 
la niciun capăt. Şi, pe când Principele Carol, :ca neutru;. 
refuză lui Milan, care-i "scrisese direct, permisiunea ca 
ruda acestuia Ștefan Ghormani să “intre în rândurile ar- 
matei sârbești, prefectul mulțumiă la Severin vice-consu-: 

„lului austriac, 'care aveă bunavoința, extraordinară, ca, de 
câte ori veniă .câte un. transport pentru Serbia, -să veri-.- 
fice și el, din punctul de' vedere al,. neutralității româ-- 
nești,, conţinutul Di | 

În acest moment, la 27 lunie st.v, se produse întreve- 

  

2) 'Telegramă din Petersburg, 13/25 Auigust 1870: „usanră present, 
honneur de la „Russie est rest intact, tqu'il en Gtait [le Czar] de- 
positaire ct qu'il savait que, si cet honneur' venait î ctre attaqu6, 
arme ferait son, devoir. Puis Empereur a embrass€ Grand-Due 

„Nicolas, les larmes aux yeux. Plusieurs ueneraux ont fait de inâine: 
entre cux. Entnousiasme a: Ct6 grand et motion Gtait gânârale.“ 

2 Raport din 12 Iulie (2: „Consulul austriac eră la gară și-mi dă 
un concurs exemplar. în' a descoperi arme. Voiu-cătă totdeauna să. 

” fac a se convinge de loiala noastiă neutralitate.“
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derea. dela Reichsiadi între Țar și Împăratul Austriei, acea întrevedere! care osândi Serbia mai rău decât suc- cesele' oștirilor lui Muctar-Paşa. . a aa 

„: Rezultatul. ei fu neîndestulător - şi târziu cunoscut în România. Nu cunoaştem în ce formă .a tost ea. transmisă, de acei cari aveau datoria să o facă, Principelui şi Gu- 'vernului.:La 2 Iulie Carol 1 credeă. însă. că sa hotărât numai ca. în cazul unei. intervenţii ruseşti,—care eră deci „admisă,— Serbia să nu între în sfera qe acţiune a oștilor “Țarului, care renunță apoi la ocuparea Constantinopoli ). Nimic, despre plănuita reluare. de Ruși a Basarabiei. Bă- „_” Jăceanu' știă totuși că înnainte de. plecare Andrâssy. che- „-"mase la Viena tot Ministeriul. ungar şi el. bănuiă că sa „hotărât a.se declară Țarului că „Austro-Ungaria nu va toleră niciodată formarea :unei Serbii puternice“ :), La 29 „lunie (11 Iulie), același agent pretindeă „apoi că hotărâ- rea Iuătă este părăsirea Serbiei, părăsirea Bosniei. şi Her- „țegovinei : „Rusia, ..scriă el, „renunță la mărirea Ser- hiei și la autonomia: provinciilor revoltate“, rămâind ca pentru rest:să şe lucreze împreună cu-Puterile garante *), 
. 

' 

„Peste câtevă zile numai, “după „vestea că “Bosniacii. și . „bandele bulgare aleargă sup! -singurul steag al Crucii ce se” ridicase în Balcani, ajungeă cunoștința celor d'intâiu înfrân- "-geri sârbești, sigure. şi definitive. Rezervele fură chemate, - oamenii „sosind în cămașă și în „opinci, la cea d'intâiu chemare, cântând ariile lor naționale triste, fără un sin- -gur caz de dezordine sau beţie, sărutaţi „de toți cari-i 

  

:) Aus dem Leben AGnig Karls, II, p. 47. 
5) „ll a 6t6 decid€ de declarer. au Tar. que Autriche-Hongrie ne tol&rera jamais formation” d'zine Serbie-puissante“ ; telegramă - din 3 lulie 1876. o ă 3 Bussie renongant â agrandissenient de Serbie et ă autonomie - „ales provinces insurgâes. *: a Pr N 

N.
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văd mergând'la : moartă, supt steagurile încununate” cu | flori 5)“.-„Şi învinși vom rezistă ani întregi“, spuneă Mi- nistrul de Războiu, -colonelul Nicoliei, „Și vom uimi 
Europa“ . . N 
„Vestea despre cererile lui Kogălniceanu făcuse. impresie- 
la Belgrad, unde lumea ne: priviă: ca.“ „jandarmi ai Tur- 
ciei“, îndoindu-se și de' credință ostaşilor români de supt: 
steagul Serbiei; se auzise şi aici despre:o mobilizare ro- - 
"mânească, în ceasul celor mai: crude înfrângeri şi a gro-- 
zăviilor săvârșite! de başbuzuci și asupra prisonierilor,: a "răniților, a copiilor mici. Nu eră însă nimic întemeiat în 
aceste speranțe. Eram .și acum la dispoziţia Austriei. La. 25 Iulie Kâllay, agentul austro-ungar 'Iă Belgrad, treci: 
prin Bucureşti. EI arătă 'Principelui că Împăratul său e- „foarte mulțumit de atitudinea prudentă' a României“ și: 

- că, „dacă ea nu-se grăbeşte, îi “vor 'cădeă succesele mu- 
ră "n! gură“. Iar” Principele însuși nu 'stăteă! pe gânduri să. 
spuie că, „după socotința 'sa, ar fi: cea mai bună soluţie: 

"pentru toate părţile dacă Bosnia 'şi Herţegovina ar trece 
la Austro-Ungaria pentru a: se asigură 'astfel un hinter- land Dalmației 3)“, A aa 

Şi în acest moment, în desperarea lui, Ristici scotei 
înnainte: vechiul tratat secret cu Principele Mihail. „Am 
aflat indirect“, spune: Agentul României, „că Ristici a făcut 
să se vorbească, prin reprezintantul - său, "preşedintelui - nostru de Consiliu despre un tratat de prietenie care ar - fi încheiât, între România și Serbia în vremea Prințului - Mihail, Răspurisul președinielui Consiliului dela noi l-a făcut 
furios pe Ristici; el vreă să publice în jurnale străine acest tratat 9, De 

  

î) Raportul lui A. Sturdza, 6 Iulie 1876.. _ „_ 2) Ibid.—În August Colocotroni, aghiotant al regelui Greciei, veni în lagăr; raport din 7 August. | E 3) Aas dem Leben Konig Xaris, II, p. 52. LL %) „Jai appris indirectement que Ristitsch a fait parler par son : - 

Li 
? re -
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Se spuneă, apoi, în protestarea Sârbilor din Iulie 1), în - acel moment. când Belgradul se temeă de o ocupaţie, că dela Ginghizhan nu se văzuseră asemenea. cruzimi. ca ale Turcilor: copii tăiaţi în bucăţi, - prinși în vârfuri de. sulițe, “medici din Crucea Roşie?) cărora li se. smulgeă tocmai . - mâna purtând: brăţara: misiunii lor, distrugerea completă a, tuturor așezărilor, tăierea copacilor : dela “rădăcină, — "ceia ce a avut de consecinţă că, mai târziu,: drumurile „fiind - oprite şi distruse, năvălitorii însiși mau mai avut | -de unde să, se aprovizioneze. şi au murit de foame pe | urma crimelor. săvârşite, ceia ce a fost. una din cauzele înfrângerii lor. de mâi târziu. i] . - „ Milan fusese la armată, dar, pe urmă, văzând că lucrurile merg cu totul rău, fără speranță, se întoarse în Belgrad, lăsând Imi: Cernaiev "comanda trupelor. 'Aventurierul se luptă cu desnădejde, şi mai mult decât cu Turcii, cu pa- cificii sârbi,—cari erau—, ca să nu se încheie" pacea, care nici nu trebuiă să 'se încheie, cerându-se numai ca. lu- crurile să fie zăbovite până ce Rusia va puteă “interveni. 

Nicolae Ionescu conduceă atunci destinele României 

".. Numai la sfârșitul lui. Septembre Țarul -adresează o scrisoare Împăratului Francisc-losif prin care cereă coo- „peraţia Austriei pentru -â' pacifică Peninsula . Balcanilor, - “în cazul când Turcia ar. refuză propunerea Angliei de: armistițiu. Dacă negociaţiile de. pace nu izbutesc la Con- stantinopol, .atunci Ruşii | vor întră în Bulgaria, prin Ro- mânia probabil, și aceasta Ya provocă ocupaţia Bosniei . 

representant ă notre president du Couseil d'un traitg d'amiti qui “serait conclu entre la Roumanie et la Serbie du temps du prince : Michel. La râponse de notre prâsident du Conseil a rendu furicux Ristitsch, et îl veut publier par. les journaux 6trangers le susdit traite“; raport din 21. (Iulie 2) 1876. - | . 1) Raport din Belgrad, 26 Iulie 1876. a 
2) Aveă şi România o ambulanță, la Zaiciar. * | 

a. „- 7 .- 
” + 

  

. , 1
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și Herțegovinei “de către Austria. O spuneă cinevă 'care 
eră în cele” mai bune: condiții pentru. 'a află lucrurile), 
Prin urmare, ceia ce în Iunie: se tăinuiă încă, prin scri= 
soarea aceasta a Țarului către Francisc-losif deveniă lucru lămurit. : E IE e 

„Şi la Varşovia; vorbind trimesului german, Manteuifel, - Ţarul se arătăisigur, după convorbirea! cu' Împăratul. Wil: 
helm,. de „neutralitatea Austro-Ungariei, în cazul în: care Sar vedeă'silit a trage -sabia ' pentru apărarea creştinilor din” Turcia“ tadăugind că „făcuse și făceă încăţtotice-i e prin putință pentru -a păstră pacea, dar că desperă ab= solut de” nieriţineiea ei 2, . . .. pr a 

Atunci Serbia ajunsese — cum: am spus — în împreju- 

3) Raport din 21 Septembre (3 Octombre), al lui Bălăccann: „Dans. “sa lettre ă Frangois-Joseph, Czar demande cooperation de PAutriche ” Rour pacifier la presquw'île des- Balcans dans le-cas oi Turquie re-- » -. fuserait les propositions de Pângleterre. Si les negociations de paix. “echouent â Constantinople, entre „des Russes en Bulgarie par lă * Roumanie devient probable et sera suict de loccupation'de la Bos- .! . 
j 

. „ “nie-HerzEgovine! par “PAutriche. „Reponse de -Frangois-loseph pas encore partie.“ SD i - „o 2) „il (le Czar] ma pas cachă ă ses inties que LEmpereur dAl- lemagne venait de lui garantir la neutralite de VAutriche-Hongrie - „au cas oil il se verrait contraint de. tirer âpce' pour la delensc des _ "chrâtiens de Tarquic. L'Empereur a ajout6 quiil avait fait et faisait “encore son. possible pour sauvegardgr la paix, 'mais qu'il dâsesp-- „ „Tait absolument de son maintien“ ; raport al lui Bălăceanu din 19 * “Septembre 1876. Orezy,: ajulătorul lui Andrăssy, adăugiă apoi că, „după pace,-la o nouă conferință curopeană pentru a redactă „o “anexă 'la tratatul, din Paris“, Andrâssy va reface „larg“ proicetul “pentru 'Bosuia şi Herţegovina. Și' la 6 Novembre încă Pălăceania “scrie lămurit: - „Autriche reiuse d'admetire autonomie de Herz&go- "vine et Bosnie ct s'en tient au Status, quo amâliore. Une victoire des Serbes.pourrait seulc modifier ces dispositions.“ Ministrul-pre- * ? 

(raport al lui Bălăceanu din 28 Octombre,)” -- : | - 

şedinte austriac excludei, întrun discurs, „orice ideie de cucerire“ 

pi
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rările cele mai grele. Milan chemă deci la 25 August 1) pe reprezintănţii Puterilor la Belgrad “şi: „solicită“, im: ploră ajuitorul lor („leurs bons oflices“), 'peniru â se' în- cheiă pacea 'sa' şi a aliatului: său: muntenegrean *) cu. Turcia. Când. sa 'comunicat această „cerere la Constanti- «nopol; Turcii, înebuniţi prin venirea la putere. a oamenilor - Constituţiei dela 1876, cari proclamau pe Abdul-Hamid, voiau lucruri de-necrezut: armata sârbească să se reducă : Se . A . , : : . „la 10.000 oameni, cu tunuri -in proporţie; trupele suzera- nului “să aibă. dreptul oricând 'să treacă prin Serbia, :cu sau fără înştiinţare, să “se ocupe un număr de fortărețe, intre care Alexinaţ, care: comandă unul: din drumurile cele mai: importante ale .Șerbiei, sau cetăţile 'să fie rase şi niciodată Sârbii să nu poată construi altele. Tributul . să, se mărească—cu aceasta se învoiă Europa şi'eră gata „să plătească ca despăgubirea de 300.000 de galbeni faţă „de Poartă, numai să se: isprăvească odată conflictul acesța - și să se întoarcă lumea la ocupațiile ei pașnice. Milan ca e . . - > s -! . Aa 
„şi Nichita să meargă la. Constantinopol, „să! se. prezinte Sultanului “pentru a-i „sărută haina“, cura eră. obiceiul . odinioară. ŞI încă să fie mulţămit cel dintâiu de un'lucru: că-l mai iartă pe tron, căci, la început, Turcii cereau și înlocuirea jlui 3). Europa, din; partea ei, voiă.staluis-quo d'innaintea răsboiului, integritatea teritoriului Serbiei; dacă . Stăruie Turcia, -şi viziia la Constantinopole;. cu tributul mai mare. Mai 

Ec aa . E : 

"2 Raport din Belgrad, din această zi. 
*) Totuși se. aşteptă adesiunea: forinală_ a acestuia (telegramă din 

triei (raport al lui Sturdza din 27 August 1876), CE. Beer, o. c.-pp. -660—1 (după rapoarte austriace înedite), „e. *) „Deposition de Milan ct. election d'un. nouveau prince“ ; tele- gramă a generalului Ioan Ghica, din 6 Septembre 1876, ct. Beer, o. €.. p. 667: eră vorba încă de "„construirea şi exploatarea de Turci 

29 August). Cererea lui Nichita se făcă direct către Împăratul Aus: 

a căii ferâte Niş-Belgrad:. pi 

“târziu” s'a 'admis şi O rectificare de graniță 

La
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“ în folosul Serbiei, dar pentru moment se propuneau lu- cruri pe care Turcia le puteă primi foarte bine, | NI Dar eră o Turcie și mai nebună decât 'cea oficială, după „cum în” Rusia eră o Rusie mai înfierbântată decât aceia, “oficială, care hotăra la Petersburg. Se' cetiau pe zidurile Constantinopolei, la începutul lui Septembre, afişe care “spuneau că, „dacă miniştrii Sultanului nu voiesc să fie traşi - „în ţapă pe piaţa publică“, războiul trebuid să aibă consecinţa „ca Serbia, Muntenegrul şi România să redevie provincii ale Imperiului otoman 1). şi Europa să iea îndatorirea jca Biciodată să.nu se mai amestece. în afacerile din Penin- “sula Balcanică 5. Dar eră vremea” când exaltaţii credeau să poată. găti Rusiei un „Sedan“, şi mulţi la Constantino- pol. afirmau că Într'adevăr lucrurile acestea se pot. înde- plini. Guvernul turcesc ceri! chiar întrun moment să. fune- ţioneze 'la noi o comisiune de repatriare a refugiaților turci şi bulgari din părţile Vidinului, ca și drepiul de a face an- chete *) aa MD e : 

Cu o astfel de stare de spirit natural că nu'se ajunge la niciun capăt. Dar nici Cernaiev, dictatorul Tus,, nu voise „pacea *). El .organiză acum, la sfârşitul lunii August, cevă Toarte înduioșător supt raportul sentimental, greşit din punc- tul de vedere sârbesc, nenierit din punctul de vedere Tu- - ses. Sârbii [useseră biruiţi; Turcii însă nu înnaintau, fan- tasma Europei tăindu-li drumul. Mai erau armate sârbești * 

3) „Que Serbie, Roumanie et Montântgro doivent redevenir des Provinces turques“. (telegramă din 7 Septembre, Constantinopol). - *) Prâter serment solennel qu'elles ne se mâleront plus desormais des affaires de la Turquie, CN 9 „Une commission oflicielle qui serait dj: install6e sur notre ter- zitoire dans le but de rapatrier les habitants de Parrondissemerit de Widâin, qui desirent râintEgrer cur pays“ (raport din 628 Au- gust 1876), . a 
*) „Ce gânâral est de fait le vâritable maitre de la Serbie“; ra- port din Belgrad, 27 August 1876. | .



* 

r. 

. 

ROMÂNIA, ŞI RĂZBOIUL DINTRE SERCIA ŞI: TURCIA. 175 

“la Alexinaţ, la Deligrad şi, dacă armata Timocului, în care serviau şi 10.000 de Români, fusese răspinsă, dacă armata Drinei avuse. aceiaşi soartă, eră armala Moravei care. re-. zistă, încă întreagă, și toi 
să încheie pace, căci, având o armată, o puteă face în alte condiţii decât fiind cu totul învins, . -* i Cernaiev strânse: atunci oastea: şi, la 5 August, proclamâ “pe Milan rege al Serbiei. Se lucrase afară: de formele par- -lamentare și diplomatice: Milan a fost- aclamat foarte căl- - „ duros, ofiţeri au depus jurământ “regelui ;- s'a ales 'o de- puiaţie care să meargă la Belgrad pentru a anunță Suve-, ranului această proclamaţie făcută'n împrejurările în care Romanii cei vechi îşi proclamau . 
permanent al Scupştinei recunoscuse valoarea : constituiți nală a actului săvârșit de armati!), În toate oraşele Serbiei „Sau făcut atunci solemnităţi, în sunetul clopotelor, numai “la "Belgrad nu, fiindcă Milan, jenat în momentul când cercă. | pace, în condițiuni âşă de meschine, rugase săi. se cruţe 
această ultimă umilinţă a înnălțării regalității sale în mMo= - mentul chiar când el. cerşiă graţie” dela învingători 2). Uni . sentiment frumos din partea ofițerilor a fost însă că și mai departe. i-au zis lui Milan Cral, iar nu „Cneaz; noi, spu- beau ei, i-am jurat Craiului Milan, şi nu',ni putem călcă jurământul, - 7 A, a 
Totuși o consacrare victorioasă a „regalităţii“-acesteia nu 

. 

> 

 lipsise, căci, când armistițiul dintâiu s'a rupt—el 'expirase - la 13 Atigust seara —şi Turcii înnaintau în interiorul țerii, - se dădu lupta dela Alexinaţ, care a ținut zece zile, din care trei de 'sforțări supreme, şi în care au biruit Sârbii cu Cer-. 

  

1) Beer, .o c., pp. 600—1. | | Si - a *) „Ne pas accepter le nouveau titre, et blâme cet acte comme n'6- tant pas de la compttence de Varmâe, acte fait pour agraver les com-: . 

cmai de aceia eră sfătuit Milan 

u imperatorii. Comitetul - 

plications existantes“ ; raport. din 12 August 1876, Ministrul de Ex-" terne declară „qu'il ne fallait 'attribuer aucune signification ultârieure ă un acte qui n'âtait da qua euthousiasme 'de.Parmse“ (ibid). *
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naiev. Numărul celor căzuţi a. fost sextraordinar de mare. - „comparativ cu mica armată | 
„ Tus izbutiă să deie o victori 

sârbă, dar în sfârşit generalul 
e adevărată, recunoscută şi de „Korrespondenz-Bureau“, care de la Semlin telegrafiă re- tragerea T urcilor 1), Aceasta însă numai pentru ca, pe urmă, ' n toamnă, ei să se sirângă 

Deligrad -și aducând Serbia 
4 ă 

„: Neutralitatea României ur 

„din nou, cucerind . Alexinaţ,.. 
pe priporul prăpăstii. . 

mă, supt presiunea Austriei şi „de: frica Rușiei.. Numai în Septembre, asigurând din nou. că o vom păstră, Nicolae Ionescu cereă un răspuns ami- cal din partea Turcilor la vechile cereri. Iar Agentul la Con-: stantinopol, constatând că R usia fusese cândvă. pentru in-: dependență: și că Savfet însuşi, solicitat de 2mbașadorul „englez Elliot, n'ar fi contra ei „arătă căi sa propus discuţia, dar numai „dela o administraţie la altă administraţie“ 2). "ȘI totuşi — o spunem încă odată — am fi putut birui 

„armată puternică. „Cine se 
parte ajunge.“ 

„: Nam făcut așă. Scrisoarea 

“pe 'Turci 'în vară,  şi,. atunci; la. venirea Rușilor,. am fi „fost un Stat independent şi victorios, . dispunând de o 
t s. . - E - . 3 scoală de. dimineaţă, mai de- 

r 
Țarului a' tras de:odată vălul asupra hotărîrii dela Reichstadt, Spectrul Rusiei a apărut . la orizont. Zvonurile despre iminenta pierdere a „Basarabiei -- > circulâu amenințătoare. Încă la 24 Iulie; Callimachi Catargi “arătă din Paris Că, după Decazes, - râvnirea gurilor Dunării eră un atac contra tratatului din Paris” și 'deci ar fi o: „extremă imprudenţ ă din partea noastră să ridi- căm chestia, așă de delicată, a Basarabiei, care se poate în- 

n _ 

* 
3 - 

4) „Turcs battuş tous points rive droite' Morava cet exposâă avoir tournte aile droite... Serbes poursuivent ennemi“ (8 Septembre st.'v 1876). Cf. raportul lui Sturdza, din' 31 August st. v. ' *) Circulara e din & Septembre st. v., raportul: din 13.
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e ) sia- nu se 'dezinteresase de dânsa niciodată 1)“, Să .. Și: aceasta deşi la o întrebare făcută în Viena Orezy, :ajutorul. principal al lui “Anarâssy, asigură față de. Bălă- ceanu că, „niciodată eventualitatea de care mi-ai vorbit wa fost pusă . examinată,. nici ! discuitată între o Putere . oarecarezşi noi“), * a 

toarce contra noastră, lăsând a se înțelege astiel: că Ru- 

. 

. . 
: . - N „Sa afirmat însă că la Livadia, unde, din însărcinarea „Principelui, Brătianu se duse în “Septembre, ni Sar. fi co- " municat imediat planul. Rusiei de a luă îndărăt judeţele basarabene, prin urmare de a desființa orice urmă a tra- fatului din Pariş, . o. Da | _N'avem de. loc impresia că în această misiune dela Li- vadia a lui Brătianu, pe care-l întovărăşiă colegul său dela „ Războiu, colonelul Slăniceanu, sau discutat lucruri atât de importante. După câte ştim, Rușii ar fost foarte rezervaţi. Cu Gorceacov sa putut vorbi, dar Împăratul plecase în'călă- . “torie. Dacă s'au: putut atinge unele lucruri în apropierea” trimisului nostru, n'a fost însă cu amestecul lui. Erau la „Livadia ambasadorii veniţi din Petersburg; se vedeă foarte : bine că, față de conferința apropiată dela Constantinojol şi rezultatele ei probabile, se. ieau ultimele măsuri, dar eră tot așă de sigur că Țarul rezistă câ o stâncă“, precum “zice însuşi Principele Carol. Pacific ca iemnperament, Ale- xandru 'al II-lea eră. foarte îngrijorat să nu iasă războiul altfel de cum sperau panslâviștii. Trimișii noștri, apoi, n'a- : veau, evident, toată autoritatea npcesară: Brătianu eră sus- | Pect pentru trecutul său anti-rusesc; Slăniceanu n'aveă im- i DI . : . . N 

  

. o. 
ă ? A î ” . "> 1) Extreme imprudence de notre part ă soulcver la question dâli: cate de la Bessarabie, qui pourrait se retourner contre vous (sic/—,; laissant entendre que la Russie ne s'en âtait jamais dâsintâress6e: i 2) „Jamais I'Eventualite dont vous venez de me parler n'a €t& poste, : _examinde ni disculâe entre „Puissance quelconque ct nous;* raport al lui Bălăceanu, din 19 Septembre. o ” i 

; Politica externă a regelui Carol 1. Ă | 12
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portanță în viaţa politic; ceilalți doi, Văcăreseui și Singurov, aghiotantul .Principelui, adăugit pentru că ştiă rusește, nu. 
crau personalităţi marcante, și au fost ținuți la o parte. 
"Sa vorbit mai mult de faptul că se 'iviseră unele difi- 
cultăți în ce priveşte transportul elementelor ruseşti care mer- 

_geau către Serbia ; Sau discutat unele jigniri care ieșiseră „ din faptul acesta, dar atât, Sa cerui României. să nu dea 
neutralității sale o interpretare ce ar păreă, cum se crede 
şi: acum în Rusia, mai prielnică “Turcilor decât creștini-,, 

„lor“. Şi, fiindcă Brătianu 'doriă să aducă acasă un răspuns. 
„: lămurit, iată acela pe care l-a putut căpăta dela ' Cance- | - lariu: „În cazul când împrejurările sar schimbă împotriva - dorinței sale“—adecă de a păstră' pacea,—,,Rusia sar în- 

țelege cu Guvernul român -și ar ordonă să :nu se facă 
nimic în detrimentul României“), . | - "- Atâta reiese 'din-, actele . oficiale. Dar după Memoriile 
Regelui sar fi atins şi alte “puncte. Ignatiev ar fi vorbit „lui Brătianu despre „absoluta riecesitate a unei înțelegeri “eu privire la trecerea armatelor rusești prin Româniai—, și cancelariul Gorceacov însuși ar fi cerut'o asemenea. . + „convenţie militară -de caracter nepolitic“. Iar, când mibis- trul român ar fi.obiectat că aceasta se poate numai cu mandat curopean, ar fi fost amenințat că România va fi tratată ca parte integrantă a Imperiului otoman.. Se adau- ge că Brătianu ar fi asigurat că „puterea armată: a Ro- mâniei sar împotrivi la Prut, după puteri, invaziei unei „armat6 dușmane“). Întru: cât” aceste fapte se pot coriciliă . - 

Î - 

4 

291 faut surtout viter que notre neutralii& ne paraissc âtre plu- 10t sympathique aux Turces qu'nux chrâtiens, comme on semble le . croire ici... Dans le cas oi les circonstances changeraient contre son desir, Russic s'entendrait avec le gouvernement roumain et or- " donnerait faire rien a notre dâtriment.“ „Notre deputation . a 'cm- port de Livadia (des) assurances dans ce sens.“ . N | - 3, Aus dem Leben. Konig Karis, UI, Pp-' 62-3.. “Textul francez al răspunsului lui Brătianu, pomenit în Memorii, e dat, de Bamberg,
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cu telegrama oficială, definitivă, clară, al cării: cuprins, l-am dat mai sus, e o problemă pentru rezolvirea căreia : i-ar. trebui istoricului alte - mijloace. de informaţie : decât cele de acum. Vom observă însă „că, în scrisoarea din -10/22 Octombre a Principelui către părintele său, el vor- bește, amintind vizita. dela Livadia, numai . de „mirarea „ce sa arătat în Rusia peniru -liniștea . și indiferența - ce. "păstrăm față de împrejurările de peste Dunăre“?).  ...,. n orice câz,: unde Sunt. discuţiile cu privire la cele trei » judeţe din Basarabia? Unde este: înțelegerea deplină care a format.mai -pe- urmă motivul acuzării aduse de “opozi- "ţie că Brătianu a știut şi a făcut cu toate acestea. înțele- rea cu Rusia? Dar nu se puteă să. nu „0: facă, chiar, în *- acest caz! Ruşii ar fi trecut oricum peste noi, şi neutra litaiea răposatului Nicolae Ionescu „nu eră mai călduroasă - „decât volocul,. cunoscut, al Țiganului. Căci, de fapt/nu se puteă, chiar dacă sar fi cerut judeţele basarabene şi s'ar fi stăruit asupra acestui punct, nu se puteă găsi. odază ce „Rusia. se mișcă, alt drum. decât cooperaţia militară ală- turi de dânsa.:Eră inevitabil, şi lucrurile inevitabile nu „se ieau nici cu dragoste nici cu ură, ele. fiind mai presus de voinţa oamenilor; mai presus de sentimentele omeneşti. „Au mai trebuit apoi discuţii lă Viena şi aiurea, au tre- -buit să treacă patru luni de -zile din anul cel nou înnainte ca Rusia să se hotărească a'interveni, abia la jumătatea 

/în Geschichte der orientalischen Angelegenheit (colecțiă Oncken), Berlin 1892: „alors vous passerez sur notre corps, et i sera dit dans Vhistoire que pour. dâlivrer les chrâtiens de Turquie vous avez.. commence par massacrer les chrâtiens de Roumanie“, Cartea acea- sta a fost scrisă pe baza actelor comunicate „de D. A. Sturdza şi supt controlul său. — Cf, după „Cartea Verde“ suprimată, şi 7. C- Brătianu, Discursuri, scrieri, etc., II, Bucureşti 1912,:p. 194..- "1 „Man driickte aber Tussischerseits, sein Befremdeni . iiber die Mtuhe und Gleichgiiltigkeit dus, die wir gegeniiber den .Ereignissen jenseits der Donau bewahren“; Aus dem Leben Konig Karis, WI pp. 06—7, IE E i . a 

.. . . .
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lui April: cum se. poate admite, deci, că în “drum lui 
Brătianu la “Livadia să „se fi luat angajamente precise faţă i 
de - "colabor area în războiu- a României? 

În acest timp lucrurile” se : îngrămădiău: Serbia eră sfâr-: 
şită de: puteri, şi Rusia, — despărțindu-se întru aceasta de - 
acţiunea comună a Puterilor 1), — cereă pentru dânsa un. 
armistițiu, de şase 'sau' opt săptămâni. Ultimatul în acest 

"- sens fu adresat Porții “încă. dela. 18 Octombre st. v., îndată 
după plecarea lui Brătianu! din Livadia, şi Turcii se su- 
“puseră la 21. următor., Totuși la Moscova Țarul, care 
asigură pe ambasadorul englez, lord Loftus, că nu-i mai 
e cu. putință să aştepte şi să rabde),'vorbiă public 110. 
Novembre) despre putinţa unui războiu, și urmă mobili- 
zarea a şase corpuri «de armată în Sudul Rusiei 5, 
“Lad Novenibre st. n: în sfârșit, Anglia propupeă adu-) 
'narea unei conferinţe la Constantinopol, sperând să sal- 

„veze. astfel Imperiul. otoman. Şi, în ăceastă lună Novembre. 
Ion Ghica, 'trimes în misiune specială” la Londra, vorbiă! 
cu Salisbury, care se pregătiă să meargă la: Constantino- 
pol ca delegat: al Angliei şi care arătă oarecare simpatii 
faţă de România 4); EI c cereă 5) să se deie României o garan- 

„ție specială, care'.să nu măi permită nimănui a. căută să: 
"ni violeze -nteritoriul“, el semnala reaua voinţă şi orgoliul 

turcesc şi anexă un memoriu care eră proba: progresului 
tăcut de Români în timpul, din urmă; de aici ar rezultă 
datoria întăririi acestei. „bariere înpotriva unor anumite 
tendințe” care amenință periodic liniștea și echilibrul po= 

„. « e : o > 
ii a a i - E : ' 

- 5:Beer, 0. cu p. 662: şi unm. a ai 
2) Ibid. p. 680. . 

= 9) O. şi Bamberg, o. e, p: 478. n 
9 Mi-a arătat“ — spune Ion Ghica — „că . poartă; cel „mai mare 

a :) Aus dem Leben Kânig Kars, II, PP 10, ! 7, 

DPI - , = ] , Pi



ROMÂNIA ŞI RĂZBOIUL DINTRE. SERBIA ŞI TURCIA 181: 

litic în Orient 1)“. Propuneă -să se ia măsuri: “de către, 
Puterile Europei pentru „întărirea poziţiunii noastre po- - 
litice şi existenţei. noastre naţionale“?. Se plângeă de 
autorităţile riverane turceşti și prezintă cererile pe care 
Kogălniceanu le rezumase în nota sa, cereri câre vorbiau 
de situația supușilor români din 'T urcia, de aceia a Agen- 
tului României la. Constantinopol, de dreptul. Principelui 
României de a bate monedă: și de a conferi decoraţii, de - 
necesitatea convenției de comerţ și de vamă. Insistă asu- 
pra nedreptăţii ce ni sa făcut răspingându-ne 'dela gura 
Chiliei, care .a fost și trebuie să. fie a României, A da 
cale Rusiei ar fi să se calce îndatoririle i impuse României 

garanţia veche a Europei, ci ar fi de un interâs european 
ca ea să fie făcută mai eficace î). 

Se obiectă, firește, la toate aceste lucruri că Europa a 
întrat într'o acţiune diplomatică proprie, care-și are pro- 

_gramul: său,--nota lui Andrâssy, revăzută 'potrivii cu îm- 
prejurările.—şi că prin urmare tot ce nu'se cuprinde în 

.. acest program european nu puteă să 'constituie o. bază 
de negociaţii : prin urmare-m'ar puteă reprezintaaţii Fu- 
ropei la Constantinopol să-şi consacre silinţile: pentru - a 

face” să triumfe -âceastă cauză separată, de natură să în- 
curce încă. greutăţile :care stăpâniau atunci. Cât. privește 

N 
4 

  

+ . 

„2 | ne depend que des grandes Puissances de VEiurope d'en 
ă faire une barridre forte contre des tendances! qui, A des '6poques: 
 periodiques, „menacent la tranquiliit€ et Le equilibre politique en 

Orient. . Nr 
2) Cherchent ă 6lever le niveau: politique “de” leur “petit. fat et 

«hvelles cherchent ă micux assurer leur position politique et eur 
"existence nationale. 

2) La „garantie de PEurope, telle: quelle existe aetucilezacat, telle 
«qwelle râsulte des. traitâs de Paris pour ia Roumanie, n'est pas suf- î 
fisante et qu'il serait dun înteret europcen qu'elle soit' reduc plus | 
efficace. 

"prin tratatul dir Paris; pentru a' rezistă însă,  n'ajunge 

. 

.
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- gurile Dunării, părerea lui Salisbury eră că n'ar. fi: pru:. 
dent în momentul de față a deschide nicăiri vorba de 

fruntariii, E 

În vremea aceasta, la sfârșitul anului 1876 (N ovembre), se 
negociă, în cel mai mare secret, și la Bucureşti, nu cu repre- 
Zintântul oficial al Rusiei, care eră să fie, în curând, baronul 

„Stuart, ci cu un emisariu- tainic al .lui. Ignatiev,.având o 
simplă recomandaţie dela dânsul, Nelidov, mai târziu şi el 
„ambasador al Țarului la Constantinopol, acea convenţie de 
irecere a oștilor ruseşti pe la noi, care fusese pusă “în ve- 
dere la Livadia. Vedem din însemnările emisarului:, ca 'şi 
din Memoriile Regelui, cum astfel, îndată după întoarcereă 
lui Brătianu, a început schimbul de vederi, alcătuindu-se 
mai multe proiecte. Se doriă' de Principele Carol un. act 

"politic, cu garantarea stării de lucruri de la noi şi a in 
tegrităţii. teritoriala a. României, Trimisul. rusesc fu silit 
să primească, în adevăr, forma românească, înfățișată de 

“ Brătianu, :dar el șlii să. sirecoare clauza - că garanţia 
Rusiei are efect numai dacă primejduirea integrităţii teri- 

“Xoriale a României ar rezultă „din faptul trecerii prin ea 
a trupelor. ruseşti“. Un act, în patru puncte, eră .gata la 
25.Novembre, şi în Consiliul de, miniștri, Vernescu și Chițu 
erau pentru primirea convenției. D. Sturdza și N. Ionescu 

- fiind hotărât contra. În orice caz, trebuiă să se așteple 
- plenipotența de cafe Nelidov: eră lipsit și pe. care numai” 

„Stuart o va aduce, Chiar când ea sosi astfel, se crezii 
„bine a se zăbovi hotărîrea cea mare de a legă interesele - 

  

: Raportul Ini Ion: Ghica, 15 Novembre: 1876, a 
-.*2% În „Revue des deux Mondes“, anul'.1915, 1V,.p. 245 şi urm. Cf. 
„Bul!etin de institut pour L'âtude de PEurope 'sud-orientale“, II, p. 
135 şi urm. Un alt agent, cu Zolotarev, e recomandat lui Brătianu, 

„le Ignaticv, la 17 Octombre; 1. C. Brătianu, etc. II; p. 1996.-Seri-: 
soarea adusă lui Brătianu de Nelidov, idid., p. 203. 

„1% 4ns dem Leben Kânig Karis UI, pp. 76, 19, S1, 
4 . - IN .
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„noastre cu ale Rusiei până la. intervenirea unui - fapt 
hotăritor!, NE „i a. Pa 

A Să adăugim că, în 1877 agentul României la Petersburg 
„ascultă, din' gura Suveranului. rus, declaraţii ca acestea: 
:„Sper că Ion Brătianu na uitat sfaturile pe care i le-am 
dat Ia: Livadia“, -,Am răspuns“, spune el, „Că, atitudinea 
„corectă' a României primind aprobarea generală a marilor 
„Puteri europene, aş îndrăzni să sper că şi Maiestatea 
Voastră este de o potrivă mulțumită de noi.2 „Nam fsă 
mă 'plâng.“ Şi, după aceasta, îndreptându-se către repre- 
zintantul Turciei, a zis : „Sper că Turcia va -primi hotă- 
rîrile conferinţii ; dacă le răspinge, voiu. face să cadă: 

“Tor ambasadorilor speranţe de pace 2%, - 

/ 

toată responsabilitateă asupra. Guveinului vostru“., „Împă- 
ratul“, mai spune același Agent român, „a.exprimat tutu- 

Încă 'dela 4 lanuar 1877: însă — după ofensa -adusă lui 
Carol 'I prin Constituţia lui Midhat-Pașa, care-l făcea șef 
de provincie privilegiată“, supuindu-l formal Marelui Vizir, 
— hotărîrea Principelui de a iscăli convenţia eră. luată?, 
şi pentru motivele care se vor vedea. :. - 

  

D Ibid Da 
2) Raport din Petersburg, 13 Ianuar 1877: „Matin il y a eu cerele 

diplomatique au Palais. L'Empereur m'a charg€ de transmetire ses 
amiti€s au prince.'1l a ajout6:. Yespăre que M. J. Brătianu n'a pas 
oubli6 les conscils que je lui ai donn€s ă Livadia. ai r6pondu quc,: 
Pattitude correcte de la Roumnie ayant recu l'approbation. gânrale 
des. grandes Puissances de l'Europe, j'osais esptrer que Sa Majeste., 

"€tait Egalement contente de nous, — Je n'ai pas ă me plaindre, m'a 
" r6pondu PEmpereur., Il a dit au charg6 d'afiaires ture: J'espire que: la Turquie aceptera les râsolutions de la contârence. Si Gile les rejeiie, . 
„j'en ferais retomber toute responsabilit sur .xotre gouvernement. 
Empereur a. exprim ă tous les ambassadeurs des esptrances de-: 
pax - - o. 

2 Aas dem Leben Kânig ars, JI, p. 91.0! - 
DI a pm
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Ni închipuim că, dacă nu înseși negociaţiile, dar aple- 
carea României călre o înțelegere cu "Ţarul se cunoșteau 
la Viena. i i 
„În Decembre Andrâssy revenise asupra sfaturilor sale de strictă neautralitate: dacă: Ruşii. trec Prutul, oastea ro- mânească -să se retragă în Oltenia, unde tocmai mersese Principele Carol să-şi treacă trupele în revistă (Novembre).: Dacă ar procedă așă şi „Sar sprijini pe Austro-Ungaria”, 

a 

„România sar mișcă, nu sunt. întemeiate2. 

“punctul notei lui, Andrâssy?). .. 

nu numai că aceasta i-ar garantă existența „politică“. dar 
i-Ar câpătă dela Poartă şi -toate- cererile rămase până 
atunci fără îndeplinire!), afară doar de, acea neutralitate 
garantată de Europa pentru care :Dimitrie Brătianu fusese. 
trimes la Conferinţă, 
"Din unele părţi se vorbiă însă foarte lămurit că "Austria 

„are intenţia de a ocupă România. Încă din lanuar 1877 eră silit - 
Guvernul. austriac să declare prin jurnalul oficial că.zvo- 
nurile care. au apăru într'o' corespondență ungurească - 
despre o asemenea ocypaţie a Principatelor = cazul când 

Dar noi primisem, în momentul aceasta nota misterioasă „a-lui Andrâssy dela.17 Decembre, care. nu. se . găseşte. 
nicăiri : nici —: rezumală — în Memoriile Regelui, nici 
_— întreagă — în vre unul din actele care au ajuns la cuno- - 
ștința mea. În. adevăr, mai târziu, după trecerea de câtevă | 
săptămâni. Austro-Ungaria va “spune. că ea rămâne .pe 

. o ... .. . . N Li 

    

D Idid., p. SL. A E . 2) Raportul Jui Bălăceanu, 11/23 Januar 1877: „Il Y a quelques jours : e Gouvernement autrichien declarait dans le 'journal ofticiel, - 6di. tion de soir; qu'il n'a acucun raport avec la Correspondance Hon- sroise qui se faisait passer pour ofticieuse, Japprends que. ce de- 
vouement (sic) 6tait motive par” Particle oii cette feuille, repondant | “zau Românul, avait discut6 Pâventualit6 d'une ocupation Q6 la Rou- 
„maine par les armees autrichiennnes.€ 
3) „Quoi qu'ilarrive, Autriche-Hongrie ne sc depurtira pas ă notre
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„Pe de altă parte, tot impulsul lui Andrăssy, care trimeteă 
studenţi unguți să. manifeste .la Constantinopol pentru Îm- 

- părăţia turcească. și: speranţele ei de a luă Ruşilor Cri- 
„ meiai, fâceă să vie la Bucureşti, cam odată: cu Nelidov, un 
emisariu turc, Ali-beiu?, şi el aveă intenţia de a mai. tri- 
mete pe Rustem-beiu, ca să. încerce'a stabili o înțelegere 
cu Guvernul românesc? Rustem acesta eră așteptat astfel 
în cursul lunii, decisive, lanuar 1877. -.. Da 

Austria nu admiteă- câtuși de puţin ca Rusia să facă răz- . 
„“boiul în'așa fel încât hotărîrea din Iulie 1876 să fie cumvă 
-eludată sau interpretată în sens mai favorabil Rusiei decât 

ei. Nu admiteă nici ca Rusia să ocupe, în orice. formă, fie - 
„şi:cu mandat al Puterilor, şi pe oricât timp, Bulgaria, — 
căci în adevăr Ţarul declarase:că va ocupă Bulgaria dacă 
vre-o turburare la Constantinopol va încercă să 'stinghe- 

„ rească lucrurile Conferinţei“. Prin urmare, dacă eră ca - 
„ Rusia să se -amestece în 'luerurile balcanice, ea. să. se: 
amestece mai târziu numai, şi îndemnată de Europa. 

ȘI, dacă Austria stăteă de o parte, de fapt știm ce o.- 
-“hotără la aceasta. În Parlament chiar i se spusese de către: 

Slavii săi că nu vor'.merge niciodată împotriva Rusiei5—.- 

  

. . pu. „. . . - e : „i ” - a " €gard des declarations contenues dans le telEgranume du conte An-. 
drâssy du 17 decembre dernier“ ; raport al lui Bălăceanu din 7/49 a Februar. ” a i 

:) Aus dem Leben Knig Karis, II, p. 73. 
2) Ibid., p, 76. : i _ 
*) „On fait 'courir le bruit.que Rustem-bey. serait arrive ă Bucha-. 

rest pour chercher V6tablissement d'une entente avec le Gouverne- 
„ ment ottoman“; scrisoarea lui Bălăceanu din 1729 Ianuar 1877, 

"4. Bapont al lui Bălăceanu din 23 Novembre.. Cf. acela din 26 şi 27. 
„5 Raport din Petersburg, 2 Decembre: „Occupation n'est pas con-- 
ditioa sine qua non pour la Russie, mais elle a declare quelle occu-" 

„perait Bulgarie sans hesiter dans le cas oă le moindre “trouble 
aurait lieu en Turquie pendant les travaux de la Confârence“. .: , 
-*% Raport al lui Bălăceanu, 8 Novembre: -„Autriche ne devrait pas: 

" compter sur Slaves dans guerre,contre Russie“... er 

, 

+ 

1 y 

A : , ” “ ' 
4 A : . .
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“şi pe atunci poate că această prevestire sar fi îndeplinit. 
„Iar, cevă mai pe urmă, când a fost vorba de o mobilizare 

„ austriacă menită să corespundă mobilizării parţiale a Rusiei, 
făcută, am văzut-o, în cursul toamnei, și în Basarabia. Con- 
siliul de. miniștri comun, austriac şi: unguresc, supt prezi- 
denţia Împăratului, a hotărit că nu e nevoie de nicio mobi- 
lizare austriacă, fiindcă, pe de o parte, Rusia voiește pacea, 
iar, pe de altă parte, mobilizarea austriacă sar face foarte 
ușor, așă încât totdeauna se pot luă măsurile trebuitoareL: 
Cunoaştem motivul. adevărat pentru care. Austria nu 'se hotără la o acţiune mai îndrăzneață, dar natural că în formă se procedă altfel: în formă se. spuneă că Turcia irebuie păstrată așă “cum este, că lumea are nevoie de pace şi prin urmare toate. mijloacele de. conciliaţie se „cuvine a fi întrebuințate pentru a evită: catastrofa Turciei. 

În ce privește Germania, ea credeă la început că e'bine - 
să iea toate lucrurile ad referendum, lăsând ca Austria să 
înnainteze în sens. pacific, dar neluând niciun angajament 

în ce privește o acţiune a acestei. aliate a sale, care pe - vremea aceia nu eră singura, față de legătura diutre 
cei trei Împărați. Pe de :altă parte, se semnalau relații „Tele între Gerniânia, și Franța?). Mulţi se temeau chiar de - un conilict -între aceste două eri. Și Bismarck. înţelegeă “mai ales să-și păstreze toată libertatea: de a interveni în 

d congresul. care trebuia să 
deie o nouă formă Europei. .- - 
Îi 

. 4) „Dans: Conseil -des ministres autrichien et hongrois, sous la pr6- sidence de- PEmpereur, on a agit6 'la question de la -mobilisation. . - On a reconnu qu'en prâsence „des armements russes et eu &gard aux chanocs persistantes de la paix, il n'y a pas lieu de se hâter. Îl a "46 constată une fois de plus que Parmec peut tre mobilisâe en . tr&s peu de jours“; raport al lui Bălăceanu din 18|30 Decembre. > A) Raport al lui Bălăceânu, 8]20 Ianuar 1877: „L'attention commence ă se porter scrieusement “sur Pâllemagne ct. la France, dont 'les - rapports. se tendent de plus en plus“, Si 
;
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„Din această situație” generală a rezultat apoi ăcea serie 
de sforțări diplomatice care au adus conferința din Con- 

" stantinopol—., conterința pregătitoare întâiu şi apoi. con- 
ferința propriu-zisă. Austria își închipuiă 'că această con- 

„_ferinţă va aduce foloase foarte. mari, şi ea aveă şi un nou | 
proiect, pe care-l proclamă infailibil. De fapt, la conferința 
care-și începe' lucrările în ziua de 11 Decembre st. v.; şi 
le 'conduce răpede, 'supt presiunea evenimentelor, erâu 
doi oameni cari puteau hotări : unul, persosailtatea: Zg0- 
motoasă, năvălitoare a lui Ignatiev; căreia încercase ai se. 
opune acel 'om -de inare autoritate care a fost Salisbury: 
Înnainte de a ajunge la Constantinopol, ministrul: englez” cercetă mai multe capitale europene, încercând să pregă- 

tească un fel de acord al Puterilor în ce priveşte chestiunea 
„celor trei provincii revoltate : Bosnia, Herţegovina şi Bul- 
„garia. N'a izbutit cum dorise, însă, atunci când sau deschis - 
„„ conferințele pregătitoare, se ştiă că planurile lui Ignatiev 
„vor întâlni cea mai puternică rezistență din partea talen- 
tului, cunoștințelor, temperamentului şi autorităţii repre- zentantului englezi). a De 

Conferinţa eră gata cu hoiăririle sale, care dădeau Bos- 
nici şi „Herțegovinei jandarnii belgieni — fusese vorba de Români, — Serbiei două cetăţi, “Muntenegrului mici con- 
cesii . teritoriale, iar Bulgarilor două: provincii indepen- 

„dente?), când se dădi. lovitura solemnă şi naivă a Tur-, "cilor: proclamarea Constituţiei lui Midhat, El și ai-lui judecau aşă : Noi suntem acuzaţi că, fiind Stat absolutist 
întrebuințăm metode liranice, dar, dacă am aveă- Con- * 
stituție. şi un Parlament, să mai poftească. țerile acestea din Europa, aşă de mândre de constituționalismul şi par- 

,laraentarismul lor, a mai zice cevă împotriva unei. Tur- 

  

„4) Nelidov pretinde că l-ar fi potolit dibăcia lui Ignatiev;. [+ e, IV, pp. 256—7, Dea a E „."1) Iorga, Ist. Statelor balcanice, p. 302. - €



= 

183 . POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

cii care-declară hotărât că de astăzi înnâinte nu va.mai face nicio deosebire în ce priveşte naționalitatea și religia tuturor „cetăţenilor“ săi 1! Din moment ce Bulgarul, 'Bos- niacul, Herţegovineanul este cetățean cu' aceleaşi drepturi şi poate fi deputat în' Parlamentul. țerii sale, dacă întru- „neşte anume condiţiuni'şi, în orice caz, el.poate să. voteze „pe .deputatul său, cine mai are:un cuvânt de spus? 
Și: astfel, în vreme ce diplomaţii negociau, eră mare „bucurie la Constantinopol, cu descărcături de tunuri şi de- “monstraţii pe stradă. : Turcia nouă se născuse, constituți- onală,: parlamentară, indiferentă, față de religie san. de , naţionalitate, asă: cum eră Anglia, dar fără tradiţiile se- - culare ale Angliei, fără toate sacrificiile . și 'sforțările din care rezultă valoarea morală faţă de instituţiile care 'se creiază în desvoltarea unui popor. Diplomaţii au zâmbit si au continuat discuţiile. lor, dar actul rezultat din ele fu răspins de către Marele-Consiliu otoman la 18 ale lunii . de alminterea. încă din Novembre i se. spusese Europei, de Midhat insuişi, că proiectul de reforme care circulă în public nu poate-fi primit de Poartă!) . . Da Constituţia âceasta, natural, a fost proclainată şi în deo-: sebitele provincii, cu tot alaiul, cerându-se ca toți să se „ bucure. de înfrăţirea naţiilor. Avem astiel descrierea sce- | mei comice care sa. petrecut la Tulcea.: "comandantul trupelor. dobrogene a chemat pe. Bulgari. şi: li-a spus „că de astăzi înnainte” sunt cu toţii fraţi: s'a organizat un bal, > „Sau silit: negustorii să ilumineze.. Pretutindeni a fost aşă,; =— cu câtă convingere dintr'o parte și din alta, îşi închi- puie oricine. IE Ii Se Am spus că prin această Constituţie Principele României eră considerat între „șefii provinciilor privilegiate“ şi că, - În: mișcarea. generală de: indignare, aceasta. a fost destul | Sia Dr 1) Raport: din Constantinopol, 22 Novembre : “Le Grand-Vizir: - dit que, si le programme de la conference prâlimiuaire - est bien. „celui qui circule dans le public, la Porte est; dâcidâe ă le repousseri, 

,
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ca să se hotărască în sufletul lui simţitor acţiunea alături „de Rusia. Se protestă solemn înnaintea Europei, iar Sav- „+ fet ceri retragerea protestului, nu ca să îălăture articolul ci ca să-l „explice“ printr'o „declaraţiei. 

- CAPITOLUL VL! 
. Războiul ruso-turc. Cele dintâiu acte. 

Cu aceasta se încheie un intreg Capitol din' desvoliarea: problemei orientale în ajunul: intervenţiei rusești din April "-1877.. Ceia ce :se petrecuse însemnă înfrângerea nu a Ru- siei, ci a Austriei, de-o. parte, căci al ei eră proiectul, Și, de altă parte, - înfrângerea - Angliei, care .trimesese pe un - fruntaș dintre diplomaţii săi. şi-şi închipuise 'că prin nego- __ciaţii conduse împotriva lui 'Ignatiev se va ajunge la convingerea din partea Turcilor că este bine să evite o intervenţie militară rusească prin astfel de concesiuni. | ” Deci, la 3 Ianuar st, v..1878, Ignatiev țineă un discurs foarte interesant pentru atitudinea Rusiei în gicel momenti): El declară că priveşte conferința ca. disolvată! şi „că are un „sentiment de profund regreti pentru aceasta. Constată: „că „Turcia se lasă târită deycurentul . periculos” de ma- nifestaţii patriotice ale căror origini nu sunt nici aşă de. adânci, nici 'aşă de întinse, pe cât de zgomotoase 2, şi încheiă “că Rusia, fără să ' amenințe. cu' războiul, pentru. "moment, -va consideră. orice - ostilitate faţă de populaţiile creștine, orice turburare' în provinciile: interioare sau: în ” poriuri ca o „provocajie faţă de Europa5)“, al cără repre- 
„9 “Nelidov îşi. atribuie rucritul.redactării acestor discursuri ; Li e pp, 257—8. Pa i a „2 Se laissant entrainer par le courant dangereux' des, manifesta- tions patriotiques dont les origines ne soat ni aussi profondes, ni. aussi Gtendues qu'en sont bruyants les €clats. 

% Provocation ă Plurope. - 
7”, Lc a a 7”



190 . " POLITICA: EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

zintant voiă atunci să. apară “Alexandru al II-lea, şi speră 
să şi poată ajunge acolo. DI Na pc 
„Se semnalan, în același timp cererile, venite la Confe-,, 

rință și din partea' altor creștini nedreptăţiți, din Tesalia, : 
Epir, Creta, şi se 'atrăgeă atenţia Porții asupra caracterului 

„legitim al acestor plângeri, „îndemnând-o să nu aştepte 
efectele miraculoase-ale unei Constituţii abiă: schiţate și 
ale cării avantagii n'ar. puteă, în orice caz, să se facă. 
simţite, dacă ea ar fi chiar. perfectă, decât numai după | 
executarea ei conștiincioasă, întrun timp mai mult sau mai 
puţin îndelungat, luându-se :.măsuri potrivite” pentru a. 
cruță omenirii tristul spectacol al, reînnoirii tragicelor 

„evenimente care au făcut.să se înfioare de indignare lu- 
mea civilizată)“. În același timp Turcia eră somată ca. alături de Constituţie, să păstreze toate” îndatoririle! sale 
anterioare cuprinse în tratate. 

Cine ar. crede că vechii prieteni ai Turciei: Anglia, în 
rândul întâiu, din principiu, Austria, în rândul al doilea, 

„ca măsură de „oportunitate, din. dușmiinie . faţă de Rusia, 
au fost descurajaţi de eşecul conferinţei din Constanţinopol 
s'ar înșelă. După ce dispăruse putinţa de a se cruţă inte- 
gritatea și independenţa, prestigiul Turciei în această formă, . sa venit la altă ideie: natural că a doua zi după schim- bări așă de mari, Turcia uu poate să . garanteze . execu-. larea reformelor, dar' să i se. deă un: timp pentru a-și în- cercă zisa Constituţie; dacă trăiește, să zicem, un an, ea va face minuni, mulțămind . populaţia creștină, scăzând . 

* En l'engageant îi ne point attendre les- eftets miraculeux d'une Constitution €bauchâe 'ct. dont les avantages ne pourraient en tout cas se faire sentir,'si elle 6tait mâme parfaite, qu'aprâs son execu- Lion consciencicuse pendant un espace de temps plus-ou moins pro- -longă, pour prendre les mesures efficaces afin d'Epargner ă Vhuma-. - „Rite le triste spectacle du renouvellement des tragiques 6v6nements qni ont fait fremir indignation le monde civilis6,
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„impozitele, dând o justiţie imparţială; împiedecând „exce- sele musulmane, făcând să dispară başbuzucii, -. 
Sa şi luat hotărîrea din partea Europei de a se acordă. - 

acest termin de grație, şi Andrăssy spuneă,. la 'sfârșitul lui 
Ianuar, cum că el va arătă lumii că exixtă încă o Europă!), 

Și Europa, înviată astiel, îi spuneă Turciei că acesta 
este un termin: de experienţă și, dacă nu. începe a-și luă imediat măsurile cuvenite, ea nu se va găsi numai în- 

„naintea Rusiei, ci înnaintea. tuturor : Puterilor, . care vor - 
şti la sfârşit să ieă măsuri radicale menite să înlăture: 
acel ultragiu față de civilizaţie .care eră prezenţa în Eu- . „Topa a unui Guvern răzimat .pe astfel de nenorocite tra- diții ale: trecutului, din care nu poate să se desfacă, 

părăsire. a creştinilor din Balcani. 
Serbia fusese silită, la 28 Februar, să se înțeleagă cu “Turcii, părăsind toate speranțele sale, bucuroasă că. sal- "vase integritatea teritoriului și tronul. În ce priveşte Mun- tenegrul, el eră încă'n stare de războiu cu Turcia; ceia „ce nu inseanină că se continuau ostilitățile, ci numai că legăturile între Poartă și Muntenegrii erau acelea ale unor oameni: cari nu se bat, dar n'au încheiat nici pacea: Prin- * cipele cereă concesiuni teritoriale:, Nicşici, cutare trib al- - Dano-slav din vecinătatea sa, iar. “Turcia. eră' dispusă să acorde, o -aseimenea schimbare de “graniță numai cu: con- diția, inacceptabilă, ca Muntenegrul, țară liberă de atâta “vreme, să admită că face parte integrantă dih. Împărăţia Sultanului, ceia ce ar fi înlăturat umilința concesiunilor, 'Nu eră însă un pod. de aur pentru Rusia acela care îi 

  

Du existe “encore une Europe“ (după foaia olicioasă); raport al lui Bălăceanu din 27 Ianuar 1877, — Pentru Nelidov (pp. 263—4) ar „ fi fost numai o propunere a lui Gorceacov; pe care .el,: Nelidov, ar fi făcnt-o să fie răspinsă într'un Consiliu prezidat de "Ţarul însuși. - 
] 

. “. 

Lucrurile ar fi mers încă pe această cale dacă în Rusia nu sar.fi simţit umilința. ce eră legată de o asemenea 

*
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„se oferiă, atunci și cevă mai târziu, pentru ca.să treacă. la pace, la demobilizare, la vechea stare de Incruri. „Si. 
elle: accepte“, scrie Bălăceanu la 8/20 Mart, „ce n'est pas 
prâcisâment sur un pont dor qu'elle 'operera sa retraite“; 
Venise, în sfârşit, ceasul: când şi. pentru Țar onoarea Ru- 
siei eră amestecată. Şi atunci Gorceacov făci declaraţia 
solemnă că, de fapt, chestiunea a intrat.înt*o „fază nouă!)“, - 

„Şi. reprezintanţii Rusiei în străinătate fură îndemnați . să . comunice deosebitelor Guverne acest nou punct de ve- 
__dere, întrebându-le.ce cred. Da 

Anglia stăruiă să se aştepte experienţa turcească, iar: 
Viena răspunse, foarle răpede: n'a sosit momentul: „il 
n'est pas. encore temps: dWaviseră)“.  .- Eă 

Iguatiev merse atunci, încă din Februar, la Lohdra apoi - 
şi la Viena, fără: a reuşi însă în misiunea sa *). 0 nouă 
misiune la Londra, a rivalului său, contele Șuvalov, în 
Mart,. aduse propunerea: demobilizării, dacă se vă Încheiă. 
pacea cu Muntenegrul până la l-iu April st. v. şi dacă 
Poarta va trimete ambasadorul său special la Petersburg 5) . 

  

3 V.'raprtul din Constantinopol, 4 Februar 1878, şi raportul din . 7119 Februar al lui: Bălăceanu. Da a Pr 
2 „Ele est d'opinion qwon. n€ pouvait, rien, dâcider. avant de savoir si ct comment "Turquie tiendra 'ses promesses et quc, dans tous les'cas, il faudrait lui laisser faire cip6rience de ces reformes“; raport al lui Bălăceanu, 6/18 Februar. a i 

*) Raport din 27 lanuar/17 Februar, al ui Bălăceanu. Și Andrâssy 
asigură că Rușii, „mau de gând a ne năvăli“ („que Russie (ne) songe 
aotuellement ă nous envahir*); raportul aceluiași. (din 7/19 Februar). . „4Y. şi Nelidov, L. e, pp. 260—. .- i SE 

5) Raport din 30 Mart, Petersburg: „Conte Shouwaloff a. &t€ charge 
de declarer verbalement aut Anglais que: la' Russie prend l'engage- "ment de demobiliser ă condition que la paix entre Turquie et le |, Montânâgro sera conclue avant le 1 (13) avril ct 'Turquie enverra .. “un ambassadeur ă S.-Pâtersbourg pour n6gocier directement du sort - des chrttiens de Orient“. Cf. -raportul lui Bălăceanu din aceiași „Zi—.N, şi rapoartele publicate în Ion 2. Brătianu, Discursuri, scrieri „- cte., JI%, pp. 537—8. . o. Sc
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Se reuși totuşi a face ca formula rusească să fie discu- | "tată și prefăcută în conferinţa dela Londra, la sfârşitul lunii Mart, — conferință care, de fapt, puneă în vederea Turcilor nevoia unor anume concesii. Reformele să Ja - facă imediat Turcii, dacă nu vor să aibă Europa întreagă împotriva lor, şi trebuie să caute în același timp și mij- - locul de a se înțelege cu Rusia, trimeţând acel reprezin- tant al lor, un ambasador exiraordinar, la Petersburg spre a discută lucrurile privitoare la Balcani cu diplo- maţii Țarului; pe urmă va fi 0 demobilizare reciprocă şi - pacea Europei va fi asigurată, o 

România se temea și şovăiă, ceia ce eră explicabil, data aceasta, în haosul produs de acţiunea -unei diplomaţii prea inteligente pentru a. aveă și simţul! realităților cu “privire la care discută, În Februar, la 22, Nicolae Ionescu făcea să se întrebe la Berlin dacă Ignatiev e încă acolo | și adăugiă: „Încercaţi a află în același limp ce înţelege a face Cabinetul ' din Petersburg . cu Basarabia după abro- garea tratatului din Parisă, Iar din Viena veniă  răs- punsul, în Mart, că „Nici în mesagiul cu care este însăr- cinat Ignatiev, nici în orice altă comunicare a Guvernului Tusesc ma fost vorba Să se declare tratatul din Paris pe | rimat, nici să se învite Puterile garante la o acţiune co- mună contra Turciei în puterea aceluiași tratat 5.“ “Ori 
1) „Veuillez r&pondre şi gâncral Ignatieif se trouve encore: dă, Tâchez aussi dW'apprendre ce que le Cabinet de St.-Petersbourg en tend faire avec la Bessarabie aprâs Pabrogation du traită de Paris“ Răspuns (12 [Mari], Bălăceanu): „Ni dans message dont Ignatiefi est. charg€, ni dans toute autre communication du gouvernement russe, „Îl ma pas 66 question de declarer trait6 de Paris dâchu, pas plus que dinviter les Paissances garantes ă action commune contre Turquie “en vertu du mâme traite. Je suis davis que vous devez faire de ceci Pobjet d'une Communication au „Moniten Officicl“ Cf. același, la 16. Marts. „Pas plus dans le projet de protocole ap- port. par Ignatiew ă Paris que dans texte actuel du projet, tel qu'il Folitica ezternă-a regelui Curol 1 - E 13
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„Nici în proieciul protocolului adus de Ignatiev la Paris, - 

nici în: textul actualului proiect, nu este vorba de retro- 

cesiunea. Basarabiei. E inutil să adaug că Igmatiev Însuşi 

p'a vorbit niciodată de aceasta.“ | 

După ce, deci, grija Basarabiei . dispăruse pentru mo- 

ment, prin minciuna austriacă, rămânea numai chestia - 

convenției militare, 

Indată ce sa ajuns la formula din Londra, sa produs 

la Viena o bucurie extraordinară. Pentru moment erau 

înlăturate greutăţile, iar, dacă se va produce, totuşi, un 

războiu, Bosnia și Herţegovina erau asigurate prin în- 
vgiala: din Iulie, ca şi prin cele două convenții formale. 

Dar, pentru că Austria mar fi fost în stare să se mani- 

feste şi militar în sprijinirea drepturilor. sale, eră mai 
bine că lucrurile se amânau, și mai ales eră foarte bine . 
că Rusia, care ameninţase așă de mult, în care se puse-" 

seră atâtea speranțe din partea creștinilor, balcanici, că 
Rusia nu se dovediă în stare să-i ajute efectiv. 

Aceasta ar fi fost încă o catastrofă morală pentru Rusia 

în Balcani, căci atunci Austria ar fi putut să continue 

acţiunea ei de odinioară, de când cu vizita della Caitaro 
„a Împăratului Francisc-losif. Ei bine, pe Rusia a scăpat-o 

dela acest dezastru moral, silind-o să intervie militar, 

absoluta împotrivire a Turciei, orbită, înnebunită de noile 
„ei teorii constituţionale, faţă de orice fel de concesie 
serioasă. 3 

a 6t6 remani6 A Paris, il mest question de la râtrocession de la 
Bessarabie. Inutile d'ajouter qu'lgnatiew lui-mâme men a jamais 
parlâ.“ — Și la 15127 Februar N. lonescu scrie: „Vous âtes plus ă 
mâme que nous, de verifier nouvelle quc vous nous sisnalez par 

teltgramme du 16 fevrier. Nous vous scrions reconnaissints si vous 
nous donniez information plus precise qu'il vous est possible d'avoir 
du câle du Prulh.“ — De fapt încă din ianuar—Mart 1876 se înche- 
inse convențiile austro-rusești pentru a ni lua Basarabia. V. Wert- 
heimer, în //isforische Blătter, din Viena, I, 1922.
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Venim astfel la însăşi declaraţia pe care Poarta a fă- cut-o în faţă cererilor Europei—, cel mai convingător act de pierdere totală a simțului realităţii ce se poate aduce împotriva Turciei nouă. 

La 9 April, după ce i se prezintase hotărîrea Europei, - Savfet-Paşa declară că: înnainte de toate Turcia regretă „că na fost chemată să discute şi ea la Londra și, prin urmare, de oare ce Sa discutat despre lucrurile ce o pri- - vesc fără participarea ei, hotărîrea Europei nare pentru dânsa nicio valoare, e un act „nelegitim“; Şi el urmă cam astfel: „condiţiile care ni se expun sunt irealizabile“: 

nainte, ele sunt suficiente ca să înlăture orice intervenţie - - în contra integrității şi independenţei Imperiului. „Serbia a fost redusă la tăcere 1“: acum se negociază cu Munte- „negrul. Dar, de oare ce Rusia ațâţă în Balcani şi Turcia „cheltuieşte prea mult, a fest silită să mobilizeze: e ade- „_vărat că pe tot lungul Dunării, precum și la Varna, la --Şumla se strânseseră trupe inrceşti în număr foarte mare. “Acum a venit momentul să se puie „capăt — „metire -un terme“ — situaţiei intolerabile. Iată, prin urmare, ce pro- pune Turcia constituțională; N Si - * „Considerând Muntenegrul ca o .parte integrantă a te- ritoriului otoman“ 2), i se oferă '»0 rectificare de fron- tiere“. Poarte e gata la reforme; dar conform cu Consti- tuţia, „în plenitudinea libertăţii sale“, Şi oferă să și dez- “armeze. dar după ce va fi dezarmat Rusia. În sfârşit ea protestează împotriva nterminilor jignitori“. cu privire la dezordinile care sar. puieă produce: doar „excitaţiuni venite din afară“ 2) dacă ar aduce nemulțămiri artificiale. 

1) „La Serbic a €t6 reduite au silence.“ *) „Considtrant le Montân€gro' comme une partie intâgrante du territoire ottoman.& a 
ă *) „Excitations venues du dehors,“ - - N 

.
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Iar un sol la Petersburg e gata să-l trimeată, dar numai 

ca „un act de curtoazie“, și bine înţeles că aceasta niare 

nicio legătură cu chestia orientală. 

- Rezumând, actul Puterilor, spune Savfet, a produs. » o 

“ impresie penibilă“, şi. cu atât mai mult sa întărit această 

i impresie, cu cât sau amestecat:0 mulțime de chestiuni 

care n'aveau ce căută. De pildă „ar fi fără folos să amin- 

tim pasagiul din protocol care. priveşte cele două Prin- . 

cipate“ 1). 
Şi, de alminterea, vorbind de astfel de lucruri; Europa 

arată puţin respect faţă de - „independenţa şi suverani- 

tatea“ Tureiei. Un „interes comun“ al Europei pentru 

reforme în cele trei provincii este „neadmisibil“. Este 

însă un interes real pentru reforme în Turcia, spontaneu, 

- dar un „interes special“, cum e cel care se propune, pe 

acesta îl înlătură Turcia. Toţi sunt cetățeni, din toate 

provinciile, toți de :o potrivă de fericiţi; bunătatea regi- 

mului se întinde de o potrivă asupra “tuturor părților | 

Imperiului. Poarta e dispusă să ţină samă de „pretenţiile 
legitime ale supușilor: ei creştini“, dar „nu poate. admite 

“ca amelioraţiile care i .se recomandă să trebuiască a fi 
limitate exclusiv la elementul creștin 5%. E prin urmare 
foarte nedrept a se prezintă chestiunea în aşă fel, ca şi 

cum creştinii. singuri ar aveă de prezintat doleanţe: și 
„creștinii şi musulmanii, dela proclamarea Constituţiei, de- 
veniseră ' „un singur corp politic“, „Turcia, în calitatea 
sa de Stat independent, n'ar puieă să recunoască a fi 
pusă supt vre-un fel de supraveghere, colectivă sau ha“ 2, 

1) „]l serait sans utilit€ de rappeler ici les passages du protocole 
concernant les deux Principautes et la question desarmement.* 

3 „Elle ne saurait admetire que les ameliorations qu'on lui re-: - 

commande doivent âtre limitces exclusivement ă PâlEment chrâtien.“ 
2 „La Turquie, en sa qualit6 d'Etat independant, ne saurait se 

reconnaitre comme placâe sous aucune surveillance, collective ou 

non.
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„căci aceasta ar „însemnă o pozițiune umilitoare fără exemplu pe lume!“ -. - e 
„Tratatul din Paris, spuneă Saviet la sfârşit, care pre- 
cizează neintervenţia Europei în afacerile Turciei, nu 
poate fi înlăturat printr'un simplu protocol ca acel din 

* Londra;: un procede d'intimidation, o „procedare de 
“intimidaţie“, -nu poate izbuti faţă. de Turcia nouă; de | 
alminteri, ea este „lipsită de orice echitate, prin urmare 

* de orice caracter obligatoriu? «, „Turcia simte că luptă 
astăzi pentru existența sa şi este hotărită a păstră în 
lume locul pe care Providența i l-a hotărit2,« Şi, dacă 

- Puterile înţeleg să se amestece, Guvernul otoman [i spune 
"că onoarea lui este angajală în păstrarea vechii situaţii. 
O singură concesiune e gata să facă : „dezarmarea imediată şi simultană cu Rusia“, 

-- Înţelegem foarte bine ce efect a putut să aibă această 
declaraţie. S'a: mai încercat la Viena, la Londra, să se 

: caute un termin, să se invoace mediaţia engleză, pe care 
Turcia ar fi cerut-o. În zădar. Încă de la sfârșitul lui 

- Mart, reprezintantul Rusiei la Constantinopol eră înștiințat 
că până la jumătalea lui April îi va veni “declaraţia de' __războiut), i. 

-.. Reprezintantul : României la Petersburg făceă încă - la 
sfârşitul lui. Mart un raport în care declară că, după 

- părerea Împăratului, nu sar puteă luă niciun angajament 
cu privire la demobilizarea rusească, că Rusia n'ar puteă 
să facă nicio concesie și că războiul va izbucni, toată 

  

1) „Une position humiliante et sans „exemple dans le monde.“ 
1 2 „Dâpourvu de tout €quite ct par cons€quent aussi de tout ca- 
ractâre obligatoire.* A | | 

*) „La Turquie sait qw'elle luite aujourd'hui pour son existence. 
Decide A conserver dans le monde la place que la Providence lui 
a destine.“ . | 

î) Nelidov, 1. c. p. 265—6.



198 - POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

“răspunderea căzând asupra Angliei. Și Agentul adăugiă : 
„mi sau dat asigurări la Ministeriul de Externe că, în 
caz de războiu, se va face o înțelegere” cu Guvernul 

„princiar!“, Deci Agentul României în Rusia: naveă ideie 
atunci, la sfârșitul lui Mari, de negocierile ce se urmau la 
Bucureşti cu Stuart, Bobricov şi Popov,—aceștia doi trimişi 

“de Marele-Duce Nicolae,—încă din Decembre, cu privire la- 
convenţia militară, care, din forma neaccepiabilă în care 
se înfăţișase întâiu, sfârşise, încă din Novembre, prin a 
luă o altă formă pe care săo poată primi ai noştri?), 
deşi fără a-i bănui rezervele, . - i 

“ Însă — am spus-o —hRusia eră hotărâtă să isprăvească. 
„Expiră acum terminul fixat Turcilor de Gorceacov. Ţarul 
“pleacă la Chişinău, unde de multă vreme se săsiă Marele- 
Duce Nicolae, şi de aici dată proclamația lui, de mult 
pregătită, care spuneă că ceasul fixat pentru a apără 

- onoarea Rusiei a sosit, enumerând toate încercările făcute. 
“pentru a aduce “Turcia la realitate și constatând că, din: 
” nenorocire, toate aceste încercări au rămas. zădarnice. 
“lar” Gorceacov, în “declaraţia sa din 7 April st. Y., către 
ambasadorii -Rusiei, încheiă spunând că „acum 'calea 

” armelor a devenit o necesitate)“ 
Oricine a urmărit cu atenţie această expunere îşi va, 

fi dat. sama că, astfel, războiul din 1877 n'a fost o aventură” 
Tusească; pornită din nesfârșita sete de dominație a Rusiei 
“în Orient. Fără să părăsească o tradiţie pe care nu înţe-- 

  

1) „[L'Empereur declare] qu'il ne pourrait prendre aucun engage- 
„ment relativement ă la demobilisation, que la Russie ne saurait: 
plus faire. aucune concession et que guerre '6clatera: toute_ respon- 
sabilit6 devait “en 'tomber sur Angleterre... On ma encore assur€ 
au Ministere des AfMaires Etrangăres [que la Russie], en cas de 

” guerre, aurait une: eniente avec le Gouvernen:ent: princier“ (raport. 
„din 29 Mart). a i 

2 Aus dem Leben Konig Karis, UI, pp. 87, 111, 114, 117 și urm. 
3 „La voie des armes est une nâcessit.“ . , |
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legem a o apără, în momentul acela Țarul nu eră inspi- rat de dorința de a turbură pacea Europei şi de a pune din nou, înt'o formă hotărîtoare. pentru toate timpurile, chestiunea Orientului. 
- - Aţâţarea austriacă, turburarea liniștii în Balcani, inter- venţia Europei au fost prevenite numai de Rusia, care „Du puteă decât să piardă de „pe urma succesului acestei intervenţii, care ar fi ridicat numai pe aceia în care ea aveă tot dreptul să vadă rivala “sa, cu nesfârşit mai puţine drepturi, în Peninsula Balcanică. 

Stat catolic, Stat pe jumătate german, pe jumătate ma- ghiar, — Slavii. fiind împiedicaţi de a di direcţia afaceri- lor — Ausiria, care vărsase mult mai puţin sânge în văile Balcanilor, aveă mai puţin drept de a interveni: în afa- cerile Peninsulei decât Rusia ortodoxă, Rusia slavă, decât - Rusia care un șir “întreg de. ani pierduse; mii şi mii de ia oameni peniru scopurile sale, de "sigur, dar, pe alături, şi pentru binele populațiilor acestora. din Balcani. Cu toate acestea Rusia eră gata să „accepte! soluţia pacifică rezultând din lungile sforțări europene nienite să folosească prestigiului alteia. Dar după un act ca:al:lui Savwtet nicio - mare Putere. din lume nu puteă.să răspundă cu alteevă decât cu 9 "declaraţie -de Tăzbhoiu.:: - E: 
p- - . , 

Ruşii treceau Prutul după “încheierea, la 4/16 April, a unei convenţii cu "România, îngrijită şi precisă, al cării caracter eră și polilic, - m 
În preambul se înfățişă astfel situaţia politică :: Rusia apăreă ca mandatară a „Europei, lucrând În înțelegere „cu celelalte Puteri“ ; ea ave drept scop numai „a îmbu- nătăţi ' soarta creştinilor supuși dominaţiei Sultanului: ; ea recurgeă la acțiunea militară numai! pentru a căpătă o garanţie faţă. de niritaţia Mohammedanilor şi vădita- slăbiciune a Guvernului „otoman“ și, în același timp, se asigură că »Rusia se îndaiorește a menținea și. a apără, 
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integritatea teritorială a României», deşi numai. pentru 
ca «vre-un inconvenient sau vre-o primejdie să nu rezulte 
pentru România din faptul trecerii trupelor . rusești pe 
teritoriul ei». Cele patru. articole asigurau deci trecerea 

“oștilor pe la noi, lămurind că „drepturile politice ale 
Statului român, așă cum reiese din legile interioare şi 
din tratatele în vigoare“, vor fi pretutindeni şi totdeauna 
ţinute în seamă. 

Urmă apoi o convenţie tehnică, Ea priveşte întrebuința- 

„rea de Ruşi a mijloacelor de corespondență și comuni- 

caţie, aprovizionarea, legăturile, dintre autorităţi și armata 
străină; se, prevedea « că Du vor. fi trupe ruseşti în 
Capitala ţerii , i 

Eră vorba de întrarea în vigoare a convenției după 
ratificarea de Parlamentul român. Dar trupele treceau 
pe pământul nostru înnainte ca această convenţie, înche- 

iată între două Guverne numai, — existenţa unui „Guvern“ 

român, adecă a unei administrații româneşti, mo puteă 
tăgădui, evident, nici Rusia !— să fi trecut prin Camere, 

„— poate, şi pentru a nu aveă niciun angajament formal, 
în toate formele de drept, -faţă de o Românie care sar 
puteă sprijini pe acest angajament. Deci, pentru a călcă 

pe pământul: unei Românii vasale, de aceia armata ru- 
sească treceă înnainte ca proiectul să poată fi supus 
Camerei. În felul acesta Rusia nu se găsiă înnaintea unej 

feri unite și independente, ci înnaintea. „provinciei pri- 

 vilegiate“ turcești, putând, să ceară din pământul ei ce 

aveă' intenția să ceară dela Turcia, pe care eră sigură 

so biruiască până la sfârşit. Nu eră greșeala. oamenilor 
din April 1877 — Kogălniceanu înlocuise, la 2 -ale lunii, 

DV, Kogălniceanu, Acle şi Documente, I, Bucureşti 1893, pp 
177-9; II, p. 2 şi urm; Aus dem Leben Kânig Karis, UI, p. 119 și... 

„urm. Cf. „Bulletin de Institat pour l'âtude de VlEurope sud-orien- 
tale“, III, p. 138 şi urm.; analiza lucrării lui Wertheimer, ibid, an. 
1923, n-le 1—2. . su SR



INDEPENDENȚA 201 . 

pe Nicolae. Ionescu, plecat odată cu: neutralitatea —, dar 
eră de sigur greșeala oamenilor din lunie 1876. | 
Cum am mai spus, puteam interveni atunci alături de 

Sârbi împotriva Turciei, căci băteam Turcia cu siguranţă, 
"şi, când interveniă Rusia, ea găsiă două State indepen- 
„dente, biruitoare, în stăpânirea unor provincii asupra că- 
rora aveau drepturi. A 
Acuma, trebuiau să se primească toate condiţiile, grele, 

irevocabile, ale fatalităţii. Sa | 

CAPITOLUL VII. 
Independenţa 

„O zi înnainte de venirea lui ogălniceanu la Departa- 
mentul Afacerilor Străine, România făcuse către Puteri o nouă declaraţie solemnă. i 

„ Declaraţia dela 1/13 April, iscălită de Ioan Câmpineanu 
este o asigurare de neutralitate absolută, perfectă, cu mărturisirea că. totuși trebuie să li se permită  Ruşilor. 

„trecerea pe teritorul României. Nota circulară spuneă că - 
războiul -este acum „inevitalil şi iminent“, că „în acest 
caz vom căuiă să hotărâm” condiţiunile pentru trecerea „Ruşilor pentru a scădeă pagubele pe care le-ar putea 

: face țării, rămânând totuşi“, — cum o: cereă şi Boierescu 
în Cameră, un specialist în ce priviă tratatul din Paris, 
— „în neutralitate complectă. Prin aceasta noi rămânem“, 
i se spuneă lui Bălăceanu, „cu desăvârșire în limitele decla- 
rației pe care aţi comunicat-o din partea contelui An- 

" drâssy. Acest modus vivendi exclude orice alianţă şi orice. 
cooperaţie. Totuşi, ca să putem persistă în această linie 

-de conduită, trebuie ca Turcii să nu caute a transportă 
teatrul. războiului. la noi“. Şi se încheiă: «O. acţiune ener- 

  

*) Discursuri, 1, p. 686 şi urm. 

>.



202 __ POLITICA EXTERNA A REGELUI CAROL 

gică a contelui Andrâssy la Constantinopol poate singură 
să ni evite aceste primejdii şi urmările ce ar rezullă din 
eleL». , S . 

Trebuiă deci să intervie Austria pe lângă Poartă pen- . 
iru 'ca 'Turcii să nu se supere de faptul că Rușii au tre- 
cut pe teritoriul României ! Austria, care ni spusese apriat, 
la 20 Mart, potrivit convențiilor ignorate de noi, că nu se 
opune trecerii Ruşilor, dar nu li permite la noi ecl mai 
inofensiv act de guvernământ, cea mai mică anexare, iar. 

nouă nu ni îngăduie vre-o legătură cu ei. In 
Evident, i-se cereă și Austriei prea mult ca intervenție; 

dar mai ales i se cereă Turcilor prea mult ca răbdare ! 
Noi făceam. parte, după teoria lor, din Imperiu, şi ni tri- 

“_misese Poarta-şi omul ei care să ne îndemne în acest 
sens, cu ispite de independenţă. Turcia avea intenţia să 
ne amestece în războiul ei de partea ei, şi ? Marele-Vizir 
s'a şi interesat pe lângă noi de condiţiile î în care o coope- 
rare a trupelor noastre cu cele turceşti ar fi fost cu 

"putinţă. Pe. de altă parte, trupe otomane se strângeau la 
"Vidin, la Rusciuc, şi se zvoniă despre planul de a ocupă 

  

"e, 

1) „Dans ce cas nous chercherons î râgler conditions passage 
Russes afin attânuer dommages pour pays, tout cn restant dans 
une neutralit6 complăte. Par cela nous restons entizrement dans * 
les limites de Ia dâclaration quwavez communiqe de la part du 
comte Andrâssy. Ce modus vivendi exclut toute alliance ct toute coo- 
peration. Cependant, pour (ue puissions persister dans cette liene 
conduite, il faut que les Tures ne cherchent point a transporter. 
thââtre guerre chez nous... InquiGtude encore trăs grande dans. le 
pays, car, A cot6 des calamites de la guerre, on craint des incur'si. 
ons et des massacres. Une action €nergique du comte Andrăssy 
a Constantinople peut seule nous viter ces dangers et les consâ- 
quences qui en râsulteraient.* Andrâssy a arătat că nu se poate; 
Zon C. Brătianu, etc. II? pp. 557—56ă şi urm. Acolo şi în V. K Kogăl- 
niceanu, o. c., celelalte acte care nu sunt citate aliel. Cf. pentru 
răspunsul turcesc, Ion C. Brătianu, 12, p.. 575,
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Calafatul, Turnul, Olteniţa și Bărboşii pentru -a se puteă atacă apoi Bucureștii, | Ia A doua zi după aceasta, un număr de bărbaţi politici "primiau din partea lui Ion Brătianu, președintele Consi- lului, următoarea înştiinţare, datată din 2 April: „În faţa împrejurărilor din afară, Măria Sa Domnitorul, având a vă consultă, sunt ordonat a vă invită mâne, Sâm- bătă, la Palatul din Capitală.“ 
"Şlim ce sa petrecut acolo. S'a încheiat un %rotocol, şi minuta sa găseşte, deși pe scurt, și intr'unul din izvoarele publicate?. 

o | Trebuie să mărturisină că nici. unul din cei consultaţi nu s'a ridicat până la cele mai modeste așteptări, ca lămu- rire şi ca energie a politicei sale: este o teamă, o rezervă, „0 necunoaștere a situațiunii, o îngăimeală în toate lucru- rile care se spun acolo, pentru unii, și o “totală lipsă a „sentimentului de demnitate a țării şi a națiunii, care face rău, pentru alții. Şi după procesul-verbal al Consiliului de Coroană irebuie să recunoaștem că: ideia. curagioasă - hotărâtă, consecventă cu toată:politica făcută în trecut, este a Principelui, poate şi a lui Brătianu; în orice caz, a nimănui dintre ceilalți. Nici a lui Kogălniceanu, care a dat pe urmă o formă foarte frumoasă unei politice pe „care însă m'o aveă în minte: “de. loc la începutul lui April 1877. E 
Să-i luăm pe rând: Întâiu. s'a întrebat Constantin Bozi- anu, jurist eminent, a cărui amintire a fost serbătorită în 1914. Iată formula lui: „Neutralitate. absolută şi trecerea liberă pentru Turci ca și pentru 'Ruşi, de vreme ce din 

-î) Raport din 26 April al lui Bălăceanu: „Clapka a. pass par „Vienne en revenant de Constantinopole. Il a dit confidentiellement î Vambassadeur de France que les Turcs occuperent (uaire ports de notre rive, A savoir Calafat, Turnu-Magur€l6, Oltânitza et Barbosch, pour dâtruire chemin de fer ct s'emparer de Bucaresti, i "2 Ion Q, Brătianu, cte., il?, pp. 509—71. i
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nenorocire nu ne putem împotrivi cu folos niciuneia din 

aceste două Puteri... Suntem. într'o astfel: de poziţie. -faţă 
de Ruși că, chiar dacă ei ar fi. victorioși, totuși. nu am 
aveă nimic de câștigat, căci crearea unui Stai mare slav 

dincolo de Dunăre nici chiar nu ar fi în interesul nostru.“ 

Și adăugiă că, de altminterea, Turcii nu vor lăsă Princi- 
patele să fie „bază de operaţie“ , ” ” a 

Şi,. pentru că, după prima întrebare dacă trebuie. să 
păstrăm nexftralitatea, a doua fusese: „dacă, în caz: de. 
trecerea. oştirilor ruseşti, ar țrebui ca Guvernul să regu- 
leze în acord cu Guvernul 'rus trecerea și condiţiunile 

trecerii în România“, la aceasta Bozianu ziceă: da, şi, 

fiindcă mai sunt și Turcii, să se oprească pe cale diplo 

matică trecerea lor. 
. Părerea lui Manolachi Costachi, fost președinte de Con-. . 

siliu cu câteva săptămâni în urmă, persoană foarte bine 
văzută şi cu o reputaţie de mare înţelepciune, eră aceasta: 

„este bine să nu se puie nicio stavilă întrării Ruşilor în” 

țară“. Dar „să: nu cooperăm- cu Rușii“, ci „oştirea noastră 
să exercite Poliţia şi să apere populaţiile vecine de exce- 

sele oştirilor ruseşti“. 
E rândul lui Dimitrie Ghica, fiu de Domn, set de Gu- 

vern, împăciuitorul cu Austro-Ungaria: Europa, zice ela: 
fost indiferentă faţă de "noi; prin: urmare ea n'are dreptul 

să critice orice acțiune a noastră; România nu mai poate 
fi neutră. Apâi:.„0 politică de negaţiune nu se poate 
admite, căci până la fine tot am fi implicaţi și:nu:am 
face decât să culegem relele, fără a avea cel puţin par- 
tea bună“. Şi procesul-verbal continuă: „Prinţul Ghica 
crede că ar fi făcut bine Guvernul -să întrebe şi Guver- 
nul austriac, şi chiar.să-i ceară, cu știrea Europei, ocu- 

parea României de către oştirile Austro-Ungariei -spre-:a 
impiedecă trecerea oricării' oştiri streine“. Dacă. Europa: 
refuză a dă mandat Austriei. și dacă Austria refuză a 
intră în Principate, atunci „să facem ceia ce. interesul:
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mostru ni va dictă“. Dar, natural, convenţiunea cu Rusia 
:“o încheiem.. E a 

Kogălniceanu începe declarând. că regretă şi el disolva- 
rea Senatului, că dezaprobă atitudinea Guvernului în ulti- 
:mul timp: e pârtea deputatului de opoziţie. „Nu știe care “ 
'e starea noastră faţă de celelalte Puteri şi în special pro- 
;punerile ce sar fi făcut de către Rusia. Crede, în lipsă 
«de alte elemente cunoscute, că Rusia victorioasă ar popri Ba- 
-sarabia ce i sa luat prin. tratatul dela Paris. Asemenea 
sar! creă dincolo de Dunăre State slave puternice, ceiace 

“ar, fi precum 'a zis d. Bozianu, străin intereselor noastre. 
„Nu este în interesul României a face alianță politică cu 
Rusia sau să coopereze cu dânsa,“ De alminterea, observă 
el, Turcii ar ajunge mai curând la Bucureşti decât să se 
poată îndreptă trupe rusești împotriva lor. Prin urmare, 
„dacă este să se încheie o convenţie, să fie numai pentru 
“mirecerea și îndestularea oştirilor, fără caracter politic“.. 
"D. Kogălniceanu. se unește cu principele Ghica ca să 
ducreze la Viena spre a “obțineă poprirea Turcilor de a 
rece la noi, de a face din România teatrul războiului“. 
De oare ce se credeâ că vor trece Turcii la Calafat, de 
frică să nu treacă alţii împotriva Vidinului, e de părere 

„să se. declare neutralitatea punctelor ocupate. de trupele 
noasire, care puncte urmau a fi apărate împotriva Turcilor ca şi împotriva Ruşilor, ceia ce eră extrem de greul). 

Dacă Turcia, fiind întrebată în chip categoric,. ar de- 
clară că-i mai trebuie şi alte puncte strategice, și acestea 
„să fie ocupate de noi. „Iară, dacă Turcia var primi a- 
ceasta şi şi-ar rezervă 'să facă din România teatrul res- 
belului, în asemenea caz este de datorie să ne împotrivim 
cu. energie, și chiar să ne aliem cu Rusia şi cu orice altă 
Putere spre apărarea teritoriului nostru de relele războ- 
iului, făcând atenţi pe Turci că ei au împiedecat desvol- 

    

1) „Să se apere contră ambelor oştiri.*



. 

206 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

tarea noastră şi că ni-au paralizat sforțările pentru a 
puteă apără cu mai mult succes hotarele și neutralitatea 
noastră. Stăruinţile noastre diplomatice trebuie a se face 
pe lângă Puterile occidentale şi în deosebire pe lângă: 
Cabinetul din Viena.“ * | : 

Eră, totuși, aici o portiţă în sensul intervenției militare; 
când Turcia ar vreă să strămute războiul pe malul stâng 
al Dunării. d. 
Vine după aceasta declaraţia extraordinară a lui lon | 
Ghica: „Dacă Turcii ar întră în România sau ar ocupă 
unul sau două puncte strategice, nu ar face aceasta decât 
spre a sepuns la adăpostul unei campanii.contra lor. Ei 
nu ar face aceasta decât contra unei agresiuni. Dumnea-.. 
lui nu crede că Turcii ar transportă teatrul războiului în 
România. Asemenea nu crede-că Austria ar rămâneă 
indiferentă în un asemenea caz, şi că ar interveni chiar - 
â main armee spre a împiedecă teatrul războiului să 
fie la noi. Nu crede să fie interesul 'Turcilor să fie. mai 
cruzi decât alții și să ne considere ca vrăjmași, afară de, 
cazul când noi am primi /sic/ pe Huși și am dă cu puștile 
într'înșii (Turcii). Nu este /sic/ de temut masacrele și violen- 
țele trupelor turceşti, pe cât timp nu ne-am pune în 
poziție de a fi consideraţi de dânșii ca inamici şi ca 
aliați ai Rusiei. În cazul însă de a trage cu tunul contra 
lor, ar puteă, ca represalii, să ardă și să distrugă orașele 
de pe litoralul “Dunării. Dumnealui 'nu crede că simpa- 
tiile Europei să fie pentru Rusia, de vreme ce această 
Putere face un resbel contra voinței unanime. Crearea şi 
orgânizarea Statului român au fost făcute prin tratatul Pa- 
risului spre a rezista Rusiei în 'caz de a. voi să treacă 
peste fruntariile sâle, iar nu spre a-i facilită: mersul şi 
înterprinderile. Dumnealui cere neutralitatea perfectă, 
aceiași cumpănă, aceleași măsuri și în privința Rusiei şi. 
în privința Turciei, şi de aceia apărarea Calafatului contra 
Turcilor ar îi un act de ostilitate contra lor.“
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"Avem şi părerea lui Alexandru G. Golescu: „după 
tratate noi trebue să concertăm apărarea ţerii cu Turcii. 
A face o convenţie de regularea trecerii cu Rușii ar fi 
a înlătură tratatele, a ieşi din neutralitate: şi a dărâmă 
neutralitatea noastră.“ Să apelăm „mai ales la Austria, 
care Putere nu poate decât să aibă bune intenţiuni spre 
a ne ocroti, de vreme ce acest Siat ar fi chiar el amenin- 
at prin ocuparea ţerii de către oștirile rusești. Asemenea 
Austria ar trebui să împiedece pe Turci. lar armata noastră 
nu poate să se împotrivească la aceste două mari Puteri.“ 
De se ace convenţia cu Ruşii, Europa şi Ausiria refu- 
zând să ne apere, „să se facă asemenea convenție şi cu 
Turcii“, — dar „simple acte de poliţie, iar nu acte diplo- 
matice“. e | 
„C.A. Rosetti, în sfârșit, se temeă că, venind Turcii, ar 
„aduce resbelul“ în părțile noastre şi amintiă „că ţara 
are groază de cruzimile. lor“. Se poate face convenţie cu 
„Rușii, „căci Puterile nu ni promit nimic, dacă Rușii ieau 
angajament să ni respecte integritatea teritoriului“, 

De fapt, hotărârea Guvernului eră luată încă dela în- 
„ceputul lui April, și haosul din Consiliul de Coroană nu 
eră de natură să-l facă a-și schimba această părere. Nu- 
mai cât politica aceasta: să treacă Rușii la noi peste neu- 
tralitate, eră nemăsurat de greu de apărat, fiindcă, dacă 
noi lăsam pe Ruşi să treacă, aceasta atârnă numai de 
noi, dar neutralitatea nu stăteă numai în conștiința noastră, 
ci şi în aprobarea celorlalți. , | 
„Dar, cum Turcii concentrau trupe. la Dunăre și se 
zvoniă că o fac pentru a trece râul, a trebuit să concen- 
ttăm şi noi trupe, însă în margenile neutralității). Se 
dădeau instrucții la Constantinopol ca să se explice Tur- 

  

1). Atacuri turceşti avuseră loc sporadic și în Februar, Austria 
protestase, Despre planurile turceşti contra Calafatului, v. şi tele- grama din 17 April a lui Bălăceanu. -
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ciei că aceasta e tot neutraliiate, precum, și din partea 
lor, erau dovezi de „prietenie“ toate aceste mişcări ostă- 
şeşti pe malul drept al Dunărei. 

Situaţia Ministerului se făceă însă din zi în zi [rai 
grea. Se simţi astfel nevoia de a aduce pe Nogălniceânu, 
antipatic fără îndoială, dar singurul în adevăr chemat! 
pentru această misiune. La 4 April st. v. el înștiințehză 
astfel pe Agenţii: noştri în străinătate despre luarea Mio. 
nisteriului de Externe de dânsul: „Împrejurările grave au 
făcut că am cedat stăruinților Prințului nostru şi Guvez- 
nului Său pentru a primi portofoliul Ministerului de Ei- 
terne. Trecutul micu e cea mai bună garanţie a politica . 
prudente şi a neutralităţii“— deci: ca la 1876,— „pe cars 
mi-am fixat-o.“ Şi el continuă spunând -că,.dacă războiul) 
izbucnește, „trebuie să consacrăm toate; silinţile noastre 
pentru ca România să nu devie teatrul războiului“). Dar. 
la 5 April el înştiință Puterile că o invazie turcească vai 

. aduce România la hotărâri desnădăjduite, iar la 10 el fă-i 
ceă Puterile responsabile înseși de urmări. . Â 

Greutatea. cea mare eră să convingă însă pe Turci că! 
aceasta e o situaţie acceptabilă, cu malul stâng al Dunării 
în stăpânirea Rușilor, și să-i facă a consideră acest mal 
ca simplu teritoriu aparţinând unui Stat neutru... Întâiu 
eră o,mare întrebare și aceasta: Dacă un Stat care nu 

  

i) „Dans graves circonstances actuelles, j'ai ced€ aux instances de 
notre Prince et de son Gouvernenient pour accepter poriefeuille Mi- 
nistore Affaires Etrangăres. Mon pass6 bien connu est Ia meilleure 
garantie de la politique prudente et de neutralit6 que je me suis trace de nouveau (adaus: dans les limites du possible ct autant “que les Puissances garantes nous preteront leur. concours; șters : je 

" regrette vivement que neutralit Roumanie pas obtenu sanction 
 Puissances garantes. Si guerre €clate actuellement, nous devons 
consacrer tous nos efforts pour que Roumanie ne devienne thcâtre 
guerre). Je compie sur votre concours, etje mettrai tous mes soins a faciliter votre mission. : . .
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este. independent poate, din propria sa holărăre, să fie . 
neutru, Anglia declarase formal că nu există 'o neutrali- 
tate românească 1). Belgia puteă să fie neutră fiindcă ho- 
tărirea Puterilor. o declarase astfel, cu sancţiunea cuve- 
nită; dar neutralitatea noastră nu eră încunjurată de nici. 

-o sancţiune, de niciun fel de măsură efectivă din partea 
Puterilor, Rusia râvniă la noi, Austria de asemenea, “Turcia 
eră Puterea suzerană; care eră deci garantul apropiat 
putând să intervie la fiecare moment şi să apere această 
neutralitate a României ? Kogălniceanu va încercă totuşi, 
trimițând pe generalul Ghica la Petersburg, implorând pe. 
Ruşi şi prin scrisoarâa din partea Prințului, pentru. ca 
trecerea aceasta a lor să se facă în condițiuni acceptabile, 
diplomatic, pentru Turcia?), . 

Când Ruşii trecură pe teritoriul nostru, ei se adresară 
către „locuitorii României“, ceia ce nu cră 0 grosolănie 
gratuită şi nici o necunoaştere a uzânţelor din partea lor 
ci, adresându-se locuitorilor” României“, aceasta însemnă 
că aici este o provincie, că Suveranul provinciei este 
Sultanul, cu care erau în războiu, că nu se stă de vorbă 
cu Domnitorul României, ci -cu poporul român, care e 
creștin şi pe care Ruşii vin să-l desrobească, iar, cât, 
despre Domnitor, el să vie, poate şi împreună cu miniștrii, 
la Chişinău spre a salută personal pe Țar. Aşa și cereă 
Marele-Duce Nicolae 5, dar Kogălniceanu a a știut să îm- 

1) Aus dem Leben K6nig Karis, II, p. 135. , 
%.La Constantinopol se dădeă ca scop al misiunii lui: „entretenir 

le Cabinet russe sur la situation. que crâerait A la Romanie une 
gverre entre la Turquie ct la Russie et pour nous assurer autant . 
que possible position que nous avons prise dăs le commencement 
en prâsence des 6v6nements qui se sont deroults au-delă du Da- 
nube: cest-ă-dire de nous 6viter les maux d'une guerre sur notre 
territoire“ (instrucțiuni către Agenţia din Constantinopol; 4116 April 
1877); V. Kogălniceanu, o. c., WI, p. 31. | 

3) Aus dem Leben K6nig aris, UI, p. 128. 

Politica externă a regelui Carol 1 a . ii
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piedece călătoria —, căci altfel Principele ar fi fost de faţă 
la declaraţia de războiu?), deci vădit complice. ! 

După ce acum. trupele rusești întraseră la noi, Poarta, care invitase pe Principele” Carol, „conform articolului 26. din tratatul din Paris şi paragrafului 3 din articolul VIII al convenției dela 19 August 1858“, să se înțeleagă 
cu generalisimul Abdul-Cherim pentru „a asigură apărarea 
teritoriului Principatului?)“,-răspunse cu nota dela 2 Maiu 
către Puteri, în care atrăgeă atenţia asupra purtării ne-. admisibile a vasalului său de pe malul stâng al Dunării, 
adăugind ameninţări. Ameninţările. acestea erau „foarte 
grave: se vorbiă, — și sa vorbit serios, în anume cercuri, — 
de iradeaua Sultanului pentru depunerea Principelui Carol, vasalul revoltat care merită să fie scos deci din Scaunul. său, ca pe vremea Fanarioţilor, și de ocupaţia armată a 
țerii; dacă nu sa putut demite Prinţul, cel puţin să se destituie Agentul României la Constantinopol, generalul Ghica. Un. adevărat: agent diplomatic își căpătă pașa- portul într'un caz ca acesta; Turcii însă, cari considerau pe general ca pe un funcționar” otoman, l-au mazilit. De alminterea, cu câtăvă vreme înnainte, ni se mai făcuse o mare ofensă, cu ocazia unei recepții, primindu-se întâiu reprezintanții străini, apoi funcţionarii superiori ecleziastici și civili turcești şi după aceia Agentul României, aşezat prin urmare în ierarhia rangurilor turceşti. ar, în timpul când Principele ospătă la Băneasa pe generalii ruși ajunși . lângă Capitala sa, tunurile turceşii băteau în Brăila, — după protestarea Porții la 20 April.— în Reni și în Olteniţa. * Astfel dorinţile lui: Carol L-iu se îndepliniau și, tot odată, se 'ajungei la cazul prevăzut în Consiliul de Coroană de Kogălniceanu, o 

  

:) Ibid, pp. 128—9, - 
*) Ibid., p. 129. Repetare a invitaţiei la 13 April; ibid., p. 133. Cf, Ion. C. Brătianu, cte., II2, pp. 566, 585, | 

=
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La 25 April încă, răspunzând la adresa Senatului, Dom- 
nitorul constată că „ţara .a și început, de spre partea Du- 
nării, a se resimți de dureroasele efecte“ ale războiului. 
„Fără ca de pe țermurile noastre o singură puşcă româ- 
nească să se fi tras, orașele şi satele noastre, pe jumătate 
pustii. încep a fi devastate“ , Și se semnală prinderea şi 
arderea vaselor roinânești de către monitoarele otomane 
ce încrucişau pe Dunăre, năvălirile cetelor de Cerchezi 
şi bașbuzuci (la Bechet). Principele se arătă hotărît „a 
Tăspinge forța prin forță, căci mai înnâinte de toate sun- 
tem datori către ţară a-i apără hotarele“, având pentru 
aceasta şi tradiţiile „acelor oștiri române, care, secole 
întregi, au apărat civilizaţia creștină la Porţile Orientului E 
Peste câtevă zile, la 29, Camera constală o stare de războiu 
prin care Poarta ruped legăturile ei cu România, a cării 
„independenţă rămâneă să fie recunoscută .la pacea viitoare. 

Îndată se adresă nota circulară dela 2[14 Maiu către 
Puteri. În circulara aceasta, care plecă în ziua chiar când “ 
Principele. vizită la Ploiești pe Marele-Duce Nicolae, se 

„amintiă neutralitatea pe care o observam de atâta vreme, 
cu așă de mari sacrificii, între care principalul eră: sacri-- 
ficiul moral, România având. dragoste firească pentru po-. 
pulaţiile creştine de dincolo de Dunăre *) Aşă de mare. 
eră însă grija ei de pace, încât renunță să le. sprijine ;- 
ea se distruge astfel în sufletul acestor populaţii, numai 
ca să nu contribuie la: turburarea împrejurărilor generale 
europene. România, spune Kogălniceanu, speră o com- 
peasație, care ar fi stat într'o definire” a situaţiei sale de 

  

4) Şi în Regele Carot-I al României, Cuvântări şi scrisori, II 
1909, pp. 1876—7. Totuşi Kogălniceanu se declarase gata a evacuă 
Calafatul la prima debarcare. de trupe turceşti (Ion C. Brătianu, 1.. 
c+ pp. 587—594;.cf. p, 590); Pentru porturi cerea a sprijinul corăbiilor 
europene... 

2 „Au dâtriment de nos relations maorâles « et matâriclies avec les 
populations de la rive droite.“
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neutralitate:), lucru după care umblase în tot cursul anului! 
1876 pe lângă Puteri, şi ele spuseseră că au proiectul lor, 

„în care nu. intră și condiţiile noastre. Când războiul ruso— 
ture sa apropiat, devenind „0 eventualitate iminentă“, * spuncă ministrul de Externe al Principelui Carol, România. 
sa adresat la Puteri și la Poartă, cerând „să se prefacă. 
şi să se ridice la înnălțimea unui drept formal obliga- 
țiunile derivate pentru noi dintr'o neutralitate necesară. 
“tuturora și al cării exerciţiu îl admisesem noi fără niciun. 
avantagiu peniru România?“ . EI 
Dar cererile româneşti n'au întâmpinat o bună primire.: 

„Sublima Poartă, întrebuințând un sistem de zăbovire pe: 
care propriile ei interese ar. fi trebuit să o facă a-l repu-. 
diă de mult, sa îndărătnicit a nu voi să reguleze chestiile:-: 
pendinte de zeci de ani între Guvernul Imperial și Gu-.:- 
vernul Princiar?)“, neadmiţând măcar singur titlul naţional. 
de România pentru o ţară care-i eră atât de utilă totuşi. 

  

5 „Compensation dans le răglement dâfinitif de notre neutralit6.“ 
*) „La question de Vopporiunit6 de transformer -et d'6lever ă la: 

hauteur d'un droit formel les ohligations dârivtes pour nous d'une: 
neutralit€ necessaire ă tout le monde ct dont nous avons admis | 

” Vexercice sans aucun avantage pour la Roumanie.& - 
3 La Sublime Porte, usant d'un systăme d'ajournement que scs.- 

propres intârâts cussent dă lui faire repudier depuis longtemps,. - 

) 

s'obtina ă ne pas vouloir regler les questions pendantes depuis des. . 
dizaines d'annâes entre le Gouvernement Imp6rial et le Gouverne- 
ment Princier... (Șters: Les Evânements, en saggravant, ne man- 
qutrent pas de justificr nos prâvisions; ils ngus surprirent ct nous - 
placărent dans la pânible (șters cuvântul) alternative: ou de con-: 
tracter des alliances qui cussent impliqu€ la” Roumanie dans le con-- 
flit oriental, ou de chercher un abri impuissant dans une neutralite: - 
qui avait iterativement rencontrâ le dâsint6ressement et le refus (în: 
loc: sanction) des Puissances garantes). Livres A nous-mâmes, sans. . 
direction comme sans appui, nous ne devions pas tarder ă nous 
trouyer en prâsence de: demarches qu'une guerre imminente lnissait 
n6cessairement (şters: aurait dA Iaisser) entrevoir et: que Lattitudo- 
dindilicrence de la part des grandes Puissances devait naturellement 
autoriser.* . ”
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Așă fiind lucrurile, întrun moment România a trebuit 
să aleagă: Puterile o părăsiseră, prescripţiunile tratatului: 

“din Paris, care o asigurau, dispăruseră, şi atunci ce puteă 
să facă acest Stat slab între neceșitatea. trecerii: Ruşilor 

şi între negaţiunea absolută din partea 'Turcilor a dreptu- 
rilor sale? Cinevă, care a lăsat o operă științifică în do- 

meniul dreptului şi care eră atunci reprezintant al Româ- 

niei la Berlin, Degre, spuneă și el că declaraţiile pe care 
le făceă Kogălniceanu la 2 Maiu 1877 nu erau contra 
tratatului din Paris, ci derivau din înseşi prescripțiile lui, 
că erau ultimele consecințe trase din situaţia fixată nouă 

prin acel tratat. Eram în legătură şi cu Turcia și cu 
Rusia, care făceau parte de o potrivă din Puterile ga- 

rante; dar, dacă evenimentele aduseseră un conflict între 
datoriile noastre faţă de una și cealaltă din aceste Puteri 
şi dacă Europa refuză să deslege conflictul, nu ni mai 
rămânea decât să-l deslegăm înșine. Însă conflictul între 
două datorii se rezolvă fireşte în folosul uneia și în pa- 
guba celeilalte; prin urmare chiar situaţia fixată de Eu- 
ropa pentru Principatele româneşti la. 1856 adusese, fără 

ca Românii să fi introdus un element nou, situaţia aceasta 

de desfacere firească de interesele Turciei, pentru moment, 
înnainte de a veni la cealaltă desfacere, din însuși corpul - 
politic al Împărăției. De alminterea, făceă să se observe 
„Rogălniceanu cevă mai: departe în acest act, Rusia nu 

intervenise duşmăneşte. Purtarea Rusiei a fost cavale- 
rească, şi ea a ţinut samă de demnitatea României, de 

„ sentimentele firești pe care poate să le aibă un popor 

liber când o armată străină se apropie de graniţele sale!) 

% La -Russie nous proposa loyalement de iraiter avec elle rela- 

tivement au passage des armtes impâriales par notre territoire. 
Son langage “€tait celui d'une Puissance qui, ayant concouru ă P6di-. 
fication de V'Etat roumain et participant ă la garantie de son exis- 
tence politique, n 'entendait point dEmentir son ocuvre par la violation 
de ses droits. | ul



214 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

Principele Gorceacov declarase apoi că "Țarul este man= «daiar al Europei '). Şi aveă dreptate într'un sens, „Europa zisese: nu atacați Turcia, fiindcă. vom găsi mijlocul de-a. “0 aduce la sentimentul realităţii. Europa nu putuse să o aducă la sentimentul realităţii, deşi muncise o jumătate -de an fără folos, învierşunând pe Turci, în loc să-i con- vingă. Şi atunci? Atunci Rusia nu puteă zice oare: de. vreme ce silințile voastre: nau izbutit şi n'aveţi nici dis- poziţia, nici mijloacele de:a o face să-și înțeleagă dato- riile față de supușii creştini, eu, care: sunt hotărîtă şi am . “și puterea de a interveni, intervin, nu în numele mieu, ci în al Europei. întregi 9 - ȘI, ultim - argument, oare se puteă rezistă forței, care eră să fie deslănțuită astfel? Convenţia -păreă a: fi salvat cel puţin principiul păstrării instituțiilor şi al integrităţii teritoriale?), Ei N a - De alminterea, adăugiă actul, nu sa rupt cu Poarta;: “dar a încheiă şi cu dânsa o convenție ar însemnă a des-. “hide hotarele și a strămută războiul pe teritoriul nostru, şi se știe, după: exemple recente, ce pot face în asemenea împrejurări „avangardele nedisciplinate“ ale oștirilor Sul- tanului. Propunerea de a conlucră militar cu Turcii e ca- lificată de „necugetată“ /irreflechie). - 
2 

1 „D'ailleurs, la Russie se prâsentait A.nos yeux comme la man- > «lataire morale des grandes Puissances (şters: -de VEurope) dans ”accomplissement dune mission. qui avait 6t6 solennellement con- „certe et iracâe par PEurope clle-mâme, dans ses r€solutions publi- -ques ci collectives.“ Și în Kogălniceanu, o. c., II, p. 76 şi urm. "Bălăceanu, protestând, Kogălniceanu îi. observă, la 15 Maiu, cele ce urmează ;- „Prince  Gortehacof a alfirmâ (şters: - insinu6) avoir mandat Europe, et il ne nous appartenait pas T6voquer..en doute . ce quil avait avancâ: devant TEurope entire“... . "2 Lui avoir assurg lerespect de son-“individualit€ et de ses in- stitutions, en mâme: temps “que. la garanti€ formelle du maintien de. "ses limites territoriales, - n , 

=
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Cum se vede, actul din 2.Maiu aveă înnainte de toate 
scopul de a arătă. că Pomânia n'a ieşit din situaţia pe 
care i-o crease tratatul din Paris. Prin urmare nici Pute- 
rile nau ieșit din datoria lor de a garantă România 'în 
orice împrejurări, chiar în cazul unei înfrângeri a Rușilor, 
al unui triumf — foarte puţin posibil, dar un diplomat 
atent se gândeşte la toate — din partea Turcilor. O interi 
venţie militară românească nu eră să se producă fără 
„provocare din partea Turciei 1)“. | 
-Dar, :spune Kogălniceanu mai departe, său săvârşit 

atâtea acte dușmănoase împotriva României, încât chiar: 
o acțiune mai îndrăzneață, mai dușmănoasă a acestei ţeri 

„sar îndreptăţi. Şi el pomeniă: năvălirea bașbuzucilor şi . 
a Cerchezilor pe teritoriul nostru, sechestrarea corăbiilor,. 
a luntrilor care purlau provizii şi alte mărfuri, indiferent 
de steagul ridicat pe dânsele, întrarea pe gurile râurilor: 
„noastre a corăbiilor turcești pentru a devastă îmrejurimile 
sau a căută mijloace de hrană, destituirea agentului româ-: 
nesc 'la Constantinopol?), eic. Asifel Poarta însăși a declarat 
războiul” cui nu dăduse niciun motiv pentru acea sta; ea - 
aceia care a rupt legături pe care, alifel, le-am fi păstrat. 

Și documentul se isprăviă așa: „Sprijiniţi pe 'dreptul 
nostru şi dreptatea cauzei noastre și contând pe grija Pute-- 
rilor garante faţă de noi, vom tace tot ce datoria noastră. 
faţă de ţară ni impune pentru a apără solul. nostru“ 
eră pus la” început „teritoriul românesc“, dar i: sa păru= 
lui Kogălniceanu că ar ieşi din marginile impuse de trat 
tatul din Paris şi că „solul nostru“ e mai modest, căci 
n'are un caracter politic, ci numai, geografic, — „pentru 

t 

  

9 să moins que la Roumanie ne fat prosogute par la urale 
elle-mâme.& 

- 2) Peutru ideia de a ;consideră pe Prinţ însuşi ca “ dtchujă „Tae 
portul din Roma al lui Obedenaru, 820 Maiu 1877. 

.
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a apără instituţiile noastre“ — nu zice: „Statul nostru“— „Şi a asigură existența noastră politică“; A Îndată după aceasta Turcii bombardează din toate ce- _tăţille lor de pe malul drept al Dunării bietele noastre orașe descoperite de pe malul stâng, în-care nu erau irape, nici ruseşti, nici românești; trăgeau şi asupra spi- "talelor, fără niciun fel de cruţare. Eră o adevărată stare de războiu. Și la starea de Tăzboiu natural că trebuiă să „se răspundă printr'o declaraţie de Tăzboiu; ea însă nu puteă să vis din partea noastră fără proclamarea indepen- denței, ceia ce neglijaseră a face Sârbii, căci porniseră la țintă fără o asemenea declaraţie a independenţei, pe care rămâneă pe. urmă să şi-o culeagă din mânile Rușilor. : 

Se trecă deci la proclamarea Independenţei. Iată însuşi textul moțiunii din Cameră: : 
„Camera, mulţumită de explicările Guvernului asupra urmărilor ce a dat votului ei de la 29 April a. c., iea” act de resbelul între România. şi Turcia, că ruperea legă- turilor noastre cu Poarta şi independenţa absolută a .Ro- 

  

1) „[Ces faits] ne nous laissent plus aucun doute que nous sommes cn guerre avec la Turquie et que cette guerre nous a 6t6 declarâe par la Sublime Porte clle-mâme... C'est la Sublime Porte elle-mâme "qui a rompu les liens existant entre elle et la Roumanie et que par cons€quent nous ne pouvons que lui. renvoyer. la responsabilită qwelle- essaye de faire peser sur nous par sa dpâche du 2 mai (şters: pour toutes cons€quences qui Tesulteraient de cet 6tat, de choses)... [On prendra] des mesures telles que les comporte la situation crâ6e par la Turquie elle-mâme afin de Tepousser par la force les actes d'agression auxquels la Roumanie est en butte de la part des armâes ottomanes (șters: de la part des Tures), - Fortis de notre droit ct de la justice de notre cause et comptant sur la sollicitude des Puissances garantes ă notre gard, nous ferons tout ce que notre devoir envers le pays nous impose pour | dâfendre notre sol (șters: le territoire roumain), pour sauvegarder nos institutions et pour assurer notre esistence politique“,
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mâniei au primit consacrarea lor. oficială, și, contând pe 
” dreptatea Puterilor: garante, trece la ordinea zilei“. 

lar Senatul votează moţiunea lui Dimitrie Ghica: | 
„În urma explicaţiunilor date de d. ministru al: Aface- 

rilor Străine în privinţa moțiunii votată de Senat în ziua. 
de 30 April, luând act de pozițiunea făcută României de -- 
Imperiul Otoman, consideră Statul român independent și 
invită pe Guvern a lucră” ca independenţa să fie recu- 
noscută și garantată de Marile Puteri europene, a căror 
dreptate și sprijin au contribuit în tot timpul la desvolia- 

rea României“ 

S'au prezintat apoi delegaţii Camerei şi Senatului la 
Principe, care însuşi a ţinut un discurs foarte frumos. Nu 
mai e o indiscreţie acum să se spuie că acest foarte fru- 
mos discurs a fost redactat'de Kogălniceanu. Principele 
l-a revăzut cu mici îndreptări şi l-a cetit înnaintea repre- 
zintanților Parlamentului. În declaraţia aceasta a lui, el 

spuneă că nu-i pare rău că a venit în România, țară de 
viitor, care a devenit țara sa. Și el îşi aduceă aminte de 
Domnii d& odinioară, de „marii şi glorioşii Domni, apă- 
rători ai independenţei naţionale și ai Creştinătăţii, în faţa 
Semilunii“, şi de „opera devotată“ a „două generaţii de 

" Români“. A venit vremea ca, pe drumul lor, să se rupă 

„acele legăminte rău definite şi fără temeiu, care se nu- 
miau în Constantinopol suzeranitate şi peniru Bucureşti 

"vasalitate“. România „teîntră“ astfel în „vechea sa inde- 
pendenţă, ca naţiune liberă, ca Stat de sine stătător, ca 
membru util, paşnic, civilizator,, „în marea familie a Sia- 

telor. europene“. . . - 5 
Eră' astfel cevă din cuvântarea lui , Kogălniceanu de la 

"1859, la Unirea Principatelor şi așezarea pe tronul Mol- 

dovei a lui Alexandru loan Cuza: “acelaşi spirit mare, 
aceiaşi suflare eroică străbăteă și cealaltă cuvântare, a lui. 

Ea se rostiă însă acum prin gura celui dintâiu Principe 

neatârnat al României după depărtatul şir al Voevozilor
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noșiri biruitori din veacurile -al XV-lea şi al XVI-lea. Și, dacă e vorba să ştie cinevă sentimentul intim -al Princi- pelui însuși, iată-l vorbind fără pregătire în aceste mo- mente mari: E - Studenţii români din Paris au trimes o telegramă lui Carol I-iu, puindu-se la dispoziţia lui ca ostași, și el li-a Tăspuns așa: „Studenţilor Români din Paris, Am. primit cu o vie plăcere expresiunea patrioticelor. sentimente ale junimii -studioase din Paris, Contez pe . dv. tinerii, spre a continuă opera națională începută de generaţiile . care vă precedă spre a păstră şi înnălță moştenirea stră- moșească“, Ma : Se 

Acum, după toate aceste forme, lrebuiă să se comunice același act și Agenţilor Românici . în străinătate. Atunci sa scris frumoasa notă circulară .a lui Kogălniceanu din 22 Maiu, în care el arată: cum „agresiunile neîncetate și nedrepte ale armatei. otomane, pe tot parcursul frontierei noastre dela Dunăre, au produs în toată ţara o mare su- rescilare. Corpurile noastre legiuitoare - au - adoptat spon- taneu o moţiune tinzând să puie România: în poziţie de independenţă francă şi determinată față de Imperiul oto- . * man, ale cărui drepturi „suzerane, . trebuie să o recu- noaștem, nau avut niciodată un caracter bine. definit, „Guvernul A. $. Principelui Carol nu sa crezul în drept să reprime: această mișcare“ (contra abuzurilor suzeranu- lui turcesc). „Tentativa ar fi fost de aliminteri în acest moment pe atât de zădarnică, pe cât de contrară senti- mentelor de legitimă indignare pe care Suveranul Româ- » nici le împarte în întregime cu supuși săi!,% 

- 1) „Les agressions incessantes et iniques de Varmâe ottomane sur tout le parcours de notre. frontizre du Danube... Nos Corps L6- şislatifs ont spontanement adopt6 une motion tendant mettre la Roumanie dans une position d'indEpendance franche ct d6terminte vis-ă-vis de (şters: notre ancienne suzeraine; apoi, de altă scrisoare
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Nu se poate 'cevă mai potrivit decât ca, întrun act di- 
plomatic, să se afirme înnaintea lumei întregi această 
unitate: de sentimente între Suveran, Guvern şi Ţara în-- 
treagă. Aceasta: dădeă dreptul și altuia - dintre reprezin-- 
tanții României în străinătate să spuie, în cuvinte mișcate, 
că nu-i lipsește ţerii în momentele aceste 'nimic din acea: 
unitate absolută, din acea' căldură deosebită tuturor ini-. 
'milor, din care rezultă neapărat biruința. „Independenţa: 
absolută a României a fost deci proclamată de toate gla-- 
surile autorizate: ale țerii. Suveranul și poporul au luat: 
hotărârea fermă să o apere cu arma în mână, ca şi inte- 

„grilatea teritoriului cu care se găsește de . acum înainte: 
identificată în ochii întregii populaţii românești!.“ 

„Lucrul acesta trebuiă adus și la cunoștința tuturor Pu- 
terilor. „E un articol de credință în existența noastră na-- 
țională2)“, care nu: sufere discuţie. Nu eră un punct care: 

“să poată fi supus părerii altora: erâ:0 afirmaţie absolută, 
irevocabilă, până la: moarte, a unui popor întreg, 

Deocamdată Kogălniceanu îşi dă sama de faptul că toate: 
- chestiunile -rezolvite prin tratatul! din Paris 'sunt puse din: 

  

Empire Ottoman), dont, il faut le reconnaitre, les droits (şterse . rapports) suzerains n'ont jamais cu de caractâre bien defini (puţin schimbat'apoi). Le gouvernement de $. A. le Prince Charles ne: est pas cru en droit de reprimer. ce mouvement. La tentative cn cât ct6, du reste, cn ce moment, aussi vaine - que contraire aux „-sentinients de 1Egitime indignation que le Souverain. de la Rouma- nie partage entidrement avec ses sujets.“ Cf. V. Kogălniceanu, o. c., II, p.. 98 şi urm. ! ” | i 
1) L'independance absolue de la Roumanie fut done proclamâe. pat toutes les voix autorisees du pays. Souverain et peuple ont pris la ferme resolution dela defendre, les armes ă la main, au mâme titre que Pintâgrit6 de notre territoire, A laquelle elle se trouve:, " dor€ navant identifiâe aux Yeux de toute la population roumaine. ) Cet'acte, qui a pris le caractăre dun article de foi dans notre existence nationale. . 

:
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“nou în joc, dar că nimeni nu va puteă interveni până nu 
se. va ști ce hotărăsc alţii, şi că hotărârea atârnă de bi- 
ruință Sau de înfrângere. Prin urmare numai într'un tratat 

___de pace sar puteă luă o hotărâre în ce priveşte această 
” schimbare totală a situaţiei internaţionale a României. De 
aceasta şi-a dat sama, zicem, Kogălniceanu, deşi î încercă, 

„precum am arătat puţin mai. înnainte, să deducă inde- 
pendenţa din tratatul dela Paris sau din forma de suze- 
ranitate turcească fixată prin Puterile europene la 1856. 
EI califică Independenţa de „act la care circumstanţe im- 

” perioase şi cu totul independente de acţiunea noastră pro- 
„prie ne-au adus în chip fatal şi. pripit“, adăugind că el 
„nu eră decât consecinţa fatală a acelei protecții eficace!)“. 
„România doreşte un singur lucru: ca: actuil să- fie „bine . 
văzut“. (bien vuj, „chiar dacă“, urmează declaraţia lui KRo- 
gălniceanu, „complicațiile actuale ar zăbovi recunoașterea 
lui oficială până la epoca-pe care evenimentele şi bună- 
voința Puterilor pot singure să o. apropie. Preţuim “la 
dreapta sa valoare rezerva pe care-o impun fiecăruia cir- 
cumstanţele excepționale de 'astăzi.: - 
„Dorinţile noastre modeste .se reduc, pentru moinent . 

la aceia: să căpătăm din partea Minişteriului o simplă 
recunoaștere -tacită — acquiescement— a liniei: 'de conduită - 
pe care. am. urmat-o, supt apăsarea unor dificultăţi aşă 
de grave și pe care, ţinem să o afirmăm sus şi iare, am 
luat-o în afară de orice influență străină?).“ 

1) L'acte auquel les circonstances imp6rieuses ct independantes 
de notre propre -action nous a fatalement ct hâtivement amenâs 
aujourd'hui n'âtait que la cons€quence oblige de cette protection 
eficace. . 

"3 Quana mâme les complications actuelles en ajourneraient Ja 
reconnaissance officielle ă une €poque que les. 6vânements et le - 
bon vouloir des Puissances peuvent seuls rapprocher. Nous appr&- 

” cions ă sa juste valeur la reserve qwimposent ă. chacun les cir- 
constances esceptionnelles de ce jour... Nos vocux modestes se r& 
duisent pour le moment ă obtenir de la part du Ministere un simple 

-
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a Aceasta ca să nu se confunde chestia ridicată de Rusia, 
“prin războiul ei, cu chestia, cu totul deosebită, ridicată 
„de noi. . 

„Mai presus de toate spirăm, “domnule Agent, să câş- 
_ tigaţi dela binevoitorii. protectori. ai noştri făgăduiala că! 
“ în niciun caz nu se va face violenţă națiunii române în. 
scopul de a o constrânge să înnoade din nou legăturile: 

„sale. anterioare cu Sublima Poartă. O comunicaţie de felul 
acesla ar aveă ca urmare a circumscrie întrun cerc bine 
determinat activitatea de astăzi a țerii noastre“ » Şi. dându-i 
încredere în viitor, ar însemnă „o creştere de autoritate 
acordată actului ce a îndeplinit acuma 1)“. - De altfel, Ro- 
mânia n'a făcut şi nu face decât „o politică de conser- 

- vaţie“, Nu e atâta un: războiu împotriva Turciei, cât o 
desfacere de dânsa,. „putinţa de- a ne mișca liberi“ . În 
rezumat, ori, „o aprobare întreagă, —la care de almin- 
teri nu speră ministrul însuşi — nori, cel puţin, o ade- 
siune prealabilă 3)“. 

Nota a fost comunicată în toate părțile. În Rusia a avut 
primirea pe care am arătat-o mai sus. Ni s'a opus oare- 
care jenă faţă de dificultăţi nouă şi un sentiment de ne- 
plăcere faţă de o nație mică, pe cale de a fi liberată de 
alții şi care se liberase prin propriile ei puteri fără a-și 

  

acquiescement ă la ligne de conduite' que nous avons suivie, sous 
le poids de bien grandes difTicultâs et, nous tenons ă laffirmer 
hautement, en dehors de toute influence extârieure.“ 

1) Par dessus tout nous aspirons, ! Monsieur PâAgent, ă gagner de 
nos bienveillants protecteurs la promesse qw'en aucun cas il ne sera 
fait violence ă la nation roumaine dans le but de la contraindre ă 
renouer jamais ses rapports antâricurs avec la Sublime Porte. Une 
communication de cette nature aurait pour effet de 'circonscrir dans 
un cercle bien dâtermin€ Pactivit€ prâsente de notre păys... Un sur- . 
croit Vautorit6 accord a Vacte que vient d'accomplir la Roumanie.“ 

% Une approbation entidre: ou, au tout moins, une adhesion 
prealable.
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„încredinţă soarla“ ocrotirii ruseşti 1). În Anglia nici n'am - îndrăznit să facem o intervenţie directă, ci am apelata reprezintanţii englezi din deosebitele Capitale, ţiindu-ne - dupăcputință la tratatul din Paris, , 
În ce. privește Franţa, ea se găsiă într'o situaţie foarte grea. Ducele Decazes stăteă în fruntea Guvernului, dar atotputernic eră Thiers, deși în opoziţie. Acesta rămăsese . un turcofil încarnat, foarte dușman al tuturor lucrurilor care atingeau tratatul din Paris, cu toate că acela erâ opera lui Napoleon al III-lea, pe care a ajutat esenţial “să-l răstoarne. Pe lângă aceasta eră neîncredere față de principele german de pe malul Dunării; dar, în schimb, eră și frica de a se declară contra noastră, ca să nu se supere Germania şi Rusia. Se păstră, în sfârșit, cevă din vechea tradiţie de ocrotire a. popoarelor mici, a „naţiona- lităţilor“, de pe vremea Imperiului —, şi această amintire. chiar creă o. situație foarte jenantă ministrului francez. Nici n'a vrut să primească „declaraţia lui Kogălniceanu, „care a trebuit să-i fie trimisă. în plic. Strâns de aproape, „ Decazes a făcut numai declaraţia că nu zice despre actul îndeplinit nici bine nici rău, acestea fiind lucruri de com- .Pelinţa areopagului european, Că România a vrut să fie liberă, o privește: ea va trage toate consecințile. libertăţii sale). Orice încercări de a se scoate Francezilor alte de- claraţii au' fost zădarnice. N 

  

') Raport.din Petersburg, 29 Maiu: „On amende (sic) gântrale- ment intempestive proclamation ind6pendance, parce que elle met en suspicion politique russe vis-ă-vis Grandes Puissances et qu'clle est de nature ă lui -erâer embarras. On dit que nous aurions dâ laisser. solution de cette question pour la paix et nous conlier ă la Russie.i 3 | | - 
3) Raport din 28 Maiu:-„Vous nous avez rendu notre libertă: c'est - a sentiment gen6ral.des Puissances*; Dar la 31 Maiu: „Toutefois je n'en reste pas moins convaincu que France nous appuyera au mo: ment opportun“. Cf. și raportul din 19 funie.
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Cât privește Berlinul. iată declaraţia lui Biilow, care 
reprezintă pe Bismarck, invizibil: „Chestiunea indepen- 
denţei României nu poate fi rezolvată deocamdată până 

“la pace, și deciziunea Guvernului german în această afa- 
“cere atârnă de felul cum interesele supușilor săi şi acţio- 
narilor germani“ (din afacerea Strousberg) „vor fi regulate 
în România)“. Şi, ca să nu fie nicio urmă de îndoială 
în această privinţă, Bismarck însuși s'a interesat personal 
dacă mai avem cevă de luat dela moșiile din Basarabia 
ale mănăstirilor noastre, pentru ca acestea să servească 
drept garanţie zişilor acţionari ai lui Strousberg?). far,:ca 
să nu se creadă că măcar Împăratul ar puteă să aibă 

"altă politică, ni s'a dat asigurarea că el ştie despre aces- 
tea şi că politica Maiestăţii Sale e întocmai ca şi a Can- 

“celariului Imperiului. Orice încercare mai departe ar fi 
fost evident zădarnică?). A e | 

Înnainte de a trece la atitudinea, mult așteptată, a lui 
Andrâssy, să vorbim de un prieten statornic, de un vechiu 
prieten, Guvernul italian. o. 

  

') Raport din 27 Maiu, al lui Degre: Que question indâpendance 
Roumanie ne peut £tre râsolue que lors de la paix et que dâcision 
gouvernement allemand dans cette affaire depend de la manitre 
dont les interâts sujets ct actionnaires allemands seront râglâs en 
Roumanie“. Cf. şi raportul din 1729: do ut des. 

3 Raport din 1720 Maiu: „Principele Bismarck a conferit zilele 
acestea cu ambasadorul rus d'aici, informându-se despre 'reliquatul 
veniturilor bunurilor mănăștireşti din Basarabia, la care România 
are un titlu. Cancelariul Imperiului a stăruit să se ție ceventual- ” 

„imente samă de pretenţiile acţionarilor germani.“ ., 
3) „M: S. Împăratul Germaniei ştie și aprobă această amânare... Şi, 

dela grija ncobosită a Guvernului român pentru interesele supușilor 
Sermani rezidenţi în România sau având afaceri în România va atârnă. 
în cele din urmă soluţiunea la care se va opri Cabinetul german... 
(Satisfacţie) văzând că Guvernul român a întrat pe calea achitării 
pretențiilor, atât de urgente; ale acţionarilor Stroussberg-Bleichrăder 
(rapori din 1/13 unic), i n
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Afară de anumite agilaţii, care veniau din partea cer- 
„curilor evreiești din Roma — eră afacerea din Dărăbani, 
cu măsurile luate de o proprietăreasă, Ana Cimara, faţă „de Evreii săi —, ministru de Externe fiind fostul profesor „Melegari, iar secretar-general Tornielli, care a reprezen- 
tat pe urmă Italia la noi, primirea .a fost foarte căldu- 
Toasă, — bine înțeles întru cât o permiteă rezerva pe . 
care şi Guvernul italian trebuiă 's'o manifeste în public. 
Ni sau făcut în cercurile politice declaraţii foarte măgu- 

„iloare!; deputați şi senatori spuneau: sunteți „un'altra 
Italia“, „vă considerăm ca pe ai noștri“; „niciodată nu 

„va lipsit sprijinul Italiei: la Unirea Principatelor, la sta- 
bilirea dinastiei, în toate împrejurările; nu dorim nimic 
„mai mult decât să ni se prezinte ocazia de a vă arătă 
această: simpatie. Nu ne strângeţi prea de aproape cu o 
declaraţie: în. momentul de față nu o poate. face nimeni, 

“prin urmare nici noi. Dar, ziceă -Tornielli, Şi nouă ni sa 
adus, faţă: de o anume stare-de fapt, critice, şi . mulţi au 
exprimat îndoială că nu vor țineă mult stările de fapt; 
când am intrat în Roma, toată lumea credeă că după. 
trei luni va trebui să ieşim din Capitală, și, cum vedeţi, 
suntem încă aici şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom ră- 

- mâneă totdeauna. Aşă şi d-voastră, ţineţi minte un lucru: 
că multe le poate face diplomaţia pe lume, dar un lucru. 
nu: „să întoarcă înnapoi râurile la izvorul lor din munte?“- 

  

1) Cf. raportul lui Obedenaru din 27 Maiu: „Gouvernement italicn garde. râserve jusqwaprâs guerre. Notre indpendance est consid- r6e avec sympathie par monde politique ct le Journal _officieux 
„si „a Diritto“, - 

.. 
*) Raport din 11 Iunie al lui Obedenaru: „Sccrâtaire-gencral a dit 

qu'ltalie garde reserve, mais que n€anmoins personne ne peut faire 
remonter fleuve dans les montagnes“, Şi la 30/31 Maiu st. vu cf: 
„I'acquiescement vous l'avez, La Turquie a protestâ, comme vous 
Vavez vu; or je ne. sache pas quun scul Cabinet ait repondu ă sa :
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Peste munţi, Andrâssy avea o atitudine;'presa austriacă "alta, presa ungară şi Guvernul unguresc o a treia. Ince-: pem cu această: din urmă, ca fiind cea mai pronunțată. S'a ridicat în toate foile ungurești un strigăt de indignare împotriva noastră şi împotriva Ruşilor. Ziarul „Kelete“ “stătea în frunte, manifestându-se atât de odios, încât, când - i sa prezintat în traducere franţuzească. un articol al lui, Andrâssy l-a înlăturat cu scârbă „Este“, spuneă Cancela- riul, „în fruntea oricărui jurnal unguresc un imbecil sau un om care iese dela balamuci“, Omul care conduceă Guvernul unguresc, Coloman Tisza, împărtăşiă vederile presei maghiare, și el a luat măsuri de dușmănie faţă de „noi îndată după declararea Independenţei, ceia ce a silit “pe Andrâssy să-l cheme şi să-l întrebe: „crezi d-ta că este „0 politică cuminte aceia care Împiedecă o națiune din pteajma noastră de a urmări cursul firesc în desvoltarea istorică a unui. popor; crezi că se „poate împiedecă, Şi, dacă nu, poate rămâneă prietenie de pe urma acestei atitudini ?* Tisza. i-a Tăspuns amintind că România: e ali- ată cu Rusia, deci panslavistă ! Şi atunci Andrâssy a obser= vat cu. multă dreptate: „dacă Românii vor să se facă Slavi, norocul nostru: scăpăm de dânșii în calitatea lor: de Români?!“ Iar lui Bălăceanu, reprezintantul României la Viena, îi dădeă sfatul să se ducă la Pesta, să vorbească 
note. On a simplentent mis la piăce au dossier, Yoilă done Pacuies, cement tâcite“, Şi aiurea: „On vous -aime beaucoup en Italie: ori desire trouver des occasions Pour vous le prouver“, o DI yaă'la tâte chaque journal hongrois un imbecile ou un homme qui sort des Petites Maisons“, Taport din 26 Maiu (atunci Andrâssy eră revoltat de sistemul de tocmeală—financer—al ' lui Kogălniceanu). =. a - | - ) Raport din 12 Iurie: „La dernitre fois que jai vu M, Tisza, je lui ai pos€ Ja question nettement: je lui ai dit que cette politique qui consiste ă ne pas vouloir. que les voisins fassent ce qui est. dans leur intârât est une politique malheureuse et qui finit mal, (Dovada Franciei. faţă cu Italia și Germania.) J'ai demand ă M. Politica externă a regelui Carol 1 

15:
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și el cu oamenii de acolo. Pentru că, ziceâ dânsul, com- 
_patrioţii miei sunt oameni de pe Pustă: nau mai văzut 
altă lume decât Unguri și peisagii ungurești, și ei cred ” 
că unde se mântuie orizontul unguresc se mântuie' și lu- 
mea întreagă; du-te deci acolo, să vadă un Român ade-- 
vărat, în carne şi în oase, -ca să se convingă că .mai: 
există și altă. specie de oameni decât cei înșii'%; În ce-l 
priveşte pe dânsul, declară sus și tare: că nimeni n'are 
dreptul să vorbească în numele Monarhiei . decât Împă- 

“ratul și, după Împărat, el:, și că e cu mult prea cuminte 
ca să nu-și dea sama de 'un. lucru: că între Români şi - 
Unguri sunt și interese comune și că pentru moment e 
bine să se ţină samă: numai de aceste interese comune?; 
că el nu poate face declaraţia care i se cere, dar atâta 
poate să spună totuși pentru moment: „Cât nu e un drept 
nou, vechiul drept trăieşte pentru dânsul, dar că, de fapt, 

  

Tisza s'il a jamais cru sâricusement que Vous resterez &ternellement 
attachâs ă la Turquie et je le priai de mie dire en quoi et comment 
votre independance pourrait nuire ă la Hongrie, M. Tisza m'a ob- 
ject€ que vous vous &tiez jetes dans les brâs de la Russie, que: 
vous 6tiez devenus Slaves. A quoi j'ai r€pliqu€ que leş peuples qui 
abdiquent leur nationalit€ sont condamnâs ă pârir ct que c'est le jour oă les Roumains deviendront Slaves qu'il ne seront plus ă 
craindre.“ | a: 

1)-„lls verront enfin un Roumain en chair et en 0s, car mespau-! 
vres compatriotes, qui 'sont nâs dans la plaine ct ne voient aussi 
loin ue leur vue peut s'âtendre que des villagef hongrois et des 
puits hongrois, simaginent que le monde est hongrois et qu'il finit 
a Yhorizon“ (raportul din-12 Iunie). . „. j 

*) Raport din 12 Iunie: sAprăs VEmpereur, îl n'y a que moi qui 
sois autoris€ a parler en son nomi, ” : 

3 „Cet homme d'Etat a une vue plus inteligente de la mission 
que les Roumains ct les Magyars pourraient remplir en Orient en 
se prâtant un mutuel appui“: CE. în același raport “din 30: „Il y a 
cependant progrâs dans .Pattitude -des feuilles austro-hongroises: 
cest que larmâe roumairie n'excite plus Icur rise. On se souvicât 
de la reputation de lâchet6 que MM. les Juifs de la presse, si bons 
juges en matiăre de courage S'etaient plus ă faire ă nos soldats,*
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Austria nu se va pronunţă decât după războiu, cum -a' dat sfatul şi altor Puteri. —şi Rusiei—“, cerându-li să nu -protesteze, să nu-și recheme consulii, să nu deie paşa- poartele Agenţilor României, să nu discute măsurile pro- puse de o Putere .pe care: n'a numit-o. Ceia ce va dictă hotărîrea Puterilor va fi atitudinea ce o va observă jRo- mânia până la pace!“, lar „D0i vă vom apăra şi sprijini peniru că avem interesul a o facezi 
Admiteă trecerea Rușilor, și, fiindcă ştiă că, tot prin în- țelegerea dintre “Împăratul său și Țar, ni se va luă Basa- rabia, el adăugiă că la urma urmei am puteă aveă ca o. compensație Dobrogea. Cel dintâiu care a vorbit de.Do- brogea a fost atunci, în Maiu 1877, Andrâssy. Păreă că PI | 

1) Raport din 30 Maiu: „Reconnait qu'il devait râsulter des hos- tilites turques un âtat de guerre ouverte et n'a aucune objection A faire contre râsistance que nous leur opposons: Quant a Vindâpen- dance, le comte Andrâssy m'a dit que, aussi longtemps quiil n'y aurait pas un droit nouveau, lancien droit subsiste pour lui; mais. que, de fait, lAutriche ne se prononcera qwaprăs “la guerre et qwelle a conseill6 aux autres Puissances, y compris la Russie, de r6- server leur opinion jusque IA. Comte sândrâssy s'oppose ă toute protestation, rappel des consuls et renvoi de nos agcnts, entente de mesures propostes par une Puissance qu'il n'a pas nommâe. Il a termin€ par ces paroles signifiantes (sic): C'est Pattitude que Rou- manie observera jusqu'ă la paix qui dictera dâcision des Puis- “sancesi, ' a ! | Ci. şi în raportul din 30; „C'est â la collectivitg des grandes Puis- sances ă se prononcer sur lind€pendance. de la Roumanie ct le moment pour le faire doit âtre celui oa ces Puissances se râuniront pour connaitre les conditions de la paix. Il a bien voulu me ' dire que V'attitude que nous observerions jusque IA: influencera n€ces- sairement sur les dâcisions de PEurope.“ : *) „Nous vous defendrons et nous vous soutiendrons parce que nous avons intârât ă le faire“ (raport din '12 Iunie). Iar, tot la 12 unie, cerându-i-se o „încurajare“: „Eh bien, €crivez ă Bucarest que la position est bonne et qw ă moins que vous ne preniez plaisir A Ja | dâtruire de vos mains, il ne vous arrivera aucun maie.—C'est une promesse formelle que vous nous donnez.* Ea ”



, 
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“zice: Basarabia vau şi Iat-o Rușii, Dobrogea î însă vă voiu 
da-o. eu. 
„EL. aveă însă și unele. cereri. De exemplu: trecuseră 

Românii din Făgăraș și Sibiiu la noi şi se înrolaseră în 
armata românească, la Ploieşti, unde li se. făcuseră şi ma- 
nifestaţii. Şi atunci Andrisey orânduise lui 'Fisza să ceară 
exirădare. .. - 

: Dacă-i extrădăm fără forme diplomatice, ziceă el, —nu 
„li.se va face nimic celor greșiţi, dar va fi un exemplu 
pentru alții ca să nu mai treacă -munţii. Aceasta o cereă - 
atotputernicul ministru ca.o .îndatorire personală. 
ogălniceanu răspunse la toate punctele, mulțămind în 

numele Principelui pentru atitudinea amicală!), dar la a- 
cesta, nu. Și Bălăceanu spuneă, încheind raportul despre 
una din conversațiile cu Andrâssy, că pentru moment 
“Austria nu se teme de România, prin urmare nu 0 vede 
cu: duşmănie. Oricum, ziceă Cancelariul din Viena, între 
greşelile pe care nu le va face Austria va fi „expediţia la 
Bucureşti“. Şi Bălăceanu observă cu dreptate că totuși „va 
veni ziua când Monarhia va crede că România indepen- 
dentă este imcompatibilă cu liniștea sa“ şi că noi avem o 

_ 

datorie, dacă voim a-i păstră prietenia: „Să-i dovedim că: - 
“nu înţelegem a deveni un alt Piemont », 

2 „Reconnaissanee du prince: et du gouvernement pour ces preu- 
ves de bienveillance a Legard de la Rounranie“ (instrucție « din 1/13 

  

Iunie). 

2 La Roumanie | n'a jamais &6 ș pour  PAutriche une voisine gâ& 
nante, mais. elle pourrait le. devenir... (sic) un jour;.ă ce titre son. 
developpement n'est ni â desirer, ni ă encourager... - 
„Elle le deviendra le jour oă elle croira qu'une Roumanie indâpen-. 

dante est incompatible avec son repos... Prouver ă notre „puissante 
„ Yoisine que nous n'entendons pas devenir un autre Pimont. Nul- | 
„lement enclin ă .des acquisitions de territoire et ne dâsirant rien 
moins que Yexpansion au dehors des races „qui habitent la Monar- . 
chie, mais craignant par dessus tout un mouvement de mâme na- 
ture en sens contraire, il [le Gouvernement imperial] demande ses,
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În lunie 1877, când generalul rus Zimmermann. treceă acum Dunărea, la Brăila, politica externă a României aveă lacunele ei. Ea se îndreptase încă odată către Europa, dar tocmai în momentul când acest aeropag european dovediă -că nu mai poale funcţionă și, de fapt, el nu mai „ există, Pe de, altă parte, încă de! la început situația” ei faţă de Ruși era foarte neclară. Din vina cui? A amân= . _duror părţilor. Rușii nu recunoscuseră independenţa țerii. Țarul, când sa aşezat la Ploieşti, când a primit acolo vizita Principelui, când a făcut vizita: sa la București — fratele său, Marele-Duce Nicolae, stând în zilnie schimb de vederi cu Carol [, — aveă faţă de Domnitor şi soția: sa toate acele purtări: atente pe care le impunea originea: - celor doi membrii 'ai dinaştiei noastre, dar aceasta nu presupune câtuși de puţin că acea atențiune se îndreptă către România însăși. Am fi voit să o înterpretăm în felul ” acesta, şi eram încântați când, în gara din Ploieşti, Țarul; " după ce petrecuşe pe Principe.şi pe Principesă, stăti în ploaie până la plecare ca să nu se arăte lipsit” de res-. 

voisins dâtre d'humeur paisible et aussi peu conqutrante qQwil Pest lui-meme... Le comte Andrăssy a Phabitude de dire qw'il ne. sait pas les fautes que PAutriche fera ă Pavenir, mais qwil. sait bien . celles qwelle ne fera pas. J'ai tout lieu, de croire que cette expedi- tion [ă Bucarest] est du nombre des fautes qwelle ne fera pas.“ Ca motiv al atitudinii lui Andrâssy, Bălăceanu dădcă, încă la 26 Maiu, desfăşurarea şi întrarea în acţiune a forţelor noastre militare : „Les camps WOltenitza et de Calafat parlent plus €loquemment, plaident - micux notre cause que tout ce que notre tribune, notre diplomatie <t notre presse pourrait produire de mieux tourn6 en ce moment.“ Estrem de interesant e ce scrie Bălăceanu la 8 lunie: că. se vă ajunge neapărat, ca armare a Independenţei, la un războiu cu Un- 
garia. „Ungaria are în dosul ei Austria, care are în dosul ei Ger.- mania. Unde sunt aliaţii noșiri ? Biata : Serbie,.. Și pe urmă? Profetice cuvinte! („Je puis. donncr: par €crit que Vind6pendance : 
rendra in6vitable une guerre entre la Hongrie et nous. La Hongrie a j derritre elle PAutriche, qui a derritre elle PAllemagne. Oa sont nos alis? La triste Serbie... Aprds?.%) -
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pectul cuvenit faţă de o rudă a înseși familiei domnitoare. 
rusești, cum eră Principesa Elisaveta î). Eram. încântați, | 
dar greșiam puţin sensul: acestea priviau pe Principe și: 
pe Principesă, familia din care veniau ei, legăturile pe 
care le aveau la Petersburg, situația Hohenzollernilor în 
Europa, dreptul la respect al Germanilor pretutindeni, 
dar, diplomaticește vorbind, pentru Ruși nu eram decât 
o provincie vasală a Împărăției turcești, și ei aveau tot. 
interesul să admită chiar punctul de vedere turcesc, că 
adecă suntem o „parte integrantă“ din Imperiul otoman, 
pe care o ocupaseră. Eră, în adevăr, un singur lucru din 
tot ce făcuseră ei până la declaraţia noastră de indepen- 
dență și până la sfârşitul lui Maiu, până la trecerea tru= 
pelor ruseşti dincolo de Dunăre, care 'să arăte o .recu- 
noaştere a noii stări de lucruri de la noi? Absolut nimic. | 
„Nu se încheiase un „tractat“, nu numai pentru că înche- 
ierea ar fi întâmpinat mari dificultăți în ce priveşte fon- 
dul, dar pentru că eră înnainte 'de toate o foarte mare” 

dificultate de formă. Cine ni recunoscuse vre-odată drep-: 
tul de a încheiă tratate politice și, în situaţia noastră, 
cum ni-o făcuse tratatul. dela Paris, puteam aveă acest. | 
drept? Nici măcar formalitatea proclamării Independen- | 
ței, care totuși ne angajă numai pe Doi, nici 'aceia nu 
fusese îndeplinită în momentul când închâiasem convenţia. 
“Cum sa spus, generalisimul trupelor rusești se adresase : 
la întrarea în țară către locuitorii Moldovei și Munteniei. 
către „Români“, precum, atunci când s'a trecut Dunărea, . 

„el sa adresat, printr'o altă proclamație asemenea, locui-- 
torilor din acea regiune. Şi: ai noştri nu stăruiau ca aceste: 

„legături să se precizeze, fiindcă” eră foarte greu, fiindcă 
nu-și dădeau sama de faptul. că Rusia puteă. să lucreze: 
faţă. de independența proclamată de noi alifel de cum 

„lucrau Puterile. celelalte. Ei: luau toate semnele de atenție 

  

3) Aus dem Leben Kânig 'Karis, UI, p. 173 și urm.
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şi le interpretau' în sensul lor, căutau să prindă de la Ruși ca şi dela Andrâssy cevă care să semene cu o recunoaş- tere a situaţiei, şi lucrurile se opriau aici. 

Ar fi fost însă un 'mijloc ca România să iasă din această situaţie, care eră foarte“ jenantă, cu atât mai jenantă, cu cât din gura unuia dintre aceia cu cari vorbise la Li- vadia — nu din gura Țarului, poate nici din a lui” Gor= ceacov,'dar din a lui Ignatiev, câre eră de o francheţă brutală —, Ion Brătianu aflase formal de intenția Rusiei de a distruge cea. din urmă rămășiță a tratatului din Paris, adecă de a se „retrocedă“ Basarabia-de:jos, şi anume semne ţinuseră necontenit într'o mare îngrijorare pe toţi bărbaţii noştri politici. Dar tocmai de aceia fie- care se temeă să scormonească, să întrebe, pentru a nu . căpătă teribila siguranţă. Şi cei cari se feriau să atingă această chestiune se mai gândiau încă la un lucru, care a cauzat în toate. timpurile, aici, atât de mult rău: la ră- “sunetul pe care lucrul 'ar puteă să-l aibă, dacă Sar afla, în ţară, la puterea pe care ar da-o unei opoziții gata ori- . când să iea moștenirea unui Guvern „slab“ sau „trădător“. 

puri pentru viitor şi că toate acestea le-am făcut și le facem rămânând 'în legalitate. internaţională perfectă, eră foarte greu. Să convingem Rusia că ea trebuie să păstreze din tratatul dela Paris tocmai ce eră mai jignitor pentru dânsa, adecă cesiunea teritorială, eră iarăși foarte greu. : Să ni închipuim că Andrăssy, care avea acum Bosnia şi Herţegovina în gușă, ar puleă, cum s'a crezut pe urmă, când ne-am plâns. Puterilor și, între dânsele, şi Austro- Ungariei, să între în conflict cu Rusia peniru salvarea judeţelor basarabene, eră o“ naivitate, Să : credem că alţii
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ar puteă să facă lucrul pe care: Austria. nu l-ar fi făcut, 
eră o iluzie încă mai mare. Cu toate acestea conducă- ” 
torii din 1877. ai României aveau dorința aceasta, așă de 
explicabilă, de a nu pierde măcar o mică parte din Ba- 
“sarabia. pe. care Puterile europene o dăduseră la 1856 
Moldovei, nu de dragul ei, ci din ură împotriva Rusiei. 

Mijlocul unic, pe care-l puteam întrebuință eră, deci, 
acela al: sprijinului militar imediat, și îndrăznesc a spune 
că în orice condiţie irebuiă să dăm sprijinul nostru mi- 
litar, pentru că la urma urmei tot a trebuit să-l dăm, şi 
l-am dat. Şi nu în condiţiile cele mai bune. 

Multe lucruri Sau petrecut atunci pe care nu le- mai 
ştim astăzi şi care vor rămâneă pentru iotdeauna îngro- - 
pate. Nu e Sigur că actele pe care se razimă „Memoriile. 
Regelui“ vor ieși vre-odată la iveală; nu e sigur că toate 
-acele: acte au fost măcar păstrate, nu e sigur chiar că 
ele existau, în momentul când au fost scrise „Memoriile“, 
altfel decât ca. note fugitive' luate de Suveran. Prin ur- 
mare.noi nu știm în ce chip, la început, am oferit Rusiei 
concursul nostru militar, pe vremea când vorbiam încă 

"Europei de neutralitate absolută, 
Dar e sigur că ni sa răspuns, în Maiu!, d6 Gorceacov, 

în numele Împăratului î însuși, că Rusia.mare ce face cu 
cooperaţia noastră, „Circumstanţele politice“ ale trecerii, 

„ca și „mijloacele de care dispune“, o împiedecă de a 
uză de ofertă; deci Rusia „nu pofteşte România la o 
cooperaţie dincolo de Dunăre, acţiunea Principătului 
acolo având a fi pe sama Și. pe cheltuiala sa' şi supt 
aceiași comandă ca pentru irupele rusești, pe care ar fi 
fost siliți să se sprijine Românii. Dar nici această acţiune 
proprie, „izolată, pe teatru deosebit“, 1 nu e accepiabilă, 

  

2 Cf. Ioan a. Brătianu, etc,, IL. e. p. 612: la '29. April ştiri în 
acest sens de la generalul Ghica.
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Hotărit, Rusia nu simte nevoie de concursul armatei ro- - 
mâneşti, „având "puteri mai „mult decât îndestulătoare“. 
Se cereă un „răspuns prompt şi decisiv“: ori, „abţinere 
de orice demers agresiv“, ori nâcţiune. comună supt. co- : 
mandamentul superior și contorm cu vederile generalului 
în șef rus!“, Şi, când, la Ploiești, în ziua de 26 Mâiu, 
Principele; “răspunzând asigurării Țarului că vrea să libe- 
reze pe creștini din Orient, pe toți?, cu amintirea dato- : 
riei de recunoștință .a României, declară. că „așteaptă - 

„de la "războiu să, asigure indeperidenţa ferii și să. dea 

  

5) „Le Gouvernement roumain avait fait 'des 'dâmarches 'aupres du Cabinet Imp6rial pour temoigner. de son dâsir de cooptrer: ă . - action de arme russe au-delă du Danube et poser les conditions auxquelles cette coopâration serait possible. Sa Majest6 lEmpereur, 
prenant en considâration les circonstances politiques au milicu des- 
quelles s'effectue la marche de son arme contre la Turquie et les moyens dont elle dispose, a: bien voulu faire entendre au Cabinet 
de Bucarest, par Porgane du gânâral prince J. Ghica, qu'il ne con: 
viait point la Roumanie ă unc cooperation au-delă du Danube, mais 
quc, si le Gouvernement roumain voulait entreprendre une semblable 
action ă ses propres frais ct ă ses risques ct. p&rils, elle ne saurait avoir lieu quwă la condition absolue de Lunit6 du commandement sup&ricur,. qui resterait entre les mâins du general en chef de Parmee 
imperiale... Les autorit€s militaires roumaines orit mânifest6 la ten- 
dance d'agir isolment ct sur un thââtre s6parâ. Il paraitrait urgent 
d'6tablir nettement Limpossibilit6 . politique dune action isole de - 
leurs troupes. La Russie n'a pas „besoin du concours de: Parmte | roumaine. Les forces 'qwelle a mises en mouvement sont plus que | suflisantes... Les grăndes' operations ' de. Parmâe russe A Yombre 
desquelles exclusitement ont pu: tre jetâes les bases des destinces 
futures de PEtat roumain... Und abstention de toute narche aggres- 
sive [ou] une action commune sous le commandement superieur et conform6ment aux vues du gen6ral en chef russe. De la r6ponse 
prompte et decisive qui 'sera donne ă Vensemble de cetfe question 
dependent les dispositions pratiques que Mer. le Grand-Duc' doit 
prendre sans retard.“ Şi în Bamberg, o. c.:pp. 497—9. Cf, Aus dem 
Leben K6nig Karls,. il, p. 161. Ma n n 

2) „Allen christlichen Volkern des Orients hinfort bessere Zeiten 
Zu bringen.
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putinţa armatei sale ca prin participarea ei să ție. sus: onoarea României '*, “Țarul tăci. Cu toată dorinţa, mani- . festată şi de statul-major rusesc, a cooperării, Gorceacov- 
arătă la'2 Iunie. că acțiunea noastră nu e necesară: şi "fără dânsa România va fi miluită cu iodependenţa ei? 

Foarte jignitor! Explicabil poate prin lucruri pe: care nu le putem lămuri, dar pe care le bănuim, prin felul, frumos, cavaleresc, dar şi nedibaciu, cum sa făcut pro- | punerea. Cinevă răspunde, nu numai la: fondul unei pro= puneri, ci puţintel și la forma ei, De sigur că diplomaţia Rusiei pe vremea aceia eră de o francheţă brutală, dar Bismark de la Berlin: nu eră cu mult mai politicos, .și, de vreme ce se găsise mijlocul de a primi tot ce ni pre- tinsese el în afacerea Strousberg, se puteă foarte bine să se primească şi unele lucruri dela Petersburg, care nu | erau măcar aşă de. comerciale ca acelea ce porniau spre noi dela bancherul evreu Bleichrâder, atunci marea per- sonalitate acolo, la Berlin. Da SE "* Dar mai este o explicaţie: tocmai fiindcă Rusia gâciă interesul nostru ca să ne amestecăm în războiu alături de dânsa, pe 'baza. independenţei noastre, prin urmare cerând şi acţiune independentă, cu altă bază de operaţii, cu altă comandă a oștilor noastre, tocmai din cauza aceasta ea refuză, cum, tot la Ploieşti, ea refuzase oferta Bulgarilor „de a da mai mult decât cei trei: mii de oameni, aduşi ” din Chișinău, ai legiunii lor: 
Fiindcă ei îi trebuiă situaţia tulbure dela început, din două puncte de vedere: din punctul de vedere al rostu- 

-) „Er erwarte von dem Kriege dass. er seinem Lande die Unab- hângigkeit sichern und seinem Heere die Mâglicheit geben werde durch 'Teilnahme an der Aktion die Ehre Rumâniens hochzuhalten“; Aus dem Leben Kâriig Karls, HI, pp. 1714—5, 2) Ibid. p. 179. De altfel, Serbia nu fu îndemnală, şi Grecia fa oprită; ibid, p. 187. MR | “ 2) Quinezu, Lettre d'un paysan. du Danube, pp. 49—50.
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rilor materiale pe care voiă să le fixeze în Balcani, fără să fie împiedecată de noi făgăduieli şi, pe de altă parte? din punctul de vedere sentimental. a 
Rusia reprezintă, în' adevăr, silinţi seculare pentru atin- gerea scopului care se urmăriă şi în războiul din 1877; - ea eră deprinsă să apară ca liberatoare, ca aceia care “sfarămă lanţurile populațiilor balcanice, care dă din nou viaţă creştină celor de o lege cu, dânsa, scăpându-i de supt jugul păgânilor, persecutori înnăscuți ai Creștinătăţii. „Dacă ea ar fi început condiţionat, de la cel d'intâiu pas; faţă de un Stat care există în forma lui actuală abiă dela 1856 şi care proclamase ori aveă de: gând 'să proclame peste câtevă săptămâni independenţa-sa, evident că pres-. tigiul ei ar fi scăzut, Istoria, ca să înțeleagă şi să explice, trebuie să ţie samă de punctele de vedere ale tuturora. Şi Ruşii credeau, în Maiu 1877, că peste câtevă săptă- -mâni de zile se şi isprăveşte războiul. Dacă la 1853 ei nu izbutiseră, cauza fusese că Puterile maritime li-au stat în .cale şi că Austria. a ocupat Principatele, dar, la 1828, ' dacă n'ar fi fost împotrivirea cetăților. dunărene, pe care nimeni nu se puteă aşteptă “să le afle aşă de puternice, evident că trupele Ţarului Nicolae ar fi ajuns foarte ră- pede în preajma Constantinopolei, la Ceatalgeă, cum au şi ajuns. -. a E | | “ Ruşii nu puteau prețţui prea mult o armată de abia 30.000 de oameni, cu 35.000 de puşti. nouă, care li 'se oferiă cu condiţia de a i se da arme, pontoane şi un „milion pentru cheltueli. Nu se: puteă cere: nimănui să judece armata românească din Maiu 1877 ca. în August, „armata biruitoare dela Griviţa. Exemplul armatei sârbești, evident mai bine pregătită pentru războiu, arătase apoi, de -curând, ce pot face mijloacele. militare ale micilor State creştine din: Orient. Şi, în sfârșit, poate că obiecţia necesităţii unei singure acţiuni e un adevăr militar etern, * De alminterea, la 15 Maiu st. n, Kogălniceanu spusese
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“lămurit lui Bălăceanu că „armata noastră va ocupă deo- sebi Oltenia și că nu pe gândim măcar la'un războiu . ofensiv 1)». Dorinţa de participarea la războiu eră a Prin= cipelui, dar nu şi a ministrului său de Externe. 
„Și încă la, 8 Iulie st. v.. se negociă cu: Andrâssy, şi „odată, de la. Viena, ni se spuneă. că Austro-Ungaria nu 

ne sfătuește de loc să trecem Dunărea, dar că, „dacă Principele şi Țara se cred ţinuţi a contribui la liberarea creştinilor, Guvernul. imperial nu se va opune nici direct „nici indirect“, -ţiind samă de „starea de fapt“ a Inde- pendenţei; mai mult: «Împăratul și coniele Andrâssy suni * foarte dispuși să. facă a'hi se dă la apropiata. pace o: parie a Dobrogii?p. - i Si „ Prin urmare,. recâpitulând, noi întrebam dacă e bine să ne ţinem numai în Oltenia sau să colaborăm cu Rusia.“ Și, de fapt, sau strâns toate trupele de s'au așezat în Oltenia. 

'):„Pout ce que je dois âjouter' pour notre gouverne, c'est que - notre armâe occupera (șters: cooprera) ă pârt la Petite Valachie: et que nous ne songeons. pas mâme ă la guerre offensive“. . . . 3 Raport telefonic confidenţial al lui Bălăceanu: „de suis autoris6 "ă vous faire savoir . que Autriche-Hongrie ne vous conscille nulle- ment de passer le Danube mais que, si Prince et Payș se 'croient tenus de contribuer:ă Paffranchissement des chrâtiens, le gouver= nemeat impârial ne s'y opposera, ni directement, ni indirectement, En adoptant cette line de conduite, comte Andrâssy est parti de ce principe que Pindâpendance dela Roumanie est un fait sur lequel il n'y a pas ă revenir et, nous, traitant en pays Emancip,ă qui incombe d6jă:la responsabilit& entire de. ses actes, Autiiche-Hon- “grie ne se râserve vis-ă-vis de nous, comme: vis-A-vis des autres Etats qui Ventourent, que le droit de sauvegarder ses interâts contre: - toute atteinte. Empereur et comte Andrăssy: sont dispos6s ă nous - faire donner ă la prochaine paix une partie de la Dobroudja. Cette attitude constitue un vâriiable revirement-pour la politique. 6tran- „tre de VAutriche,i i e N „La 16 Iulie, Obedenaru, “secretar la Roma, publică un. articol despre Dobrogea, „după. Lejean, “în. foaia italiană Diritto, No: 197, arătând că elementul românesc e tare şi poate desnaţionaliză. -
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Ruşii au întrat în Olteniţa şi Giurgiu — și mau putut opri 
Giurgiul de teribila devastare a ghiulelelor turceşti trase 
din Rusciuc, — Ruşii au fost și la Turnul-Măgurele ; ; DIO- 
nitoarele turcești stând în faţa Brăilei și Galaţului, cele 
rusești aduseră scufundarea lor, colaborând la aceasta și : 
un ofițer de marină al nostru. Dar oastea românească se 
retrăsese în Oltenia, la o parte, fără nicio intenție ofen- 
sivă, după sfatul dela Viena, i 

Şi măcar dacă sprijinul auslriac ar fi fost real şi posi- 
bil! Dar Kogălniceanu el însuși vedeă de ce va trebui să 
se lovească —, în momentul acesta chiar Agentul României 
la Viena prevedeă în viilor războiul necesar cu Ungaria —, 

-atunci când, la cererea de a se extradă cei bieţi șase Ardeleni, 
cari voiseră să între în oastea noastră, el amintiă „aspri- 

“mile neexplicabile la care sunt supuși Românii din Ardeal 
de către autorităţile ungurești“, care au mers până la 
oprirea strângerii, de contribuţii voluntare: din partea fe- 
meilor românce pentru ambulanţele oștirii Principelui Carol. 
„Supt niciun pretext nu vom comite _inichitatea de a dă 
autorităților ungurești, fără niciun delict: calificat, pe orice 
tânăr Român din Ardeal care, în aceste din urmă vremi 
ar fi venit în țara noastră pentru vre- un interes“. El amintiă 
că, la 1860, somat de Austria, ca prim-ministru”. al Mol- 
dovei, să dea pe fugarii unguri, el a' refuzat. „Domnul 
conte va. judecă și va simți mai bine că aceia ce n'am 
făcut în 1860 pentru Maghiarii perseculaţi, nu voiu face 
azi pentru Români 1)“%.. 

  

D Scrisoare din 13 Iulie: „Cest avec e le plus vif regret que nous . 
„ avons 6t6 intorm6s des rigucurs inexplicables auxquelles sont soumis 
- les Roumains de Transy. Ivanie de la part des autorii6s hongroises 

(șters: rigucurs qui ont 616 poussâes au-delă mâme des limites de 
Yhumanit6). Chose inouie! On a empâchi6 les femines roumaines - 
d'Outre-Car pathes de faire des quftes.pour les ambulances de notre 
armee. Sous aucun prâtexte nous n'irons commettre Viniguit€ de 
livrer aux autorit6s hongroises, sans aucun d6lit qualifi€, tout jeune |. 

/
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La Viena umblau zvonuri că ofițerii ruși cearcă pasurile ardelene 1)... E a 4 

De altfel, ca şi șovăiala noastră, formalismul nostru eră atât de explicabil: un Principe tânăr, mândru, de un or- 

împiedecă pe toți de a fi cum. au fost. Dar nu e mai puțin adevărat că situația eră jenantă. Se vorbiă de alminterea, în caz de intervenție din par- lea României, de o linie deosebită,.foarte restrânsă, de un colț din vastul: câmp “al luptelor. Pentru ca să înţelegem aceasta, este circulara, limpede, a lui Kogălniceanu către Agenţii României la Viena, dar a fost comunicată Şi ce- lorlalţi Agenți ai ţării: „Ţinem ia sprijinul binevoitor! a Austriei, şi astăzi mai mult ca totdeauna. Totuşi o luptă. cu Turcii, fie dincoace, fie dincolo de Dunăre, este ches- liune de viață şi de” moarte . pentru armata noastră. î: trebuie neapărat botezul de sânge. Dacă i-l refuzăm, : această afacere poate deveni o chestie dinastică“, se spu- neă întrun act oficial, „și sunt intriganţi cari pun chesti- unea aceasta dinastică încă de acum. Să nu se creadă, DN NIN 
| , Roumain de Transylvanie qui, dans ces derniers temps, serait venu dans notre pays pour intâret quelconque. Lesprit de malveillanice que manifestent si ostensiblement ces autorits contre tout ce qui est €lâment roumain nous met pour le moment dans une bicn l€gitime defiance contre Lacte de condescendance que l'on reclame de nous... M. le comte Andrâssy jugera et sentira bien que ce que je n'ai pas fait en 1860 pour les: Magyars persâcutes (Șlers: et en qualită de president du Conseil des ministres de Moldavie), je ne le ferais pas aujourd'hui pour les Roumains (comme ministre de Roumanie; şters)“. ”1) Bălăceanu către Kogălniceanu, 18 Iulie: »On a appris ici que: des ofliciers russes sont all6s reconnaitre les defiles qui mânent en Transylvanice. 

. Si
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adăugiă el, ca să înlăture orice bănuială, „că ne împin- 
. geau, la Ploieşti să trecem Dunărea; din potrivă, sunt 
prea egoişti, — on est trap €goiste — şi nu vreau ca niciun 
alt. popor creștin, şi nici noi, să nu contribuie la eman- 
ciparea creştinilor din Orient. Au fost foarte mulțumiți, 
—.on a €t€ tres content, — că, până ce au putut să-şi iea 
ei poziţiunile, noi am apărat Dunărea militar şi diplomatic 
şi acum ni se spune: „Maurul şi-a făcut datoria, Maurul 
poate să se ducă“. Noi ținem să trecem Dunărea ca să 
încercăm a luă Vidinul, — şi iată tot: ef voilă tout. Câmpul 
nosiru de operaţie se va mărgeni la împrejurimile acestei 
fortărețe, la 15 la 20 de kilometri, şi nimic mai departe 
Nu ţinem câtuşi de puţin să mergem cu armata rusească 
nici să trecem Balcanii. - Am fi făcui poate mai. bine să 
alegem gurile Dunării și Dobrogea drept câmp de luptă; 
din nenorocire ne-am gândit prea târziu.“ Da, atunci Do- 

“ brogea o avem de la noi, şi nu Ruşii ar fi trecut cei 
dintâiu de ar fi ocupat Nordul provinciei, pentru ca, pe 
urmă, având Cernavoda şi linia ferată, să poată aduce pe 
Mare transporturile pentru armata lor! 

Și Kogălniceanu termină: „Oricare ar fi cererile ce Ti 
sar face, fii încredinţat și convinge pe cine trebuie, — că 
înnainte chiar de a trece Dunărea, numai pentru Vidin, — 
rien que pour Widin —, ne vom gândi de două ori, căci 
o înfrângere ne-ar ucide pe toţi, fără escepţie!)“. 

De alminterea fatalitatea împrejurărilor ireceă peste pân- 
zele de painjen, aşă de fine, ale diplomaților. Nici Rusia 
nu se încredeă numai în Gorceacov şi lgnatiev şi în toți 

„2) „Nous tenons trop a Pappui bienveillant de VAutriche, et aujour 
d” hui -plus que jamais. Nanmoins une bataille avec les. 'Tures 

- soit en degă, soit au-delă du Danube, estune question de vie et de mor: 
-p our notre armâe. Il lui faut absolument le baptâme de sang. Si nous 

e lui refusons, Vaffaire. pourrait devenir une question dynastique, 
ct il-y a des intrigants qui la posent dâjă. Ne croyez pas qu'on nous 
poussait ă Ploiesti ă franchir le Danube. Bien aui. contraire, on est



.2:10 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

aceia, cari reprezintau în formă diplomatică tendinţile ei, Mai erau. şi alţii: cercurile militare—s'a văzut— de la înce- put n'au fost împotriva unui concurs al armatei române. De două ori, înseși Memoriile Regelui Carol “ amintesc înţelegerea verbală pe care Principele a avut-o cu Marele- „ Duce Nicolae la Bucureşti. . Şi întreaga . noastră: acţiune . » arată că o astfel de învoială există, deși Românii, stăteau în Oltenia și Rușii de pariea cealaltă. Anumiie acţiuni * militare ale trupelor române, timide la început, erau totuşi, evident, și 'în legătură cu interesele. armatei rusești, . Şi spiritul public încurajă această. înțelegere, pentru că .ea singură permiteă acţiunea. Când la Calafat, în Maiu încă, Principele. Carol a poruncit . să se trimeată cea d'intâiu shiuleă Turcilor. din Vidin şi. a salutat ghiuleaua de răs- puns. a dușmanului, dovada lui de cavalerism și vitejie a . înflăcărat sulletele, tuturora, căci toți vedeau în el un stă- pânitor capabil de a înnoi timpurile cele bune ale luptelor noastre. Provocarea veniă -din partea noastră; şi pentru sal- varea Brăilei şi Galaţilor am colaborat la scufundarea mo- _nitoarelor turceşti, pe vremea când mai vorbiam Europei 
trop Egoiste pour cela. On ne veut pas qu'aucun autre peuple chre- tien, meme nous, coniribuce ă lEmancipation des chrâtiens de VOri- ent. On a 6i6 trâs content que, jusqu'ă ce qu'on a pu prendre ses positions, nous avons dâfendu Je Danube militairenient et. diploma- tiquemenţ, et maintenant on nous dit le dicton de Schiller : le Maure . a fait son devoir, le Maure peut s'en.aller.... Nous tenons ă passer le Danube pour tâcher .de nous emparer de Widin, et voilă tout. Notre-champ d'opârations se bornera dans les environs de cetie forteresse, de 15 ă 20 km., et rien au-delă. Nous n'entendons nulle= ment marcher avec Parmâe Tussc, ni franchir les Balkans, Nous aurions peut-âtre micux fait de choisir les bouches du Danube ct la Dobroudscha pour: notre Champ de bataile, Malheureusement nous Y avons pens6 trop tard.: i - . . IE Quelles que soient les exigences qu'on nous ferait, soyez con- vaincu, ct persuadez qui de droit, qu'avant mâme de. passer le Da- „Dube rien-que pour Widin, nous Y Penserous ă deux fois, car. une dEfaite nous tuerait tous, sans exception.«
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de botărîrea noastră de a nu ne amestecă, cu niciun chip, în răiboiu sau, cel mult, de a ni garantă libertatea Du- 
nării, de a ni apără averea și viaţa locuitorilor - de pe malul'stâng prin împiedecarea cetăților din faţă de a-și pune in joc artileria distrugătoare. ȘI, mai târziu, când, Rușii fiind 'acum în Bulgaria, ni s'a: cerut să ţinem locul trupelor'împărătești, ocupând şaisprezece chiiometri de la vărsarea Oltului către Răsărit, am primit, și, dacă au rămas şi artileriști ruși, artileria românească a tras alături de tu-! nurile lor în această zonă, câre a fost de fapt ocupată de trupele noastre. În teorie însă noi eram intransigenţi: o comandă deosebită, bază . de ' operaţii deosebită, cartier- general deosebit. Se puteau întrebă deci Rușii :: să - nu fie şi un scop deosebit?. Ia 

Dar, dacă-i e permis cuivă să păstreze o atitudine a sa înnainte de a începe acţiunea comună, este foarte grâu „să se continue această atitudine, care nu mai servește real, atunci când acţiunea a. început. De fapt, România .se supuneă îndreptării generale a campaniei, așă cum ea se | desfăceă din înaintarea Rușilor. Întrun - anume moment, când ei aveau nevoie de trupele cu care ocupaseră Nico- -pole, pentru a le îndreptă - împotriva admirabilului” cuib de rezistență eroică a Plevnei, au cerut ca Românii să ocupe Nicopole și să pelrească pe prizonierii turci, în număr mare, până la un anume loc. me 
__ Iată însuși „ordinul“ de care e vorba ; „Generalului 
Manu, comandantul trupelor române din Turnu-Măgurele. 
A. S. Marele-Duce comandant-şef. al armatelor rusești mă însărcinează, printr'o telegramă din 4 Iulie, a vă transmite ordinul de a ocupă cu irupele d-voastră imediat Nicopole: Și în acelaşi timp generalul-locotenânt Stolâpin a primit „ordinul de a luă în posesiune şi dea. înregistră imateri- alul de tot felul ce se. găseşte la . Nicopole, - care, după această, va fi pus subi paza trupelor d-voastră, Binevoiţi - 

: 16. Politica externă a regelui Carol 1
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-a comunică dispoziţiunile ce veţi luă. Ar fi folositor dacă 
mi-aţi trimite un' ofiţer al d-voastră de stal-major- pentru 
explicaţiuni verbale. Locotenentul-general baron Kriidener. Nicopol, 6 Iulie 1877 1. iu pp O observaţie faţă de ce se ştiă despre acest ' incident: nici prizonierii. nu figurau, de la început, explicit, nici 
cererea ca armata noastră să îndeplinească funcțiunea de 
jandarmi pe lângă dânșii; eră vorba de. material, - de " ocuparea Nicopolei. Și, pentru a fi cu totul drepţi, tre- 
„buie să spunem că ideia aceasta că trupele. românești nu “pot să îndeplinească funcțiunea de gardieni: de peniten- . ciar sau de jandarmi rurali, i-a venit întâiaşi dată lui 
Kogălniceanu. Kogălniceanu este acela care a întrebat pe „Principele său dacă lucrul acesta este de admis și a pro- testat împotriva ideii că sar puteă admite?. Şi, terminii 

  

1 „Au genâral Mano, comandant les troupes roumaines ă Tournou. S..A. le Grand-Duc commandant en chef de Varmâe active russe me charge par un t6legramme du d juillet de vous transmettre Pordre d'occuper avec. vos troupes immâdiatement Nicopole; mais en mâme temps le genâral-licutenant Stolipine a recu Pordre de prendre en: possession et d'enregistrer le mattriel de tout genre trouvâ ă Nico- pole, qui, APres, sera mis sous la garde de „vos troupes. Venillez me faire part de vos dispositions. Il serait utile si vous m'envo- yiez un de vos officiers d'6tat-major pour explications verbales. Lieutenant-gânâral baron Kriidner. Nicopole, 6 juillet 1877.: . - ?) Scrisoarea din 6/18 Iulie: „J'apprends par ' voie indirecte que nos troupes de Magourel€ sont destinâes ă escorter les prisonniers tures faits ă Nicopoli. Je me suis adress6 au g6ntral Mano pour lui demander en vertu de quclles dispositions il -a cru enjoindre au prâfet de Teleorman d'avoir ă soigner lentretien des prisonniers. Jusqu'ă .Pheure qu'il est, il ne m'a pas repondu. Si le commandant en. chef russe veut faire, jouer ă nos troupes le rOle de gendarmes. pour escorter des prisonniers que notre armâe n'a pas faits, je sup-. plie S. A. de ne pas donner son approbation, car cet acte ferait un tres mauvais eflet dans le pays“. Cf. telegrama d-lui P. Grădişteanu din aceiași zi către Kogăliiceanu: „Patriotismul d-tale va ști să re-. zerve armatei române alt rol decât: acela de care s'a distins în toate ocaziunile jandarmeria trupelor ruseşti“, 

*
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Chiar în cari Principele Carol a comunicat refuzul său Rușilor!, sunt 'aceia de cari sa servit Kogălniceanu. Iar motivarea n'a fost absolută, fiindcă sau adus şi alte mo- live de explicaţie: că trupele” românești sunt puţine, că au de îndeplinit un. scop! anumit, că prin urmare nu sar puteă desface atâtea elemente încât să folosească şi Ru- şilor şi, în același timp, planul primordial în acțiunea Românilor să nu fie împiedecat în execuţia. sa. 

Dar, fiindcă e vorba de „plan, mai puteă există acel plan- românesc de acţiune deosebită? 
„ Ceia ce se petrecuse până acum eră absolut în legătură „cu direcţia care se fixase dela început. Şi, de sigur, ce- rerile Ruşilor au fost foârte nedibace, voit nedibace poate, „căci erau anume lucruri care trebuiau necontenit afirmate 

  

- 1) Principele către Kogălniceanu. 7/19 Iulie: „Gâncral Mano nous informe que pendant conversation qu'il a cue avec commandant troupe russe qui occupe actuellement Nicopolis, il lui a 6t€ dit que le desir du Grand-Duc Nicolas serait que les Roumains viennent „ Occuper Nicopolis, se charger escorter . les 7.000 prisonniers tures jusqu'ă frontiăre russe et que ambulances roumaines aient solu des -bless6s tures. J'ai fait rEpondre au gânâral Mano que, malgrâ : con- “Cours que nous avons prâtt ă arme Tusse, nous ne saurions occuper “Nicopolis, vu que je m'ai consenti faire . occuper Turno-Magurâli par mon arme que provisoirement et. sur demande Gerite du : 'Grand-Duc Nicolas. Pai fait ajouter que Ia dignit& armâe. roumaine s'oppose ă ce qw'elle se charge conduire prisonniers qu'elle wa pas faits, arme pouvant, en outre, avoir besoin ă 'un moment - donns de :toutes ses ressources. Quand ă- nos 'ambulances, dont le matâriel est assez restreint, nous serions toujours heureux y soigner bless&s russes. Mais nous prefcrons ne pas les encombrer de bless6s tures, au dâtriment de nos propres soldats. Venillez transmettre textuelle- “ment present tâl&gramme au gEn6ral Ghica afin: qu'il touche ces . difiGrentes questions dans ses entretiens avec lgnatiew, en insistant sur n€cessit6 od nous nous trouvons savoir quand . nous poiirrons disposer de notre division qui occupe. Tourno-Magurâli A titre provisoire, ainsi que ressort de la correspondance, entre moi ct le Grand-Duc Nicolas. — Charles.* i
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din partea lor ca să se arate că nici ei n'au părăsit punc- 
tul lor' de vedere: faţă de acela. pe care voiam să li-l 

„impunem noi.. Dar până când se putea continua acest joc: 
„de dibăcie, asupra caracterului periculos al căruia. ni se 
atrăgea atenţia ?. : a a aaa „Și alte motive ar fi trebuit să îndemne pe. conducătorii 

„României a luă o atitudine mai hotărâtă încă de atunci 
chiar: Doar, pe lângă Ruși, Turci . şi Români, mai erau 
popoarele balcanice. Prea se uitase la Rucurești de ele,. 

„părăsind -rostul-pe care-l puteam aveă şi “pierzând ' din 
vedere politica de viitor :care se putea bază. pe serviciile 
aduse creștinilor din Balcani, atuncea. O intervenţie 'mili- 
tară a României în înțelegere cu Sârbii n'ar fi fost de 
loc. imposibilă, dar, nu numai că nu:ne-am gândit la așă 
cevă, ci, când a'venit Principele Milan: la “Ploieşti,.-el a 
fost primit rău — „politicos“, dar rău, ceia ce este pentru - 
cinevă și mai: dureros. În „Memoriile Regelui“ “se simte. 
că Milan, venind în ţară, creă. încurcături, „des embar- 
râs e 5 Ma 

Cinevă vizitase odată. ţara, propuindu-ni o alianță bal- 
canică, în numele Greciei, şi Principele Carol, neavând. 
încredere în forţele militare şi în seriozitatea diplomatică: 

-a' Regatului, nu primise. Eră un om foarie serios, dintr'o 
familie care donanise la noi și el spuneă că, astfel, con- 
sideră, ţara noastră aproape ca ţara sa: prinţul Ipsilanti, 
care'trăiă la Paris; Având acum să se ducă la Viena, |. 

„unde eră. foarte bine privit în toate cercurile, fiind prie-. 
ten cu unii din conducătorii politici ai Europei, Brătianu 
l-ar fi rugat să ceară lui Andrâssy o mai limpede recu- 
noaștere a, independenţei noastre. Ajuns la Pâris, la în- 
„ceputul lunii Iulie, Ipsilanti .ni. dădea acum următorul .. 
sfat: : Interveniţi în Peninsula Balcanică, faceţi războiul 
în orice, condiţii, pentru că „Tăzboiul acesta ar consti- 

  

2) Auis dem Leben Konig Karis, UI, pp, 17, 180, 183—90.
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„tui un titlu pe care Rusia par puteă să-l conteste și ar” 
+. Sili-o mai riguros decât toate “angajamentele contractate.. 

Trecerea Dunării pentru armata d-voastră ar aveă încă - un. avantagiu, nu mai: puţin împortant: ea ar  contribiii. 
la apropierea deosebitelor forțe “creştine din Orient și 
sar realiză astfel cu toată evidenţa acea uniune de vederi! 
şi interese care trebuie să exercite partea sa de influență 
în aranjamentele 'ce vor veni 1)“ Am crezut însă că. 
trebuie să trecem şi pe lângă acest sfat, - 

Dar mai era un motiv care nu permiteă zăbava, Rușii 
nu corespondeau așteptărilor.” Soldatul. eră “excelent, dar > ofiţerii se înfățișau petrecători, beţivi, fără simţul chemă- 
rii lor, fără o deosebită înţelegere 'pentru misiunea la a. cării îndeplinire lucrau.. Sistemul -de' aprovizionare cu „pahonţii“ celebri eră primitiv, materialele — şi cele in-- dispensabile. pentru un pod de surprindere — veniau prea. încet; conducerea supremă-lăsă de dorit, | o 
Dar Turcii erau conduşi de generali dibaci, unii rene- gaţi isteți, ca Mehemed-Ali,. Prusian de origine (Karl De- 

troit); pregătirile erau făcute de mult, și puteam ști, chiar. fără extraordinarul accident aj apariției lui Osman la: 
Plevna, valoarea armatei turceşti în momentul” acela.. - 
Deci se puneă întrebarea: dar, dacă se întâmplă ca Tureii. 
să fie învingători? Eră posibil. “Pe. cine . vor „pedepsi * “în rândul întâiu, a cui autonomie. va fi în joc, ale cui. 

„ 

  

N | 7 : 
9. Raport al lui Callimachi-Catargi, Paris, 9 Iulie: „Spontanment. donn€ (le concours), il constituerait un titre: que la Russie ne sau-- rait contester et qui Vobligerait plus rigoureusement que tous les cngagen:ents contracts. Le passage du Danube “par notre: armâe 

aurait encore un avantage, pon moins important: il contrilinerait au rapprochement des diverses forces chrâtiennes de VOricnt et. r6aliserait ainsi avec toute &vidence cette union de vues ct d'intârâts- qui doit exercer sa part d'influence dans les arrangements A venir.
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“case. vor arde, populaţia cărui Stat va fi masacrată ? Puteam noi aşteptă deci până la capăt? 

"Din partea lui, Principele credeă ică nu. La 12: Iulie, :el primise 'cele d'intâiu știri despre înfrângerea Ruşilor, «cari se plângeau că, prin refuzul privitor la Nicopol, Kriă- -dener a fost împiedecat să alerge la Plevna. în sprijinul „ui Schilder-Schuldner *). A doua zi, prin generalul Ghica, venit din Biela, i se aduceă lui Carol I-iu-„cererea directă“ “4 Țarului ca Românii să treacă Dunărea la Nicopol. Biruinţa lui Osman-Paşa înlăturase scrupulele trufașe ale Aui Gorceacov, care şi el, în acelaș timp, la Bucureşti, «de și în forma cea mai grosolană, cereă acelaşi lucru 2). “Totuşi Kogălniceanu, câre n'avea anii Principelui, stăteă - :pe gânduri. El pomeniă în telegrama sa din aceiași zi | „către Suveran de nimensa senzaţie“. ce. va fi în Europa * şi se informă atent «dacă cererea împărătească i-a fost făcută verbal sau în scris, căci, în orice caz, toate piesele . «care se referă la dânsa trebuie să fie păstrate cu îngrijireă. Avem răspunsul. Kogălniceanu erâ trimes la generalul : “Ghica; fiind o chestie pur militară, „nu trebuie să i se “acorde mâi imultă “importanță decât o are - în adevăr“; «de alminterea, „a fost vorba totdeauna ca divizia a IV-a, trecând: Dunărea pe pod, să: formeze - aripa: dreaptă :a Rușilor, pentru a se . întoarce apoi: la dreapta şi a: stabili capul. podului. .ce trebuie să. servească la _tre- “cerea grosului armatei noastre“, „Instanţele personale“. ale Împăratului şi înfrângerea rusească an hotărât ocupa- . rea Nicopolei de Manu. Kogălniceanu să meargă la Viena “pentru a pipăi terenul faţă de noul pas făcut de România). 

1) Aus dem Leben. Kânig Karis, III, pp. 204—5, -% Ibid., p. 207. | a | cr 3) Kogălniceanu către Principe: „Le passage du Danube va faire . une immense sensation en Europe... La' demande impâriale a ât6 „ aite verbalement ou par 6crit? En tout cas, toutes les piăces qui
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„» Generalul Manu treci, deci, „supt steag românesc şi în: sunetul imnului naţional“, şi - Kogălniceanu, a cărui mi- siune la Viena nu ni-a rămas necunoscută, arată Agenţi- lor României că trecerea sa făcut „după cererea cartieru-. lui general ris şi chiar a Împăratului“ 1). La Viena Andrâssy-i spuneă să nu treacă oastea românească peste- „Dunăre decât „eu .cea mai mare prudență şi numai: dacă este folos practic“ 2, asigurând că: în acest caz se va. stărui că Dobrogea românească să fie cât de mare.. La 19/31 Iulie sosi în sfârșit vestita telegramă a Mare-- lui-Duce, pe care toată lumea o “cunoaște într'o formă „mai mult sau mai puţin autentică şi care în forma ei au-. 

  

s*y rapportent doivent âtre Soigneusement gardâest. — Principele- către Kogălniceanu: ml a 6t6 toujours dâcid que la quatriâme di-. „vision devait passer Danube sur pont, formerait aile droite des. - " Russes pour se 'reporter ensuite sur la droite, afin d'6tablir tâte: du pont qui doit servir au passage: du gros.de notre armâc, Cette question 6tant pure militaire, il ne faut pas Y attacher plus d'im- portance qu'elle n'en comporte. Gentral Ghica, arriv6 aujourd'hui, repartira demain soir, et il pourra vous donner plus amples &clair- cissements. En partant pour Vienne, vous passerez par ici. Charles.«: Principele către Kogălniceanu, 25 Iulie; „Passage du gntral Manu: pour occuper Nicopolis-n'a ât€ ordone que aprâs revers des Rus- ses, qui ont rencontrâ forces supârieures ă Plevna ct sur instances. personnelles de !'Empereur. Ce passage 6tant elfectut vis-a-vis ar:- mâe russe et sur sa. Trequâte, n'a rien de commun avec passage que nous aurions pu tenter en face d'ennemi, passage qui nâcessite-- „Tait forcâment torpilles et autres moyens dont îl a ât6 fait mention dans le tâlgramme adress€ par notre grand Quartier-genâral au. „general NEpokochisky. Charles ai ?) Circulara: „Sur demande. du quartier-gântral russe et mâme de lEmpereur“. Kogălniceanu către Mitilineu la Roma: „Premier . bateau a port6 en avant drapeau roumain eț musique exâcutant hymne national roumain“, . - - a 3) „Ce qui concerne le passage de notre armite, on nous Conseille de le faire avec grande prudence, et seulement si] Y a utilit€ pra-. tique pour nous (22 Iunie, 3 August); Aus dem Leben KGnig Karis, II, p. 218. -. - . o 
a
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tentică nu € chiar așă de teribilă cum apare în manuale: 
„Turcii, îngrămădind cele rai mari mase la- Plevna, ne. 
prăpădesc /nous 'abiment). Te rog să faci fuziune, demon- 
strație şi, dacă e posibil, trecerea Dunării, pe care dorești 
să o faci între Jiiu şi Corabia. Această demonstraţie este 
indispensabilă peniru a ușură mișcările meleze 
Atunci Brătianu eră e părere să intrăm în luptă „fran- 

“chement î)“. Ei. bine, nu. De şise ordonase diviziei a IV-a 
„să ajute pe Ruși unde doresc 2“, am mai aşteptat câtevă 
“săptămâni, din motive” tehnice, și am întrat în acţiune 
„numai pe la jumătatea lui: August. i 

Principele se gândiă a cere condiţii, iar Brătianu găsiă 
„că acelea din April erau așă de bune, încât nu trebuie 
părăsite 4. Se cereă,- apoi, trecerea la Nicopol, şi factorii 
holărâtori de la noi se temeau că pierd baza separată, şi 
-cereau o nouă convenţie. militară, La. 11. August totuşi 
divizia a IV-a, comandată acum de colonelul Alexandru 

„Angelescu, -,înnaintă spre Plevna“, şi a Ill-a se pregătiă 
să treacă la.Corabia € Abiă la 4/16 August Brătianu și 

  

. 1). „Xardi, 19/31 juillet 1877,.3 h. 35 soir, Prince Charles de Nou- 
“manie. A Yendroit oă se tiouve le quartier-gânâral rouniain. Les 
Turcs ayant amass6 l6s plus grandes masses A Plevna, nous abi- 
„ment, Prie de faire fusion, dmonstration, ct, si possible, passage. 
du Danube que tu desires faire entre le Jiul ct Corabia (în „Memo- 
riile Regelui“, punctul e după „faire“, ceia ce schimbă înţelesul, ca 
și cum sar fi voit a se insistă asupra dorinței Principelui de a 
trece neapărat). Cette demonstration est indispensable pour faciliter 
nos mouvements. Nicolas“; Aus dem Leben Kânig Karls; UU, p. 212 2Ibid. E Ne 

%) „Den Russen, wo sie es wânschen,. zu Hilfe kommt* ; ibid. p. 
„213, i Aa | . . e 

î) Ibid., pp. 215--6. n pr 
5)'1bid., pp. 222--3. a | 

£) 11 August: „IV-e division s'est avancte vers Plevna, oă arme 
-Tusse rencontre grande difticultâ, III-e division ct des troupes de râ- 
zserve doivent suivre, Pour vous tenir au courant, colonel Slăniceanu.
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ministrul de. Războiu. mergeau la Împăratul să negocieze: 
divizia a Ill-a nu trecuse încă 2. Răspunsul .adus de ei 
ar fi fost mulțămitor. Marele-Duce. primiă trecerea Romă- 
nilor pe la Corabia'2.Întro. scrisoare din acest moment 
Principele admiteă un plan general, dar cereă . indivi- 
dualitatea şi unitatea de comandament a oștirii sale. Şi, 
în acest timp, îndrăzneţul general Gurco făceă silinţi des-. 
perate pentru a rezistă, la pasul Șipca, lui Soliman-Pașa.. 

Totuși la 16/28 August, trupele sale trecând pe la Co- 
rabia, Principele însuşi se grăbiă, pe la Zimnicea, către: 
cartierul general. În telegrama sa căire Kogălniceanu el 
arătă că, „în urma instanțelor noi ale Împăratului, s'a: 
hotărât să plece însuși Ia cartierul general rusesc“, iar 
Kogălniceanu . aminţă lui Bălăceanu că nu sa încheiat 
nicio convenţie nouă, „că nici n!o doreşte“, că a - fost 
„numai o explicaţie între Împărat şi preşedintele Consi-. 

“ liului“ şi că „în urma acestei explicaţii, armata noastră, 
cooperând alături cu “armata Tusească, păstrează indivi- 
dualitatea ei şi comandamentul ei suprem 2“. Cele d'intâiu: 
ciocniri între Români și Turci avuseră loc, continuă el, la: 
Plevna, făcând onoare 'celor d'intâiu: a 

  

-_Vous avoir (sic) envoy€ copie lettre que gântral Kriidner a adressâe au gentral Manu par ordre du Grand-Duc Nicolas pour demander passage roumain sur la rive droite du Danube. 'Je vous price ne pas divulguer ce document qui, doit âtre gardă titre tout ă fait con-. fidentiel.. Charles. | 
1) Aus. dem Leben KOnig Karis, III, pp. 225, 229. 
2 Idid,, p. 231. , N i *) Grădinile, f. d.: „Par suite de nouvelles instances de YEmpereur, je me suis decide: de partir mâme pour le quartier gencral russe..., - protiter temps qui reste libre jusqwachăvement pont.—Charles.—. Kogălniceanu către Bălăceanu, 16/28 August: „Du reste, nous n'en dâsirons pas; je vous communiqucrai plus tard motifs, 1] nya qw une explication entre Empereur et president Conseil. Par -suite de ceţte explication notre armee, tout en coopârant ă cât armâe russe; conserve son individualit€ et son commandeinent en chef. La divi-
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„Cât privește întrevederea “Principelui însuși cu “Țarul și "Marele-Duce Nicolae, ea ni e cunoscută numai prin însem- nările dramatice din „Memoriile Regelui“. Alexandru al MU-lea luă informaţii asupra ajutorului pe. care-l aşteptă ': “cu o nerăbdare asemenea desperării. Îndată Marele-Duce -. ridică, nu fără sfială, chestia comandei deosebite. Vrea Principele să comande singur? — Neapărat. — Va fi greu, căci n'ar puteă primi comanda unui general rus;— „De sigur că nu, dar şi zece generali ruşi pot fi supuși "-comandei sale“ Peste câteva momente i se anunță că “Ţarul îi oferă comanda supremă peste trupele ruseşti. Cu: aceasia se sfârșise: Carol l-iu se întoarse în țară numai Peniru a luă ultimele măsuri înainte de a primi: condu- cerea armatei reunite, la 22 August st. v. 2 E 
“Deci punctul de vedere pentru care se luptase și zăbo- vise atâta vreme fusese definitiv părăsit. Şi dacă. măcar.. atunci șar fi cerut angajamente formale! Dar ele nu s'au: cerut. Parola sa Împăratul: n'a dat-o; nu e nimic în „Me- - moriile Regelui“ care să însemne parola dată de Alexan- dru al II-lea. -Și apoi Împărații vor fi având parola lor pentru alte lucruri, dar pentru unul ca. acesta cea mai bună este iscălitura unui Suveran și iscălitura ministrului său răspunzător, chiar când e Suveran absolut. În mo-. “mentul acela Turcii îi prăpădiau pe Ruşi; atunci trebuiau lămurite lucrurile. Ai noştri n'au vrut să aducă însă — din acelaşi motiv de dureroasă aprehensiune — chesti- unea judeţelor” basarabene. | a ” | Nimeni nu eră dispus să întrebe, chiar şi din cauza „situației sale.- Principele, care ave să se îngrijească de 

șî. 

  

sion' roumaine qui se trouve “pr&s Plevna a dâjă cu: un choc, et de Vaveu. mânie des Ruisses nos soldats se. sont admirablement conduits. Notre pr:nce s'est rendu aujourd'hui ă Nicopolis, od quar-.: tier-gentral de PEmpereur, sur linvitation pressante de Sa Majeste.« -) Aus dem Leben K6nig Karis, II, p: 244 și,urm, |
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viitorul domniei sale, de viitorul dinastiei. sale, se. feriă să se amestece el însuşi şi să ieâ răspunderea - consecin ților, Kogălniceanu, din motive-pe care nu le înţelegem deplin. sa ţinut la o parte, iar Brătianu, mult mai îndrăz- neț, mult mai vioiu, a încercat marea cu degetulj fără să putem şti exact ce i-a spus Țarul, 
Deci, din punctul de vedere a] onoarei, al mândriei, toată satisfacția; din punctul de vedere al bazei atitudinii noastre de până atunci, această bază eră părăsită; din: punctul de vedere al compensației, al răsplătirii fiirești, NIMIC. N? . ÎN 

Chiar Kogălniceanu se arătă foarte îngrijorat de această. hotărire. „Opinia 'publică din Bucureşti“, scriă el Princi- pelui, „e foarte neliniștită, foarte agitată“, și din cauza şti- rilor rele, încă nedesluşite. Şi lui Brătianu el îi explică unul din motive. „Toată lumea nu vede lucrurile ca noi: numirea Principelui în calitate de comandant al trupelor rusești a făcut o foarte rea impresie, înnăuntru, ca şi în străinătate“, neuitând să pomenească şi „consternaţia“ dela Viena!. Și față de Bălăceanu se grăbiă să afirme că. . această măsură pripită sa luat „fără ca guvernul să fi avut timp a-şi dă părerea“, ci numai „pentru a evită și mai mari complicații 3%, e . 

  

1) Către Principe, 25 August (6 Septembre): : „L'opinion publique le Bucarest est trâs inquiate, trăs agite; elle le devient d'avantage . bar lignorance od se trouvent mâme les ministres afin de pouvoir lissiper les fausses nouvelles et de rassurer les esprits*. 
Către Brătianu; 23 „August (4 Septembre): „Tout le monde voit as les choses comme nous. Nomination de prince comme comman- ant Ces troupes russes a fait un trâs mauvais effet, ă Vintâricur omme ă l'6tranger. A Vienne on en est constern€.“: - 1) 25 August (6 Septembre): „Peut-âtre avez-vous raison dans vos ppreciations concernant commandement d'armâe Tusse pris par Son ltesse. Peut-âtre suis-je aussi de Notre opinion. Mais cette mesure ct prise subitement, dans une en trevuc du Prince avec Empereur
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*Se zăbovise mult, crezându-se că se vor prezintă împre- 
jurări mai favorabile. Venise însă momentul când Osman- 
„Paşa, aşezându-se în căldarea balcanică dela Plevna, în 
care Principele Carol se temeă ca Ruşii “să nu găsească 
un Sedan, — și o spuneă ofițerului francez Gaillard, care. 
se află pe lângă dânsul!) —, izbutise, cum am văzut, să. 
respingă pe dușman și-i urmăriă. Eră o panică pe toată linia 
Dunării și chiar în oraşele noastre; populaţia de dincolo 
veniă la noi, a. noastră închideă casele şi prăvăliile şi - 
fugiă în interiorul ţerii. Şi oricine-și puteă pune întreba- 
rea dacă armata rusească va mai rezistă, dacă se va mai 
-puteă reface. Mai erau de sigur şi alte armate: garda 
“imperială eră pe drum, şi aveă să vie, în împrejurările 

- de oboseală pe care le ştie toată lumea, și de relativă 
descurajare —, dar până atunci erau corpurile bătute de 
"Osman, care alergau la Dunăre și prin panica lor împie- 
decau alt corp de armată rusesc, „care pornise foarte în- 
„crezător, să-și continue drumul către defileurile balcanice. 
Eră foarte admisibil ca fuga aceasta să nu poată fi oprită 
și Turcii ar fi venit pe teritoriul nostru. Atunci natural a 
trebuit să colaborăm cu Ruşii: de vom izbuti sau nu, măcar 
datoria aceasta ni-o facem -Îaţă de noi înșine, de a încercă 
să apărăm linia Dunării. -Aşteptând necontenit morhentul 
unei situaţii mai favorabile pentru. interesele. noastre, ne 
găsirăm de-odată cu fruntea lipită de stânca unei situaţii 

- absolut decisive, care nu ne îngăduiă să zicem : pe mâne, 
:sau: de acum în câtevă săptămâni. Ori primiam pe Turci 

  

au quartier-gen€ral, sans que Gouvernement aie, temps d'opiner. A ce 
que je sais, on s'y est prât6 pour viter plus grandes complications. 

* Maintenant que chose est faite, notre devoir est d'en attânuer portce. 
Cest ce que je vous invite ă faire.“ — Bălăceanu răspunse că pe el 

„lau jignit numai „les termes i6l6gramme sign par le prince. Gor- 
ischacow$, os. - | - 1) Aus dem Leben Kânig Karis, 1, p. 258. 2
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aici, ori ne duceam să 'ne batem alături de Ruși, în con- diţiile pe care le voiau aceştia. e 
Nici Rușii, din partea lor, nu ni puteau impune nouă condiţii, având desăvârșită -nevoie de noi, şi nici noi nu „puteam impune -condiţii Rușilor, fiindcă aveam absolută 

nevoie de. dânşii. Terorizaţi și unii și alţii. de aceiași pri- mejdie, nici mam întrat în negociaţii. căci eram ca doi oameni în neînțelegere locuind însă'n aceiași casă, pe care au năvălit-o hoţii. Pentru Ruşi eră peirea unei ar- maăte, dispariţia unei glorii, intunecarea peniru totdeauna a unui prestigiu; pentru noi, -primejdia  răsbunării celui mai. crunt dușman, care puteă să spuie cu temeiu motivul răsbunării sale împotriva noasiră. - ae 

Fără condiţii, deci, fără asigurări, fără angajamente, fără perspective... Şi în Paris se vorbiă pe atunci de po- sibilitatea de a se creă pe urma războiului un . puternic “Stat românesc 3). Puternic prin faptul că sar întâri în ho- tarele sale ? Nu, ci în alte hotare. Şi care erau aceste hotare? . e a 
O scrisoare a părintelui Principelui, escelent informat asupra lucrurilor din Germania. şi a hotărârilor. ce se „pregătiau acolo, pe baza. ştirilor ce răsbăteau Ia Berlin, vorbeşte .de posibilitatea unui Stat româno-bulgar 2), 
Dacă Rinul este un râu. german, tot aşă şi Dunărea 

  

3) Republique frangaise, 4 August: corespondență din Roma, 9 August: „Dans nos cereles diplomatiques on: croit depuis queiques jours et Von râpăte mâme, avec une affectation remarquable, que, dans les prochaines solutions qui seront pos6es pour regler la ques- 
tior. d'Orient; sera comprise la constitution d'un fort Etat roumain“, 

2) Aus dem Leben Konig Karis, UI, p. 181: „Die Errichtung ciues 
vereinigten Staates Rumânien-Bulgarier, selbstverstănălich mit Frei- 
beit der Donauschiffahrt bis Meer, wâre ein Erossartiger und schăp- 
ferischer Gedanke; nur giebt die Grundverschiedenheit der Nationa- 
Jităten Anlass zu schweren Bedenken.* -,



. 
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puteă fî atunci, politiceşte, cum este și ctnograficeşte, ur 
râu românesc. Puteă, şi erau oameni cari o ştiau. Dr. Obe- ; 

* denaru o spuneă: el făcuse la Roma planuri mari: dacă 
sar acordă Serbiei o altă parte din Balcani, şi atunci din 
populația românească a văii Timocului şi a regiunii 'Vi- 
dinului s'ar formă o mare provincie românească, cu cen- 
irul acolo chiar, la Vidin!)? Şi el recomandă mai târziu 
Italiei, care râvniă tăţiș Albania, constituirea. unui 'Stat 
aromâno-epirot supt tutela ei). . 

Dar iată cevă- mai mult, Tot pe atunci reprezintântul 
Austriei la Roma, baronul Haymerle, care a jucat un rol 
la alcătuirea tratatului. dela Berlin, fiind unul dintre cei 
mai cunoscuţi diplomaţi ai timpului, a căutat o convorbire cu 

 Obedenaru pentru a-i pune anume întrebări. Şi Obedenaru 
înseamnă astfel convorbirea ce a avut loc: „D-l ambasâdor“, 
spune el, „a voit să afle dela mine dacă. nu cumvă Gui 

" vernul nostru ar fi ochit provincia „Dobrogea ca bună de 
anexat“. Şi, mai departe : 
— Ştii d-ta ce se va face cu Bulgaria? 

„Eu îmi închipuiu că totul va atârnă de întinderea 
teritoriului. -răpit Împărăției turcești a, 
„— Dar sunt mai multe rase şi Bulgarii nu sunt atât de - . 

omogeni și înaintați în civilizaţie ca locuitorii României). 
Vor aveă ei mijlocul de a se conduce prin forțele lor 
proprii? 

Și Obedenaru credeă că Bulgarii din Basarabia, cari 
sunt supt administraţie românească, pot, venind de acolo, 
să introducă o viaţă administrativă cum se cade, acasă, în 
vechea patrie. - 

  

20 Iulie 
3 Raport din 10August.. 

2) Raport din 10/22 Septembre. 
3) Savez-vous ce qu'on fera dela Bulgarie ? — Je presume que tout: 

dependra de l'Etendue de territoire enleve aus Tures. 
4) Les Bulgares ne sont pas si homogânes et si avancts en civi- 

lisation que les habitants de la Roumanie,
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— Dar, i se obiectă, o populație mai înnaintată par puteă fi înstare să îndeplinească lucrul acesta şi mai bine? 
Şi, după ce. primise răspuns la toate întrebările sale, Haymerle spuneă lui Obedenaru, cu ciudă : 
— „Ştiu că aveţi poftă să fundaţi şi Companii de navigaţie. 
— Nu.vom puteă niciodată să încercăm a luptă cu fru- moasa d-voastră Companie. i: 
— Şi eu cred că un mic Stat, cum este România, tre- buie să .se ţie în rezervă şi să n'o iea înainte într'o ches- tiune spinoasă cum este aceasta!).“ - i 

CAPITOLUL VIII 

Plevna ... | ' 

"După înţelegerea cu Țarul, a început astfel colaborarea . armatei noastre cu armata rusească înnaintea Plevnei, în acel moment, foarte nenorocit pentru Ruși, când înfrân- 
gerea lor eră continuă, când, chiar supt ochii Principelui Carol, răspândindu-se zvonul că “Turcii au ieșit şi fugărese 
cavaleria rusească, însuşi Alexandru .al II-lea a fost' silit să fugă, cu câțivă ofiţeri de stat-major după dânsul. 

Românii au sângerat alături de Ruși în zădarnicele. în- 
cercări de a luă cu asalt redutele Plevnei, ceia ce li-a dat - gloria nouă dela Griviţa. i dă 

Și, mai târziu, în lunga împresurare a cetăţii, după cele 
mai perfecte norme ale strategiei; reprezintată prin apă- 

- 1) Cest que vous avez envie aussi de fonder des Compagnies de navigation... . ! - , . e 
— Nous ne pourrons jamais essaşer de lutter „avec votre belle Compagnie. . | ' 7 — Et moi je pense qwun petit Etat comme la Roumanie doit se tenir” dans la reserve et ne pas prendre les devants dans une ques- ion €pineuse comme celle-ci. Raport din 24 Iulie August. 
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rătorul fericit al Sevastopolnlui până -la sfârșit, Todleben, 
Românii au fost: iarăși alături de Ruși. | 

Este adevărat că aceştia mau căutat să confunde cele 
două armate. În privința aceasta, s'au ţinut de cuvânt şi 
au respectat sentimente pe care p'aveau de ce să le brus- 
cheze. Dacă, procedând' în felul acesta, au sacrificat cevă 

„din obiceiurile inveterate ale diplomaţiei lor, cu -atât mai 
bine pentru dânșii. De sigur că au trebuit să-și facă adese 
ori silă pentru ca să sublinieze în fiecare moment deose- 
birea” dintre cele două armate; de la început până la sfârşit, 
însă, regula s'a observat. De alminterea, cu acea minuţi-: 
oasă dibăcie, cu acea punctualitate migăloasă care l-au deo- 
sebit totdeauna, Principele Carol n'a pierdut niciun moment 
ca să adauge, pe lângă sublinierea cu negru supțire a 
Ruşilor, și o groasă subliniere cu roşu din partea sa, ca 

„să se deosebească. încă mai bine cele.două armate, repre- 
zintând două State. care :colaborează în numele creștină- 
tății şi civilizației europene supt zidurile Plevnei. Când 

„se adresă către armata lui, aveă totdeauna o grijă. deo- 
sebită.. În ziua luptei dela Griviţa, şi-a părăsit locul între 
cele două. oștiri pe care trebuiă să-l ocupe pentru a se 
duce în mijlocul soldaţilor săi și a-i îmbărbătă: a uitat 
puţin că este comandantul trupelor aliate dinnaintea Plev- 
nei pentru a-și aduce aminte, cum eră cea mai nobilă da- 

" torie a sa, că este Domnul României şi că aceia cari pier - 
acolo sunt mai strâns legaţi de inima sa de cum. pot fi 
oștile “Țarului care luptau în altă parte :.a dat astfel Ro- 
mânilor ultimul salut pe. care un Suveran îl datorește sol- . 
daţilor săi cari mor. pentru independenţa şi gloria ţerii. 

" Generalul Cernat, care comandă trupele românești, se 
întitulă : comandantul armatei române de operaţiuni, și de 
repeţite ori—ar fi zădarnic să citim mai multe cazuri de 
acestea —- sa insistat asupra acestui caracter al său. Eră 
foarte grea, întradevăr— Principele însuşi o spune adesea 
— situaţia lui; cu toate acestea a. izbutit până la sfârșit să



IE PLEVNA - 257 

păstreze dorita linie de democraţie. Dar i sa pus în soco- teală, fireşte, această prea atentă urmărire a liniei de sepa- raţie, pe care unii ar fi voit să o şteargă puţinel. 

O altă dificultate veniă din partea Sârbilor. Sârbii nu sau mișcat ; fixându-și un plan de acţiune, ei zăboviră in-" tenționat, trimițând din săptămână în săptămână pe gene- "“ralul Catargiu, unchiul lui Milan, — fratele maicei sale, — la cartierul-general ca să spuie că oastea e gata. Eră gata pentru un lucru pe care nici Românii nici Ruşii nu i-l puteau acordă!) : stăpânirea regiunii Vidinului, Dar, în ce ne privește, am întâmpinat, acolo la Vidin, și 0 a ireia împotrivire, în afară de cea, naturală, a Turcilor şi a Sârbilor: anume a Austriecilor, cari declaraseră, după Tuptura din August, că nu tolerează pe Români la Vidin. Andrâssy aveă în privința aceasta idei fixate dela început. Şi. natural, odată ce nu ne tolerau nici prietenii, nici duş- manii, nici neutri, a trebuit să lăsăm lucrul sau să-l fa- cem aşă cum s'a încercat mai lârziu, şi vom. vedeă “supt ce auspicii nenorocite.' n. 

Rușii voiseră să bruscheze Situaţia la Plevna, Credeau' că Osman e ca Pașii din războiul Crimeii sau ca acei de la 1828 și că, prin urmare, cu atacurile lui-Scobelev, care fusese în Turchestan, teribil general de cavalerie, foarte frumos, foarte îndrăzneţ, abia de treizeci şi patru de ani şi capabil de toate aventurile, va fi scos din culcuşul său „leul de la Plevna“. Osman însă eră un minunat strateg „din- instinct, având şi calmul, care este una din cele mai - mari virtuți ale Orientalului. aa La 30 August și la 6 Septembre, apoi la începutul lui "Octombre, s'a cheltuit astfel în zădar. sânge' mult pentru posesiunea redutelor. | e 

  

1) Aus dem Leben Kânig Karis, Ul, p. 331 429 Octombre). Cf. ibid,, p. 347 şi urma, a 
Politica externă a regelui Care! 2 

i
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„Se văzi astfel că planul rusesc de bruscare- eră cu. 
totul greșit, şi Principele Carol insistă în notele sale că 
el a fost totdeauna împotriva lui. A încercat să facă pe 
Marele-Duce Nicolae și pe Țar a primi punctul lui de 
vedere, dar n'a izbutit și a pierdut 10.090 de oameni, 
ceja ce, proporţional, eră o cifră foarte însemnată. Atâta * 
parte din armata noastră a trebuit să se lase: jertfită cu : 
siguranța că se jerifește degeaba. Iar, la urma urmei, vă- - 
zând că nu e niciun chip să se silească Osman-Paşa pe. 
calea aceasta, Marele-Duce Nicolae,—acel care odată tri- 
misese aliatului său o telegramă că aceasta: „dacă Osman 
va îndrăzni să atace, veţi ști să-i răspundeți: un detașa- 
ment e suficient pentru aceasta“, — trebui să cheme pe 
bătrânul Todleben, ca să pregătească planul de învestire, 
de paciente operaţiuni, că în Crimeia dela 1854-—55, pentru. 

“a produce sleirea forţelor turceşti, uzarea lor în rezistenţă, . 
prin foame și boli, demoralizarea care se produce ne- 
apărat, în orice fel de. împrejurări, pentru cei ce se știu - 
închiși, meniţi asfixiei fatale între ziduri de unde nu mai! 
pot ieși. Aceasta numai a silit, la sfârșitul lui Novembre, 
pe eroul turc, după o ultimă încercare, să se predeă. 

Vedem, astăzi, împrejurările acestea în aureola biruinței: 
şi a triumfului, în aurita ctaţă pe care vremea o.aruncă 
asupra marilor acte-militare din viața unui : popor, dar 
nu strică să ne uităm puţin și la oamenii de atunci şi la 
atitudinea pe care au avut-o ei faţă de această situaţie. 

S'a trecut aici, la noi, 'prin 'zile strașnice la sfârşitul lui 
August, înnainte de Griviţa: După Griviţa, natural că s'a 
găsit mijlocul de a se încălzi 'sentimentul public, de a 
se trezi în sufletele, de o bucată de vreme cuprinse de 
îngrijorare,. cu totul alte sentimente: de mândrie, de sigu- 
ranţă în viitor, de recunoștință faţă de conducători, de 

"pietate faţă .de cei căzuţi. Dar la început au fost momente 
- deosebit de grele. În August, nemulțămirea pentru con: * 
fundarea militară cu Ruşii eră atât de. mare, încât s'a .
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“simţit nevoia unei proclamaţii din partea Principelui, şi unul dintre miniștri a mers la cartierul-general ca să-i prezinte spre iscălire această proclamaţie — de sigur şi ea operă a lui Kogălniceanu, — câre e foarte frumoasă. Ea - aminteşte de motivele războiului, dovedeşte necesitatea absolută a îneeperii lui, pune în perspectivă glorii pe care, iscălind proclamația, Carol 1 nu le crede aşă de apro- piate — şi aşă de triste!). . Si Griviţa ma fost o- biruinţă, ci „un succăs militaire“, — acestea sunt chiar cuvintele franceze introduse în textul german al „Memoriilor Regelui“: un punct din câmpul cel atât de vast al luptelor fusese ocupat, dar dincolo de el, la o distanță de o sută de metri, eră reduta cealaltă, 
care reduceă la prea puţin folosul celei cucerite, . 

Intenţionat sa exagerat însă acest succes. Din punct de vedere moral, el rămâne întreg şi astăzi; eră cea d'intăiu dovadă a unei armate despre valoarea căreia cei mai mulți se îndoiau; ostași cari nu luptaseră niciodată, ge- nerali cari nu făcuseră niciodată încercarea pe teren a ştiinţei lor, 'cari nu erau deprinşi să se înțeleagă între dânșii, luptaseră alături și împlântaseră steagul ţerii pe locul supremei jertfe. 

În ce priveşte desvoltarea situaţiei, cu tragerea conse- cinţilor din sacrificiile oferite în August şi Septembre, trebuie să se facă însă constatări mai modeste. ” O nouă vizită a lui Brătianu la Țâr a găsit pe Alexan- dru al II-lea foarte amabil, lăudând mult vitejia Româ- nilor, însă, iarăși, fără a se angajă la nimic. EI știă de al- minterea că Sârbii se pregătesc să se îndrepte către Sofia şi că, deci, la întâmplare va puteă înlocui pe Români în singurul. rol în care eră dispus să-i accepte. Aceia așteptau, 

  

- 1) Şi în Regele Carol, Cuvântări şi Scrisori, II, pp: 70—7,
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Spune Kogi ălniceanu: la so Octombre, numai căderea 
Plevnei pentru a. începel).. : i 
Acum î însă, după căderea Plevnei, trebuiă să se. puie 
fireşte, o mare întrebare, hotăritoare pentru tot restul par- 
țicipării românești la războiul. ruso-turc: ce se, va face cu 

- trupele noastre care fuseseră întrebuințate până atunci ală- 
turi de trupele Rusiei supt: comanda generală, şi pentru 
Ruși. şi pentru Români, a Principelui Carol? În ce direc- 

-ție vor fi întrebuințate aceste trupe. şi care va fi faza pe 
care nu din punctul de vedere. militar. ci din, cel. diplo- 
matic,: o va produce această nonă participare, mai i depar te, 
la. războiul oriental ? , 
„Un simplu. accident adusese crearea bazei! pe care s'a 
desvoltat pe urmă. colaborarea armatei române cu armata 
rusă înnaintea Plevnei. „Dar, dacă un “accident poate să 
creeze 0 situație, ea nu se poate menținea prin desvoltarea 
accidentului,; care,. prin însăşi firea sa, durează numai.un 
„moment. “Acum. nu mai .există o armată î în Plevna; armata 
aceia. depusese armele, ofițerii români cărora li sa fost 
prezentat Osman având, adăugim, nedibăcia de a înștiință 
pe alții decât pe. Principele lor, care eră şi comandantul 
general peste armata de învestire?. Trupele române mai 

„stăteau la Plevna, și ele au fost invitate să rămâie până 
vor trimete Ruşii tz upe din rezerva lor care să înlocuiască 
pe ale noastre.. „. - - 
„Căci aici nu eră vorba de jandarmerie, nu se puteă 

aduce obiecția de mai nainte, -pentru că acum. şi noi 
avusem o .largă parte de jerfă, în luptele date înaintea 

  

- 5 Raport al lui Kogălniceanu către- Principe: „Le prince et le Mi- “ 
nistâre de Serbie ne se sont encore arrâtâs ă aucun plan. Si vous 
prenez Plevna, les Serbes entreront dans Vaction; dans le cas con- 

, traire, ils aitendront les 6v6nements et, en les atteridant, ils ne feront 
rien.“. La 4 Novembre Emil” Ghica semnalează audiența colonelului 
Catargiu la Țar, - 

*) Aus dem Leben Kânig Karis, Ul, p. 363 şi urm
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Plevnei. Dar, după aceasta, încă odată, care putei să fie 
Acţiunea. militară a Românilor ? ENE : 

"În ce priveşte pe Marele-Duce Nicolae, se vedeă foarte 
bine punctul lui de vedere. În legatură. cu interesele par- 
ticulare ale: Rusiei, el'cereă disolvarea unui: corp format 
pentru o anume misiune, care fusese îndeplinită. Elemen- 
tele din care eră alcătuit acest corp trebuiau să se des- 
partă pentru ca fiecare elerhenit, despărţit, să urmeze sco- 
purile sale fireşti. Și cu âcest prilăj! -Marele-Duce a fost 
foarte amabil, recunoscând larg parlea pe care o avuseră 
soldaţii. noştri, pomenind de „viteaza armată românească“, 
de „confrăţia de arme între trupele rusești şi românești“, 
de „stabilirea unor legături nouă între două popoare“. Şi, 
în ce priveşte. recunoașterea meritelor! conducătorului 
princiar, generalisimul armatelor creștine luptând în Bal- 
cani a fost foarte” corect: „Conducerea  Alieţei ' Voastre 
Regale“, spune el, în scrisoarea sa către Carol I-iu, „a făcut 
să se depuie armele de către întreaga. armată dușmană, 
menajând trupele şi cruţând pierderile zădarnice“2, 

Eram acum liberi. Trupele de la Plevna nu mai aparţi- 
neau colaborației. militare 'ruso-române. Dar care eră 
acum voinţa factorilor conducători 'aice cu privire la în- 
trebuințarea lor? De fapt, intenţiile erau mai mult nega- 
tive. Ei căutau să nu mai fim văzuţi, şi după Plevna, ală- 
turi de Ruşii împreună cu cari luptaserăm până atunci. 
„Dorinţa lor cea mare eră și acum aceasta: de a ne osebi. 

+ Dar lucrul cel insemnat, lucrul cel greu,care trebuiă să aducă 
după dânsul, nu numai recunoaștere, dar și recunoştinţă 
şi remuneraţie, lucrul acela cara: ar fi „angajat pe Ruși, 
cu toată hotărîrea luată de la început de a ni luă judeţele: 
Basarabiei, nu se puteă face decât. înipreună cu oștile ru- 

| - Î.. 

    

3) V, ibid, p. 316 și urm. 
2 V. şi ibid, pp. 315—6, 380...
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sești care izbutiseră a trece Balcanii, după luptele sânge- roase pe care le știm. La Orhanie trupele lui Gurco ajun- seseră să înlăture oștile turceşti, şi acum el stăteă să se. coboare asupra ținutului deschisa! Rumeliei, - E - Greutățile cele mari fuseseră învinse, și un al doilea Osman nu mai puteă Tăsări într'o a dona Plevnă. Cola- boraţia românească înnaintea Plevnei, mai ales în mo- mentul de Ja început, înnainte de a veni Todleben, când se credeă că cetatea improvizată poate fi luată printr'un atac impetuos, eră absolut necesară; dar nu se poate zice că şi mai departe colaboraţia noastră li-ar fi fost Rușilor - “absolut inutilă sau că ei ar fi putut să aibă răul gust de a o găsi neplăcută. Da Ma _Eră de câștigat şi glorie şi folos mergând cu Ruşii mai departe: sa crezut însă că e mult mai bine să se reiea planul dela începutul războiului; din Iunie şi Iulie, de a se alege o bază de operaţie proprie, de a lucră în părţile “acelea ale Vidinului, Belogragicului, și poate până la Timoc: i | Aa . Într'adevăr, îndată după desfacerea corpului care lucră la Plevna, s'a şi triimes a patra divizie către Vidin, iar a doua trebuiă să urmeze îndată după dânsa. 

Acum, pentru Ruși, hotărîrea aceasta eră. întru câtvă neplăcută. Marele-Duce Nicolae ni destinase o altă misi- “une în desvoltarea ulterioară a războiului,. și nu se poate" zice că locul destinat eră lipsit de primejdie, şi unde e primejdie este şi onoare și glorie. Linia Dunării, chiar după supunerea Plevnei, chiar după trecerea Balcanilor nu erâ absolut singură: o' mare parte dintre cetățile malului drept: se găsiă încă în mânile Turcilor. Ei se găsiau în Vidin ca şi în Silistra. e SE 
De alminterea trupele noastre de la: Călărași au și fost , „ atacate de către Turci, şi atacate destul de viguros pentru ca să trebuiască interveuția rezervelor spre a' restabili
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„situaţia, care se prezintă rău întrun anume moment. Ma- rele-Duce Nicolae a cerut ca trupele româneşti să fie în- trebuințate pe linia Giurgiu-Călăraşi, şi anume „păstrând o unitaie administrativă desăvârşită“! cu armata rusească a generalului rus Drenteln, care aveă grija liniei de asi- gurare a armatei împărătești 2. - 
Ei bine, iarăşi, din dorința de a deosebi întru toate acțiunea noastră militară de acțiunea rusească şi în cre- dința, care pe urmă sa arătat greşită, că este de ajuns această deosebire ca să ne putem prezintă la negociaţiile de pace ca factor independent, având rosturile sale, cu ” desăvârşire exclusive, România a refuzat. 
Îndată: după întoarcerea Principelui Carol pe pământul românesc, el arătă Marelui-Duce Nicolae hotărîrea sa de a păsiră comanda asupra trupelor sale. nleau“, zicea el, comanda supremă a tuturor irupelor mele de pe cele două maluri ale Dunării, Alteța Voastră Imperială va apre- ciă că aceste trupe n'ar puteă fi supuse altui comanda- ment decât comandamentului mieu.“ Din punctul de ve- 

4 

dere al demnităţii personale, al grijei de mândria țerii . “sale, nu poate fi cevă mai frumos decât această hotărire. . - Ea a trezit un sentiment de emulaţie și la Milan al Ser: . biei, care, întrând şi el în acțiune, şi-a rezervat comanda . trupelor sale şi numai a trupelor sale, alegână şi el, tot aşa, un câmp determinat de acţiune militară, în care se. temeă ca nu cumvă să întâlnească pe Ruși. a Acum, când şi Sârbii şi noi ne feriam atât de mult să ne. apropiem de armata Tusească, evident că aceasta a provocat. oarecare resentimente. S'a găsit întradevăr o modalitate de colaborare pe malul stâng: comanda 'a fost: şi a: lui: Drenteln şi a unui ofițer superior „român, Racoviţă ; ra- i - . . : , _ 

  

3) „Pour conserver Punit€ administrative.“ - 2) Aus dem Leben Xonig Karis, LU, p 391 și urm. |
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poartele se făceau şi faţă de unuil ş şi faţă de altul: aceasta 
nu împiedecă însă că astfel de rapoarte erau mult mai 
grele decât dacă în adevăr comanda ar fi fost! unitară. 

În momentele acestea, de alminterea, alt element de 
“încurcătură pentru noi se produceă prin noua întrare în | 
luptă a Serbiei. Serbia așteptase până atunci să se refacă 
din marea stoarcere de puteri cu care se terminase pentru 
dânsa întâia ei acțiune militară. Trebuiă să -se formeze 
ofițeri în. număr destul de mare, și lipsiau și banii. Rusia: 
făgăduise un 'milion de ruble, “din care a plătit jumătate. 
Lipsiau apoi proviziile, dar mai ales lipsiă siguranța în. 
rezultatul ultim al unui războiu care: acum trecuse cu 
totul în mâinile altora. Intervenţia noastră îi făcuse într- 
adevăr._geloși pe Sârbi; dar gelozia aceasta nu eră destul 
de puternică pentru a: sili pe Principele Milan, după tri- 
sta experienţă făcută cu câlevă luni. înnainte, să între 

iarăși, imediat, în luptă. 
Am spus, după Kogălniceanu," că un singur lucru îl 

„puteă hotări : căderea “Plevnei. Când aceasta sa produs, 
Milan a lansat proclamația lui,: care este un amestec de - 

„dibăcie aparentă și de declaraţii de fond. ce mau fără 
îndoială nimic dibaciu . într'însele. EI spunea cam aşă: 
Am părăsit lupta din cauza stângerii puterilor . noastre, 
dar și dintralt motiv: am văzut cauza creştinătăţii în 
“mâni mai puternice decât mânile noastre; și, odată ce 
luptau Rușii, nam mai simţit nevoia să cântinuăm lupta 
de până acum. În acest timp. însă, spune mai departe 
Milan, Poarta .nu şi-a ţinut ang gajamentele, între care mai 
ales acela, solemn. de a nu persecută. populaţia sârbească 
de supt. stăpânirea sa, cruţând pe refugiații din Bosnia şi 
Herţegovina, cari.s'ar, întoarce la gospodăriile lor. Însă 
tocmai ei au avut să sufere cele mai crude răsbunări din. 
partea administraţiei turceşti. S'ar. păreă că Sultanul aveă 
inienţia să suprime:.pe supușii -săi' sârbi în înteresul unei 
desvoltări musulmane pure a Statelor sale. Pe de altă
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parte, Serbia a fost amenințată de Turci, prin anume ob- 
“servaţii. venile dela Constantinopol. l se spusese'că și fără 
războiu “Turcia e în măsură să facă foarte mult rău Prin- 
cipatului. Aceasta este întolerabil și, prin urmare, “atât 
pentru reaua' tratare 'a populaţiei: sârbești întoarse din 

- Serbia înnapoi la vetrele sale, cât şi diri cauza: acestor 
ameninţări: pe care le făceă .Poarta, lupta trebuie să re- 

” înceapă, Dacă-am rămâneă nesimțţitori, — observă el —, 
atunci am arătă. că 'părăsim misiunea noastră istorică. * 

Mai departe, pentru a nu supără pe Ruși, arătând că-și 
atribuie o importanţă mai mare în desvoltarea războiului 

"— Sârbii se arătau mai experţi în. ce priveşte. felul cum 
trebuie să vorbească .cinevă cu diplomaţia rusească pentru 
a o emoţionă —, Milan adăugiă că nu-și. face  câtuşi de 
puţin iluzia că -„viteaza armată rusească r'ar puteă fără 
cooperaţia sa să facă .să triumfe această sfântă cauză pe 
care Împăratul Alexandru 'a; luat-o supt: puternica.sa pro-: 
tecţiune“ 2. ! | a 
„Și nu eram uitaţi nici noi în proclamația Principelui 
vecin : lăudând pe Ruși, el nu . uită pe „vecinii : noștri 
viieji“ — nos vaillans. voisins—,: Românii, „cari au trecut 

„Dunărea și au venit să lupte peniru independenţa lor și 
pentru liberarea creştinilor oprimaţi “2. Avem. de ce să 
fim mulțămiţi deci. şi de această recunoastere: publică în 
noua “proclamaţie de' războiu â Principelui.. Milan, Şi el 

".: adresă, tot „odată, o telegramă Principelui. Carol, . la care 
acesta răspundeă amabil, pe când "Țarul, atrăgeă . atenția 
acelui care până atunci. observase prudent împrejurările 
că „ar. fi făcut mai bine să urmeze mâi degrabă exemplul . - 

  

1) Bien que la vaillante arme russe puissc sans notre! coopâra- tion faire: triompher cette, sainte cause que Plmpereur Alexanăre a prise sous sa puissante -protection. E a 
*) Quj ont franchi le Danube et sont venus combattre pour le: îndependance ct pour:la libert€ des chrâtiens opprimes.
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Românilor, cari au vărsat sângele lor cu ai noştri pentru sfânta cauză pentru care luptăm 1.% SE Numai cât planul românesc de a luptă” la . Vidin și Belogragic eră de natură să creeze dificultăţi faţă de oa- 
„meni cari consideraseră totdeauna Vidinul ca un teritoriu cel puţin tot atât de sârbesc pe cât este bulgăresc şi cari . 
„aduceau aminte anume momente din evul mediu, când 
influența politică sârbească se întindeă fără îndoială asupra 
regiunii acesteia a Vidinului pe care Bulgarii, numai prin - „alt fenomen politic, vor: puteă mai târziu, la sfârşitul” 

-. acelei epoce, să o cuprindă .în sfera lor de acțiune. E „drept că Sârbii luaseră, după lupte straşnice, și ei: Nișul, 
şi prin urmare mândria lor națională pute fi împăcată, dar la armistițiul dela -Cazanlâc,. în Ianuar 1878, se pre- vedeă o rectificare de graniţă, şi ei se temeau foarte mult ca Nişul să nu li fie luat înnapoi. e 

" Dacă nu căpătau Nișul, trebuiau să se întindă însă altundevă, și despre soarta Bosniei şi Herțegovinei” nu-și mai făceau iluzii. a a 
Noi aveam însă o atitudine foarte curioasă. Declaram că 

nu voim să luăm Vidinul, că nu ni trebuie, că n'avem nici cea mai mică dorință de a ne întinde într'acolo, dar nu | 
lăsam nici pe alţii să înnainteze în acea parte. La început 
eră vorba de o mână frățească pe care și-ar fi întins-o cele două armate: Principele Carol dădeă, din Ruși-de-Vede»: asigurarea, şi Milan mulțămiă, într'o scrisoare plină de preveniență:)..Dar îndată dificultățile apăreau. 

  

1) Prince de Serbie, Belgrade. Vos f6licitations pour le beau r&- sultat obtenu le 28 novembre sous. Plevna ne me sont parvenues qu'aujourd'hui. Je vous en remercie sincârement, mais je ne “puis vous cacher mes regrets que vous n'ayiez pas suiviplus tât Pexem- ple des Roumains, qui ont vers€ leur sang avec les nâtres pour la sainte cause pour laquelle nous combattons, - - 3) Cest avec le plus vit plaisir que j'ai appris le tâlegramme de Votre Altesse qwelle avait donnt ă ses commandants opârant dans
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- Chiar Kogălniceanu, în situația această încurcată, s'a coborit supt valoarea sa obișnuită. Încă la 16/28 Decembre . el observă. către agentul român că „Vidinul şi Belgragicul sînt reservate acţiunii exclusive a armatei române!) Pen- „tru dânsul, şi în acest moment trist şi tulbure, Vidinul "eră un punct de onoare peniru România. Plevna adecă - ar fi fost un incident; neputând face altfel, am' câștigat şi gloria dela Plevna, dar ni-ar Părea rău întru câtvă, “pentru că noi voiam să ne margenim la Vidin. De alt- minteri, cetatea a fost zguduită de tunurile noastre de la Calafat2), Ia ! E . Și mai rău eră însă că nu se dovediă putinţa de a luă, într'un timp: apreciabil, Vidinul. o 
Ruşii cereau Românilor să colaboreze cu Sârbii. Şi ei aveau punctul lor. de vedere în această. privință. Sârbii luaseră . Nişul, şi de la Niş poate merge cinevă la Sofia; 
a 

aux vaillants soldats de Votre Altesse, je m'empresse aujourd'hui . mâme de prâvenir mes commandants de Pordre donn6 par Votre Altesse. Je remercie en meme temps Votre Altesse des voeux qu'elle forme pour la noble cause qui nous est commune et au succăs dâfi- . nitif de laquelle Parme valeureuse de Votre Altesse aura contribu€ d'une fagon aussi gloricuse. 
„% Vous 'notificrez cependant au Gonvernement serbe que par cette disposition nous n'entendons nullement 'cooptrer avec armâe serve contre Wida:a ee Belgragik, ces deux places âtant râserves a Laction exclusive de Parme roumaine.” - *) Instrucții ale lui Kogălniceanu din 19/31 Ianuar: „Nous tenons A action isolde de notre armâe contre ces deux places, car nous „avons droit de nous r6server.Yhonneur d'investir et occuper Widdin, qui est depuis six mois Vobjectif principal de, nos operations mili- tăires et qui nous a coâtt bien de sacrifices. Cette forteresse. se trouve dâjă entamâe par suite bombardement râitâr6 de “Calafat... .. Notre action isolee contre dites places est aussi conforme au plan opâration militaires arrât6 a Poradim, en prâsence Empereur, ă la suite reddition Plevna. Le plan doit ctre connu par M, Ristitsch.«
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"Gar' atunci orice. întindere a Sârbilor în regiunile pe care 
Ruşii le -meniau Bulgariei: viitoare nu li conveniă. Deci 
ei alungau pe Sârbi către Vidin, — şi pe noi tot către - Vidin. E 
"Și în această -colaboraţie; impusă oarecum de Ruși, se 

luau toate măsurile de precauţiune.: Kogălniceanu făcuse 
să se declare: lămurit 'la Belgrad, lui Ristici, că aceasta nu - 
este o colaboraţie: propriu-zisă şi că ar face bine trupele 
sârbești să: nu pătrundă în unele locuri pe care ni le-am rezervat noi. a i 

Și, atunci, fireşte, se produceă o mare emoție la Belgrad, care siliă pe Ristici să ne întrebe dacă voim să ocupăm întradevăr regiunea Vidinului). Şi ni se aduceau argu-: 
mente împotrivă: nu e bine să ajungem vetini.cu Sârbii 
și cu Bulgarii, cu cari până acum am fost prieteni atâtea - secole ; ca să rămânem totdeauna. buni vecini, trebuie să 
nu ne amestecăm în lucrurile de pe malul drept. Dar ma- 
vem intenţia de a ocupă, fi răspunstil. dela Bucureşti, ci 
numai de a duce până la capăt un lucru început*).. . 

  

') Raport al lui Câtargi 'din Belgrad, 9/21 Februar 1878: „On con- servait toujours des inquictudes relativement ă Widdin, inquiâtudes.. qui sont cntretenues, me disait M. „Ristitsch, par des informations „de Petersbourg, affirmant que la Roumanie râclamait ă tout prix la possession de Widdin“, - - PD . | | Dar mai ales cel din 30 Ianuar (?): „Ministre Affaires Etrangăres: a fait accucil trâs froid ă ma communication: en râferera prince Milan. L'action isolde de Parmâe roumaine contre deux. places fait... 
craindre au ministre serbe 'que Roumanie recherche. une. extension 
de territoire dans cette 'direction. [1 S'est cflorc6 de me dâmontrer 
les incorivenients qui râsultent pour Roumanie dun contact imme 
diat avec Bulgarie et Serbie; des conflits ne tarderont pasă se pro- daire et altcreront harmonie, sâculaire de nos deux pays.* 

2) Rogălniceanu către Bălăceanu, 27- lanuar “(8 Februar):. „Quant - 
ă Widdin specialement, je 'connais vues comte Andrăssy ct S. E. 
connait aussi mes declarations făites ă Poccasion de mon passage 
ă Vienne Parinte derniâre. Je vous prie donc de reitcrer nos assu- 

- xances ă ce sujet et de declarer en mon nom que nous ne pense-



) 

" rons jamais nous annexer Widdin. Nous nous bornerons a Voccuper 
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Căci, la 27 lanuar st v. 1878,'sc scriă în fruntea: unei 
înștiințări din. Bucureşti: „D. 7viedinecki, ministrul au- 

striac; a fost: autorizat de “Cibinetul: din Viena să:ni de- 

clare că Austria n'ar consimți niciodată la anexarea Vidi-. 
nului către România“ La - 

- CAPITOLUL IX. 
Ei e. n cr 

„Armistițiul şi pacea dela San-Stefano. 
. 

Încă dela: 'sfârşilul anului 1877 puleă să :fie siguranța că 
Turcii, siliţi. să părăsească Plevna şi incapabili să opuic o 

rezistență pe drumul pe care-l luă acuma grosul armate- 
lor rusești, spre Adrianopol, vor fi siliţi să încheie un ar- 
mistiţiu. Pentru 'a încheiă armistițiul în. condițiuni mai 
bune. ei au crezut că se pot adresă Angliei, care, netăgă- 
duit, la 1 77 li-a adus încă servicii : întrun: moment când. . 

Sultanul p..teă fi ameninţat: de suprema nişine de a vedeă: 
cavaleria rusească, care pătrunsese până în preajma Capi- - 

_talei. sale, satisfăeându-și dorința de a defilă pe “străzile . 

Țarigradului Slavilor, sa produs:o foarte. puternică inter- 
venţie engleză, sprijinită pe o demonstraţie navală în acel 

jusqwă la conclusion de la paix, comme gage des âtdonimagements 
de guerre. | 

Mai târziu, când eră vorba ca noi să Gctipăm — contor armisti- 
țiului — numai Vidinul, iar Sârbii Belogragicul, Kogălniceanu o ad- * 
mitcă, din dorința de a trăi bine cu vecinii: „Nous apprenons que 
troupes serbes veuillent occuper Belgradjik. Voyez ministre Ristitsch 
ct demandez-lui si rellement il a intention de faire occuper cette 
forteresse par troupes du prince Milan. (Șters :) Confidentiellement 
je 'vous dirai que nous ne tenons nullement pour cette ville ă nous 
mettre en .conilit avec nos voisins.“—1 se răspundea din Belgrad, la 
16 Februar, că nici n'a fost vorba. | 
-1) Zwiedineck a 6t6 autoris€ par le Cabinet de Vienne” ă nous 

dâclarer que l'Autriche-Hongrie ne consentirait jamais a Pannexion 
de Widdin ă la Roumanie, | -
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golf pe care Apusenii îl numesc Besica, .dar'care este de fapt, Beşictaș, în apropierea reședinței otomane, şi aceasta a determinat pe Ruși să părăsească acel strălucit final â] acțiunii, militare care ar fi fost apariţia oștilor lor în raij- "locul populaţiei creștine ortodoxe entuziasmate 'a Constanti- nopolului pentru a afirmă deplinătatea biruinţei câştigate!). Anglia,. care făcuse o declaraţie de neuiralitate, a tre- buit să primească acea propunere cu foarte multă rezervă. Intervenţia ei diplomatică a fost însă de o natură așă de delicată, încât Turcii la început abia au simţit-o. Oricum, cu intervenția engleză sau fără, nemai fiind o armată “turcească capabilă de a se împotrivi, trupele lui Mehemed- Ali și ale lui Soliman fiind împrăştiate şi complect demo-. ralizate, şi astfel partida fiind cu desăvârșire pierdută, a trebuit ca ministrul de războiu a] lui Abdul-Hamid, Reuf- “Paşa, să consimtă a-şi trimite reprezintantul pentru 'a în- cheiă armistițiul. Da 
„Turcia, care a avut totdeauna diplomaţi. de oarecare dibăcie, moștenitori ai vechilor tradiţii . bizantine, a în- cercat, fireşte, toate mijloacele pentru a scăpă, pe cât se poate, de umilința ultimă. Pentru aceasta propuneă începerea negociaţiilor în condiţii. care au fost: absolut . refuzate de Marele-Duce. Acesta înțelegei că biruinţa să fie întâiu . complect câştigată, perspectiva ocupaţiei Con- stantinopolului să fie evideniă chiar pentru ochii cei mai puțin încrezători, pentru ca atunci, în Adrianopol — dacă „nu se putea în Constantinopolul însuși, — în Adrianopol, - deci, în vechea Capitală a Sultânului Murad, în cel din- tâiu Scaun de domnie al Otomanilor în Europa, să se. încheie cu el însuşi, Marele-Duce, armistițiul, şi, lucru im-=: 

ude m'en remets a votre €quit6“, telegrafiă Ţarul Sultanului „pour apprâcier s'il m'est possible de retarder Lentrte temporaire de mes troupes â Constantinople; elleş n'y. seront que pour faciliter a Yotre Majestă le maintien de Vordre public.“ -. . N 
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portant, acest armistițiu să se încheie în acelaș moment 
chiar când s'ar fi fixat bazele esenţiale ale păcii. 

Astfel numai se puteă înlătură orice surprindere, orice 

împotrivire care să provoace schimbarea condiţiilor pe 
care Ruşii le aveau fixate dela începutul acţiunii lor, 
Acţiune militară care nu eră să înceteze până atunci. 

pentru a nu se găsi diplomaţia innaintea unor dificultăți 
care, mai ales de la astfel de adversari şi de la aliaţii pe 
cari, ascunși sau declaraţi, îi aveau în Europa, se puteau 
aşteptă. 
Văzându-se că lucrul zăboveşte, Sultanul a intervenit 

personal 'pe lângă Țar, cerându-i să nu crească suferin- 
țile unor populaţii îndestul de încercate care se găsesc 
în stăpânirea sa!, — ostilitățile nemai putând să .aibă, 
după părerea lui, niciun sens. Și, atunci, dela Țar a venit 
un răspuns lămurit: nu e nimeni împotriva armistiţiului, 

cu condiţie ca acest armistițiu să fixeze în linii generale 
soarta provinciilor care mai făceau parte din Turcia eu- 
„ropeană. 

Acum, după ce liniile generale ale situaţiei diploma- 
tice rezultate din războiu sunt cunoscute, + venim la însăşi 

situația României. * “ 

Turcii fuseseră biruiţi, şi, la urma urrăei, ei şi-au plătit 

socoteala. Dar erau alţii cari nu făcuseră păcatele lor 
“Turcii erau o nație în' decadenţă, noi eram una care se 
ridică, una care niciodată nu fusese atinsă în izvorul ade- 

vărat al puterii:sale: şi care, îndată ce condiţiile exteri- 
rioare se schimbaseră, a început să dea tot ce izvorul 
acesta plin de viaţă îl puteă da. Pe de altă parte, Ro- 
mânii nu se luptaseră împotriva învingătorilor, ci împo- 
triva învinşilor; prin urmare ei tpebuiau să aibă neapărat 

  

1) „Augmenter les souffrances de mes “populations deja s si “eprou- 
v6es“; 30 Ianuar 1878. - 

7
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o parte din cucerire, fără niciun. sacrificiu teritorial din. . -partea lor. Ei dăduseră dovadă de o mărinimie aproape naivă, proclamând că nau. avut niciodată dorința de: anexiuni, că au lucrat ca idealiști pentru afirmarea “Du- terii. dreptului, lor, pentru idealul de liberare a popuare-, lor creştine. : . -... | E Da Fără a -mai-spune că se pierduse, față de numărul tru-: pelor pe care le scosese în luptă România şi de mijloa- cele ei: bănești, relativ mai mult: decât Puternicii .aliaţi, şi se riscase,. fără îndoială, neasemănat mai mult” decât dânșii. - | _ i -.. ȘI, totuși; în loc de a avea momentul nostru. de „mare 
glorie, am trecut prin. cele mai dureroase momente ale istoriei : noastre . contimporane,. cu denâgarea dreptului nostru. absolut, cu încălcarea îndatoririlor formale, cu în- lăturarea celor -mai elementare scrupule: de morală poli- tică.. Să urmărim acest.calvariu. | 

Teama conducătorilor României eră îndoită: Întâiu, ei 
nu voiau o pace făcută de alții, oricât de mari, pentru 
dânșii. Această prijă transpare încă din Iulie 1877, când: 
răspândinduzse. „vestea unui armistițiu, ba poate chiar a 
unei păci apropiate“, Principele cereâ lui Kogălniceanu care se gătiă de drumui Ia Viena. să afle: dela Gorceacon, „dacă această .paâce 'sau' acest armistiţin ar trebui să se 
întindă și asupra armatei românești, în. îndoita eventu- 

” alitate: când ara fi şi trecut “Dunărea, sau când ne-an 
„mulțămi a păstră ofensiva, rămânând ps malul românesc 

1) Bruit s'est r&pandu d'une paix proehaine ou d'un armisticu entre la Russie cet la Turquie. Dans le cas ou Vune ou Pautre de ces nouvelles viendrait ă se confirmer, .veuillez avant votre dpar pour Vienne, vous entendre avec Gortchacott pour. savoir şi cette 
paix ou cet armiștice 'devait 6galement s'âtendre ă armâe roumaine Cvaul , re „ dans la double 6ventualite Oa nous aurions dâjă pass Danube oi 
bien oă nous nous contenterions de garder la defensive cn resian: 
sur rive roumaine. Charles.
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A . - - - 
“De atunci Dunărea fusese trecută, victoria: câștigată, . si- 
tuaţia salvată pentru creștinătate fără ca grija dintâiu să 
â dispărut. | Sa DR 

Cealaltă grijă eră a Basarabiei. | _ | 
“Am simţit-o apăsând neconlenit asupra cugetelor, îm- 
piedecând toate hotărârile şi otrăvind toate bucuriile. Fie- 

„care din factorii decisivi avuseră prilejul, în convorbirile 
cu Ruşii, cu. toată fereala lor .de a provocă 0. declaraţie, 
care nu puteă să fie decât. rea, fiorul acestui trist lucru . 
inevitabil. Avem și declaraţia liripede a lui Kogălniceanu 

„că Gorceacov. a atins chestia printr'o întrebare . fugitivă, 
în cutare conversaţie; atunci, adauge ministrul de Externe 
al României, „n'am acordat nicio importanţă acestui lucru 

„Şi dovadă că nici (Gorceacov nu-i :acordă prea multă 
atenţie este că n'a cerut'un răspuns, pe'care eu am cvitat să dau a 

Să nu se creadă: că, dacă Gorceacov și toată diplomaţia 
rusească ;.Ignatiev, Nelidov, Stuart; reprezintantul Rusiei 

„la București, — armata credea altfel, dar în lucrurile aces- . 
„ tea diplomaţii erau aceia cari trebuiau. să. hotărască, — 

au refuzat concursul nostru până la. 0 yreme; . a fost în. 
aceasta numai trufie, Am spus că de sigur .a fost şi trufie. 
Un Stat de importanţa şi de trecutul Rusiei; cu misiunea 
ei parjiculară în Oriant, evident că nu poate să arăte cum 

“că are absolută nevoie de „ajutorul unei tiner6 armate 
care nu-și făcuse încă probele și al unui Principe a cărui 
capacitate militară şi seriozitate politică, oricât ar, fi fost 
de strălucită Casa din care se coboră, cereau să fie do- 
edite. Dar eră tot aşă de. evident că pentru: hotărârile 

"sale iniutabile, între care accia de a ne despoiă, diplomaţia 
rusească 'nu voiă să se angajeze cu noi supt- niciun ra 
„port. Nu voiă să ni datorească nimic şi nu voiă să ni: puiem, atribui, fie şi în măsura cea mai mică, ciracterul 
"de aliaţi, fiindcă a fi aliat aceasta însemnă” a- fi indepen- dent, şi Rusia voiă ca. în momentul negocierilor de pace, 

Politica externa a regelui, Carol 7, . . 13
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să nu figurăm în această calitate de oameni . cari de la 
sine, în organizaţia lor politică proprie, au fost liberi 
să-şi aleagă un drum. Rusia nu voiă ca un teritoriu turcesc, 
potrivit tratatului din Paris, care trebuiă să se libereze, 
dar numai după încheierea actului de pace, să funcţioneze 
politic ca independent!. Şi aceasta, nu atât pentru a ne: 
jigni, cât pentru calculele acestei savante diplomaţii, care 

- cereă ca noi să facem parte din Împărăţia ' turcească, în: . 
sensul cel mai vast al acestei Împărăţii, pentru a puteă 
fi supuși la operaţia de âmputare teritorială ce eră plănuită. 
„De alminteri, orice îndoială se puteă înlătură întrebând 
cevă mai stăruitor și la Viena, şi la Berlin. Atitudinea Vie- 
nei în momentulZacesta a fost atât de falşă, încât chiar în 
„Memoriile“, foarte cumpănite, ale unui Suveran ajuns mai 
târziu aliat şi prieten intim al Împăratului-Rege Francisc- 

„Iosif, indignarea izbucnește. Răspunsul lui Andrâssy la 
plângerile noastre,— întâmpinate în hohote de rîs de presa: 
naționalistă rusească?), — a fost: „socotiam că Vaţi înțeles. 
în această privință“. La 25 Ianuar, Bălăceanu raportă că. 
Andrâssy nu. crede cum că voim serios „să refuzăm Ba- 
sarabia“, ci căutăm să dăm vina pe Austro-Ungaria, că. 
ea nu ne lasă; „Guvernul austro-ungar nu se va pronunţă: 
înnaintea unui act formal din partea noastră)“; — îndem-. * 
nându-se deci-a-l face. Iar, la o întrebare lămurită dacă: 
ni sar acordă concursul în opunerea noastră, oamenii se: ” 
eschivau, pentru ca, după câtevă săptămâni, Andrâssy să. 

  

1) Se.vorbiă iarăși de intenţia proclamării regatului. Kogălniceanu 
o desminte la 23 Ianuar (V. Kogălniceanu, o., c., |, p. 19). 

?) V. Quinezu, o, c., pp. 135—86. . : 3) „Le gouvernement austro-hongrois ne se prononcera que devant: 
un acte formel de notre part“; V. Kogălniceanu, o. c..1, p. 21. Cf.p. 
22, raport din Viena, 26 Ianuar: Rusia afirmă că e o afacere aran- 
jată între ea și România. Răspunsul ministrului, 26 Ianuar, ibid. 
pp. 22—3: „L'entente est faite entre Vienne et St.-Petersbonrg. et 
non pas.entre-ce der; > Cui: st et cetuu de Bucarest“,
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" protesteze că n'a existat: niciun fel de înțelegere întrg 
Cei. doi Împărați la Reichstadt cu privire la Basarabia, pe 
“Xând înţelegerea există şi eră formal hotărît ca în schimbul 
Bosniei și Herțegovinei să i se recunoască Rusiei dreptul 
-de a anexă judeţele basarabene. Şi tot această Putere erâ: 
“aceia care” ne îndemnă pe ascuns să creăm dificultăți 
„Rusiei, să protestăm împolriva anexării atunci când aveă 
“ferma hotărîre de a nu ne'sprijini de fapt, câtuși de puţin! 
Jar la o scrisoare către Împăratul Wilhelm Principele 
“Carol n'a primit niciun răspuns. Câmpineanu trimis în 
„misiune particulară la Berlin, se întoarse, după o convor- 
Bbire cu Bismarck şi cu ceilalţi, cu impresia că „Basarabia 
“este pierdută 1)“, E 

Nu mai vorbim de ce sa spus lui Ion Ghica la Londra. 
Acolo nu eră nimeni dator a-i dă lămuriri. în această 

privinţă, fiindcă Anglia avuse dela început o situaţie de 
„ “opoziţie faţă de lucrurile din Balcani şi ea dezaprobase 

alianța noastră cu Rușii. De aici nu ni se puteă răspunde 
“decât cu sarcasmul că suntem. aliați, că ni rămâne a ne 

"înţelege cu toată prietenia de care suntem capabili unul 
„ "pentru cellalt, cu toată iubirea care ne-a “apropiat. 

Chinuiţi de gândul acesta şi de aprehensiunea că pacea 
sar încheiă fără noi, rămânând noi, deci, ca un fel de 
:simpli clienți ai Ruşilor, meniţi a fi miluiți de dânșii, 
:ne-am apropiat de momentul decisiv al armistițiului. 

Ni-ar fi plăcut să discutăm direct cu Turcii, dar evident 
„că nu puteam să ni facem iluzii în ce priveşte dispoziţia 
„acestora însişi de a negociă cu noi. Li făcuserăm atâta rău, de la început şi până la sfârșit; hotăriserăm soarta 
"campaniei, păzind linia Dunării până au venit Rus? îi 

„dând Ruşilor.toate mijloacele de trecere, intervenină apoi 
„la Plevna, când se -hotăriă soarta. Împărăției “turcești, — 

  

1) Cf. actele tipărite de q. V, Kogălniceanu, passim.
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„ce mâi puleam aşteptă deci? Şi totuşi am avul naivitatea: 
- omului desperat de a face şi propunerea aceasta Turciei. 
Când am văzut că Rușii nu consimt să recunoască inde- 
pendența noâstră, că, prin urmare, pot să-şi ică Basarabia! 
ca dela Turcia, în: momentul acela -am- început a ' vorbi 
frumos foştilor suzerâni, arătându-li că războiul a fost pro- 
vocat de cauze care nu se puteau evită, că Wa fost nimeni 
vinovat pentru el, că. trebuiă să se îndeplinească destinul, 
că, luptând cu iubire de țără şi de o parte şi de 'alta, 
gloria a fost pentru învingători și pentru învinşi, dar că, 
în sfârșit, noi vom trăi în oarecare legături şi pe viitor. 
şi prin urmare e bine pentru 'Turci să se gândească la viitorul: 
acesta care se deschide, şi, dacă se poate, să recunoască 
independerița noâstră înnainte de încheierea păcii!) 
Turcii însă sunt dintre aceia cari măcar ţin minte. Să-şi 
închipuie cinevă că, în momentul când. scrâşnind din 
dinţi, ei puneau iscălitura lor pe aciul armistiţiului 'de la. 
Adrianopol, apoi pe tratatul de la San-Stefano. ar fi fost 
dispuși să ușureze situaţia noastră față de Ruşi, eră a se: 
înșelă pe sine. o. - . i 
„Când am aflat că s'au înfăţişăt reprezentanţii Sultanului 

la Cazanlâc pentru a discută cu Marele-Duce Nicolae, s'a 
luat hotărîrea de a se irimete un reprezintant al Româ- 
niei. Şi s'a ales” pentru aceasta colonelul Eraclie Arion; 
care, după propria-i mărturisire, nu îndeplinise niciodată 
o misiune diplomatică şi nu-și simţiă niciun gust în această 
privinţă. El n'aveă nicio importanță personală, și relaţiile - 
lui individuale cu diplomaţia rusească lipsiau cu desă- 
vârșire, aa 
„Ce se doriă prin trimiterea lui Arion. la tabăra Marelui- 
Duce, ni-o spune referatul lui Kogălniceanu către Consiliul 
de miniștri, din 2 Ianuar. st. v. 1878, referat, care, graţiei . 

  

Dn Gaia Sana ap e N ) Se încercă această negociere în anuar, prin Callimachi-Catargi - 
de la Paris; dus dem Leben Kânig Karls, 11, p. 446.
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autorităţii autorului său, a fost primit fără nicio schim- 
bare. de stil de colegii să săi, formând astfel baza negocierilor, 

Se cereâ:: - ia, m 
1. „Armata românăisă ocupe:până la definitivă încheiere 
a păcii cetăţile Nicopol, Rahova, Lompâlanca, Vidin, pre- 
cum. şi tot-litoralul Dunării cuprins între aceste cetăți. 

2. Recunoașterea - formală şi - absolută: a independenţei 
României. - Această” recunoaştere. va asigură României, atât 
în fața Imperiului otoman, cât și în faţa colorlalte Puteri, 
poziția unui: Stat suveran: Până la încheierea tratatelor 
speciale: supușii români se vor bucură în Imperiul Otoman 
de toate drepturile“ garantate - supușilor: celorialte State 
curopene. | 
"3. Raderea tuturor cetăților situate pe litoralul turcesc, 

începând dela Adacală:. N 
__-4. Retrocesiunea gurilor Dunării până la braţul Stân- 
tului” Gheorghe, inclusiv, „conform drepturilor noastre vechi, 
de posesiune... 

5.:0 indemnizare de săsboiua de o sută de milioane: Până 
la achitarea complectă de către Turcia a acesiei: indem- 
nizări, ocuparea menționată a paragrafului 1 se va menținea: 

În caz de 'a nu -se “admite - participarea, „României. la 
negocierile armistiţiului şi la acelea: ale păcii, delegatul 
român va declară că se va consideră ca nul şi neavenit 
orice act care ne-ar privi şi la care n'am [fi] participat. “ 

Și, cu-câtevă zile înnainte, la 28 -Decâmbre 1877, Prin- 
cipele arătă Marelui- Duce efectul produs de zvonurile de 
arinislițiu în opinia. publică și invocă. prietenia acestuia, 
„bunăvoința arătată: țerii“,  „cooperaţia la războiu“: pentru 
a cere ca să se îngăduie ca România să-şi arăte cererile!). 
O. telegramă către. Țar, la.6/18 anuar 1878, vorbiă. de. 
„generoasele asigur ări, care păstrează pentru ţara meao 

5 

  

1) Aus dem Leben Kănig Karls, LU, p. 429,
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valoare mai înnaltă, un înţeles mai nobil decât tratatele cele mai formale!)“,. Sa | | Dar, înainte chiar de a sosi Eraclie Arion în lagărul „ Marelui-Duce, Nelidov, şeful cancelariei acestuia, trimeteă pe Români la Petersburg pentru orice priveşte pacea?), Marele-Duce el insuşi arâtând Principelui că nu face „decât să propue acceptaţiei. Turcilor bazele esenţiale ale păcii care i-au fost trimise din Petersburg şi în care in- teresele românești nu au fost uitate“. Rândul lui Gorceacov venise iarăși 2). i i Cerând o audiență Marelui-Duce Nicolae, Arion a fost primit întâiu de Nelidovy, care conducea de. fapt negocia- țiile. Acesta i-a lăsat impresia că este un om foarte STă- bit. Eră, de fapt, foarte ocupat, în momentul acela, în care se hotără rostul tratatului, dar graba eră, evident de rău augur față de îngrijoratul aliat. Totuşi colonelul a fost asigurat de Nelidov că. „chiar.în aceste prelimina- rii țara noastră nu va fi uitată, dar chestiunile de prin- „<ipii sau baze ale. păcii au trebuit să fie regulate sau di- Tect la Bucureşti, întfe ad. Gorceacov, Ignatiev şi.miniştrii „ noștri, sau la Petersburg, că, „în fine, chiar în acest mo- ment, Marele-Duce a scris Măriei Sale Domnitorului în acelaşi sens : că Marele-Duce nu înțelege a interveni alt- cinevă în preliminariile păcii decât numai cele două părţi: 
„4 „Gân6reuseş assurances qui gardent pour mon pays une valeur plus haute, une portâe plus €lev6e que les traites les plus formels“, "Atâta se dă din telegramă; ibid. p. 443; 

2) „Alle Wiinsche die sich auf die Friedensbedingungen beziehen, direkt nach Skt. Pctersburg gerichtet werden miissten“; ibid., pp:444:5. 3) „de ne propose a Pacceptaiion des 'Tures que les bases essen- tielles de la.paix, qui m'ont 6t6 envoyes de Pâtersbourg et [dans lesquelles) les intârâts roumaius n'ont pas €t€ oubli6s“; ibid,, pp. - 446—7. Cf. telegrama lui Arion din 19 lanuar: „Le Grand-Duc, que cette decision afilige, dit que c'est ă Pâtersbourg qu'il faut entamer les ngociations ; le Grand-Duc regoit lui-mâme les conditions ar- „Tâttes de Pâterbour “ . .
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Turcia şi Rusia“, Şi, altă dată, „el credeă chestia dejă rezolvată încă pe când d. Brătianu a*convorbit la Poradim cu Înipăratul' și Ignatiev” '). România putea fi sigura de „dreptul ce i se va acordă de a ocupă -Vidinul, de - recu- 
noaşterea independenţei sale, de indemnitatea de războiu şi de „o sporire de teritoriu“, „Amănuntele“ le va trată 
apoi. direct ea însăşi, cu Turcii. 

ce priveşte pe Marele-Duce, el primite ca militar „foarte bine pe-solul Principelui Carol, ataşat la cartierul său, dar, luându-i scrisoarea din mâni, o puse deo parte, arătând că va telegrafiă Principelui. Cu aceasta, lucrul eră sfârşit, 

Discuţiile continuau între trimişii ruşi şi turci, pacea se apropiă, dar delegatul României mavea absolut niciun “rost decât acela de a fi chemat, la capăt ca să afle con- diţiunile asupra cărora se ajunsese la o înţelegere. Măgu- Ht cu comunicarea unor clauze favorabile — de Basarabia nu se mai vorbiă nimic —, colonelul român, dar, uită scopul real pentru care fusese trimes: ca să. fim admişi ca Putere aliată la negociaţiile acestea. - 
Ne întrebăm însă ce sar fi întâmplat dacă, în locul . - colonelului Arion, ar fi apărut la Cazanlâe Kogălniceanu Brătianu sau însuşi Principele... 

. 
. . : 

J 

În acest timp, la 11 Ianuar, Kogălniceanu comunică A- genţilor României declaraţiile lui Nelidov. El insistă a- supra faptului că România a început. doar un războiu al ei, „îr afară de socotința Guvernului Imperial, şi chiar contra ei“ *), că Nelidov arătase formal, la Ploiești, cum 

  

1) Acelaşi raport. Nelidov adăugiă că în 1871 „Prusia tratase doar pentru toţi aliaţii“, . DE - .2) „En dehors et mâme ă Vencontre des avis du Gouvernement Imperial.“ Și în V; Kogălniceanu, o. c., I, pp. 19—21 (dar nu e-a- dresată consulului Rusiei), -. |
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că „Guvernul Imperial nu aprobă declaraţia aceasta de 
tăzboiu. și n'aveă nicio nevoie de cooperaţia armatei noas- 
ire“ 1), că trecerea Dunării. de Români sa făcut după 
'cererea- expresă a. lui. Gorceacov — sa suprimat fraza 
care vorbiă de cererea din partea Țarului însuși?, — că 
-oştii românești i sa recunoscut! individualitatea şi calita- 
tea de aliată. Dacă Rușii au, uitat în preocupările lor toa- 
te acestea, Guvernul româri are. neapărata, datorie de a 
şi le aminti. ,. Pa a 

"ȘI, totuși; neam dus la Petersburg. A fost trimis încă" dela 
6 anuar st. v.. cu: scrisoarea foarte frumoasă pe care am 
citat-o mai sus, generalul loan Ghica, fiu de Domn, om 
foarte potrivit pentru asemenea misiune și, pe lângă aceasta, 
foarte bine privit, în special de bine privit -la Curtea Ţa- 
ului; Rapoartele lui ie avem. La 26 lanuar el spune; 
„Am văzut Sâmbătă pe Împărat şi pe Cancelariu. Am 
abordat 'de: front chestiunea! armistițiului și a păcii. Mam 
'servit de, toate: argumentele cunoscute de Excelenţa Voa- 
siră (Kogălniceanu) casă: făc să valoreze dreptul României 
de a trată: aceste chestiuni și de a iscăli actele relative 
la ele. Am: primit din gura lor cele mai formale asigurări 
că interesele românești vor fi puternic acoperite, că inde-. 
pendenţa noastră e asigurată şi că țara va fi pe. deplin 
-despăguhită de sacrificiile sale prin achizițiunea Dobro- 
gei“.— atunci ni sa spus întâia oară din gură rusească 
acest. lucru. | i, : -. E e 

    

» 1) „Lors Uu'sâjour de S; A! L[. le Grand-Nicolas Plocsti, un peu 
avant larrivâe en cette ville de:S.M. PEmpereur, M. de Neli- doff, au nomide $: A. [. et par une note -verbale: qui: ma 6t6 re 
mise en personne, a insist6 sur ce point, qud le Gouvernement (mi- 
perial n'approuvait pas. notre dâclaration. de guerre et m'avait nul besoin: de la cooperation de notre armâc.“ V, şi mai sus la această dată.- - E - i - 
„9 Et mâme, sil vest permis d'invoquer ici un nom auguste, sur Vinvitation formeile de S: M. PEmpereur, - o E
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„Pe urmă Împăratul şi Cancelarul mi-au spus franc, că. . 
eră imposibil ca România să iea parte la negociaţii şi să 
ajungă parte contractantă, pentru rațiunea că independenţa 
sa încă n'a primit confirmaţia din. partea Europei. Numai 
când. un congres va. fi recunoscut noua sa situație, Ro- 
mânia va puteă să ieie parte la acte de suveranitate exte- 
rioară sau internaţionale ; pentru moment, Rusia are apă- 
rarea intereselor sale şi le va face să fie primite de con- 

“gres, pe lângă care ţara poate trimite: delegaţie consul- 
tativă. Pe urmă, cu privire la misiunea lui Ion Ghica la 
Londra, Împăratul și Cancelariul au adaus că, dacă la 
congres ideia neutralizării României se va ridică, Rusia: 
ar răspinge-o ca ofensă directă şi că, de alifel, această 
propunere nu va aveă majoritatea, de. oare ce Austria, 
Germania sunt de acord cu Rusia în această privință!) - 

* Mai rămânea chestia Basarabiei. Ion Ghica a primit 

  

1) „Samedi jai vu Empereur et Chancelier. Y'ai abord€ de front 
questions armistice et paix. Je me suis servi de tous les arguments 
connus de Voire Excellence pour faire valoir droit Routnanie pour 
traiter: ces questions et signer :les actes Y relatifs. J'ai recu de leur | 
bouche les plus formelles assurances que Ies intârâts roumains se- 
ront puissamment couverts, que'riotre independance est assurâe et. 
«ue pays sera amplement dâdommag6 de ses sacrifices par acqui- sition Dobroudgea. Ensuite Empereur et Chancelier m'ont franche- ment dit qu'il Gtait impossible que Roumanie prenne part aux n6go- ciations ct devenir partie contractante, pur Ja raison que son. ind6- — pendance n'a pas encore recu confirmation Europe, que seulement - Jorsepue congrâs aura reconnu sa nouvelle position, Roumanie pour- rait prendre part ă des actes.souverainet6 exterieure ou internatio- naux, que pour le moment Russie a defense ses interâts et les faire 
acceptâs par congrăs pres duquel pays pourrait envoyer dâl6gation consultative. Puis, A propos mission Jean Ghica Londres, Empereur- et Chancelier ont. ajoută que, si au congres idee neutralisation Rou- manie 6tait soulevâe; Russie la repousserait comme. offense directe et que, du reste, cette proposition p'aura pas majorite, vu que Au- triche, Allemagne sont daccord avec Russie an sujet. Ignatiey est charge de vous donner plus amples- dâiails et remettre lettre change.“
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aceste lămuriri atunci, la sfârșitul lunii anuar: „Împăratul 
şi Cancelariul mi-au făcut cunoscut formal intenţiunea lor 
de a reluă partea Basarabiei până la. Chilia. Ca o com-_ 
pensație, România va primi delta Dunării: Dobrogea până la Chiustenge.“ | | | | 

Ca argumente s'a adus-că nu România are -să discute 
în ce priveşte soarta celor trei judeţe. România indepen- 
dentă este un lucru care va fi. Moldova este o provincie 
vasală a Sultanului; î s'a dat, în urma unui război, turcese 
biruitor, cele trei' judeţe; i se ieau, în urma unui războiu 
turcesc dezastros, aceleași trei judeţe. Acesta eră punctul de vedere al Rusiei. De alminteri, i se spuneă "lămurit: 
„Această revendicaţie este pentru Rusia o chestie de 
onoare şi de demnitate naţională“ 2), | Sa 

De interes național, da; de onoare mai puţin, de dem- 
nitate încă mai puţin. Dar se treceă lucrul de la Stat la 
persoana Suveranului. Suveranul a început Domnia sa în 
momente de umilire a Rusiei prin tratatul din Paris ; ei 
bine, cl.nu vrea să lase această moștenire. 

" Generalul Ghica a fost mişcător în argumentele pe care le-a adus: el spuneă că acest teritoriu face parte din corpul nostru cel vechiu: „ce territoire est un lambean "de notre corps“, „o posesiune ab antiquo“. A vorbit şi de 
complicațiile pe care le-ar. ridică această chestiune. Totul a fost absolut inutil. Răspunsul eră: dat odată pentru tot- deauna. o | i 

, 

  

:) Empereur et Chancelier m'ont forniellement!fait connaitre leur intention de reprendre partie Bessarabie jusqu'ă Kilia; en compen= sation Roumanie recevra delta Danube, la Dobroudcha jusquwă Kus- tenj. Les argurnents ă Pappui sont que territoire a 6t6 râtrocâdg * ă la Moldavie, et non ă la Roumanie, “quil a 616 arrach€ par un trait€ dont il ne reste plus rien, qu'il n'est pas juste que Russie seulement le respecte ă son dâtriment ct que cette revendication est pour eux une question d'honneur et de dignit€ nationale, 

„ Se cereă în plus ca lucrul,— fireşte, fiind așă de jenant, .
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„—să nu fie adus la congres, ci hotărât prin înțelegere di- Tectă, misiunea de a convinge fiind încredinţată lui Ignatiev!). e | O scrisoare a Cancelariului recomandă pe' acesta. În- trînsa se cereă din partea Guvernului român "0 apreciere „justă şi raţională a situaţiei noastre şi a voastre, pentru perpetuarea şi consolidarea vechilor tradiţii între Rusia şi această. Românie, care li datorește tot trecutul“ şi care.“ numai aici poate găsi „Cel mai solid sprijin pentru viitor?). . -. Făgăduind același sprijin, Ţarul apelă la „concursul per- sonal al Principelui '), pe când Jomini se adresă, într'o scrisoare, care nu e lipsită de francheţă militară, către Kogălniceanu 4). Şi Ignatiev, sosit la sfârşitul lunii îi stre- cură şi oferta unei uniuni cu Bulgaria prin alegerea acolo a lui Carol liu5), - | 

S'au încercat intervenții la Viena, la Berlin, 'cu multe speranțe, absolut zădarnice, S'a încercat o intervenţie per- sonală a. Principelui către Alexandru al II-lea, printr'o foarte frumoasă scrisoare, în care se făceă apel la Țar 

  

* DA Vargument spâcicux que la râtrocession a 6t6 faițe ă la Mol- davic, j'ai r&pondu, entre autres, que cette râtrocession n'âtait pas condiționnell. Jai ajout€ que ce territoire est un lambeau de noire corps, une! possession ab antiquo. Jai fait aussi ressortir les com- plications que pareille question soulăverait. A mes paroles on op” pose un langage des plus courtois, sous lequel on sent une dâcision inâbranlable. De guerre lasse, j'ai demande si c'est par un congrâs | que cette question serait tranchâe.: Pai appris que par une, entente directe avec. Roumanie, que voie choisie 6tait entente directe avec. pays et que Ignatieff. 6tait charg6 de s'expliquer ă ce sujet avec Prince et Gouvernement., , . " 2) „YVotre pays leur doit tout son pass€ et je crois qu'il y trouvera Egalement son plus solide appui dans Pavenir“; Aus dem Leben Kânig Karis, 1, p. 456. 
3) Ibid. a - E „9 V, Kogălniceanu, 0. c., pp..10—86. - *) Aus dem Leben Konig. Karis, II, p. 458. -
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pentru ca acest păhar să treacă de la noi: „Modificaţiile 
teritoriale“. propuse. de Ignatiev. sunt un lucru.; „delicată, 

- “căci ele ating „susceptibilitățile“ naționale și creiază „greu- 
tăți“ ; atât „mărinimia Împăratului, cât şi preţioasele: asi- 
gurări de dăunăzi“ îl vor, face, să. „afle o soluţie care n'ar 
.micşură demnitatea României și i-ar salvgardă interesele“1) 
„Eră o adevărată crucificare a mândriei noastre. Răspun- 
sul însă se dăduse odată, pentru totdeauna, și puteam ..să 
ni dăm sama că n'avem nici: un: sprijin. în lumea. toat . 
„Opinia publică, presa;. Parlamentul - au intervenit .ime- 
diat în discuţie cu. o. pasiune puternică şi nobilă. Din 
punct de vedere romantic, poetic, moral, ceia ce-am făcut 

la 1878 e admirabil; este o pagină frumoasă în istoria 
noastră naţională... ... a Se 
Dar cei ce du. făcut aceasta erau oameni politici și. au 
uitat prea mult că sunt oameni politici. “Căci, înduioșătoare 
naivitate, atrăgeam atenţia” Austro-Ungariei că este -vorba 
și de. Dunăre,.că Dunărea este de. interes internaţional și, 
deci, cei. mai direcţi.interesaţi sunt Germanii. și Austro- 
Ungurii. Aceasta” o șiiu și ei, și s'a văzut peste puţin, când 
au ridicat contra noastră. chestiunea Dunării... E 

Totuși Rușii merseră mai departe pe această cale. Pe 
când Românii, cărora comandamentul-general rusesc, la 19 
Februar, li cereă, telegrafic, să ocupe Vidinul -Şi Belgra- 
gicul*), se: adresau Turcilor pentru a: hotări chestia ocu- 
paţiei celor două cetăţi, generalul Nepocoiciţchi comiinică 

„lui Kogălniceanu că .Marele-Duce a.poruncit. luarea lor în 
stăpânire, de către trupele ruseşti, —.pentru Români lucrul 

_fiind.-„prea oneros“, —.și el găsiă . prilej să blameze le- 
găturile cu Turcii ale Guvernului român în această chestie Ă 

  

3) „Une solution qui n'amoindrirait pas la dignit6 de la Roumanie et sauvegarderait: ses intârâts“; ibid, p. 464.” | E 
2) Telegrama Marelui-Duce, în V. Kogălniceanu, o, cl; p. 8. 

3) „A la suite du tel&gramme de V. E. du 23 fâvrier, dordre de 
S. A. le Grand-Duc jai pris les dispositions n&cessaires pour „faire 
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legături care se reduceau la o intervenţie de umanitate, 
cerută de Jocuitorii musulmani de acolo), . PR 

Din zi în zi mişcarea de revoltă creșteă. Curentul cu- 
prinsese pe toţi, şi el mergei atât de departe, încât, cum 
spun „Memoriile Regelui“, oamenii serioși vorbiau de” o 
provocaţie directă .către Rusia 2).. Rogălniceanu pregătise. 
-o adresă către Ignatiev, în care. ameninţă că se vor retrage 
imediat toate trupele din Bulgaria, cu atât mai mult, -cu 
cât-se făcuse grosolănia, în preliminarii, de a nu se vorbi 
nimic de.noi în.ce priveşte cedarea Vidinului: asediat. de 
rupele noastre, care vărsaseră atâta sânge?): trebuiam 
să-l ocupăm fără a fi cuprinși însă în chip expres în ar- 
ticolele armistiţiului. Şi atunci, se spuneă : de oare ce ni 
sau adus. jigniri, — şi de. administraţia provisorie din 
Bulgaria, — de oare ce am fost igaoraţi, ameninţaţi, mal- 
trataţi, fără a 'se mai pomeni că ni. se pune în vedere şi 
0 sfâşiere teritorială. vom retrage trupele noastre de din- 
colo. „Guvernul român“, încheie „comunicaţia, „a decis să 
xecheme. trupele din Bulgaria și să se ţie strict la stipula- 

  

Yoccupation devient trop onâreuse pour l'armâe roumaine. Le Grand- ” Duc est cependant. tonn€ de votre recours au Ministăre Ottoman „dans une aifaire qui ne concerne que la Russie, car le Gouverne- ment roumain a 6t6 intorm6 que les places en question.nous oat «6t6 remises par la Porteen vertu de l'armistice“ (și în Kogălniceanu, "0, Cc. p. 2). Şi Reuf telegrafiă lui Said-beiu să facă depozitul lucru- zilor neridicate în mâna Ruşilor. | ” -î) Ibid,p. 52..V, şi mai sus. A 
2) Aus dem Leben kKânig Karis, UI, p. 465.. . ” 3) Kogălniceanu către generalul Ghica ;..31 Ianuari12 - Februar: „Comment expliquez-vons le contenu. de cet article, qui. ne menţi- cine mâme pas rfotre armte, qui pourtant est scule ă investir. la place, et croyez-vous que nous puissions y entrer dans ces condi- tions?* — "Țarul, întrebat, spunea că nu ştie. nimic și trimeteă pe - Români la Marele-Duce (faport al generalului Ghica, 17 Februar). 

3 .
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țiile convenției de la 4[16 April din anul trecuti). Bră-. 
tianu interveni pentru.a face ca această notă să nu fie trimeasă lui Ignatiev?). O altă formă voise să adauge și 
plângeri pentru conflictele cu autoritățile românești). 

  

1) L'exclusion dont nous avons 6t6 Vobjet ă V'occasion des n€go- ciations des bases de la paix et de la conclusion de Varmistice, le: refus de considârer notre position et nos droit d'Etat bellig&rant> les difficults et les conditions (șters: mâme humiliantes), qui nous. „ont 6t6 faites pour (şters: L'acceptation) pouvoir de longtemps et en. notre propre nom occuper Vidin, ainsi que V'attitude des autoritâs. „civiles russes institu6es en Bulgarie ă P'6gard de notre armâe, toutes ces circonstances ont cr66 au Gouvernement princier une position des plus critiques vis-a-vis des Chambres ct du pays, En cons€quence j'ai Phonneur d'informer - Votre Excellence que le Gouvernement roumain a dâcid6 de rappeler (şters: toutes) les troupes de Bulgarie. ct de s'en tenir strictement aux stipulations de la convention du 4116 avril de Vannte derniăre. + - 
2) Brătianu către Kogălniceanu; 24 Ianuar!? Te Tog ca depeşa lu; Ignatiev să nu o pornești: aceasta este şi opinia Consiliului. : 
3) La maniăre dont on a ust ă notre 6gard dans la conclusion de Parmistice et des bases da la pais,-et cela sans tenir compte des. 

difficult€s et des conditions mâme humiliantes qui nous ont 6t6 fai- 
tes, par loccupation de Widin, ainsi que Paititude des autoritâs ci- 
viles instltudes en Bulgarie ă VEgard de notre armâe (șiers: la s6- 

„questration de nos chemins de fer par Padministration des-commu- 
nications militaires russes, les actes regrettables commis par chefs des 
troupes russes stationnant en Roumanie, ă commencer, par le com- 
mandant de Zimnicea ou dont d6jă j'ai eu Vhonneur de communiquer 
ă V. E.un r6sumâ), toutes ces circonstances ont cr66 au gouvernement 
princier une position trăs critique vis-a-vis des Chambres ct du pays- 
Par suite d'une dâcision prise par le Gouvernement (Şlers: en Con- | 
seil des ministres), j'ai Phonncur de m'adresser ă V, E., qui condui- 
scz en ce moment les ngociations dela paix, pour lui communiquer 
ue'le  Gouvernement roumain (şters: est oblig) a dâcid6 de se 
(şters: conformer) tenir strictement aux stipulations de notre :con- vention du 4/16 avril de Panete dernitre et que, par cons€qucnt, îl (şters: se propose) a pris des dispositions'pour retirer toutes nos troupes qui se trouvent sura rive droite du Danube (șters: Je con- jure en mâme temps V. E. de vouloir bien nous venir en aide.- en
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Atmosfera ajunsese irespirabilă. În Camere discuţiile 
urmau pentru a răsturnă Guvernul „vinovat“ mai. mult 
„decât pentru a salvă Basarabia. | - 

Patriotismul: de ocazie găsise cel mai splendid câmp. 
"pentru exerciţiile sale oratorice, pe când o durere adevă- “Tată plângeă în inimi care rămâneau 'şi trebuiau să. ră- 
mâie închise. A fost de- nevoie să se ridice reprezentantul 
Guvernului pentru a face declaraţia formală că „Du sau 
făcut propuneri oficiale, ci: numai oficioase, şi că noi nu 
stăm de vorbă în această privință“, ȘI, după moţiunea de 
„absolută denegare a Camerei, veni moţiunea de la Senat. - conform cu propunerea lui Dimitrie Ghica, moţiune în care! 
“amintindu-se toate drepturile noastre, toată datoria de re-: cunoştințăza- Rușilor, Şi în înteresul lor chiar, ca să nu li 
se creeze o situație atât de urâtă prin reocuparea Basa- 
7abiei, se invită Guvernul să nu creeze în niciun chip pe această chestiune. a Ne 

Și Petersburgul, care nu vorbise încă oficial, califică a- 
ceste discuţii. drept o ofensă pe. care nu va puteă so uite, Giers declară, la 29 Ianuar, că „votul camerelor e privit ca o ofensă directă față de Împărat și ca un actde dușmănie faţă de Rusia“!), i 

Îndată după aceasta se întâmplă la București încă un "fapt care contribui să înrăutățească aceste legături, Când au fost cunoscute condiţiile armistiţiului, Stuart. care nu „eră Rus de origine, dar arătă că poate servi Statul rusesc „cu mai multă grosolănie decât un nativ din Turchestan, 

  

usant de sa legitime influence auprâs du quartier-gân6ral afin d'ob- tenir sans dâlai que les 'autoritâs militaires' russes stationnes en" Roumanie aient d respecter etă faire respecter dans toutes ses dis- positions la convention prâcitâe). o ') Raport al generalului Ghica, 29 Ianuar : „Vote qu'on envisage comme offense directe ă Empereur ct acte hostilite contre Russie.. Dans le courant de Lentretien, Giers a fait sentir a plusicurs repri- „Ses que ioutes nos dâmarches ne pourront pas dtourner LEmpe- . reur de son but.&” i o
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hotărî să facă a se celebră tin Tedeuni, anume pentru dân- 
sul. Guvernul, invitat; s'a ferit să asiste şi chiar să ser- 

„bătorească un actîmpotriva căruia se prevedea . că va trebui să se ridice 1). a 
7 a 

„Şi, peste câteva zile, Guvernul ne mai având legături cu 
Rusia 2), sa încheiat pacea dela San-Stefano, care creă o 
Bulgarie“ Mare, strângând Serbia în colţul ei şi punând 
zăgăz. de fier la Dunăre oricării întinderi a noastre maj 
departe, precum și influenţei, culturii și prestigiului nos- 
tru în regiunile balcanice. Întrebarea teribilă pe care ni-o: 
punem și astăzi, cu conștiința că nu' suntem nedreptățiți 
față. de nimeni, este: oare în această-lună de zile. care a 
fost a protestărilor, dar nu și a cugelării politice. triste, dar 
Iucide, nu se puteă căpătă decâț aceasta? Ie 

Niciodată poliiica de drept și ideal pe care Rogălni- 
ceanu o învățase în Germania lui Savigny şi a lui Ranke 
ma găsit accente mai puternice pentru a înfieră o nedrep- 
iate 'decât în notele din acest timp ale. lui' Kogălniceanu. 
La 3/15 Februar, în aceiaș zi când cereă Rusiei să iea 

  

î) Kogălniceanu către generalul Ghica. (22 Februar, 6 Mart): „Les . 
conditions paix ne nous ayant pas 6t6 communiquces: ct 'connais- * 
sant par des voies indivectes qw'elles Gtaient -ă notre dâtriment, 
Gouvernement n'a pas cru devoir assister au Te-Deum organis6 par 
baron Stuart... ” 

Je vous prâviens que baron Stuart et autres autorites militaires . 
russes n'ont plus âgards qui sont dâs au pays ct ă son Gouverne- 

» ment. On semble ne vouloir voir en notre prince (u'un gouverneur 
ș d'une province, et c'est pour cela qwă toute occasion on s'adresse 

directement ă Son Altesse. On feint oublier qu'on se trouve dans 
une pays souverain ct alli6 de lEmpire... o : o 

Veuillez fixer Vattention du Cabinet Imytrial sur ce qui prâcăde; 
faites — lui” comprendre due les procedes sus-mentionnâs nous bles- 
“sent constamment et «e aans ses 'malheurs un pelil pays n'a vis- 
d-uis. des grands Etais quwun seal refuge- celui de senfermer dans 
sa dignile. În parte și la Kogălniceanu, 0. c., pp. 47—8, - : 

2) CI. Kogălniceanu, o. c., p. 51, raport al generalului Ghica, 8 Mart.
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iniţiativa propunerii de a se primi un reprezintant român : 
la viitoarea conferință +), el semnal, într'o circulară desti- . 
nată a „asociă Imperiul Otoman la demersul solicitat Pute- 
rilor garante în favoarea noastră“ 2), partea României în 
războiu și înfăţişă țara ca „ajunsă la un grad de civiliza- . 
ție care o autoriză a se asimilă, şi ar: permite să fie asi- 
milată—cu alte State independente“ şi „Însufleţită de acea 
energie care singură asigură popoarelor fiinţa lor şi de-. 
monstrează în acelaș timp nevoia pentru ele. de a ave o 
individualitate. distinctă și formală“2, La 23 Februar el ce- 

„Teă prin generalul Ghica să i se spuie dacă, în adevăr, Gu- 
vernul vrea să-şi ocupe Basarabia. şi se rugă, „în numele 
dreptăţii, în numele sacrificiilor pe care România le-a făcut 
şi a sângelui ce a-vărsat pentru o cauză care se întoarce 
contra noastră, să spuie franc ce vreau să facă cu noi, ce 
„au de gând a face cu Basarabia : i-o lasă, vreau so ceară 
la congres ori să ni-o iea cu sila. 

p- 

  

A 

“qui a caractâris6 n8s rapports avec elle dăs Porigine et au 'cours p € AC C 0115 des recents 6v6nements, prit en mâme temps que nous. Pinitiative 
d'une proposition qui tendrait ă dâclarer Equitable et opportune 
Vadmission au sein. de la prochaine confârence dun representant 
roumain. | po 

*) Associer PEmpire Ottoman ă la demarche que nous sollicitons 
- des Puissances garantes en notre faveur. 

3 Arrivâe par la faveur constante de.PEurope, qui suivait avec - interât le developpement progressif de sesinstitutions ct de ses res- 
sources, ă un degr6 de civilisation qui Pautorise Î s'assimiler, — ct 
permettrait qu'on Passimilât,— aux autres Etats indâpendants, forte 
de cette &nergic qui seule assure aux peuples leur existence ct d6-!' 
montre en mâme temps la nâcessit€ pour eux (une individualit6 

- distincte et formelle. 
4) Certains indices qui nous viennent de la frontiăre russe 'sem. , . . . 

. - "bleraicnt faire croire que Gouvernement Imperial veut s'emparer 
_ immediatement de nos district bessarabiens... Au nom du Gouverne- 
ment je viens donc vous prier de faire tout votre possible pour 
eniretenir le plus t6t prince Gortschakofl et le supplier au nom 'de 

Pelitica externă a regelui Carol 1 - : „e 19
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4 - La 2/14 Mart, Kogălniceanu anunță, în adevăr, la Vienk nocuparea unor puncte principale . ale Basarabiei româ- meşti“ și la 7/19, în altă scrisoare către Bălăceanu, el cereă Austriei liberarea Dunării... 
Când „Journal de St-Petersbourg“ tipări textul actului dela San-Stefano, .o nouă: plângere plecă dela: Ministeriul de Afaceri Sirăine al României. Se vorbiă de marile sa- " crificii și de „decepţiile cele mai dureroase“ 1), se semnal faptul că „Împăratul Rusiei se făcuse legal și moral ga- rantul și apărătorul drepturilor noastre“), Răspinsă de la negociaţii, România speră măcar că tratatul -îi va satis- face dorinţile. Şi din condițiile publicate se vede vilregia cu care i-au fost apărate interesele faţă de ale „celorlalte mici State orientale care au ajutat cu mai multă sau mai puțină eficacitate la succesele armatei imperiale“ 3), Pro- punerea de schimb de teritoriu“ a fost răspinsă de țară. | Independenţa, recunoscută și înnainte prin toată acțiunea Rusiei, eră un fait accompli și nu puteă fi astfel, un dar: neră deci aproape de prisos să ni se confirme ca o graţie ceia ce cucerisem noi legitim, ca un drept, şi aceasta cu aprobarea tuturora“, Despăgubirea de: răzhboiu nu li-a PN II 

la justice, au nom de sacrifice que la Roumanie a faits et du sang qui a Gt6 vers pour une câuse qui tourne contre nous. Suppliez-le, dis-je, de nous dire franchement ce qu'on veut faire avec nous, ce qu'on pense faire de la Bessarabie: nous la laisse-t-on, veut-on la demander au congrâs ou la prendre de force. 1) Se scrisese întâiu că nici învinși de Turcia n'am fi avut o soartă mai rea: „Vaincus avec elle, nous n'aurions pu ctre plus mal parta- es par la Russic, ă cot6 de lauelle cependant nous nous fuisons gloire Vavoir ât6 vainqucursă, . | i „2 L'Empereur de Russie s'6init lEgalemeni ct moralemeni cons- titu€ par I1ă le garant et le dâfenseur de nos droits. . i 3) Les autres petits Etats orientaux qui ont, avec plus ou moins d'elficacits, concouru au succâs des armâes impâriales. 1) Î 6tait done presque superflu de nous confirmer comme - une grâce ce que nous avons d6jă I6gitimement conquis comme an droit et cela avec Vapprâbation de tous. 7
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fost căpătată Românilor singuri, nici în Dani, nici în te- 
ritoriu, puindu-se în loc doar o „indemnitate platonică“. 
Pe lângă aceasta sar fi admis cererea de a se redeschide 
chestia secularizării: „ar fi în adevăr“, spune cl, ?.curios 
să ne vedem siliți a plăti Turcilor, cu bunurile bisericilor 
noasire creştine, cheltuielile pe care au trebuit .să le facă 
pentru a susţinea războiul de la 1877 contra Rusiei şi a 
României ortodoxe!“ | | - 
„Se amintește apoi dreptul României, rezultând din tot 
trecutul ei, ca şi din prescripţiile tratatului din Paris, în- 
lăiurate numai prin nedreptul protocol dela 1857, asupra 
gurilor Dunării, pe care, de la formarea ei ca Stat unitar, 
le-a cerut timp de peste douăzeci de ani, ca „porţiune 
din solul său“; şi acum le iea pentru sine, făcând din ele 
un element de compensație pentru Basarabia-de-jos „această 
parte a solului nostru care singură poate să ni asigure o 
dominație liberă şi reală. gurilor marelui râu“2, Şi cum se 

DA ce sujet, îl serait rcellement trange de nous voir reduits ă payer aux Tures aves les biens de nos €glises chrâtiennes les frais -quils ont dâ faire pour soutenir la guerre de 1877 contre la Nussie ct la Roumanie orthodoxe. a ! i *) La principale de nos râclamations contre la Porte ctait, sans contredit, la revendication des bouches du Danube, qui, aprâs nous avoir appartenu pendant des. sizeles, avaient 6t6 illgalement ali6- nces par la Turquie aux traitâs de Bucarest ct d'ndrinople ct qui, nous ayant 6t6 de nouveau restitutes ă la paix de 1856, nous ont ât6 encore arrachâes par le protocole du 6 janvier 1875. Cette nouvelle injustice a soulev6 des râclamations incessantes de notre part; res- tes sans resultat pendant plus de vingt ans, nous âtions en «droit de croire que, par nos. propres armes, nous avions bien ct dâment gagn€ la r€trocession de cette portion de notre sol. Notre dâception , fut au comble, quand nous vîmes que par Particle 18 du trait de „: San-Stefano, la Russie dâtachait de VEmpire Ottontân. le delta du | Danube, non pâs pour le rendre ă la Roumanie, A qui il appartient de droit, mais pour se Papproprier, quite ă PEchanger, malgr6 nous, conire la Bessarabie, cette partie de notre sol qui scule peut nous „ aSstrer une domination libre ct efficace des bouches du ' grand Heuve. . 

P
a
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„prevede oare trecerea printr'o țară recunoscută ca inde- 
pendentă a oștilor rusești în puterea unei înțelegeri cu 
“Turcia!? În April 1877 eră necesară o convenție militară 
cu însăși România, asupra căreia „Poarta aveă oarecare 
drepturi de supremație, cel puţin în ochii Puterilor stră- 

„ine“, şi acum nu-mai e nevoie ai /se „vorbi: ei despre 
lucrurile care o privesc pe dânsa?? Și se amintiau în 
acest loc toate învățămintele culese de țară din brutala: ocupaţie rusească de un. an întreg, 

Ocrotită până acum prin „Saranţia colectivă a Europei“, 
România nu poale lăsă ca soarta ei să fie hotărită de 
Rusia și Turcia singure prin învoielile încheiate între 
dânsele!). 1 se păreă lui Kogălniceanu că acesta e cel mai 

  

1) De plus, tout en proclamant (șters: non sans quclque vaine 

“ă quelques. articles de . distance (art. 8), lui-mâme “porter une premitre et grave atteinte ă cette independance, en râglan'avec le „ Gouvernement tures le passage pendant deux ans des armâes rus- 
“ses qui occupent la Bulgarie ă travers ce nouvel [tai indâpendant, sans que lui-mâme soit consult sur ce point. En avril 1877, lorsque la Porte avait certains droits de suprematie sur la Roumanie, au 

ostentation) lindâpendance de la Roumanie, le trait de San-Stefano, 

moins aux ycux «les Puissances &trangăres, le Gouvernement imp6-. rial traitait directement avec le Gouvernement princier, pour obte- 
nir pour ses armâes un pasage ă travers le _territoire roumain, et aujourd'hui que Vindâpendance officielle de la Roumanie est imposâe „comme une des conditions de la paix A la Turquie, c'est avec le Gouvernement Ottoman que la Russie fait un accord pour conser- ver ses communications militaires ă travers notre “pays independant. 

:) Depuis -le trait6 de Paris, les transformations politiques par les- 
quelles a pass€ la Roumanie se sont faites ou sur initiative ouravec 
Vapprobation des grandes Puissances signataires de ce trait, les. 
quelles ont pris sous leur sauvegarde les droits de notre pays. Par 
le traii6 de San-Stefano la Roumanie est depouilice de la garantie 

„colective de-lEurope, et c'est la Hussie et la Turquie scules qu: 
s'atribuent le droit de disposer de nos destines. 

1) Je vous charge trâs expressement, M. VEnvoy6 extraordinaire, . 
d'exposer A St.-Pâtersbourg que nous persâvârons dans le devoue- 

- ment que nous portons ă la personne de S$. M. l'Empereur, que 

e
 a



j 
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puternic argument, dar uită că atât: actul independenţei, 
cât şi al legăturii cu Rusia și a) participării la războiu 
însemnau tocmai ieşirea din această garanţie care, negidă 
tutelară“, presupune şi o tutelă. 

Asprimea francă şi sinceră a acestor observaţii suferiă 
„o atenuare doar prin recunoașterea, la sfârşit, a datoriei 
„de recunoştinţă către Împărat” şi Rusia însăși, adăugind 
însă că „nu. trebuie să uite marea datorie ce ni incumbă 
față de țara noastră, faţă de Europa: datoria de a con- 
sideră ca nule și neavenite toate stipulaţiile care ne privesc 
întrun tratat care a fost încheiat fără noi, contra noastră 

„si în paguba noastră“, 

CAPITOLUL X. 
Tratatul din Berlin. 

În chestiunea Basakabiei, încă din luna Martie se pri- 
_mise din partea Rusiei un răspuns către noi, răspuns 
dincolo :de care nu se putea merge în ce priveşte cru- 

„ Zimea clarităţii, şi, cu toate că sau mai făcut încercări, 
că sa trimis o sumă de memorii noi, și la Petersburg, 
prin generalul Ghica, cu toate că “Principele, personal, 

  

nous n'oublierons jamais les bienfaits que nous devons aux grands 
monarques de la Russie, mais quwen mâme temps.nous ne devons 
„pas oublier le grand devoir qui nous incombe vis-a-vis de notre pays, 
vis-a-vis de Europe, le devoir de considârer comme nulles ct non 
avenues toutes les stipulations qui nous concernent dans un traită 
qui a Gt6 conclu sans nous, contre nous ct ă notre dâtriment“, 
Fusese mai sus, dar e şters: „Nous autres Roumains nous p'oubli- 

- .ons pas que depuis son avânement au trâne S. M.P Empereur Alexan- 
«dre II a 6t6 Pun des soutiens les plus bienveillants des droits de la 
Roumanie. Derniârement encore, S. A. le Prince, notre auguste Sou- 
verain, notre armâe, 'nos autorits et moi-mâme enfin avons cu 

" Foccasion en maintes circonstances d'entendre de solennelles pro- 
„messes,: d'&prouver les eltets de la sympathie tut6laire que S. M 
_Tessentait pour notre pays.



e 
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a intervenit în această afacere, ca unul care păstră, fireşte, cu toate neînțelegerile asupra acestui punct, legăturile - obișnuile între Suverani, cu toate acestea nu sa. putut ajunge la schimbarea unui punct de vedere fixat cu toată preciziunea încă din Ianuar : și confirmat de mai multe ori. În măsura în care se Îndesau; memoriile noastre și în acesle memorii întră mai mult nota dureroasă, pa- „sională, de revoltă, în aceiași măsură și atitudinea din Petersburg se făceă mai dârză. Sa ajuns în felul acesta Ja declaraţiile din Mart şi April, care ne-au pus aproape în fața unui conflict armat cu Rusia. La o serbare:de la Petersburg, Agentul nostru a fost oprit de Țar, care i-a făcut următoarea declaraţie: „âş voi. ca România să-și aducă aminte de imensele servicii pe care Rusia i le-a făcut, de sângele pe care l-a vărsat pentru dânsa; mi se! pare că o. uită prea ușori,“ ȘI „ȘI, îndată după aceasta, Împărăteasa, voind să vorbească “generalului Ghica în ce privește sănătatea rudei sale, Prin= cipesa României, Țarul interveni imediat și-i făcu semn să - nu încerce 10 conversaţie ; părechea' imperială trecă în “altă odaie. Iar, la irecere de câtevă zile, exact la 2 April, “Cancelariul rus cereă să aibă o întrevedere cu reprezin- tantul extraordinar al României, pentru a-i declară foarte hotărât că, dacă alitudinea. de până atunci va. continuă, Țarul va fi silit să ocupe România și să dezarmeze armata română. | - Da : O declaraţie absolut precisă, care a fost făcuţă de două ori generalului Ghica, la începutul și la sfârșitul audienței, Ghica, după ce opuse acestei. declaraţii a Cancelariului argumentele sale, ceri să i se Xepete ceia ce este auto- Tizat.să spuie în numele Împăratului, şi Cancelariul n'a 
1) „Je vondrais bien que la Roumanie se reppelle les immenses services. que la Russie lui a rendus ct le sang qwelle a vers pour elle; il me semble qu'elle Youblie trop facilement“; raportul din: 26. February V, Kogălniceanu, o. c., p. 38. :
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făcut nici cea mai. mică greutate să-i repete declaraţia sa : . 
„Il fera occuper la Roumanie et dâsarmer Varmâe rou- 
maine“. Și se răspunse îndată din Bucureşti, din inițiativa 
Principelui, prin cuvintele cunoscute de toată lumea, de 
„nobilă mândrie: că „armata care sa luptat la Plevna 
supt ochii Împăratului şi ai Alteţei Sale Imperiale Mare- lui-Duce va puteă fi zdrobită, dar că nu va -reuşi nimeni 
Nre-odată să o dezarmeze 1, Principele Carol nu sa mul- 
țumit numai 'cu atât, ci a învitat pe baronul Stuart, care 
reprezintă pe Țarul în București, la: palatul - princiar şi acolo şi-a reînnoit declarația, . Sa 

Și se adăugiă: în armata aceasta se găsesc trei sute 
de ostaşi decoraţi cu Crucea Sfântului Gheorghe, i sau dat 
aproape de două or atâtea decoraţii ale „Stelei României“, 

“şi o armată care numără atâţia viteji nu poate fi dezar- “mată fără luptăi, n 
Să adăugim că această atitudine, caracteristică pentru diplomaţia rusească, nu eră şi a națiunii. E astfel de cea 

„mai mare importanță această notă discordantă pe care o 
"găsim într'o scrisoare „trimeasă de. la Moscova, în anul 1878, unui ziar din Berlin : „Aici, în'- vechea Capitală a 
“Țarilor, relaţiile sunt altfel privite decât în cercurile ofi- ciale dela Petersburg. Aici, în Moscova, cu cât suntem mai mândri de strălucitele biruinți ale oștirilor noastre, cu” „atât mai puţin. aprobăm conducerea diplomatică a aface- rilor noastre. În special diplomaţia noastră e foarte aspru 

z . 

  

7 / 

1) Aus dem Leben KGhig Karis, IV, p. 18. Răspunsul, în V. Ko- gălniceanu o. c., p. 87: une armâe qui a combattu ă Plevna sous „les yeux de VEmpereur Alexandre [| powra bien âtre €cras6e, mais qw'elle ne se laissera jamais dâsarmer:. V. p. 9%. Cf. Kogălniceanu, 9. 6 Î,.p. 56 şi urm., 85 şi urm. 97 şi urm : *) Explicații liniștitoare ale lui Kogălniceanu - către Rusia, în V Kogălniceanu, o. e, 1, p. 59 și urm..(20 Mari). Lămuriri de istorie, si de drept pentru Ghica, ibid. p. 61 şi urm. (22 Mart). 1) V. Kogălniceanu, o. c., pp. 96—7.



“ Ă 

296 POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 

crilicală pentru că a rupt cu frații noștri de arme “dela Plevna. Diplomaţii noștri, când au chemat pe Români să coopereze, ori trebuiau să se înțeleagă cu ei în. chip positiv și în scris asupra condițiilor, ori să nu se atingă de loc de chestia gingașă a Basarabiei 1“. Şi o foaie din 
Rusia,: „Gazeta din Petersburg“, scriă încă din toamnă că „Politica noasiră nu trebuie să fie din nicio parte acuzată „de ingratitudine faţă de aceia cari vor fi “aliaţii noştri... 
Pentru sacrificii reale trebuie şi o răsplată reală?... Mi se 
pare că (România) ar trebui să ceară malul drept al 
Dunării, cu cetățile ei, şi, la Răsărit, Dobrogea cu litoralul 
Mări-Negre. Dar, din cauza Bulgarilor, ni se denegă stă- 
pânirea asupra malului drept al Dunării până la Cerna- voda, acordându-se în schimb Vidinul cu întregul “Ţinut. Anume foi din Viena, unde Ion Ghica apăruse în anuar fără a puteă fi primit de Andrâssy % pe. o vreme când. D. A. Sturdza ntergeă la Pesta să iea. înțelegere cu Tisza £, erau încântate, prin Mart 1878, de atitudinea noastră: în articole foarte: călduroase, ele spuneau că, de şi popor mic, „ am știut să avem o atitudine mare 5, Și în alte părți—căci ot interesul eră să -se exploateze această tristă neînţe-. legere — sau adus laude atitudinii: noastre, Dacă ar stă 

  

1) După Românul din 15 April st. v.. 1878, în Quinezu, o. c., pp- HO—50 n. e Să *) Ibid., pp. 153—4. După Românul din 30 Novembre 1877. : 3) V. Kogălniceanu, o. c,, 1, pp. 25—6. : 1) Ibid, p. 27 şi urm. I se spuncă că în chestia Basarabiei, ca şi îm a participării la congres, România. va fi sprijinită—vom vedeă de ce şi cum—, dar să se desfacă „de Ruși. Și, iarâși, erc frica pierderii Ardealului; „On sait a Pesth“, zice cl, „que la Russie a fait miroi- ter ă nos yeux que le fruit naturel de Valliancefrusso-roumaine se- - rait Yacquisition de la Bucovine ct de la Transyhanie“ (p. 29), 5) Dar lui Brătianu i se declară, în Mart, că „Austro-Ungaria e de- „parte de a aveă 'un interes vital în cesiunca Basarabiei“ (p. 42). Şi Kogălniceanu: spuneă că încă din Iulie 15iîpaveă această. ere- dință, combătută însă de colegii săi (p. 50). Cf. și*idid,, p. 51., 
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cinevă să înfăţișeze momentele mari în viaţa popoarelor 
care nu consimt să fie umilite de un popor mai pulernic, 

"nu se pot găsi atiludini mai interesanle şi mai mișcătoare, 
. în acelaşi timp, — interesante din punct de -vedere politic, mişcătoare din punct de vedere sentimental.— decât atitu- 
dinea pe care au avut-o Românii atuncea. O puternică și 
zguduitoare tragedie sa petrecut în sufletele conducăto- 
rilor politicei românești în acel moment. . 

„Tratatul dela San-Stefano se încheiase, şi unii puteau . 
crede că va rămâneă în toate clauzele sale. Le cunoaștem 
în ce ne privesc. Am văzut că între ele eră una împotriva 
căreia, în'orice caz, aveam tot dreptul de a ncridică. Anume 
se prevedeă o ocupaţie de doi ani a Bulgariei, și nu de, iru- 
pele noastre, cum am fi dorit, ci de Rusia, și în cursul acestor 
doi ani trupele ruseşti aveau voie să se întoarcă pe la 
noi ca să treacă în Rusia şi să treacă din Rusia către Bul- 
garia tot pe la noi. Cu toată convenţia încheiată la 24. 
April'1877, nu se puleă cere însă unei întregi armate, în care. 
sunt și contingente asiatice și în care chiar contingentele 
europene sunt une ori destul de pronunța! asiatice și ele, 
să observe regulele pe care o armată alcătuită numai din 
doctori şi absolvenţi de liceu ori şi . de şcoli superioare 
le-ar puteă observă. Şi evident că ocupaţia rusească, în 
vremea! când îi avuserăm pe Ruşi ca aliaţi, a avut o parte 
ruinătoare și umilitoare, foarte turburătoare pentru toate 
rosturile; noastre. Cu dreptate spuneă Kogălniceanu în 
notele salet), că de şi se „vorbeşte la Petersburg de o 
„ploaie de aur“?, care, cum ştim, a curs în buzunarele - 
băcanilor, restauratorilor şi altor persoane, noi nu ni pu- team vinde 'grânele. e 
“Transporturile erau total oprite grâul a două recolte 

* 

  

1) V. aceia, citată, de la 20 Mart. a 
2) V. Kogălniceanu, o. cl p.8. 

! 
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stătea în gări ori putreziă pe marginea şoselelor total 
distruse. Pentru ca şoselele acestea să fie aduse în bună 
stare —se spuneă tu multă dreptate — trehuiă să se chel-" 
tuiască mai mult decât banii încasaţi pentru transportul 
trupelor şi materialului rusesc pe căile noastre ferate, pe 
care Ruşii le criticau cu atâta cruzime, de'şi nu se ştie 
ce sar fi făcut dacă nu le-ar fi avut la îndemână. Pe 
lângă prezența trupelor rusești, deci, eră și necontenitul 
amestec în afacerile interne. ale țerii, și vecinătatea aceasta . 
a celui mai mare cu cel mic, a celui care poate porunci 
cu cel ce nu vreă: să se supuie, nu se poate potrivi tot- 
deauna, și e foarte neplăcută: Pe urmă, un popor îl cu- 
noști, nu numâi după cum se prezintă la un moment dat, 
ci după toate amintirile pe care le-a lăsat, şi amintirile 
lăsate de Ruși la noi nu_putem spune că erau din cele: 
mai strălucite. Fusese, cel puţin până la războiul Crimeii, 
o vădită tendință a Rușilor de a rămâneă, prin astfel de 
ocupaţii, în părţile noasire, și de aceste amintiri nu se 
puteau desface oamenii cari văzuseră pe rând pe Austriaci, 
pe Turci, pe Ruși ocupând Principatele, fiecare cu intenţia 
de a nu se mai duce niciodată de acolo, . | 

Eră acolo, prin urmare, o clauză exiraordinar de ame- 
nințătoare pentru noi, mai periculoasă, evident, pentru 
rosturile noasire naţionale decât chiar chestia Ba arabiei, 

"fiindcă în schimbul Basarabiei ni se oferiă ceva bare eră 
cel puţin Dobrogea până la Chiustenge, iar pentru această 
trecere nu ni se dădeă nimic. decât plata căilor ferate sau 
a proviziilor, cumpărate. Și pericolul eră înmiit mai mare. 
decât orice câştig şi decât toate zimbetele -de prietenie 
care ar fi întovărășit acest câștig, e 

Astfel, în împotrivirea ce am opus-o tratatului dela San- 
Stefano, sau ătacat” deodată. două lucruri: le-am atacat 

“în același moment și pe același ton, puindu-le cam pe? 
acelaşi plan. O deosebire trebiiă. însă făcută. În chestiu- 
nea trecerii timp de doi ani de zile a tuturor armatelor -
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' ruseşti din Bulgaria în Rusia. ori din Husia în Balcani nu se puteă aduce „lin, partea „adversarilor alt argument decât convenienţa, care argument însă nu se înlătură imediat prin. argumentul . celeilalte conveniențe. Pe lângă aceasia eră foarte dubios, — ba Chiar puteă fi oarecare certitudine contrară în „această. privinţă, — dacă Europa ar fi consimţit la această trecere a. armatelor rusești prin România, prefăcută întrun drum totdeauna deschis pentru oștile Țarului. Acâasta se puleă ști dinnainte și din pro- porțiile in care se întemeiase Bulgaria, -din însuși carac- terul dat Bulgariei de la început, caracter în care se vedeă intenția -de a o preface într'o provincie Tuscască, asemenea „<u Finlanda, rămânând ca, încetul pe încetul, privilegiile „să fie dumicâte ca ale aceleia. Se ştiă că această necon- tenilă mişcare de irupe ar fi dezaprobată până la împo- trivirea netedă și până la amenințarea cu războiu, — şi Rusia ar fi fost silită să renunțe la dânsa. ....: 

În luna April şi la începutul lui Maiu situația eră teri- bilă. Retrăseserăm trupele noastre în Oltenia către munte, le pregătiserăm pentru o ciocnire cu aliaţii noștri de până atunci. Principele părăsise pe limp de opt'zile Capitala, ducându-se în mijlocul oștilor sale. Dar atâta "puteam | face: săi satisfaceni unei datorii de demnitate, unui sânti- ment nebiruit de onoare. Credeam că atitudinea aceasta o putem continuă fiindcă Austria şi, pe lângă „dânsa, firește, Anglia, că aceste două Puteri, deci, nu vor lăsă cu niciun chip ca România să fie umilită și nici măcar ca Basarabia să fie pierdută, e Sa , Totuși, Kogălniceânu pretinde!), cum am văzut, că „încă din Iulie ă știut ce s'a pelrecut la Reichstadt, Dar, dacă. știă, atunci de ce această neconlenită intervenţie la Viena, care ne compromiteă faţă de „Ruși, care îndârjiă pe Ruși 
| »y, Kogălniceanu, o. €. p. 23: „Dos le mois de juillet nous avons Su ce qui S'ctait passe a Reichstadt“, 

7



  

"300 "> POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL . 

fără. a ne puteă servi câtuși de puţin? De ce acest necon- 
“tenit apel: făcut către o Putere tradiţional dușmană a 

Rusiei. pe care doar Bismark dacă izbulise a o apropiă: 
în interesul politicei sale, de. o iivală pe care n'o pierdea 
din ochi niciun moment? Şi totuşi D. A. Sturdza mersese 

„la Pesta și se întorceă încântat de atitudinea cavalerească 

pe care o au Ungurii faţă de noi, încântat de hotărirea 
lor de a se băgă în foc pentru -ca interesele României 
să fie respectate și Basarabia să ni fie păstrată. Doar 
“Tisza spusese în Cameră că împrejurările apropie Ungaria 
de România 1)... Şi însuşi Ion Brătianu a fă cut o scurtă 
călătorie la Viena şi la Berlin. 

N Dar un raport al lui Sturdza spuneă că la Pesta de și . 
eră vorba să facem o alianță împotriva. Ruşilor, ca să apă- 
răm împreună drepturile Moldovei de odinioară, domneşte 

trică foarte mare ca nu cumvă să se încheie o nouă alianță 

între Români și Ruşi, îndreptată, nu contra Turcilor, peniru 

independenţă, ci contra Monarhiei, pentru unitatea: naţio- 

nală a tuturor Românilor, Oamenii ştiau de ce se tem: 
ştiau situaţia de acolo, ştiau legile firești ale desvoltării 
popoarelor, știau ce au făcut ei înșii împotriva Austrieci- 
lor. și prin urmare ceia ce avem dreptul să facem noi, 

casă ne păstrăm întregi, să fim puternici, când prevestiau 

foarte bine -care vor fi în urmă revendicaţiile noastre na- 
ționale, se înşeală. Şi, altă dată, Andrăssy spuneă că elar 

interveni, dar opinia publică crede că de: oare ce am 

fost aliați cu „Rusia, nici acum nu suntem în adevăr cer- 
taţi. 

Și, de fapt, se adăuga şi mai departe. acea şiretenie a 
"- Rușilor care se grăbiă .să asigure pretutindenea. că este 

tocmai așă, că suntem înţeleşi pe chestia Basarabiei, dar 
4 

') Ibid., p. 104. 

din aceleași motive și pentru acelaşi scop, împotriva lor, 

Dacă-şi închipuie cinevă că Ungurii ar fi intervenit atunci | 

7
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că România întrebuințează mijloacele ' acestea pentru a 
căpătă mai mult. Şi, atunci când năcazul peniru alianța 
ruso-română din 1877 dură la Viena, când unii oameni 
nu se puteau deprinde cu ideia 'că prietenia silită din 
1878 a fost înlocuită printr'o dușmănie, şi aceia silită, la 
1878, cum se putea crede că oamenii din Austria ne vor 
ajută? Dar, -mai înainte de. toate, cum se puteă crede că, 
ne vor ajută atunci când eră înţelegerea. dela Reichstadt, 
pecetluită de voinţa hotărâtă a lui Bismark care deci- 
deă ? Când aceasta eră și voința omului care îndreptă 
întreaga” Europă de pe vremea: sa, cum se puteă' crede. 
că Austria va părăsi, pe lângă aceasta, şi toate avanta- 
giile care i se deschideau în Peninsula Balcanică : 'Bosnia 
și Herţegovina, comunicaţia la Salonic şi ce ar mai vroi 
ea, — şi Rusia eră gata, cum vom vedeă, să-i acorde con- 
diţii încă mai bune decât acestea, —şi anume de hatârul 
poporului față de care interesele austro-ungare se găsi- 

“seră de atâtea ori în hotărâtă opoziţie şi “care trebuiă să 
ridice aceleași revendicaţii la cea d'intâiu ocazie favora- 
bilă, cu și mai: muliă putere decât în trecut? - a 

Cu toate acestea Brătianu a vrut să audă lucrul acesta, 
nu numai din gura Ini Andrâssy, conducătorul politicei 

"austriace, ci din gura Împăratului însuși, pe care în 1876 
îl salutase în Sibiu. Fostul revoluționar „roşu“ vedea şi 
el doar în Împăraţ un reprezintaat al interesului austriac 

„moral, ideal, ca pe vremea Mariei-Teresa, superior tutu- 
ror calculelor meschine ale cancelariilor, Și iată răspunsul 
căpătat la 4 April: „Împăratul Austriei“, scrie el, „în au- 
diența mea de ieri mi-a spus că am dat probe strălucite 
de patriotism, că reputaţia noastră în această privință e sta- 
bilită şi că agitaţiunile actuale nu pot decât să ni facă rănl)“; 

, , 4 . 

  

1) „Que nous avons donnă des preuves 6clatantes de patriotisme 
ire notre reputation ă cet gard est ctablie ct que les. agitalions 

„actuelies ne pourraient que nous nuirc“; ibid, p. 94.
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Sa hotărât atunci să mai bată la o ușă, la ușa Berli- 
nului. lar de acolo sa întors complect demoralizat, fără 
nicio speranță în biruința silinţilor sale. Cinevă care: stă- 
teă. obișnuit la Berlin, reprezintantul României acolo, în- 
irun raport 1), arată maiea lui mirare de faptul că Bră- 
lianu s'a întors cu astfel de sentimente, E] spuneă că a- 
litudinea Gernianiei în momentul de față e firească, de 
oare ce interesele ei îi cer această atitudine, că și situa- 
ţia noastră i-o impune ca și legăturile sale proprii cu 
Austria, cu Rusia, că interesele sale de dominație în Eu- 
ropa, rolul pe care vrea să-l aibă în viitorul congres, 
toate acestea-i cer să ne trimeată doar vorbe bune; într'a- 

-devăr am făcut mari progrese în timpul din urmă, ne-am | manifestat cum nu se puteă așteptă nimeni, toată lumea 
cunoaște ce sunt Românii, dar rămâne vorba instanţei 
ultime împărăteşti dela Viena, că agitația aceasta nu poa- 
te decât să ni facă rău și, deci, să lăsăm ca aeropagul Europei să iea o hotărâre. | | | 

În fundul capului acestor oameni adânc nedreptăţiţi şi necăjiţi mai rămăsese o speranţă, pe care pe rând au îmbrăcat-o în două forme deosebite. Întâiu îşi ziceau: este vorba și de Turcia, nu 'numai de noi; nu se. poate 
hotărî chestiunea numai între Rusia biruitoare şi Turcia învinsă, Pe | 

Dar la Paris, în -1$56, sau luai hotărârile care ni sau 
impus de Puterile garante şi nouă și Turciei; și Turcia 
eră. membră în concertul european, cu aceleași drepturi 
şi aceiași situaţie ca şi țerile celelalte ; i sau dat. numai 

- niște ojutători, niște supraveghetori, niște pedagogi ai bă- 
trânețelor: turcești. Și, prin urmare, odată ce 'Turcia nu e un Stat cum sunt celelalte, ea e un Stat de interes european, 
de drept european, de supraveghere, de apărare europeană. 

N) Ibid., p. 110 și urm,
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Și noi înșine eram încă de drept european, cu toată de- 
claraţia Independenţei. pentru că am îndeplinit la gurile 
Dunării o misiune europeană, pentru că am fost aşezaţi 
în cele irei judeţe din Basarabia, nu. de dragul nostru, ci 
peniru 'ca Moldova să păzească gurile Dunării în folosul 
intereselor Austriei, Germaniei și al tuturor, celorlalte 

" Puteri: acesta era doar sensul darului, .periculosului dar, 
pe care ni-l făcuse “tratatul din Paris. Și odată ce lucrurile 
stau aşă, toată Europa trebuie să se adune din nou ca 
să vadă dacă e:bine ce s'a făcut cu Turcul şi ce se in- 

„tenţionează a se face cu noi. | 
» Oricum, se credeă că nu se poate ca Europa să nu se 
amestece, că este o datori6 de onoare, de interes suprem 
economic, politic, o chestiune de viitor, de viaţă pentru 
Furopa ca un congres să'se adune. 

Numai câ! și „Europa“ se schimbă după cine o comandă 
și o conduce. : | | | 

Cu toate acestea era sigur că tratatul din San-Stefano 
va. fi revizuit. O știau și Rușii. Nu erau bucuroşi să se 
revizuiască, dar prevedeau“ că se va adună o conferință, 
un congres,—de mulie ori o mică conferință produce lu- . 
cruri mai trainice decât un strălucitor congres—; erau 
siguri că o prefacere se va impune din cauza a două 
Puteri, numai a două, fiindcă Germania n'aveă interes - 
esenţial să se ţină congresul, ci numai acela că, dacă sar 
ineă, să-l prezideze- ea, prin Bismark, aruncând formula 

_ „le congrâs cest moi“. Austria însă, care văzuse că se 
“încheie tratatul. din San-Stefano, unde se vorbeşte de o 
mulțime de lucruri, dar de Bosnia și Herţegovina ei de 
loc, trebuiă să găsească mijlocul de a-și face legală ocu- 
paţia celor două provincii, și legalitatea nu se putea căpătă 

“decât într'un congres, căci în Bosnia. și Herţegovina erau 
„reforme de introdus în numele Europei. 

Ea insă mai nădăjduiă cevă: avea un vis frumos, pe
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care-l avuse şi înnainte. de războiul Crimeii, ca, anume, 
diferendul dintre Rusia, de-o parte, şi: Puterile apusene, 
de altă parle, şi între Turcia să se-poată rezolvi printr'un - 
congres ţinut lu Viena. A fost un congres 'vienez contra. 
lui Napoleon, şi de atunci Austria visase ca şi altele să 
se ţină tot în Capitala ei, și, dacă nu la Viena. chiar; 
măcar la Baden-Baden, fie' şi dându-se prezidenţia lui 
Gorceacov.. Se credeă prin Februar și Mart:că se va ajunge : 
acolo : la congresul dela Viena. | 

Rusia sa opus însă hotărât la așă cevă. Ea încercă alt 
mijloc: să capete, pe rând, sau pe Austria contra Angliei, 
sau pe Anglia contra Austriei. Pentru aceasta sa trimis 
în misiune Ignatiev și sa chemat dela Londra Șuvalov 
ca să spuie în dreapta și stânga care sunt punctele din 
tratat asupra căror ar consimți să scadă, și în ce măsură 
ar scădeă. Apoi s'a emis și o altă ideie, și mai străluci- 
toare : dintre Puterile care se vor adună la congres, Franţa 
puteă fi lăsată la o parte ; n'aveă nici interese, nici mij-: 
locul de a-și afirmă punctul 'de vedere. Italia eră încă în 
cele d'intâiu timpuri de organizare: murise Victor Ema- 
nuel, și regele nou se află în împrejurări foarte încurcate 
din cauza unor schimbări fatale. . | 
"Şi, apoi, evident că Italia nu aveă să hotărască în cong- 
resul ce eră să se adune. Rusia şi Turcia erau părţi pledante 

- înaintea congresului; Atunci ce rămâneă? Rămâneau Aus- | 
tria, Germania și Anglia! Dar, dacă tot congresul sar re- 
duce la o simplă conferință, în care să fie reprezintate 
numai aceste irei Puteri? . | 

Sa încercat şi aceasta, şi nu s'a izbutit. Atunci, încă din 
luna April s'a oprit toată lumea asupra ideii unui congres 
general european, și anume la Berlin, căruia să i se su- 

„puie întreg tratatul din San-Stefano. S'a produs în Maiu, 
din anume motive, o zăbavă, dar invitațiile au fost lansate 
şi trebuiau să înceapă desbaterile în cursul lunii chiar. : 

.
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| ŞI, faţă de congres, ne gândiam dacă n'am puteă irezi" 
“din nou toate chestiunile noastre: şi chestiunea. trecerii 
uşilor pe la noi şi chestiunea Basarabiei, pe care Europa 
ni-a dat-o şi deci Europa trebuiă să se împotrivească - la 
“realizarea nedreptăţii ce ni se făgăduiă. Dar pentru aceasta 
trebuiă să fim reprezentaţi la congresul din Berlin, și nu 
eram invitați. N'aveam calitatea de independenţă recu- 
noscută de toată lumea care ar fi permis acest lucru. 
Când sa văzut că Grecia va fi reprezintată la congresul 
„din Berlin, bucuria n'a fost slabă : dacă e Grecia, de ce 
nam fi și noi? Atâţia chilomeiri pătraţi de o parte, atâţia 
de cealaltă parte, atâţia locuitori de o parte, atâţia de 
cealaltă. Da, însă Grecia era Stat independent de atâta 
vreme ; prin urmare, indiferent dacă unul dispuneă de 
mai multe mijloace şi altul de mai puține, acela care, po- 
irivii cu dreptul internaţional, poate luă parte, fie și numai 
ca element consultativ, la congres, acela întră, cellalt nu. 
Şi, de fapt, şi Grecia a păgubit din cauza intenţiei noastre 
de a fi reprezintaţi în congres... 

E u
i 

„Apoi mai eră încă un lucru: cine să prezinte cererea 
„noastră la acel, congres? Ne-am adresat până și Turciei, 
fiiindcă fusese suzerana noastră, fiindcă înainte de războiu, 
„stătusem în atârnare de dânsa şi deci ea eră obligată să-și 
facă o ultimă datorie şi să înfăţişeze la congres cererile 

“|noastre. Dar ni sa răspuns fireşte”: până acum pretindeaţi 

=
 

că aţi fost ai noștri; acum sunteți independenţi. Ne-am 
adresat şi Italiei, care a spus: da, este adevărat că Turcii 
ar fi mai potriviţi să vă prezinte, dar, de oarece sunteți 
şi Latini, am consimţi să vă prezintăm noi. Însă nu sa 
ajuns la vre-un capăt nici aici. | N 

E trist că în astfel de discuţii de forme se pierduse ac- 
țiunea noastră într'un moment când toată luarea aminte 
irebuiă să fie îndreptată asupra lucrurilor înseși, şi în as- 
pectele lor cele .mai reale, dar și cele mai crude. Un po-: 
por nu câștigă nimic când îşi ascunde greutăţile: sale, ci 

Politica externă a regelui Carol 1. i 2%
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"câştigă atunci, când, în cunoștință -deplină, iea măsurile - 
potrivite -cu caracterul unui anume moment. 

„ Se urmărise până atunci o întreagă operă. diplomatică 
ascunsă, necunoscută de noi, cu neputinţă de-a fi cunoscută 
din partea noastră, care, aceia, eră absolut terminată în 
momentul când congresul din Berlin și-a deschis ședințele. 
Faptul se explică prin caracterul intens şi efectiv al nego- 
ciaţiilor diplomatice care se purlau în ascuns de Puterile 
Europene. Ştiam, natural, că se negociază ceva, îl văzu- 

„sem pe Ignatiev trecând în Apusul Europei, aflam când 
a părăsit Viena, când sa dus la: Berlin, aveam oarecare. 
idei despre nesuccesul 'acţiunii lui, pornită întrun anume 
sens; miniștrii noșiri se îngrijiseră să se informeze că mi- 
siunea lui Ignatiev n'a izbutit în tendinţile lui de a câş- 
liga pe Austrieci., Și, iarăși, văzuserăm plecând ambasa- . 
dorul Rusiei la Londra, contele Șuvalov, străbătând Eu- 

“ ropa întreagă, ducându-se în: grabă la Petersburg la sfâr- 
șitul lui April?) și. evident, chiar în această plecare a re- 
prezentantului Rusiei pe lângă o Curte care se ştiă, și pe 
dreptate, că stătuse în calea tendinţilor rusești așă cum 
erau reprezintate prin pacea de la San-Stefano, puteam des- 
coperi, o acţiune diplomatică de o importanță extraordi- 
ară, una din cele mai importante care au pregătit con- 
gresul. Toate Imcrurile acestea nau rămas "necunoscute 
oamenilor noștri politici, dâr nam greşi spunând că totuşi 
nu şi-au dat sama până la deschiderea congresului din 
Bexlin despre folosul real al acestor tratative. Credeau că 
e vorba doar de o sondare de' teren, de căpătarea unor 

. anumite declaraţii, de reducerea unor pretenţii prea mari, 
” de fixarea unui program prealabil: i 

Din toată corespondenţa diplomatică a lui Kogălniceanu, 
precum și din însemnările foarte precise ale Memoriilor 

  

1) Ibia,, p. 145. V. Bulletin, . e. p. 148 și urm. (după însemnările 
ui Nelidov).. * , se 

az 
a
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Hegelui, care reproduc une ori cuvânt de cuvânt actele di--: plomatice, se vede că ai noștri mau avut siguranţa, — care li-ar fi fost foarte folositoare, din punctul nostru: de vedere, — că loate chestiunile au fost tranșate, absolut toate. Ei credeau că, totuşi, congresul din Berlin este o realilate, o mare realitate gata să ne satisfacă, o realitate serioasă şi dreaptă, având. urechi pentru cauza celor mici şi nedrep- tățiţi; ei socotiau 'că din: această adunare — pe tare o puneau alături de congresul din Paris şi de cel din Viena '— o să iasă, nu numai cercetarea tratatului dela San- ;Stefano în toate părțile lui, dar şi îndreptarea inichităţilor cuprinse în'el, căci doar la. congresul dela Viena, care a ținut mai multe luni de zile şi a fost plin de suprinderi, o sumă de acţiuni diplomatice s'au deschis atuncea chiar. pe. care nimeni nu le-ar fi aşteptat să se deschidă; cutare venise cu o. anumită siguranță și a trebuit să se întoarcă acasă cu alta. Așă sa lucrat la congresul din Viena, care: a fost atât de vioiu, atât de nou,.de plin de inițiative şi de incidente” neprevăzute şi neașteptate în rezultate.: Dar: în congresul dela Visna se discutau cu mult mai multe N . . . 
. 

. Aa : 9 
chestiuni, care interesau mult. mai multe State şi într'o fază de 'pregătire “diplomatică -a' vieţii moderne a Europei: mult mai puţin înnaintată decât acum, la Berlin. Pe lângă aceasta, la Berlin eră foarte :sigur că va fi o singură voinţă personală, voinţa : unei individualităţi: pe lângă voința deosebitelor State reprezintate acolo, se ştiă că un singur om mare va fi acolo, Bismark. Andrâssy, dacă a: “însemnat atâta. a fost numai prin prietenia lui statornică cu Bismark, prin sprijinul pe care Bismarck i l-a acor- “dat necontenit, prin rolul pe care Bismark i-a îngăduit să-l joace, în Monarhia austro-ungară și, prin aceasta, în Europa întreagă. Dar om mare eră numai unul, și acest om eră de o siguranță desăvârşită, EI reprezintă Statul cel mai puternic supt raportul militar, organizația cea mai desăvârșită și cele mai recente: amintiri 'ale unui. 

*
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mare triumf militar. Şi la congresul din Viena, la înce- 
putul veacului, fuseseră .mai mulţi oameni mari. În fața 
unui Metternich puteă stă un Talleyrand, şi; dacă Tal-. 
leyrand eră reprezintantul învinşilor şi aceasta-i scădeă 
importanţa, în schimb Metternich reprezintă numai pe unii 
din învingători. La Berlin, învingătorii erau Rușii, dar 
prestigiul biruinţilor ruseşti fusese foarte .mult scăzut, 
până la “începutul lui Iunie, prin siguranţa pe care o că- 
pătase toată lumea că Rusia nu .poate merge mai departe 
ca sforțări mari pentru a zdrobi cu. desăvârşire pe Turci” 

şi, mai ales, că acele sforțări m'ar puteă fi reînnoite acum 
contra altora. Doar ştim azi prin declaraţiile lui Nelidov 
că Todleben se 'temeă și de noua armată otomană strânsă 
supt zidurile Constantinopolei de Esad-Paşa şi de tunurile 
flotei engleze, care-i puteau împiedecă retragerea, și de 

„tăierea acestei retrageri de către România și Austria, că 
ministrul de Războiu proclamă în Consilii prezidate de 
"Țar absoluta neputinţă militară a Rusiei și imploră “pe 
diplomaţi să sfârșească, să sfârșească cu orice: preți. Toată 

“lumea știă puţintel din aceasta și ştiă că alicevă este o 
biruinţă împotriva 'Lurcilor, — mai ales când lucrează - 
de capul lor, cu banii lor, cu armamentul lor şi cu pla- 
nurile lor —,-şi altcevă o: biruinţă împolriva unui Stat 
european. 

Şi, iarăşi, eră foarte greşit să se asemene congresul :ce 
se deschidea. acum la Berlin cu congresul care întrebuin- 
țase destul de multă vreme pentru a luă hotărâri foarte 

„importante la Paris. Şi în congresul de la Paris fuseseră : 
mai multe Puteri interesante fără cavre una dintre dân- 
sele- să poată -aveă putinţa de a-şi impune hotărârile. 
Franţa ieşise foarte obosită din luptă, și, în momentul 
când negociă tratatul din Paris, ea eră pe jumătate apro- 
piată de dușmanul împotriva căruia luptase cu învierșu- 

5 Balletin, |. c., pp. 150-—1.
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nare. de Rusia. Între Franţa şi Anglia, pe chestia Unirii. 
“ Principatelor, nu eră de loc înțelegere. Această neînţele-- 
gere pe o chestiune capitală stricase legăturile dintre a-: 

- liaţi. Pe lângă acestea și alte mari probleme: europene se- 
prezintau pentru întâia oară acolo la congresul din Paris.. 
Nu degeaba regatul Sardinei trimesese trupe să lupte la: 
Cernaia. Prin urmare acolo se pregătiă războiul pe care- 
Napoleon trebuiă să-l poarte . îndată, împolriva Austriei. 
Erau atâtea lucruri mari, de un hotărât interes, puse în. 

discuţie la congresul din Paris. Şi apoi pregătirea diplo-- 
- maţiei europene, preciziunea, siguranţa în direcţiune nu. 
erau nici atunci atât de depline. Aşa flind, cei cari-și. 
amintiau cevă din tratatele din. Viena şi aveau supt ochi. 
ceia ce se petrecuse la Paris, erau dispuși 'să vadă şi în: 

congresul de la Berlin unul în care va fi luptă, în care- 
vor fi neînțelegeri între cei mari, şi, natural € cei mici vor” 
putea să profite. 

Ei bine, nu. În cele trei. luni de zile care irecuseră de: - 

la începutul lui Mart până în Iunie, se: încercase tot ce: 

se putea. încercă, se văzuse și se părăsise 'ce eră zădar- 
nic, şi pfin urmare cei cari se răzimaseră pe astfel de:/ 
tratative, fuseseră siliți să-şi retragă pretenţiile, aşă încâ - 
congresul. nu trebuiă să fie alteevă decât un şir de şedinţe: : 

„formale în care discuţiile se poartă de multe ori asupra: 
unor amănunte: de exemplu dacă Varna să facă parte: 
din Bulgaria liberă sau din provincia vasală a 'Rumeliei: 
Orientale și alte lucruri de felul acesta. 

Nimic esenţial nu rămăsese însă. capabil de o discuţie: 
serioasă. 

'În zădar măgulisem şi implorasem noi Austria. Pe Aus-- - 
„stria o interesa cu totul subsidiar chestiunea Basarabiei. 

şi prestigiul României. E adevărat că, dacă Andrâssy, în: 
cuvântarea pe care a ţinut-o în. Delegaţiuni, n'a vorbit. 
“despre chestiunea noasiră specială, el ni-a spus apoi că: 
aceasta nu înseamnă că a uitat.de dânsa. Dar atât. În o—
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„Poziţia României Austro-Ungaria văzuse doar un prilej „bine venit pentru a cere ca Rusia, printr'o învoială se= „cretă, permițându-i a ocupă și Sangeacul Novi-Bazar, să-i îngăduie în viitor a preface situaţia. ei în Bosnia și Her- “ţegovina într'o anexare formală şi absolută ; și Ţarul, după. -o lungă împotrivire, primi şi aceasia, adăugind rezerva că până atinci — terminul nu eră fixat — Austria trebuie să: li dovedit Rusiei prietenie 1). Mai eră o singură chestiune: „la care ţineă: chestiunea Dunării. Şi Monarhia ar fi fost: “bucuroasă dacă ar fi putut ca, înir'o discuţie ce sar. fi purtat între Viena şi Petersburg numai, să facă a birui " “punctul ei de vedere. e , e „Rusia încercase să câștige pe Austrieci, în credinţa că: nu mâi are nevoie de a. stărui pe lângă Englezi, Pe urmă "văzând că mu se poale, ea încerease la Londra o împă-. „care definitivă cu Anglia, acordându-i insula:Cipru, sfera -de influenţă; în Egipt, dominaţia. în basinul răsăritean al “Mării Mediterane, reforme în Asia, supraveghiate înnainte "-de toate de guvernul englez și garantate prin apariţia la “momentul poirivit a flotei engleze înnaintea Smirnei, pre- “cum şi alte „lucruri, care, natural, erau foarte plăcute. Şi atunci îşi ziceau Ruşii: dar dacă am încheiă cu: Englezii singuri, pentru ca să nu fim siliți a primi condiţiile Aus- “lriecilor”? Trei luni de zile sau incercat fel de fel de stă- „ruinţi de o parte şi. de alta, dar n'au prins, Şi Rusia a văzut că lrehuie să discute și cu -unii și cu alţii şi, al “doilea, că trebuie să se. plece înnaintea Europei întregi: 

Întreg iratatul dela San-Stefano a fost deci analizat pânct “cu punct, arătându-se ce se poate păstră' şiice nu, și, mai „la urma urmei, nu Sa conservat mai nimic din forma - “primitivă. Dar, după ce san terminat toate acestea, după 

  

1 Nelidov (care a negociat afacerea), l. c., VI. pp: 265—6G: Bulle- “tin, Î. c., pp. 1502, - 4 - . | 
N
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ce Şuvalov căpătase lista exactă a tuturor ultimelor preten-— țiuni ale Rusiei și a tuturor conceszilor pe care Împăratul e. * dispus să le iacă, congresul dela Berlin rămâneă o. sim-: 
plă formă. a 

Și acum noi eram să ne înfăţişăm, înnaintea acestui. 
congres. Ruşii ne sfătuiau să nu mergem. Ni-au dat să. 
înțelegem că această călătorie e zădarnică. De alminteri,. - trebuie să recunoaștem că, dela declaraţia bătrânului. 
Gorceacov că ne vor dezarmă dacă ne vom împotrivi, se 
petrecuseră multe schimbări în atitudinea Rusiei. Aşă'cum. „se purtă ea la sfârşitul lui Maiu, nu ne-am î putut aşteptă. 
so vedem la începutul lui April. Ea a mers aşă de de- 
parte. 'ncât, în audiența sa dela Palat, baronul Stuart, un. 
om foarte rău crescut, ceia ce cră una din: condițiile- 
indispensabile, atunci, pentru un diplomat rus, făcu Prin-- 
cipelui declaraţia că vorba de dezarmare:.mar fi: spus-o. 
Gorceacov, iar Rusia protesiă că el n'a vorbit cum ra 
portase Agentul României la Petersburg în ce priveşte 
deciziunea. sa de a 'nu aduce chestia Basarabiei' la . con-- 
gres!. Și generalul Ghica a răspuns atunci foarte frumos:: 
am întrebat de două ori, şi nu sunt atât de bătrân, aud. 
încă destul.de bine şi am memoria. destul de are. ca. 
astfel de lucruri să le păstrez în amintirea mea. ' În ce: 
priveşte. întâia întrebare, Stuart a adaus că vorba hătrâ-- 
nului Gorceacov este un cuvânt nenorocit care mar fi. 
trebuit pronunţat fun mot malheureua qui m'aurail ja 

- mais dă €tre prononcE?), | 
Ruşii fugiau de un conflict militar cu noi; aceasta e. 

sigur astăzi. după documentele ce le avem la îndemână.. 
"Unii ne îndemnau să încercăm a provocă noi acel con-- fct, și atunci chestiunea. românească ar fi. putut să fie 

  

1 V. Kogălniceanu, 0. c...l, pp. 105—6. x 
2 Aus dem Leben Konig Kars, IX, p.-18 și urm.
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: adusă înnaintea unui congres european care sar fi des- 
„Chis în alt timp şi cu alt scop şi în alte condiţii. 

„ Principele. se întorsese însă în Capitala sa. găsise pe 
“Ruși mult mai dispuşi să observe o atitudine pe care n'ar 
:fi trebuit să o părăsească niciodată. Se observă chiar un 
-fel de sfială la diplomaţia rusească de a spune ceia 'ce 
"spusese brutal odinioară. Păreau că zic: să ne înțelegem; 
poate -nu' e vorba de Basarabia toată; s'ar puteă face con- 
-cesii. în această privință, lăsându-se la o parte satele 
românești dela Cahul la Reni; iată dincolo, peste Dunăre, 
„situația nu sa lămurit: în Bulgaria se poate să aveţi un 
“rol; granița Dobrogii ar puteă să treacă mai departe de 

" Chiustenge.. Principele însuşi insistă în „Memoriile“ sale 
-asupra nevoii ce ar fi fost de a nu ne mai țineă de ches- | 

“tia: Basarabiei, definitiv pierdută, renunțând astfel a jigni - 
“"şi a umili la Berlin pe Rusia prin arătarea limpede că 
„ea comite o nedreptate. Ca să-şi cruţe această: rușine, 
diplomaţia rusească ar fi fost în stare, fără îndoială, să 
facă în favoarea României concesii importante: Carol | 

„credeă că, în cazul acesta. s'ar'puleă căpăta linia Rusciuc- 
"Varna, ba „chiar mai mult,“ | 

De alminteri și lui. Kogălniceanu-i umblă prin minte - 
„„cevă de felul acesta: altfel n'ar fi trimis la 29 Maiu către 
“reprezentanţii României în străinătate. îndemnul 'să -con- 
“vorbească cu persoane politice, arătând că în. Bulgaria, 
afară de Bulgari şi Greci, sunt și Români, cari formează 
. grupe compacte pe' malul Dunării, de la Vidin, și chiar pe 
“malul Mării, până la Constanţa şi, în acea regiune chiar 
:a Dobrogii, pătrunzând până departe înăuntru ?. 

! 

  

DV. Kogălniceânu, 0. c |, p. 113, Răspunsul lui Kogălniceanu, 18 
„April, ibid. -p. 116: „c'est une mauvaise plaisanterie, pour ne pas 
„alice: une triste ironie... Ridicule proposition...*. 

*) Aus dem Leben Konig Karis, IV, p. 59. . 
*) V. Kogălniceanu, o. c., 1, p.I5 . . a
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C.A. Roselti se temeă însă să nu fim mutaţi cu totul din-. colo de Dunăre. dacă am începe prin a primi schimbul care: ni se oferiă la 1877. Și e evident că, dacă dreptul trebuie să. aibă valoarea sa pentru oricine, peniru o țară mică el are: O valoare mult mai mare decât pentru o țară mare, care prin . maiestatea nedreptăţii sale o face să nu fie văzută în toată urâciunea ei, pe când nedreptatea mică din partea celui mic. este meschină, Tăspirigătoare, lipsită şi de proporţiile care. altfel ar puteă scuză, prin cine ştie ce scopuri generale de. cultură mondială, de economie europeană şi alte conside-- rații menite a ascunde interesele celor puternici, Bulgaria de la 1878 nu eră însă tocmai Bulgaria de as- tăzi Partea et răsăriteană aveă un caracter turcesc și gre- cesc fără amestec, pe care astăzi nu-l mai are; populaţia bulgară în oraşe, intelectualitatea bulgară, organizaţia bul- gară, acestea sunt lucruri care sau adaus toate pe urmă. Acea admirabilă conștiință bulgară pe care o vedem astăzi, nu se formase prin şcoli şi printr'o întreagă literatură, prin. lupte şi triumfuri. a 
Ar fi fost și o a doua politică: să se prezinte cineva la Berlin şi 'să facă o simplă declaraţie: noi nu putem să pri- mim; faceţi ce voiţi. Nu primim, rămânem cum - suntem, deșpoiaţi, ca să. se vadă totdeauna ce ni-a luat Rusia. iar niciodată ce ni-a dat, 
Dar nu se putea găsi un om de Stat român care să con- simtă a adopta o asemenea politică, evident frumoasă dar în sens antic. Am preferat să dăm lumii spectacolul unor stăruinți pe care le ştiam- inutile. De şi n'am fost invitaţi la congres, totuşi am mers. Principele „delegă pe Brătianu și pe Sogălniceanu — întâiu :eră vorba să meargă numai Ion Brătianu, pe urmă a mers şi Kogălniceanu, după do- rința lui,— îi delegă ca să reprezinte „drepturile și intere= - sele“ României, potrivit votului Camerelor, și erau persoane... case propuneau ca și a doua Oară să voteze Camerele, ca şi- cum aceasta ar fi fost de natură să întimideze Europa.. 

?
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Rogălniceanu și Brătianu nu reprezintau tocmai aceiași 
politică. Absolut ireductibil eră ISn Brătianu și, mai ales, 

- Bosetii, în radicalismul, în idealismul concepției absolute pe 

- 

„care şi-o făcea despre cerinţile vieţei de Stat. Erau romantici. - 
-Și hogălniceanu eră romantic; numai cât ei erau romantici . 
în sensul francez, metafizic, pe când romantismul lui Kogăl- 
niceanu aveă „elementele organice ale romantismului ger- 
“man din aceiași vreme, care pătrunsăseră mai adânc în su- 
:Hetul lui decât ale celui francez, Încă de prin lanuar—ni spun 
-„Memoriile Regelui“ 1!'— el ar fi admis, deși cu greu, cu du- 
rere, anumite concesii în :vederea: unor . câștiguri mai 
mari; ceilalți însă, din punctul de vedere al rectitudinii de 

„conduită, al frumuseţei caracterelor, au fost ireductibili: 
“până la sfârșit, împotriva lui Kogălniceanu, împotriva Prin- 
țului, împotriva Europei, împotriva oricui. 

Sau dus și au înnaintat încă dela început un memoriu 
în care arătau îndatoririle Fusiei şi felul cum au fost căl- 
cate, în picioare-de dânsa2. Cruzi față de Țarul sentimental 
și mândru, când au fost chemaţi, la 1-iu Iulie, ei au pre- 
zintat, apoi, actele care purtau semnătura lui Gorceacov 
ȘI a Împăratului Alexandru. Eră probant, dar oare diplo- 
.maţii nu erau convinşi de dreptul nostru absolut? De si- : 
_gur că da. Însă de multe ori trebuie să ai și putinţa, de 
a-ţi ascunde, de a-ţi rezervă jignirile. 

Şi ei arătară apoi şi cererile noastre, care se rezumau în 
“aceia că „nicio parte a teritoriului actual să nu fie destă-! 

„cută“ și solul românesc să nu fie ocupat pentru transpor- 
turile militare rusești, iar, mai departe, Principatul, în „Vir- 
tutea titlurilor sale seculare, 'să fie reintegrat“ în posesi- 
“unea insulelor gurilor Dunării cu insula Şerpilor. În sfârşit 

  

?) III, la această dată. Cf V, Kogălniceanu, 0. c 1, p..229. Clauza 
«de la Reichstadt c pomenită și în raportul de pe pagina 2 330. 

2 Si în V. Kogălniceanu, o. c., |, p. 166 şi-urm.
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pe lângă îndemnitatea datorită, neutralizarea teritoriului: nostru să fie recunoscută de Europa. ” 
“Au fost atunci tristele zile. în care reprezintanţii Româ- niei vizitară pe rând pe deosebiţii miniștri : ai Europei,. întrebând dacă pot fi ascultați și cum pot fi ascultați. Se- „Tăceau subiilități față de Grecia ; faţă de noi, nu. Grecia, „care. nu luase parte la războiu, care mobilizase în ultimu]. - moment, va fi „entendue“, România „entendue“, dar nu: „Ecoutce“ ; 'auzită, dar nu „ascultată“ 1). S'au dus ai noştri. şi la Principele. Regent, căci Împăratul Wilhelm fusese în ultimul timp victima unui atentat, și viitorul Împărat Fre- deric li-a declarat că, în situaţia în care se găsește, tre- buie să fie foarte rezerval şi nu se poate amestecă în ni- „Mic. Cu toate că i-sa atras atenţia asupra interesului Eu- ropei centrale în libertatea gurilor Dunării, Europa centrălă aveă atunci alte interese, mai mari, sau, cel puţin, îşi . dădeă sama că toate vin la' vremea lor şi că chestiunea gurilor Dunării se poate pune în orice moment, cum s'a şi ; pus. Sa încercat pe lângă Bismark o altă intervenţie, dar- “el ni-a spus limpede că Germania e foarte departe de Ro- mânia. S'a încercat“pe lângă Franța, totdeauna amabilă, Însă ca aveă interes, în ce ne priveşte pe noi, doar ca anumite drepturi de „umanitate“ să fie. satisfăcute, fie şi cu primejdia ca Moldova-de-sus, cel puțin orășeleie ci, să ajungă străine. Sa încercat și faţă de Italia, reprezintată la congres de Corti, tin om deo grosolănie puţin obişnuită. Răspunsul cel mai drastic a fost însă acela pe care l-am. cules de la însuși DBeaconsfield: Vorbiţi de ingratitudine > Ce voiţi, în politică ingratitudinea este adesea prețul celui mai bun serviciu. - o "Nu mai avem absolut nimic de sperat; „amputaţia Ro mâniei “, -cum spuneă Kogălniceanu, eră hotărîtă, - ———— 

| DV şi ibid, pi, Da 
-
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În împrejurările acestea i-a prins pe delegaţii Romăniei 

_-învitaţia de a se înfăţişa la 1-iu Iulie înnaintea congresului, | 

-pentru a-și arătă cererile lor. 

Primiţi în cele mai bune forme ale „diplomaţiei, ridicân- 

;du-se toți membrii congresului î în picioare şi. Bismark el 

însuşi făcând câţivă paşi înainte, ei au fost admiși numai 

a-şi ceti memoriul, pentru a fi i apoi recondişi « cu aceleaşi - 

-forme onorabile D), 

| Discuţia ma durat mult. În chestia Basarabiei, reprezin- . 

“tanţii Europei s'au adresat cu toată delicateța—Waddington, 

delegatul Yranciei, observă doar că: Românii au fost trataţi 

cam. aspru (un peu durement) 5), — către delegaţii "Țarului, 

cerând, ca, dacă este cu” putință, pentru. că-totuși şi Bo- 

mânia a a făcut sacrificii, ea să aibă cevă care să compen- 

seze pierderea la care e supusă: să se mărească Dobrogea, 

:să se deă teritoriul până la Mangalia şi Silistra — noi doriam 

„o linie: dreaptă; ni sa dat o linie. frântă, —cu Silistra sau 

până în apropierea Silistrei. - 

Sa făcut un apel către Rusia ca să fie mărinimoasă. Şi 

atunci, puţin cam supărată, ea a admis că se poate, rezer- 

“vându-şi pe urmă 'ceia ce se ştie că sa petrecut: mărge- 

nirea Dobrogii pe care o ceream. Un succes relativ, dar 

fără să avem siguranță deplină unde se vor opri graniţile 

acestea, „în triunghiul de la Estul. Silistrei“3), „plecând“ - 

spune decizia, „de lă Rasova în direcţia. Silistrei“ €). 

În cât priveşte Basarabia însă, congresul nu voise să 
“lase urme dureroase în sufletul unei mari naţiuni 5. | 

1) Ibid,, p. 204 şi nrm, 
2 Ibid., p. 212. 
3) Ibid,, pp. 213—1. 

"4 Ibid,, p. 244. i | 
5 Ibid. Bismark vorbeşte: „Lceuvre. du Congres. ne saurait, ă 

son avis, âtre durable..., si un "Sentiment de dignite blesste subsis- 

tait dans la politique ă venir d'un grand Empire“. Şi aceasta de şi 

„Suveranul României aparţine familiei imperiale a Germaniei.
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Ă . . Mai eră chestia trecerai trupelor ruseşti pe la noi. Un moment a fost, se pare, ideia, pe care o găsim în nego- ciaţiile diplomatice de atunci, de a se face o deosebire în ce priveşte teritoriul României vechi, şi teritoriul care se atribuiă acum aceleiași Românii. Pe la noi, pe malul stâng să poată trece Rușii numai până la 0. anume dată, iar dincolo să aibă trecere permanentă, fără soroe, Şi sa. fixat un termin de nouă luni. pentru evacuarea Bulgariei !, Şi. lucrul interesant este că, în același timp când se fixase termenul acesta, se cereă ca Turcii să plece 'cât mai răpede din Varna, căci trimiterea trupelor ruseşti se va face pe acolo. Așă încât se exercită o presiune asupra Turcilor ca să capete Varna pentru principatul “bulgar, și o presiune asupra noastră ca să cedăm în ce priveşte: alte puncte şi, înnainte de toate, acel al Basarabiei, Ne-am plâns în această privință la- Viena, şi Andrâssy, care eră în dispoziţiuni excelente, —Vârnav-Liteanu, Agentul nostru „la Berlin, eră de părere că „Ocupaţia Bosniei și Herţe- govinei de Austria asigură interesele românești “2, — cun: îşi poate închipui cineva, a-dat asigurări că el este acolo ca să vegheze că nu vor trece mai mult de nouă luni de zile şi trupele'ruseşti vor. părăsi cu desăvârşire teritoriul bulgar; şi, „dacă, supt un pretext: oarecare, Bulgaria nu va fi evacuată, la capătul celor nouă luni va fi o ocupație austriacă“s, aaa op lar independenţa noastră a fost, fireşte, recunoscută de toată lumea, după ce se recunoscuse independenţa Serbiei, în aceleaşi condiţii, și cu aceleaşi anexe de pretenții din : partea Europei față de România, - 
, 

N 

  

) Chestia indemnităţii a fost lăsată de Congres discuţiei partidelor interesate (p. 215)... - SI *) „L'occupation de la Bosnie et de I'Herz6govine par PAutriche rassure les interâts roumains“; V, Kogălniceanu, o, Cc p.235. 2) Ibid, p. 237.
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Sar puteă întreba cineva: de ce această dorință de a 
se. recunoaște întâiu independenţa sârbească şi pe urmă 
a României? O explicaţie formală ar fi: România a ţinut 
să fie asculiată, și prin urmare o hotărâre nu sa putut 
luă decât după ascultarea delegaților. Dar e şi o altă 
explicaţie: Rușii patronau încă Serbia; Serbia li încredin- 
țase interesele ei, ea nu protestase împotriva condiţiilor 

tratatului dela San-Stefano, ci încercase să schimbe numai 
anumite clauze brutale în legă Mură cu acel tratat; ea nu 

- ameninţase interesele rusești, nu denunţase Europei tratatul 
„din Mart în ceia ce ar putea să aibă inconciliabil en 
interesele popoarelor balcanice. 

Dar mai este o explicaţie. În toate Statele acestea a 

„căror independenţă. se recunoștea sau care se formau din 
nou, cum eră cazul Bulgariei Şi al Rumeliei Orieniale 
trebuiă să fie o. populaţie amestecată, 

Erau să se găsească deci în fiecare din aceste ţeri şi 
creştini de altă naţionalitate decât cei ai Statului respectiv. 

Chiar noi spuneam că în Bulgaria pe lângă Greci mai 

sunt și Români, și sa ţinut seamă. de: aceasta când sa 

prevăzut că, ori Greci ori Români, cei ce nu sunt Bul- 
gari se pot alege în consiliile comunale. Dar pe lângă 
creștinii aceștia de mai multe naționalități erau şi musul- 
mani în Bulgaria, în număr foarte mare, în Rumelia 
Orientală tot așă, şi atunci, de oare ce era. de aşteptat 
ca acei cari fuseseră prigoniţi de Musulmani să prigonească | 
la rândul lor populaţia musulmană, de aceia întâiu supt 

. această [ormăisa venit cu cererea să nu se facă niciun 

fel de deosebire în ce priveşte credințile. religioase şi 
confesiunile. - . 

La noi însă, Musulmanii nu erau să fie decât în Dobrogea, 
şi aceia în. număr destul de mic. Dar, dacă, la noi, nu eră 
să fie, în afară de Dobrogea o populaţie musulmană, “eră . 
altă populaţie străină, care lucră foarte bine pentru scopu-. 
rile ei, și toţi reprezintanții României semnalau de mult 

| ! 
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mişcarea făcută în sensul acesta, prin deosebitd. State eu- „ropene,— de exemplu în Italia. Campania pe care o fă- -ceam la începutul primăverii anului 1877 ca să câştigăm -opinia publică italiană, eră sistematic combătută. şi în anume foi care erau în legătură cu oficialitatea. . Repre- zintantul României, a căuiat izvorul, şi l-a găsit foarte uşor: eră un înalt funcţionar al Ministerului de Externe, care eră de religie mozaică şi care credeă de datoria sa să combată acel Slat care. adăposteşte o numeroasă popu- laţie străină, dar, din motive de conservaţie națională, nu-i poate acordă paritatea de drepturi politice, de și-fără nici un fel de senliment medieval, fără nicio pornire către pogromuri, «care pe vremea aceia nici nu se pomeniseră. Așă eră și în alte Capitale europene. Deci, când a venit congresul din Berlin, lucrurile erau pe deplin pregătite. “În puţine chestiuni. a fost o înțelegere mai desăvârşită între reprezintanții Europei la congres decât, în chestia „ evreiască a României. În această privință, toţi au fost de :0 părere. Discursurile cele mai lungi, rostite cu mai multă “căldură, maveau a face, nici cu interesul Angliei, nici cu -al Franciei, nici cu al Germaniei, al Italiei, ci cu interesul populației internaționale care se găsește, având acelaşi ca- racter, în toate ţerile din Europa şi care, fără a țineâ samă „de nevoia care. ne făceă pe noi să nu fim așă de preve- “nitori ca alții, înțelegeă să aibă aici, pentru o proporţie "însutită, ceiace aveau peniru o proporţie de o sută de ori mai mică ai lor în alte 'țeri europene. Nimeni mare nimic împotriva zefirului, vânt foarte plăcut, dar furtuna plecând -de pe un câmp de luptă unde zac morţii neîngropaţi cu . miile, de şi de aceiași. esență, nimeni n'o salută bucuros. * Îndată ce: au plecat reprezintanţii României, sa ridicat “deci și chestia „egalităţii de acum înnainte a tuturor con- Tesiunilor“ de la noi. Franţa a amintit principiile dela 1789 prin d; Waddington, de origine engleză, creștin protestant; Anglia nici navei nevoie de argumentare : eră de ajuns



320 " POLITICA EXTERNĂ A REGELUI CAROL 
,   

să se “cohtenapleze reprezintantul său, scriitorul Disraili, 
lordul Beaconsfield ; Italia, care are foarte mică, dar foarte; 

“patriotică populaţie israelită, din care au ieșit oameni. 

foarte cum se cade; nu puteă decât să sprijine cauza ; şi 

ce. ar fi. obiectat Turcia „atrocităților bulgăreşti“ ori Rusia. 
domiciliilor forțate pentru Evrei? a 

Astfel sa putut ajunge la redactarea articolului următor: 

„În România, „distincțiunea credinţilor religioase şi confe- 
ionale nu va puteă fi opusă nimănui ca motiv de exclu- 
dere și incapacitate în ce privește drepturile civile şi po- | 

„Titice, primirea în funcțiuni publice şi onoruri -sau exer- 

citarea diferitelor profesiuni și industrii, îu orice locali-- 
tate ar fi“. 

Pe noi ne-a supărat, evident, articolul. Unii îl. consi- 
derau ca un dezastru, și presa Sa încălzit foarte mult; 
reprezintanţii României au fost acuzaţi de lipsă de pre- 

vedere şi elocvenţă.. Dar cred că sa făcut prea mult caz 

de acest articol, a cărui interpretare rămâneă vastă, 

Dealminterea iată câteva opiniuni contemporane. Între- 

bat Andrâssy a răspuns: „încă o prostie a congresului, 
care sar fi putut evită foarie ușor“ (Une bâtise qu'il n'a pas 
dependu du comite Andrâssy d'Epargner au congres). Tatăl 

« Principelui Carol, om foarte .priceput în lucrurile. politice 

şi care reprezintă curentul liberal în Germania, arată în- 

ir'o scrisoare către fiul său că aceasta este: „eine allge- 

meine Humanitătsfrage“, doar „o chestie generală de uma- 
“nitate“. În sfârșit chiar Principele zice în Memoriile sale : : 
chestia evreiască nu poate fi rezolvită decât de o Consti-. 
tuantă. „Bine înţeles această întrebare delicată nu poate , 

„fi rezolvită decât în acel chip. ca un Evreu, întocmai ca 
orice străin, să-și ceară drepturile cetățenești“ 1). 

5, Dio Judenfrage kann nur durch eine Konstituante geregelt Wer- 

den... Selbst v erstândlich Kann diesc delikate Frage nur in der Woise
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Se ştie însă că anume Puteri au declarat că nu trimit reprezintanţii lor la București decât numai după ce tra- tatul din Berlin va fi primit şi aplicat în toate punctele . 
(5 sale. Sa . 

În chestiunea Basarabiei, am fost siliţi să-l aplicăm în- dată, şi am făcut-o într'o formă foarte potrivită cu dem- nitatea noastră naţională, retrăgând din Basarabia trupele şi funcţionarii şi lăsând pe Ruși să ocupe provincia fără niciun act de consimţire din partea noastră, iar Dobrogea am ocupat-o militar ca pe un pământ fără stăpân, deschis oștilor noastre, - ” | 

Asupra cererii călugărilor greci de-a li se plăti averea secularizată, ca şi asupra cererii Turciei de a se „capitaliză tributul“, sa trecut uşor la Berlin, ca și—cum am văzut-o— asupra propriei noastre cereri de despăgubiri de războiu, Dar se strecură: clauza convențiilor ce trebuie să înche- iem ca un surogat pentru capitulaţiile dispărute, Kogălni- | ceanu crede că „și aceasta este încă o graţiozitate din partea bunei noastre vecine Austro-Ungaria“ 5, - , - "ŞI, în sfârşit, „Comisiunea' europeană va îbtinde supra. “vegherea sa osupra Dunării ca şi înainte“; i se fixă sediu-. la Galaţi. Şi „această comisiune, în. înțelegere cu Statele : riverane, va fixă regulamentul dela Porţile-de-fier la Galaţi“. Austria primă, natural, între riverani ; ea eră în rândul întâiu, ea eră cea mai mare, ea se pregătiă pentru o în- tervenţie hotărită, în momentul potrivit, spre a reclamă o nouă dispoziţie, alt drept de supraveghere asupra Dunării peniru a cere asupra acestei Dunări-de-jos -absoluta stă- . 

  

gelost werden, dass in der Folge ein Jude ebenso wie jeder andere Fremde sich um die Biirgerrechte bewerben muss“; Aus dem Leben XOnig Karis, IV, p. 89.., Da E DV, Kogălniceanu, o. c., p. 238. „C'est encore 1 problement une gracieuset€ de nos bons voisins austro-hongrois“, - - 
Politica eziernă a regelui Carol 1 - 

0.
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pânire, pe temeiul că negoțul ei are nevoie de această 
" arteră esenţială a comerțului european şi că ea este una 

cu Germania în această privință. 

Congresul din lunie-lulie 1878 nu se ținuse în Viena, - 
"după dorinţa lui Andrăssy, dar Bismark, „samsarul onest“ 
rezervase statornicei aliate cele mai mari concesii: nu eră 
un punct din dorinţile ei care să nu fie;îndeplinit. 1 se dă- 
duse apusul sârbesc al Balcanilor, Serbia independentă fiind 
pretutindeni supt amenințarea ei, se smulsese dela „Marea . 
Bulgarie“ Macedonia pentru a i se lăsă deschisă calea spre 
Salonic, i se admisese dreptul de-a pune garnizoane în vechea 
Rascie, sangeacul Novi-Bazar, pentru a despărți Serbia de . 
Muntenegru, se lăsase Albania deschisă propagandei preo- | 

"ților şi consulilor săi, Dunărea-i fusese de. fapt atribuită, 
iar România rămâneă ce fusese și până atunci: un vasal 
independent la Dunărea-de-jos, care nu-i aparținea. 

Pentru aceasta luptaseră Rușii şi Românii: în 1877, şi 
pentru aceasta între unii şi alţii se crease o dușmănie de 
moarte. . - | o a 

ȘI, cu câtevă luni înnainte, la 13 April st. v., un diplo- 
mat întâmplător, jurist de profesie şi cugetător politic di- 
letant, Degre, scriă din Berlin, unde fusese trimes ca A- 
gent al României, aceste cuvinte în adevăr fatidice, cu 
care vom şi încheiă aceste pagini: „Un Stat mare austriac 
“militar, cu: un parlamentarism. foarte limitat, după exem- 
plul Germaniei, dar cu un fel de misiune providenţială 
în Orient, pare_a fi forma ideală a echilibrului european 
considerată de diplomaţia germană. - 

__ În Germania necesitatea absorpțiunii raselor inferioare 
prin 0 rasă superioară este admisă ca o dogmă politică. 
De aici pare a decurge ca un postulat natural al politicei 
germane ideia că punctul aritmetic al politicei germane în 
afacerile Orientului este la Viena.“ ŞI, cugetând la Rusia 
şi la noi, el spuneă: „contrastul intereselor sale și al celor
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austro-ungare este tăria cea mai favorabilă pentru aspi- rațiile Românilor austriaci“, şi de nimic nu credeă el că trebuie ca ţara. lui să - se ferească mai mult decât de „Schimbarea acestor raporturi în beneficiul intereselor aus- tro-ungare“. “ - 
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