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Peniru ca să poți judeca, cu bună dreptate, o 
-sauză, trebue să o cunoşti şi, cu cât cunoştinţa este 
mai complectă cu atât judecata va îi mai dreaptă. 

Resbelul din Balcani, a dat naştere la îel de îel 
de aprecieri al căror fond în mare parte, nu se ba- 
zează de cât pe o modalitate de gândire necom- 
dlectă, unilaterală, pătimaşe şi în necunoştință de 
cauză. 

Resbelul acesta ne-a trezit pe noi românii ca- 

dintrun somn  proiund. Ne deşteptăm, ne uităm 
în dreapta, ne uităm în stânga, nu ne credem o- 
“hilor, şi ne întrebăm, ce facem? sau. ce se în- 
cerc alţii să îacă cu noi? 

Surprinşi de alianţa statelor balcanice, vecinele 
noastre, neștiutori, deşi în imediata lor apropiere, 
și în neconienit contact cu ele, de ceea ce au pre- 
'parat, neştiutori de valoarea lor ca oameni şi ca 
armată, cum şi, neştiutori, de acelaşi lucru, la inni- 

“micul lor, Turcii, evenimentele ne-au surprins. 
Avem şi noi armata noastră şi ne îălim cu ea, 

- avem şi noi poporul românesc, ager, sprinten şi la 
corp şi la minte, sântem şi noi un popor de 14, mi- - 
loane de suflete, urmaşi de războinici-romani ai 
iegiunilor romane și a Dacilor, avem şi noi aspira- 
“iunile noastre, idealul nostru  națonai. cum au



Bulgarii, Sirbii, Ungurii, Germanii, Itatenii, cum îl 
au toate naţiunile care se respectă, sântem o naţiu- 
ne mare şi omogenă. 

Şi ne întrebăm, ce ne facem noi? 

Pentru a răspunde acestui ce ne facem noi? cei 
mai bun lucru este să stabilim premisele, pentru 
că, apoi, să ajungem la aceiaşi conclusiune de fer. 

Şi care sânt premisele unui popor? 

istoria lui, istoria bucuriilor, istoria suferințelor 
lui, istoria statelor cari i-au făcut bine, istoria sta- 
telor cari iau făcut rău, cari îl înconjoară, storia, 
statelor cari Pau ajutat, cari Yau răpit, lau despoiat, 
pentru că această istorie este mârele judecător, a- - 
cestui judecător şi iudecăţei iui trebue să se supue 
tot românul. 

Din această istorie este plămădit sângele, corpul 
inteligența, aspiraţiunile românului — de aproape 
2000 (două mii) de ani — şi acest lucru mi-l pro- 
pun să-l fac. - 

Nu voi scrie o istorie mare, voi pune, foarte pe 
scurt, în evidenţă, voi scoate în reliei punctele prin- 
<ipale. -: 

Nu voi spune de exemplu, de un om, particula- 
rităţile sale de treci zi, de treci noapte, ci, voi 
spune punctele caracteristice cari să-i stabilească, 
în câteva exemple, întregul său caracter. 

Istoria este aşa de mare, este aşa de vastă, în- 
câț departe de mine putinţa ori pretențiunea. 
de a o scrie. Voi forma un mic catechism al istoriei 
necesare românilor, catechism pe care fiecare mo- . 
mân să-l poată purta în buzunar şi care să-i dea o 
oglindă îidelă de ceea ce este şi ceea ce trebue să 
ție. Deci scurt. 

Voi lua pe rând istoria statelor cari ne inţere- 
aează şi voi începe cu mahomedanii.



Mabomedanii 

Mohamed, întemeetorul, Islamismului, — Islam în- 
semnează „resemnarea“ în „aşa a voit Dumnezeu'“— 
se născu, la anul 570, îri Mecca, ca fiu al lui Abda- 
iah şi al Aminei, rămânând copil orfan şi moşte- 
tind o sclavă şi cinci cămile. Pa 
Mohamed trecu timpuri foarte_ grele. Renegat, 

în propoveduirea lui, chiar de familia sa, singurul 
său sprijin şi adept era iemeea lui Cadija căreia i 
se asociară fetele şi îiul adoptiv Seid. Apoi, veni 
în ajutor Abu Bekr, bogatul negustor, devenit. în 
urmă cel dintâiu' Cali, apoi, Otoman, devenit al 

„3-lea Cali şi acesta din dragoste pentru Rukeija 
fata lui Mohamed, mai târziu, unchiul său Hamza şi 
tânărul Omar devenit al 2-lea Calif. | 
Mohamed este persecutat de Koreisi şi scapă de 

“moarte, în 16 lunie 622, fugind la Medina. 
De atunci începe anul „Hegyra“ Islamismului. 

Aaurii 

Mahomedanii au intrat pe două căi opuse în Eu- 
opa. Maurii, din Africa, pe la Gibraltar, în Spa- 
nia; Turcii, din Asia mică, pe la Galipoli, în penin- 
sula balcanică, 

In anul 711, şeful arabilor, Muza, trimete pe co- 
mandantul său Taric, cu 7000 de arabi călăreţi să 
<ucerească Spania. 

Taric trece din Africa, pe la stâncile lui Hercule, 
numite de atunci stincile lui Taric—Gebel al Taric— 
Gibraltar, în Spania, învinge, în bătălia dela Xeres 
de Frontera pe Roderich, regele Westgotilor, cari



stăpâneau Spania; Roderich învins, după o iupte 

de şapte zile, fuge şi în fugă să îneacă. Aşa începe 

domnia Maurilor mahomedani în Spania. 
_Nu «e vorba, este o mare diferenţă între ma- . 
bomedani-mauri şi turci. Maurii au adus în Spaniz. 

cultura, ştiinţele, astronomia, arta, pe când turci: 

nu au adus, în peninsula balcanică, de cât coranu: 

şi fanatismul omului incult şi crud căruia i se pune 

în mână o sabie. 

De aici arabii deciseră să cucerească Europe 

întreagă, trecând prin Franţa. 
Caliiul încredinţează comanda arabilor, lui Ab- - 

der Rahman, care, deciarând „djihad“ adică resbe- 
iul sfânt contra creştinilor, concentrează pe mahc- 
medani din Syria, Fgipt şi Airica în Spania şi ct 
ei trece Pireneii, devastează Gasconia, cucereşte 
Bordoul şi incendie foburgurile oraşului Poitiers. 
Aici îl întâmpină Carol Martel cu bandele sale. 
franco-germanice. 

Una din cele mai mari lupte din istoria sumei 

avu loc, 

Cavalerii creştini, îmbrăcați în armursle lor de 
fer şi trupele de Arabi şi Berberi, jumătate goi, în- 
călecaţi pe nişte cai de foc. Trei zile ţinu lupta, în: 
Octombre 732, noaptea arabii se retraseră părăsin€ 
câmpul de bătae fără de a îi fost învinşi. Abder- 
Rahman căzuse în bătălia cu care se termină și 
pofta de expansiune a istamismului în Eurova oc.-. 
cidentală. , 

In anul 755 Abasizii nimiciră dinastia Omaiyazi- 
lor în Africa, cel din urmă moştenitor al lor, Abder- 
Rahman scăpă cu viaţă, se refugie în Spania. E? 
întemeie regatul Cordovei. 

Sub Abd er-Rahiman II, 912—961 populaţiunez - 
arabo-mahomedană a Spaniei atingea ciira de 2% 
de milioane de suflete. Spiendida Spanie a Mau- 
rilor.
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rdova avea 300.000 :ocuitori, 113.000 de case 

şi 3000 de moschee, Spania avea palatele cele mai 

splendide. Aicazarul etc. 
“Pe lângă Cordova, erau Granada cu Alhambra. 

Sevilla, Toledo, etc. etc., erau şcoli, universități, 
biblioteci, academii, câte de toate. 

Punctul culminant îl aiunseseră Arabii mahome- 

dani, în Spania, sub Al Manzur, după moartea lui 

urmară lupte şi desbinări interne. | 

Profitând de această decadență, Spaniolii creş- 

tini începură o luptă cu succes, în contra mahome- 

danilor. ' 
în secoluj al Xll-lea neînțelegerile şi starea de 

decadenţă a caliiatului arab înlesni regilor creştini 

un atac atât de riguros în cât, Arabii din Spania, se 
văzură nevoiţi să ceară ajutorul fraților lor din 

alrica. 
Ajutorul cerut al Almoravizilor sosi, comandat 

de lusuf, care, opri în lupta dela Zalaca, înaintarea 
creştinilor aliaţi. După Almoravizi intrară în Spa- 

nia şi Almohazii în anul 1150. 
Dar cerbicia maurilor spanioli însese înirântă 

chiar în secolul Xil-lea, numai neunirea şi trândă- 
via diieriţilor regi creştini cari se certau şi se răz- 
boiau între dânşii îu cauza că arabii se mai putură 

tine încă trei secole în Spania. 
După bătălia dela Ourique.. 1139, conții Portu- 

galiei luară titlul de regi. 
In 1137, Petronela de Aragonia se inărita cu con- 

tele Ramon de Barcelona, unindu-şi statele. 
În 1228 se cuceri Valencia. 

Regi Castiliei cuceriră, în 1236, Cordova. în 1248 
Sevila, în 1263 căzu şi Murcia în mâinile cres- 
tinilor. 

Cu măritişul Isabelei de Castilia cu Ferdinand de 

Aragonia se uniră Catalonia cu Aragonia. 
La 1492, Ferdinand cucereşte Granada, el învinge 

pe Boabdi! ultimul rege Abenseraziu a! maurilor.



O parte din mauri trec în Africa, altă parte de- 
veni cteştină, mauriştii. - : 

Filip JI goneşte, în 1570, o mare parte din. mau- 
ri rămaşi, Filip II] îi gonește pe toţi, mai erau 
peste jum, de milion. Maurii trec toţi în Airica de 
unde au venit, ducând cu ei bogăţiile de artă, inte- 
ligenţă şi cultură şi lăsând Spania pe mâna celei 
mai negre ignoranțe,. pe. mâna Inquisiţiunei, 

Dela 711 până la.1570  Maurii stăpâniră în 
Spania. 

Turcii - 

In secolul al 8-lea, o seminţie a turcilor, iocuitori 
din Turan, trecuţi la Islamism, năvăliră, sub zon- 
ducerea Seldciucilor, în Asia de vest. In anul 1225 
Suleiman | ocupă Armenia; fiul său Frtogrul ocupă 
Frigia nord-vestică; apoi Osman Î,.după care tur- 
cii îşi iau numele de Osmanlii, ocupă la 1368 insula 
Chios cum și o mulţime de oraşe la coasteie Asiei 
mici. , | 

Fiul lui Osman. Uchran, ia, în anul 1326, iortă- - 
reaţa Brussa, și la 1340, Niceia și Nicomedia. Fiut 
său, Suleiman trece în 1356 în Europa şi tucereşte 
parte din Helespont cu Galipoli ; el. institug: trupa 
faniciarilor ce însemna trupa nouă. - Murad l-iu 
cuceri Tracia și făcu, în anul 1365, din Adrianopol 
<apitala sa. 

Tot la Adrianopol, 1371, el bătu pe Sîrbi şi pe 
bulgari făcându-i. tributari, In anul 1389: Murad 1 
repurtă contra sîrbilor marea victorie dela Koso- 

-WO în care căzu şi el şi ţarul sârbilor Lazar, da 
nimici şi libertatea Sirbiei. 

Urmașul său. Baiazed, supune întreaga  Bul- 
garie, Macedonie, Tesalie şi Elada. In 1396 Baiazed 
învinge pe Sigismund al Ungariei la Nicopoli.



De aci urmară timpuri grele pentru turci. Înva- 
ziunea mongolă sub Timur. care făcu prizonier 
chiar pe Baiazed. , 

Numai sub Murad 2-lea, după victoria sa dela 
Varna, Jin 1444, în care nimici pe unguri sub re- 
zele lor Wladislaw 1 şi cca din 1448, dela Kosowo. 
în care nimici din nou pe unguri sub loan Huniade 
care căzu şi prizonier, se restabili domnia definitivă 
inrcească în Ungaria şi în întreaga peninsulă bal- 
canică și Peloponez. In anul 1453, Mohamed al 2-lea 
luă şi Constantinopolul, 

Toate ţările căzură din non în mănile turcilor: In 
anul 1456 Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, în 1461. 
imperiul Trebizondei, 1463 Bosnia, în 1475 Crimeea 
cu chanul Tătarilor, în 1499 Dardanelele. 

Selim bătu, în anul 1514 pc șahul Persizi şi cuceri 
Armenia, în 1517 bătu pe Mawmeluci şi iuă Siria, a- 
poi luă Palestina și Egiptul şi Inând şi titlul de Catif. 
iu recunoscut stăpân al Meccei şi Medinei. Sultanul 
Suleiman luă la 1521 Belgradul, la 1522 insula Ro- 
dos, fa 1526 nimici, la Mohaci, întreaga armată un- 
gurească cu regele lor cu tpt şi înființă paşalicul 
turcesc Budapesta, paşalic care a durat 173 de ani. 
la 1529. sultanul Sulciman asedie iără succes Viena, 
apătată de Nicolae Salm, în 1533 Transilvania de- 
vine tributară şi vasală, iar în 1540 Selim cuceri 
Venetiolși insulele din marea Aegeică cum şi pose- 
siunile ei din Peloponez. In 1533 cuceri Georgia şi 
Mesopotamia, în 1669 insula Creta şi în 1683 toată 
Grecia. În anul 1687 deveniră tributare Turciei Po- 
dolia şi Ucrania. e 

In tot acest timp de teroare turcească Rominia şi 
Moldova au rămas respectate de turci. i 
Mohained II puse, în anul 1460, tribut Munteniei şi 

Selim |, în 1513, Moldovei. respectîndu-le asezămin- 
tele şi libertatea, 

ta turcească stăpânea toate mările, dela Qi- 
bralțar până în Oceanul Indic. Toate statele barba-
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resci din Africa de Nord erau supuse lui Suleiman. 
al 2-lea. 

Un imperiu colosal al turcilor. 
Cu Suleiman al 2-lea imperiui turcesc a ajuns la 

apogeu, de aci încolo începe declinul său cînd mai 
încet când mai repede, dar constant. Turcii de odi-. 
nioară tirăeesc astăzi numai în imaginaţiunea te- 
roarei produsă de vechea lor tradițiune. Acei turc? 
mai nu există în realitate de mult. „Vin Turcii“, era o- 
vorbă de spaimă, cum era la Romani aceea de „Ha-. 
nibal ad portas“, şi una şi alta aparţine istoriei ire- 
cutului, şi nu se mai potrivesc de loc cn realitatea 
lucrurilor din ziua de azi. 

In anul 1571 Venețienii nimicesc la Lepanto fiota 
turcească. În anul 1574 se urcă pe tron sultanul Mu- 
rad II, care, pentru a ajunge Sultan, asasinează pe 
cei 5 fraţi ai lui, acelaş procedeu îl întrebuințează 
la 1595, Mohamed III, care pune să sugrume pe cei 
19 fraţi ai săi, în 1617 se detronează Mustafa |, ca 
nebun, în 1621, Osman Il moare asasinat de ieniceri. 
Acelaşi lucru se întâmplă, la 1648, lui Ibrahim, care 
ripare strangulat de Ianiceri, 

Incă odtă devin turcii teribili sub Mahomed IV 
(1648—1687). El bate pe Veneţieni, ia Austrisi Gran 
si Neuhausei, cucereşte Creta și ia Polonizi Podo- 
lia si Ucrania. j 

In 1683 Mohhamea IV porneştee contra ViEnei pe 
care o asediază. Cu toată bravura  asediatorilor, 
conduşi de contele Rudiger de Stahremberg. Vie- 
na era pierdută. 

Turcii ajunseseră să submineze întăriturile Vienei 
pînă la Burgul împărătesc. Numai acum vreo 25-—34 
de ani, cînd s'a dărîmat Lowelbastei spre a se măr: 
accesul la palat, s'a descoperit o suterană mină pli- 
nă de butoaie de iarbă încă din timpul turcitor. 

Norocul Vienei îu mare şi salvatorul! ei este So- 
bieski, regele Poloniei, care veni cu polonezii săi 
în ajutorul Vienei, apărând deodată într'o -diminea-
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ță, pe muntele Kahienbergz din fața Vienei. Turcii. 
Siirprinşi sunt atacați de călăreţii polonezi şi fug în 
dezordine. Austria a plătit mai tirziu acest servici: 
mare Poloniei, iuând partea sa la împărţirea ace- 
steia. 

In anul 1687 norocul armelor se schimbă. 
Austria bate pe turci la Mohaci şi intră în Serbia, 

iar Venețienii recuceresc  Peloponezul și Kefaln- 
nia. 

In 1697 prințul Eugen de Savoia bate pe Mustata. 
ai 2-lea la Zenta şi închee pacea dela Carlovitz. 

Austria câştigă dela turci Ungaria şi Transilva-. 
nia; Rusia Azovul, Polonia, Podolia și Ucrania ş: 
Veneția ia Peloponezul întreg. ” 

Turcii nu respectă pacea dela Carlovitz și atacă 
din nou Austria, înaintând cu o armată de 150.000. 
de oameni spre Peterwardein. 

Tot prinţul Eugen, eroul deia Zenta, bate în 171 
această armată şi apoi în 1717 cucereşte Belgradul, 

In anuţ 1718 turcii închee pacea dela Pasaro- 
vitz. 

Austria ia Turciei Belgradul, Sirbia, Bosnia, cum 
şi o parte din România, până la Olt. 

Sub Mustaia Il ruşii ocupă, în 1769, Moldova si 
România, iar flota rusească nimicește, în 1770, pe 
cea turcească la Ciecime. în 1773 ruşii intrară im 
Bulgaria. 

Abdul Hamid I închee, în anul 1774, pacea de la: 
Cuciuc Cainargi, cedînd Crimeea, toate localităţite 
de pe coasta de Nord a mărei Negre, cum şi drep-. 
tul de protectorat asupra Moldovei şi României . 

În anul 1774, după retragerea suşilor. Austria 0- 
cupă milităreşte Bucovina, iar prin  convenţiutea. 
din 1775 Turcia cedează formal Austriei Bucovina.. 

Astiel am pierdut noi Bucovina şi Austria şi-a în-. 

sușit-o. Ă 
In anul 1788 Turcia declară din nou resbel Rusiei, 

care se aliase dela 1786 cu Austria. Armata ruseas-



13 

că, sub Suvarow, bate pe turci la kâmnicu-Sărat ; 
în schimb, turcii bat, în diferite rânduri, armatele 
austriace şi astiel se închee pacea—după interven- 
tiunea Prusiei — la. Sistov, cu Austria şi la laşi 
cu Rusia. | 

Delia 1789—1808 urmează o serie de asasinate, 
crime şi revolte în Turcia, aşa că, în 1808, nu mai 
rămase, din toată familia tuj Osman, decât un singur 
descendent, Mahmud ÎI. E! reprimă revolta laniceri- 
30r şi ie nimicește corpul, el omoară şi pe Ali paşa 
Tebelin din Ianina, dar este forțat de Rusia să re- 
Canoască, în sensul cererei ei, raporturile -de stat, 
iață de Serbia şi de principatele dunărene. 

In 1827 itotele unite ale Rusiei, Engliterei şi Fran-: 
tei nimicescrilota turco-egipteană la Navarino.. 

În 1828 ruşii intrară în Bulgaria şi în Armenia, 
ocup Varna, Kars şi Ahalzih, în 1829,  Frzerumul. 
făeneralul Dibici ajunge chiar înaintea Adrianopo- 
ului, - 

Şi aici, tot în urma mediaţiunei Prusiei, se închee 
pacea, prin care Turcia dă Rusiei gurile Dunărei şi - Ahalzii, şi confirmă privilegiile principatelor du- 
nărene, cum şi ale Serbiei mărite, recunoscînd şi 
independența Greciei. 

In acelaş timp Mehmed Ali, paşa Egiptului, caută 
a se scăpa de Turcia. ln 1831, fiul său adoptiv, I- 
brahim paşa, intră în Siria. bate de trei ori pe 
turci, cucereşte Aca pînă ja Kiutahia, unde se închee 
pace. Mehmed Ali devine vice-rege ereditar şi de- 
vine pe viață administratorul Siriei şi al Cretei, iar 
Ibrahim paşa al Adnei Şi al Tarsosului. : 

In tratatul deia Hunkiar-Skalesi Turcia se obligă 
să închidă Dardanelele tuturor inimicilor Rusiei, nclăsînd, liberă trecerea nici unui vas de războiu strein în marea Neagră. 
"In 1839, Mehmed Ali bate armate lui Mahmud la Nisib, și capiurează ilota turcească la Alexandria. 

Quadrupala alianță: Englitera, Rusia, Austria şi
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Prusia saivează, în 1840 Turcia, iar în 1841 se iin- 
chee la Londra, tratatul Dardaneleior prin care 
Turcia se obligă să închidă Dardanelale vaselor de 
războiu străine. | 

In. 1853 Austria intervine şi obține retragerea țră- 
petor turceşti. din Muntenegru, trupe cari bâtuseră 
pe Montenegrinii răsculați. 

În acelaș timp, Ruşii cerură Turciei un tratat for-- 
mal în ceea ce priveşte privilegiile cs trebue să 
acorde bisericei ortodoxe. 

Respingerea acestei cereri este cauza resbeluiui 
turco-rus, numit resbeiul Crimeei. 

Pacea. dela Paris, din 1856, proclamă egalitatea 
tituror cetăţenilor Turciei; libertatea religioasă, 
drepturi egale la îuncțiuni, şcoală, tribunale mixte, 
ete. etc. Turcia primeşte gurile Dunărei, iar Moido- 
vei i se dă o parte din Basarabia răpită de ruşi ja 
1812, apoi se recunoaşte şi autonomia principatelor 
dunărene, garantată de puteri, contra pla'si unui 
tribut Turciei, 

In 1859 Franţa aiunge la rezultatul alegerei “dizi 
Cuza, ca prinţ al principatelor-unite. 

In Serbia Alexandru Karagheorghevici fu silit să 
abdice şi să rechemă octogenarul: Obrenovici. 

Războiul Crimeei a îndatorat mult Turcia. In 1861 
intrările erau de 180 milioane, chelituelile de 280 mi- 
lioane mărci. La 1861 Turcia tipări pentru 1250 mi- 
lioane piastri monedă hârtie cu curs iorțat, 

Starea omuiui boinav—cum se numea Turcia—se 
agravează din ce în CE, sărăcia provinciilor tur- 
ceşti este la ordinea zilei; numai iuncţionarii Gu 
bacşisurile şi economiile şi bancherii se îmbogăiese 
în Turcia, 

La 1861 se urcă pe tron Abdul Aziz, capriţios, 
despot şi melanooiic. Decăderea Turciei merge cu 
paşi repezi. asasinate, măceluri ingrozitoare pusti- 
esc Turcia întreagă. 

In 1866 Serbia cere îndepărtarea trupelor tur
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că, sub Suvarow, bate pe turci la Râmnicu-Sărat ; 
în schimb, turcii. baţ, în diferite rânduri, armatele 
austriace şi astiel se închee pacea—după interven- 
tiunea Prusiei — Ja. Sistov, cu Austria şi la Iaşi 
cu Rusia, | 

Dela 1789—1808 urmează o serie de asasinate, 
crime şi revolte în Turcia, aşa că, în 1803, nu mai 
rămase, din toată iamilia lui Osman, decât un singur 
descendent, Mahmud II. E! reprimă revolta Janiceri- 
Yor şi le” nimiceşte corpul, el omoară şi pe Ali paşa 
Tebelin. din Ianina, dar este îorțat de Rusia să re- 
CHnOască, în sensul cererei ei, raporturile de stat, 
iaţă de Serbia şi de principatele dunărene. 

În 1827 flotele unite ale Rusiei, Engliterei şi Fran-: 
ței nimicescilota turco-ezipteană la Navarino. . 
În 1828 ruşii intrară în Bulgaria şi în Armenia, 

ocup Varna, Kars şi Ahalzih, în 1829, Frzerumul. 
făeneralul Dibici ajunge chiar înaintea Adrianopo- 
ului, - | 
„Şi aici, tot în urma mediaţiunei Prusiei, se închee 

pacea, prin care Turcia dă Rusiei gurile Dunărei şi 
Ahalzih, şi coniirmă privilegiile principatelor du- 
nărene, cum şi ale Serbiei mărite, recunoscînd şi independența Greciei. 

In acelaş timp Mehmed Ali, paşa Egiptului, caută 
a se scăpa de Turcia. In 1831, fiul său adoptiv, I- 
brahim paşa, intră în Siria. bate de trei ori pe 
turci, cucereşte Aca pînă Ja Kiutahia, unde se închee 
pace. Mehmed Ali devine vice-rege ereditar şi de- 
vine pe viaţă administratorul Siriei şi al Cretei, iar 
Ibrahim paşa al Adnei şi al Tarsosului. " 

In tratatul delia Hunkiar-Skalesi Turcia se obligă 
să închidă Dardanelele tuturor inimicilor Rusiei, nelăsînd, liberă trecerea nici unui vas de război 
Strein în marea Neagră. - 

” În 1839, Mehmed Ali bate armate lui Mahmud la Nisib, 'şi capturează flota turcească la Alexandria. 
Quadrupala alianţă: Englitera, Rusia, Austria şi



dia 
o. 

Prusia saivează, în 1840 Turcia, iar în 1841 se in- 
chee la Londra, tratatul Dardaneielor prin care 
Turcia se obligă să închidă Dardanelele vaselor de 
războiu străine. _ 

In 1853 Austria intervine şi obține retragerea tră-. 
peior turcești. din Muntenegru, trupe cari bătusată 
pe Montenegrinii răsculați. 

În acelaş timp, Ruşii cerură Turciei un tratat for-- 
mal în ceea ce priveşte privilegiile ce trebue să 
acorde bisericei ortodoxe. 

Respingerea acestei cereri este cauza resbelului 
turco-rus, numit resbeiul Crimeei. 

Pacea. dela Paris, din 1856, proclamă egalitatea 
tuturor cetăţenilor Turciei: libertatea religioasă, 
drepturi egale la funcțiuni, şcoală, tribunale mixte, 
etc. etc. Turcia primeşte gurile Dunărei, iar Moldo- 
vei i se dă o parte din Basarabia răpită de ruşi Ja 
1812, apoi se recunoaşte şi autonomia principatelor 
dunărene, garantată de puteri, contra pia'ei unui 
tribut Turciei, 

In 1859 Franţa aiunge la rezultatul ategerei ui 
Cuza, ca prinţ at principatelor-unite. 

In Serbia Alexandru Karagheorghevici fu silit să 
abdice şi să rechemă octogenarul Obrenovici, 
Războiul Crimeei a îndatorat mult Turcia. în 186 

intrările erau de 180 milioane, cheliuelile de 280 mi- 
lioane mărci. La 1861 Turcia tipări pentru 1250. mi- 
lioane piastri monedă hârtie cu curs forţat. 
Starea omului boinav—cum se numea Turcia—se 

agravează din ce în ce, sărăcia provinciilor tur- 
ceşti este la ordinea zilei; numai iuncționarii Cm 
bacşişurile şi economiile şi bancherii se îmbogălesc 
în Turcia. 

La 1861 se urcă pe tron Abdul Aziz, caprițios, 
despot şi melancolic. Decăderea Turciei merge cu 
pași repezi. asasinate, măceluri' îngrozitoare pusti- 
esc Turcia întreagă. 

In 1866 Serbia cere îndepărtarea trupelor tur-
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-zeşti de pe teritoriul ei şi o obține în 1867, gratie in- 
„zistenţei Austriei. 

În 1875 Turcia se declară în imposibilitate de a 
plăti mai mult de 50 la sută din procentele datoriei 
sale de 5 miliarde îranci. In Herţegovina începe o 
revoluțiune, în 1876 turcii asasinează, în Salonic pe 
consulul german şi pe cel francez, 

in noaptea de 30 Mai 1876 Abdul Aziz moare asa- . 
'sinat, în locul lui se sue pe tron Murad V. 

La 2 lulie sîrbii trecură în Turcia îiind susținuți 
“de Rusia cu voluntari, bani, arine si muniţiuni; ea le 
trimise şi pe generalul Cernaieii. 

Furcii înving definitiv pe sirbi la Alexinat şi îna- 
întează asupra Belgradului, numai telezrama ţaru- 
dui Alexandru ÎI, trimisă din Livadia, opreşte pe 
iurci să cucerească întreaga Serbie. 

Murad V înebuneşte, urmează fratele său Abdul 
Hamid II, care retrage trupele iurceşti din Serbia. 

Şi atunci ca şi, conteie Berchtoid, acum, Engii- 
tera propune o conferinţă care să aranieze trebile 
in peninsula balcanică, păsirând integritatea Tur- 
iei. - ” 

In morhentul cînd cogierenţiarii se întruneau la 
“Constantinopol, Midhad paşa proclamă Constituţia 
în Turcia, :.- - | 

- Conferinţă se desparte fără de rezuliat, Paria- 
mentul cel-nou turcesc; corpus din: 140 de turci şi 
din 60 de creştini, respinse! cu: unanimitate concluzi- 

“-nile ei, ” - o. 
In 1877 Midhat paşa fu exilat şi omorit la Brussa, 

Rusia declară războiu - Turciei. După luptele dela 
Plevna şi intervenţia armatei române, armata tur- 
cească îu sfărâmată, Rușii ajunşi înaintea Constan- 
inopolului dictează armistițiu la Adrianopol. după 
“zare urmă pacea dela San-Stetaro, 3 Martie 1878. 

Condiţiunile de pace întîrziară să se îndeplineas- 
că din cauza conflictului dintre Rusia şi Englitera. O 
flotă engleză intră în marea Marmara. Englitera luă
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„. 

sub protecțiunea ei, posesiunile asiatice ale Turciei 

si ocupă Cipru. 
In ziua de 13 lulie 1878 se termină congresul din 

Berlin. Turcia reprimi Aladşkert şi Baiezid din Ar- 
menia,. 
Bulgaria deveni principat autonom şi se mărgini 

la teritoriul din nordul Balcanilor împreună cu So- 
fia, Rumelia de ost se redete Turciei, Austria ocupă 
Bosnia! şi Herţegovina, Grecia căpătă dreptul asu- 
pra părței de sud a Tesaliei şi Epirului cu Larisa şi! 
Ianina. Rominia primi Dobrogea în schimbul Basa- 
rabiei pe care o luă Rusia. Despăgubirea de: războiu 
acordată Riuisiei îu de 802 milioane îrauci. 
România şi Serbia deveniră independente. Mun- 

tenegru se imări. Turcia pierdu pe lingă Dobrogea 
și o parte din Armenia. Pacea definitivă cu Turcia 
se încheie ja 8 Pebruarie, 1879. o 

Turcia declină şi ca putere mare şi ca finanţe tot 
mai rău, agonia omului boinav este începută.. Gre- 
ia ia aproape întreaga Tesalie şi provincia epiroti- 
că Arta. Montenegru ia din Albania portul Dulcigno 
în marea Adriatică, ba chiar, în 1882 englezii ocu- 
pară milităreşte Egiptul, Tunisul fu luat de Franţa. 
În 1885 prinţul Alexandru de Battenberg al Bulga- 
riei încorporă Rumelia de răsărit. In 1897 Grecia 
declară război Turciei, îură însă învinși de turcii la 
Domacos, Turcia se mulţumi cu o despăgubire de 
războiu de 75 milioane de iranci. 

In fine, în anul acesta Turcia mai perdu Cirenai-. 
ca-Barca şi Tripolisul și are de suportat resbelul 
și consecințele lui dezastroase a coaliţiunei balca- 
nice, Bulgaria, Sirbia, Grecia şi Muntenegru. 

Ce drum a îăcut Turcia dela apogeul ei din 1699 
până la aproape complecta ei decădere din anul 
acesta ? 

Ce a inai rămas din teribila Turcie, ajunsă de 
două ori sub zidurile Vienei si ce mai este Turcia asist 

ge de astăzi 7
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Turcia dispare din Europa şi din imensa pată ro- 
şie care se răspindise odinioară asupra Europei, A- | 
siei, Arabiei şi. Africei, nu a mai rămas decit o mi- 
că fâşâie în Europa şi niste resturi în celelaite con- 
tinente. | . 
Populaţiunea Turciei—înaintee de resbel-—în Eu-. 

opa număra 6.142.340 suilete, din aceştia numai un 
inilion osimanlii. In Asia, Turcia mai are o populaţie 
de 16.898.700 sutlete din cari nici jumătate nu sînt 
osmaniii. i 

Turcia Europei cuprinde 169.000 kim. cu 35 locui- 
tori pe km. Locuitorii ei se împart în 1.250.000 alba- 
vezi, 1.000.000 români, 1.000.000 greci, 2 milioane 
bulgari, sîrbi şi alte naţionalităţi şi un milion os- 
manlii, 

Aceasta era starea Turciei inainte de începerea 
resbelului actual. Din toată măreţia de odinioar nu a mai rămas în Europa, Asia şi Atrica decît 23 de milioane de locuitori supuşi Turciei, împrăştiaţi 
pe un teritoriu de aproape 3.170.000 km, adică 8 lo- cuitori pe km, şi din aceştia un milion osmaniii în Europa şi aproape 9 milioane în. restul posesiunilor 
rămase Turciei pe celelalte 3 milioane de kilometri 
pătrați. ! 

Bulgaria 

Să ne aruncăm o privire şi asupra inimicilor Tur- 
ciei, din cari cel mai important este Puigaria. 
Poposul bulgar este de origină finică-ura!-altaică, 

are aceeaşi origine ca şi turcii, tătarii, maghiarii, 
monzolii, tunguzii, coreanii şi japonezii. 

In secolul al S-lea, părăsind ţinuturile lor deia Volga, străbătură pînă în Moesia, pustiiră apoi Fra- cia şi unindu-se cu Hunii Pontului ameninţară chiar 
Constantinopolul.
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Numai pe la anul 680 ei tormară statul bulgarilor 
deta Dunăre. Aici se amestecară cu slavii cărora le 
adoptară. şi limba şi creştinismul la anul 864. 

Fiul, chanului. bulgar Boris, Siinion, asedie de 
două ori Constantinopolul şi cuceri partea cea mai 
mare a peninsulei baicanice, luând: numele de ţar al 
bulgarilor şi grecilor. nume păstrat până la cuceri- 
rea Bulgariei de către turci, , | 

Simion instală şi patriarhatul bulgar, independent 
d2 cel din Constantinopol. ! 

Imperiul bulgar se compunea din Tracia, Mace- 
donia, "Tesalia, Epir şi Albania; sirbii şi bizantinii le 
plăteau tribut. In anul 927 muri; Simion şi imperiul 
bulgar decăzu ioarte iute. 

Incă odată încercă ţarul Samuil, care avea reşe- 
dinţa la Ochrida, să reconstitue imperiul bulgar,. 
fu însă învins de împăratul Bizanțului, Basilios II. 
La.1018, căzu, la asediarea oraşului Durazzo, ţarul” 
bulgar loan Wladislaw. Împăratul Basilios fini res- 
belul, care durase 40 de ani, cu complezia supu- 
nere a bulgarilor. 

In:1186, îraţii- Petre şi Asîn refac, pentru a treia 
oară, imperiul bulgar, cu reşedinţa Țarilor la Târ- 
nova, între Balcani şi Dunăre; Ţarul Asîn II reciş- 
tiză aproape tot imperiul lui Simion, ia Albania şi 
cu ca accesul la marea Adriatică. 

In urmă, imperiul bulgar pierdu partea de sud 
care fu cucerită de bizantini, iar partea de vest, îm- 
preună cu Macedonia pînă la Saionic. îu cucerită de 
Țarul Ştefan Duşan al sîrbilor. . 

Cind Turcii intrară în Europa, imperiul bulgar . 
se mai compunea din linia dela Dunăre pînă la Ro- 
dope în care intra şi Filipopolul şi din linia dela 
marea Neagră până la Kostendil. 

Cel din urmă țar de Tîrnovă, loan Sisman Îl. se 
supuse, la 1366: sultanului Murad L,plătindu-i tribut. 
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După bătălia dela Kosova, în care Bajazed bătu, 
în 1289, pe sîrbi, pierdu şi Bulgaria iiinţa ei şi, în 
1393, Târnova îu cucerită de turci, iar, după bătălia 
dela Nicopoli 1396, cucerirea întregei Bulgarii, de 
către turci, deveni complectă. 
Urmează zile negre pentru Bulgaria. 
Mulţi bulgari trecură la islamism, între ei familiile 

cele mai bune, aşa numiții Pomaci. Biserica tor 
creştină trecu iarăşi la Patriarhul Constantinopolu- 
lui. Grecii înlocuiră toate cărţile vechi bulgare cu 
cărţi şi cu slujbă grecească. 

In 1835, bulgarii din Odessa întemeiară şcoala 
bulgară dela Gabrova. La 1559 bulgarii căuţară a 
se scăpa de greci, amenințând cu trecerea la catoli- 
cism. La 1872 un îirman turcesc le institue Exar- 
hatul bulgar. . 

În anul 1875 începe răscoala în Bosnia şi Serbia, 
în 1977 se răsculară şi câteva localităţi bulgare, dar 
iură repede înăbuşite în sânge de turci. 

In luna lui Mai, turcii prădară 58 de localităţi 
bulgărești și masacrară 12 mii de bulgari. 

După resbeiul din 77—78 congresul dela Berlin 
înființă principatul tributar Bulgaria. 

In 1879 prinţul Dondukow-Korsakow deschise cea 
dintâi adunare naţională bulgară la Târnova. 

Astiel se reîniiinţă statul bulgar după 485 de ani 
de stăpânire turcească. 

La 29 Aprilie, 1879, prinţul Alexandru Battenberg 
îu ales Sub numele de Alexandru I. Prinţ al Bul- 
gariei. „ 

In 1885, Alexandru Î, proclamă unirea Bulgariei 
"cu Rumelia de ost; Sirbia geloasă, cere şi ea Sirbia- 
Veche, de aci se naşte reshelu! sîrbo-bulgar cu vic- 
toriile bulgare dela Slivniţa: şi Pirot. Numai inter- 
venţiunea austriacă opri avântul trupelor bulgare, 
încheindu-se pacea dela Bucureşti, fără cedare de 
teritoriu și îără despăgubiri de resbe! pentru Ser- 
ia.



19 

- Dar independenţa arătată, îaţă de Rusia, de pria- 
țul Alexandru, aduse Bulgaria în disgraţia Rusiei. 
EI] fu detronat şi abdică la 7 Septembrie 1886, pără- 
sind Bulgaria. 

La 7 Iulie, 1887, Sobrania alesc pe prinţul Ferdi- 
nand de Coburg. impăcarea cu ţarul Rusiei avu loc 
numai în 19896, cu ocaziunea primirei ţarului de a 
îi naşul Prințului moştenitor bulgar, Boris, care, 
deşi născut în 1895, şi botezat în religiunea catolică, 
iu botezat din nou, după dorinţa ţarului, şi trecut la 
religiunea ortodoxă. 
„La 5 Octombrie 1908, Bulgaria şi Rumelia de ost 
înră declarate regat, eşind de sub suzeranitatea 
Turciei, 

Populaţiunea Bulgariei era în 1910 de 4.329.108 

locuitori din care 2.085.771 iemei şi arăta o creşte- 
re anuală constantă de 2 la sută. Întinder-a este 

de 96.345 kilometri pătraţi. Din populaţiune sunt 

31 la sută bulgari şi 12 la sută turci, restul de 7 la 

sută alte naţionalităţi din cari 2.2 la sută români şi 
17 la sută greci. 
Bulgarii au astăzi 16 la sută analfabeți, Turcii 

93 la sută. 

Sirbia 

-Sirbii sînt un popor slav, de acesaşi vrigine cit 

slavii dela sud, cu Croaţii, cu Montensgrinii, Herze- 

ovinii, Bosniacii, Dauhnaţienii, Slavonii şi cu Raitii, 

adică Sirbii austriaci. 
După ce avarii pustiiră Moesia, ţara îu ocupată. 

ia 638, de poporul slav al Sirbilor. Sirbii recunoscu- 
-ră supremaţia împăraţilor romani de ost şi se creş- 

iinizară în secolul al 8-lea. - 
Din anul 870, Bulgarii stăpâniră, în mai multe 

rânduri, Sîrbia ostică, până în anul 1043, în care



Jupanui Ştefan Dobroslav-Boistlav câştigă idepen- 
denţa Siîrbiei şi supuse şi pe toți ceilalți Jupani. Fiut 
său. Mihai, îşi luă titlul de crai al Sirbiei, fiind. re- 
cunoscut şi de Papa Gregorie VII. 

O dinastie nouă se înființă în Sirbia, în 1165, ace- 
ea.a Nemjanizilor, cu Steian I Nemania şi cu re- 
şedinţa în Raşa, Novibazarul de astăzi. 

În anui 1331, se urcă pe tron cel mai mare dom- 
nitor al Sirbilor, Stefan. Duşan, care subiugă şi sţă- 
pâneşte Macedonia, Albania, Tesalia, Epirut şi Bul- 
garia. 

In 1346 el ia titlul de împărat-tar al Sîrbilor. Fiuţ 
său. Şteian Uroş, perdu Bănatul, Machovu şi Her. 
zegovina, iar, în 1389, cneazul Lazăr, perdu, pe pla- 
toul dela Pristina, bătălia dela Kosovo, şi viaţa sa: 
contra sultanului Murad. 

Bajazed împarte Sirbia în două. O parte o dete 
lui Ştefan, îiul lui Lazăr şi o parte |ui Wuk-Branco- 
vici, făcându-i pe amândoi iributarii săi şi obligân-. 
du-i a-i da şi oştire. 

Nepotul lui Wuk-Brancovici, George, închee la 
1427 o alianță cu ungurii, fu însă isgonit de Murad 
II şi nu-şi căpătă ţara decât după victoria lui loar 
Huniade, prin pacea dela Segedin, 1444, 

In 1459 Mohamed II supuse din nou Sirbia. Cea 
mai mare parte din îamiliile de căpetenie fură mă- 
celărite, o altă parte, 200.000 oameni fură duşi în 
sclavie. Sirbia deveni provincie turcească. — 

Pacea dela Pasarovitz, din 1718, aduse Austriei 
provinciile turceşti Sîrbia, Bănatul şi Bosnia. Do- 
minaţiunea austriacă în însă mai rea decât cea, 
turcească. Siîrbii căutară iarăşi să se alipească de. 
turci, cari, drept recunoştinţă, îi dete.pe mâna lani- cerilor ca să-i masacreze. 

Sirbii se răscuiară în. 1804 contra turcilor, în ca- pu! lor era. George Petrovici, numit Cierni George (Cara George). Succesele lor îiericite îicu posibilă,
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in 1804, luarea cu asajt a Belgradului și izzonireea . 
ianicerilor. 

Mai târziu Sirbii cer aiutorui Austrici contra tur- 
cilor. Austria geloasă de întărirea Serbiei, refuză a: 
cest ajutor. Atunci Sirbii se adresează Rusiei, care 
1e promite concursul. Da 

Sirbii înving pe turci în 1809 şi 1810 şi închee ia 
1812 pacea dela Bucureşti, care, cu toate succesele, 
fe e defavorabilă. Sirbia este obligată să plătească 
tribut şi să. predea turcilor iortărețele sale cu arme 
şi proviziuni; ea mai este obligată să reprirmească 
pe turcii goniţi şi să le restituiască averile luate. 

In 1813 trei armate turceştii năpădesc Siîrbia, sfă- 
râmă forţele rămase lui Carageorge, care scapă cu 
fuga în Austria. Toate acestea sînt jocul Austriei. 
“La 1815, Sîrbii reîncep lupta sub conducerea lui 

“Milos Obrenovici cari bate pe turci în şesuli dela: 
Maciava şi asigură astiel independenţa Siîrbiei. 

La 1817 Carageorge, reîntors în patrie, moare de 
mâna asasinilor; Miloş Obrenovici este proclamat 
prinţ ereditar al Serbiei şi este recunoscut şi de 
turci. 

“Tratatul dela Akerman, 1826, şi pacea dela Adria- 
nopol, asigură Siîrbiei alegere liberă a căpeteniilor, 
magistratura independentă, libera administraţiune 
internă, incasarea proprie de dări şi hotărăşte suma 
tributului, 

In 1842 Miloş Obrenovici, voind să pue o dare a- 
supra ghindei de îngrăşat porcii, este gonit de par- 
tidul naţional sîrbesc şi fuge în Austria; în 'locul 
ini se alege fiul !ui Karageorge, prinţul Alexandru. 
Karageorgevici. 

Tendinţa prea pronunţată a acestuia către Aus- 
tria produce mari nemulțumiri în Sirbia. 

Interesele austriace erau opuse celor .sirbeşti, 
Skupştina din 23 Decembrie, 1858, îi ceru abdicarea 
și -alese în locul lui, pentru a doua vară, pe octo- 
zenarul Miloș Obrenovici. In 1860, moare bătrânul
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Milos şi are de succesor pe îiul său Mihai Obre- 
novici. Cu toată opunerea austro-turcească, Miha: 
Obrenovici organizează miliția țărei şi cere com- 
plecta independență. In adevăr, prin  Protocolui 
dela 4 Septembrie 1862, turcii părăsiră toate forţă- 
reţile sîrbești, cu excepțiunea Beigradului. Şabacu-- 
lui şi Smederewo. In 15867 ei părăsiră şi toate cele-- 
alte fortărețe şi apoi întreg teritoriul sirbesc. | 

Cu toate aceste succese ale lui Mihai Obrenovici.. 
el căzu victima unei conjurațiuni sîrbeşti, fiind a- 
sasinat în lunie 1868, pe cind se plimba în parcu: 
dela Topcider. | | 

Se urcă :pe tron cel din urmă Obrenovici, Mila: 
Obrenovici, care nu avea decit virsia de 14 ani; et 
fu declarat major în anul 1872. 

Cu ajutorul ruşilor, cari trimit Sirbilor, pe gene- 
ralul Cernaieii cu voluntari, arme, muniţiuni şi bani, 
Siîrbia declară, la 17 lulie, 1876 războiu turcitor. 

Dezastrul sîrbilor la Alexinatz, termină repede a-. 
cest războiu. Rusia împiedecă ocuparea Sirbici şi 
restabileşte statul quo ante. 

În 1877 începe războiul între Turcia şi Rusia. Sir- 
bia stă în espectativă pînă ce trupele turceşti sunt: 
înfrânte de armatele româno-ruse ia Plevna, numai 
atunci pornesc şi trupele sîrbeşti în contra turcilor: 
învinşi şi ocup, la 11 Ianuarie, 1878, Nişul. 

Cu toate acestea pacea dela Berlin le dă ţinturite. 
dela Niș, Pirot şi Lescovac. E 

Austria ocupă şi ea ţinuturile sirbeşti: Bosnia si 
Herzegovina. 

Această atitudine a Austriei au atras simpatiiie 
sîrbeşti spre Rusia. Austria nu a căutat decât, ca în 
totdeauna, interesul său. călcând cele mai sfinte. 
drepturi ale popoarelor, până ia cea mai crasă in- 
gratitudine. Marele lor cancelar Metternich, a ex- 
clamat în 1853: „Die Weld wird_ueber unsere-oes- 
terreichische-Undankbarkeit staunen“, nu în zadar. 
este ereditar proverbul „Alii bellum gerunt tu, felix. -



Austria, nube“ de cînd cu măritişul prinţului loan 

de Austria, care nu avea decit 8 ani, cu Margareta 

Mauttaş, care, deşi era aproape femee în.vârstă, dar 

era singura moştenitoarea a ducelui Heinrich de 

Carinthia şi de Tirol, însurătoarea aduse ca zestre 

Austriei Carintia şi Tirolul. 

Ministrul Risiici, încrezător în serviciile aduse de 

Rusia şi temător de perfidia constantă a Austriei, 

a fost iorțat să demisioneze în 1880. ! 

Piroşanătz făcu pe placul Austriei, cedând la toa- 

te pretenţiunile ei zise economice. ” 

In 1882, austrofilul Milan se încoronă rege al Siîr- 

biei. 

Tot după îndemnul Auștriei, care doreea o Sirbie 

slabă şi la discreţia ei, Sirbia declară. în 1885, res- 

bel Bulgariei, îu însă bătută la Slivniţa şi la Pirot. 

Atunci Austria, speriată că iavorita şi supusa sa 

Sirbie să nu îie sfărâmată de bulgari, iar aceşția să 

nu-i devie periculoși, după ce şi-a ajuns scopul slă- 

bind pe Sirbia, a făcut pe marea protectoare, trimi- 

țând pe ministrul ei din Belgrad, Kevenhiiller. să 

oprească marșul triumfal al bulgarilor spre -Bel- 

grad şi—restabilind statul quo-ante. (A se vedea la 

istoria Bulgariei) ca şi cînd nu sar ii întîmplat ni- 

mic. ! 

larăşi se opune tendinţelor austriace ministerul 

Orusici. Milan petrecea în chefuri mai mult la Pesta 

Paris şi la Viena, dar Grusici trebui să plece în 1588 

şi să vie Cristici—favoritul. lui Mian ş al Austriei, 

Certurile între austroiilul Milan şi rusofila sa S0- 

ție, născută Ceciko, fac pe Milan să abdice, la 6 

Martie 1889, în iavoarea fiului său Alexandru, care 

-nu avea decât 13 ani. 

“Se numesc regenţi Ristici, Protici şi Belimarco- 

vici. 
Urmează necontenite certuri de politică internă. 

Alexandru chiamă, în 1894, pe tată! său, care petre- 

cea de rîndul acesta la Paris, să-i vie în ajutor: A--
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cesta îi dă din nou pe austrofilul Cristici, ca minis- 
tru preşedinte, 

In 1898 Milan primeşte comanda supremă a ar- 
inatei sîrbe. Ministrul. Rusiei, Şadowsky, supărat, 
părăsi. Belgradul. In urma unui atentat neisbutit în 
contra lui Milan se proclamă în Sirbia, starea de 
asediu şi începu:o eră de persecuţiuni sălbatice, de 
condamnări ja moarte, ocnă pe viaţă, etc. etc. Sta- 
rea de asediu dură până la | Octombrie, 1899. 

Apoi începură certurile de familie între tată şi fiu. 
Regele Alexandru se însură cu curtezana Draga 
Maşin. Milan părăsi scârbit Sirbia şi muri la 1! 
Februarie 1901, în străinătate. 

In 7 Aprilie 1903, Alexandru suspendă Constitu- 
ţia şi dizolvă Scupştina. Lucrurile mergeau din ce 
în ce mai rău când, la 11 Iunie 1903, o conjurație 
militară puse capăt acestei stări prin asasinarea 
celui din urmă Obrenovici, a soţiei sale Draga şi a 
o mulţime de alţi partizani ai lor. 

La 25 lunie veni pe tron regele Petre | Cara- 
gheorghevici. 

In 1906 Sirbia, obţinînd un împrumut important, 
încheiă un contract cu casa îranceză Schneider- 
Creuzot pentru îurnizarea de tunuri cu tragere re- pede, din această cauză avu iarăşi de suportat su părarea Austriei, care, şi ea, făcuse oierta tunurilor 
sale neapte serviciului şi care mai era Subărată pe 
Sirbia că aceasta îndrăznise să trateze o _ uniune vamală sirbo-bulgară fără să ţie seama de ea. Auis- 
tria ameninţă Serbia cu represalii. 

Aceasta este dragostea Austriei. Represaliile şi nerespectarea angaiamentului către ce] MIC, sau prostirea şi păcăleala celui mic. 
Negreşit că amărăciunea în contra Austro-Unga- 

riei a crescut în Sirbia prin anexarea teritoriului sârbesc Bosnia şi Herzegovina, cedate de Turcia— cum odinioară Austria ne-a înghițit si Bueovina noastră. - |
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In 1909 interveni din nou Rusia în favoarea Ser- 
'biei-—puterile căutară să o împace cu amica Aus- 

+ria. Ca să înceteze starea ei de învinuire uima să 

-aibă loc o conferinţă a puterilor care să reguleze 

raporturile dintre Ausiria şi Serbia, iar până atunci 

Serbia să recunoască raptul Austriei ca un îait 

acompli. Această propunere a Engiiterei s'a numit 

“formula britanică“. Sirbia acceptă, dar conferitța 

promisă şi aşteptată nu s'a ţinut nici până astăzi. 

In anul 1910 se închee în îine convenţiunea co- 

mercială cu Austro-Ungaria. Războiul de tarife du- 

rase :imult timp şi făcuse ca exportul austro-ungar 

în Sîrbia, să scadă dela 40 milioane la 17 milioane 

de coroane. 
incăpăţânarea şi răutatea, mai cu seamă ungu- 

-rească, produse, pentru Austro-Ungaria, acelaş e- 

iect economic dezasiros ca şi războiul tarifar cu 

poi. De rest, Austro-Ungaria nu îşi ține angaia- 

:mentele sale decât dacă îi convine şi socotește că, 

-Dartea cealaltă comite o neonestitate dacă o ar 

imita. 
Sirbia are o populaţiune de: 2.853.659 suilete pe o 

întindere de 48.000 km. 

Muntenegru 

Muitenegrenii sunt sârbi şi vorbesc cea mai 'cu- 

rată limbă sîrbească. 

In secolul a] t4-lea Muntenegrul se numea prin- 

cipatul Zeta şi făcea :parte din Sirbia mare, până la 

14389, când iu -cucerit de turci şi când, o parte din 

Sîrbi, refugiindu-se în pădurile negre şi inaccesibile, 

continuară necontenite lupte contra turcilor. 

n 1435, Cernoievici, voevodul acestor sîrbi, în- 

hejă chiar aliânţă cu venețienii în contra turcilor,
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tot el creă  cele_ două porturi nmiienegrene ja 
coastele mărei Adriatice. . 

In 1485 se clădi mânăstirea Cetinge care deveni 
şi capitala Muntenegrului, 

Dela 1516 domnul Muntenegrului este Vlădica: 
tărei. Din cauza turcilor, multe familii mai însem-. 
nate trecură la Islamism. Acestei stări de lucruri î: 
puse capăt Vlădica Danilo Petrovici în anul 1696. 

Vlădica Danilo, luând guvernarea, iăcu să se a- 
lunge şi omoare toţi turcii din Muntenegru şi închee 
tratate cu ruşii şi cu venețienii, ” 

Vlădicatul Muntenegrului îu astiel recunoscut ; 
dinastia deveni ereditară, iar vlădichii i se alătura 
și. un fel de guvernator civil. i 

In 1791, după îndemnu! Austriei, Muntenegrul lu 
armele contra Turciei, 50.000 de turci fură trimişi 
în contra lor. Caterina II, împărăteasa Rusiei, în- 
cheiă, în anul 1786, o alianţă cu Iosef al II-lea, îm- 
păratul Austriei, şi în anul 1788 începură amândo; 
războiul contra Turciei. 

Austriacii luară Şotinul, fură însă bătuţi de ture; 
la Belgrad ; Abdul Hamid I muri în 1789, succeso-. 
rul său, Selim III, îu bătut de ruşi, sub Suvarov, la 

* Focşani, Martineşti şi Râmnicul Sărat, 
Artileria turcească, atunci ca şi astăzi, nu puteea 

învăța mânuirea tunuritor noui, cu toate sforţările 
învățătorului lor german, baronul von Toti. Ca şi 
turcii de astăzi, cu toate sforțările generalului vor 
der Goltz şi a tunurilor Krupp, artileriştii turci au 
rămas înaintea tunurilor noui tot ca Vitelul le 
poarta nouă. 

Austriacii, după moartea lui Iosef II, sub fratele 
său Leopold, se separară de ruşi, ritpînd, chiar în 
timpul războiului, alianţa cu ruşii, Ei încheiară pa- cea cu turcii, la 4 August, 1804, la Şiştov : de 
Muntenegreni, pe cari ei îi băgaseră în foc. n 
îşi mai aduseră aminte că există, proverbială, ere- ditară, recunoştinta austriacă, neagra ingratitudine.
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Situaţiunea generală a Europei de atunci, răz- 

boiul cu Franţa, împărțirea Poloniei, iorţară şi pe 

țarina Caterina ÎI să renunţe şi să amâne, pentru 

mai târziu, hotărât, de atunci sunt 120 de ani tre- 

cuţi, împărțire a Turciei. Rusia voia reconstituirea 

imperiului bizantin sub ea. 
In 1812, Vlădica Muntenegrului, Petru Petrovici. 

cuceri Boca di Cataro, în urmă muntenegrenii fură 

bătuţi de a!banezi-latini, cari le luară Vranina şi 

Lesendra şi cu acestea şi pescuitul în lacul Scutari. 

In 1852 încetă episcopatul domnitor în. Munate- 

negru, Danilo 1 Petrovici Nieguş luă titlul de print 

laic al Muntenegrului. 

Din 1852 până la 1854 timpul războiului din Cri- 

reeea, Muntenegrul purtă războiu necurmat contra 

Tarciei. În 1860 prinţul Danilo moare asasinat, iar 

pe tron se urcă urmaşul săi, Nicolae | Petrovici. 

In 1862 turcii bat la Ostrog pe muntenegreni si 

le ocupă capitala lor Cetinge. 
In 1876, deodată cu Serbia, muntenegrenii reîncep 

războiul contra Turciei, repurtând diierite victorii. 

Cu intervenţia Rusiei se termină şi acest războiu 

- pentru ca el să reînceapă din nou în Iunie 1877. 

Turcii fiind forţaţi să îşi îndrepte trupele contra 

Rusiei, prinţul Nicolae ocupă Nisici, Spizza și Ano 

tivari. 
Tratatul dela Berlin, din 1878, recunoaşte indepen- 

dența Muntenegrului şi-i acordă o mărire de teritor 

de 5100 km. În 1880 Muntenezrul ia şi portul Dul- 

cigno. 
În 1896 Muntenegrul serbează jubileul de 200 de 

ani al existenţei sale ca stat. 
In anul 1902 Muntenegrul supără rău Austria. 

Cauza? Câteva sutimi de mii de mărci pe. cari le 

întrebuinţase directorul poştei muntenegrene Pen- 

tru trebuinți personale şi în urma unei porunci Su- 

verane. Aceşti bani aparţineau Austriei din raportu- 

rile sale poştale cu Muntenegrul. erau bani postali



austriaci, Austria vrtui aceasta o curată hoţie şi a- menință Muntenegrul, rupând relăţitinile cu e]. 'Şi aici veni salvatorul Muntenegrului. 
“Țarul Rusiei tritnese 'în “Muntenegru -pe colonelul Sumarakov să 'vadă ce este şi dădu prințului de Muntenegru suma dispărută din casa poştală. 
"Nichita merse în persoană la Petersburg să imul- Înmească ţarului pentru acest dar. Dar de câte ori caseta țarului nu a venit în ajutorul acestui fa- vorit al său? 
“In Muntenegru finanţele statului Şi cu ale prin- țului intrau în acelaş buzunar, numai dela '1902 ele: se separară, fiecare cu al său, 
“Ba chiar, mai mult, în anul 1905 Muntenegru de- veni şi stat corstituţiona] cu un ministru prezidenţ. "Popuiațiunea Muntenegrului este de 250.000 1o- cuitori din cari 14.000 turci Si 12.500 catolici. 

Grecia 

"Deşi Grecia este departe de hoi aşa că contactul Bosiru direct cu ea ne lipseşte, dar grecii au âvut 1âtdeauna o deosebită afecțiune pentru âvuţiile ţă- rei româneşti pe cari au căutat a şi le însuşi pe ţoa- te căile. Căile religioase, călugării greci deveniseră stăpâni pe cea mai mare parte a moșiilor ţărei, ru- sine de care ne scăpă Cuza şi Cogâlniceanu, căile culturale, precii, prin biserica lor eliminară limba strămoşească, cărţile şi şcolile româneşti, căile e- “Conotmice, ei ne luau ţara în virtutea pungilor “de bani date la Constantinopol cum s'ar arenda 0 1no- şie oarecare, impilând poporul român, faţă de care avea rolul de lipitori. Toate căile de. impilare au fost ja dispozițiunea grecilor, ei au abuzat cu vârf şi în-
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desaţ de toate şi apoi, grecii sunt în peninsula bal= 

canică. 
Istoria veche a helenilor din Grecia este întune- 

cată, ei ar fi urmaşii pelasgilor, cari ar îi fost de 

aproape înrudiți cu fenicienii şi cu îrigienii. 

“ Populaţiunea feniciană forma o ramură a unei 

grupări de popor semitic, deci după cercetările lui 

Răth, Kiepert şi alţii, heleni ar îi de origină semită.. 

Fi sunt veniți din Asia mică în Epir unde gă- 

siră pe traci cu cari intrară în luptă. 

Caracterul poporului elin nu s'au deezvoltat egal. 

In Epir, Acarnania, Etolia şi Locris ei se ameste.- 

cară cu barbarii. Erau şi diferenţe mari între Bootţii 

şi Atenieni, între Dorii şi lonieni. _ 

“ Wachsmuth, în istoria helenilor antici, îi descrie 

astiel: Gălăgioşi, ianiaroni, certându-se mereu ÎN. 

tre ei şi formând o mulţime de state mici, în veş= 

nică luptă, 
Modestia şi resemnarea nu erau virtuţi eline. 

Insultele. cele mai grave nu îe turbura concepţiu - 

“nea lor de onoare. _ 

Helenul. plânge. iute. e ioarte simţitor. la durere, 

stoicismul nu il arattă decât Spartiatul. 

Helenul este omui de plăceri, nici o plăcere nu o 

lasă negustată şi abuzează -de toate ; în contactul. 

cu femeile ei sunt lipsiți de orice delicateţă, de res-. 

peci şi de. orice onoare. 

Expresiunile helenilor, ta adresa femeilor, sunt 

brutale, sunt ordinare, şi, ce e mai rău, ei se iubesc 

între ei şi simt o plăcere deosebită pentru apucătu- 

rile perverse şi în contra naturei. 

Poita de câștig, :rapacitatea, indivia josnică, ura 

şi cruzimea bestială este caracterul elzn. Urmând. 

certe. în anul 355 a. c. Phocienii furară bogăţiile. 

strânse la Delii si începură războiu cu gretii din 

Tesalia ; tesalienii. chemară în ajutor pe: regele Fi- 

Jip al Macedoniti, care şi intră, cu macedonenii săi 

traci, în Grecia.
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Filip bătu pe Phoci. Apoi cer Tebanii ajutorul lui Filip. Filip bate la 2 August 338, la Cheronea şi proclamă autonomia tuturor statelor din Elada, cari Yecunosc suveranitatea sa. Această ruşine, Elada să fie Supusă unor: barbari <ari nu erau elini, imacedonenilor, făcu pe elini să se tăscoale spre a scutura jugul macedonenilor, linii profitară de Moartea regelui Filip și se *ăsculară. Urmașul Jui Filip, fiul său Alexandru cel imare, îi nimici şi le dărâmă Teba la 335. „Din nou căutară elinii să se răscoale la moartea lui Alexandru 323, dar fură iar nimiciţi complect de macedonenii, ja Kranon 322, macedonenii Ocupa- Tă Atena. . 
| Aşa se termină cu Elada care intră în sclavia şi în disprețul macedonenilor. . Regele Antigon Dozon âl Macedoniei bate pe Spartani conduși de Cleomene la Silesia în 22]. La 193 romanul Flamimiu qă libertatea elenilor. Ei însă trădează pe romani, încheiînd un pact secret cu Antioch, regele Siriei, sunt însă bătuţi de romani la Termopile, Și certurile Şi bătăile între €i urmează. 

. Din nou sunt însă bătuţi, în 146, la Scarteia de Metellus şi la Leucopetra de L, Mumius, iar Sena- iul roman, ca să termine cu acești cârcotaşi, decide dărâmarea Corintului Şi încorporarea Fladei, Elada încetează de a mai îi şi devine provincia romană Achaia, 
Cesar reclădeşte Corintul, August clădeşte Ni. copolis. 

| - Cu toate aceste, scrie Strabon, Grecia decade, parte mare din ea rămâne sărăcită şi pustiită, oraşe ca 'Ţeba şi Mezgalopolis sânt ruine. În zadar se încearcă împărații Traian şi Hadrian, Să aridice starea de decadenţă a grecilor, . Spiritul celor antici murise iar cei noi nu mai erau
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decât nişte urmaşi degeneraţi prin inerție şi prin 

desfrâul cel mai decăzut al simțurilor animale. 

Iruperea barbarilor de Nord, se poate zice că des- 

zinţa şi ultima licărire din elenii cei vechi din cari 

au au mai rămas nici urmă. 

Negreşit că, contactul Romanilor cu Grecii a fost 

îunest romanilor, | 
„Civis romanus sum“. se moleşise şi îşi însuşise 

inxul şi desfrâul grecesc, în orgii de bacante şi de 

bacanale. Decadenţa imperiului roman este în mare 

parte datorită acestei culturi greceşti corupte şi 

nefaste. | " - 

In secolul al II-lea Grecia fu pustiită de Goţii 

conduşi de Alarich, Alarich ocupă Petoponezul, 

distruse Corintul, Argos, Sparta şi Olimpia. 

In secolul al VI-lea, Bulgarii şi Slavii ocupară ți- 

nuturile Greciei pustiind împreună cu Huani Pontului 

Tracia, tot aşa şi în secolul al X-lea. 

Creştinizarea grecilor rămaşi, se făcu foarte în- 

cet şi ținu până târziu, în secolul al IX-lea. 

Normanii devastară în 'secolul al XIl-iea Teba şi 

Corintul. 
In anul 1204 Marcgratul Bonifaciu de Moniterat 

luă Teba, Atena şi Euboea. 

“Cavalerul Otto Delaroche intemeiă un ducat în 

Atena, ducat pe care urmaşii săi îl cedară, în anul 

1326, Siciliei. In 1386 Atena îu cucerită de ilorenti- 

nul Nerio Acciajuroli, de aci, trecând, cârid sub Ve- 

neţiani, când sub Turci, când sub domnia unor îa- 

inilii franceze, până la anul 1446 când, Murad II-lea 

şi mai târziu, 1458—1401, Mahomed II, cuceri 

Peloponezul şi Beoţia omorând pe cel din urmă 

duce din casa Acciajuoli şi ocupând şi Atena. . 

“Turcii inară venețienilor, una după alta. toate po- 

sesiunile şi insulele din marea egeică. 

Ii 1573 venețienii nu mai stăpâneau decât insula 

Creta, insulele Jonice şi câteva îorturi pe coastele 

Albaniei, restul era cucerit de turci. 

Din anul 1503 Grecia este provincie turcească şi
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este împărțită în Sandiacuri, cu câte un Beglerbeg.. La 1669 turcii iau venețienilor şi Creta. Grecia devine pașalic şi este subordonată valiului Rume- liei. 
Incă din timpul lui Petru cel mare Grecii așteptau salvarea lor dela ortodoxa Rusie. 
Caterina II trimete în ajutorul lor îlota rusească care debarcă, în anul 1770, la Vitylo în Peloponez. Grecii se răscoală în Misolonghi și în insule, sint" însă: masacrați de bandele de albanezi cari urau pe Greci, După pacea dela Cuciuc-Cainargi, 1774, Ru- sia abandonă cauza creştinilor greci, - 
In anul 1798 Grecii înființară, în Ospitaliera ţară româneasca şi chiar în Bucureşti, o societate: se- cretă Heteria, în scop de a elibera Grecia. Iniţiato-. rul, poetul grec: Rigas, de origină român macedo- ncan, este predat de Austria Turcilor, cari îl Şi exe- cută, împreună cu tovarășii săi, în anu] 1798 ja Belgrad. 
La 1821 societăţile greceşti, ale Heteriei, în cap: cu eiorul general al Heteriei Alexandru Ypsilanţis, care să dedea drepi susținut de Rusia, proclamă, îa.. 7 Martie 1821, în Moldova, răscoala generală a gra- cilor contra turcilor. 
Cum am văzut, stat grecesc nu mai exista cu sute de ani înaintea lui Christos. 
Grecii căutau să atragă şi pe români, în răş- coala lor. Neîncrederea Toinânilor, în vorba: gre ceşii, era mai mult decât justificată. Nu pângărise- tă grecii exploatatori, negustori, sute de ani, ca: nişte lipitori, corpul țărei ? 
Grecii se arăt prin cruzimi sălbatice, ei avură chiar tristul curaj să asasineze, prin trădare, pe Slugerul român Tudor Vladimirescu. în țara lui. Era o ură de moarte între Greci şi Români, cum si astăzi, aceiaş ură o au albanezii, cari consideră . pe greci de inimicul cel-'mai periid şi periculos Tai sei albaneze.
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Ipsilante strânse o bandă de 2000 de palicari, com- 
pusă din covrigari şi plăointari, dar toţi căpitani, şi 
veni ia Bucureşti. 

Țarul Alexandru | le neagă or ce concurs pro- 
mis, grecii sânt stărâmaţi de turci, la Drăgăşani, în 
19 Iunie 1821. , 

[spsilante scăpă cu îuga în Austria. 
Mişcarea !ui Ipsilinte, pornită din Moldova, avu * 

răsunet și în Grecia. Grecii comiseră contra turcilor 

cruzimi neauzite ucizând peste 15.000 de turci. 
Turcii răspunseră la îe!, ucizând şi ei pe Grecii 

cari îi prindeau şi spânzurând, la Constantinopol, 
chiar pe patriarchul grecesc Gregorios, de poarta 
catedralei greceşti. 

Grecia se răsculase, Marcu Bociari ocupă mun- 
ţii Epirului şi declară independență. 7 
Adunarea naţională grecească declară şi ea la 

1 Januarie 1822 independenţa Greciei şi Constituţia 
statului organic dela FEpidaurus, iar Mavrocordat 

îu ales preşedinte. 
În Aprilie 1822 flota turcă apăru înaintea insulei 

Chios pe care o ocupă, omorând 23.000 de barbaţi 
și ducând în sclavie 47.000 de femei și copii, 

De amândouă păriile sau luptat cu furie şi cu 
norocul schimbător. In genere asaltul turcilor a îost 
respins, dar, un inimic mai mare decât turcii intră 

în rândurile grecilor, discordia. 
Cearia poliiicianilor. partida politicianilor contra 

pariiuei militare. 
In timpul acestor certuri greceşti, Turcia se re- 

culese. Ibrahim paşa ocupă, cu flota, Creta şi dă- 
vimă Psara. 20.000 de turci debarcară în Mesenia 
şi iau portul Navarino, alţi 20.000 de turci asediară 
Misolunghi care sări în aer. 

La 5 lunie 1827 turcii iuară Acropolis şi Atena. 
Grecia era perdută cu îaimoşii ei politiciani cu 

tot, când interveni, în îavoarea ei, Englitera şi iai 
2 ia
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în urmă şi Franta şi Rusia. Graţie lor scăpă Grecia. 
iar tratatul din Londra decise că: | 

Grecia formează un stat vasal Turciei păsttrân- 
du-şi însă o administraţie autonomă. . 

Turcia nu primi la început acest tratat şi drept 
răspuns trimesese 89 de corăbi de resbel din nou 
spre Pelopones. 

Flotele unite ale marilor puteri, nimiciră, înaintea 
portului Navarino, 55 nave de războiu din flota tur- 
că-egipteană. 

! 
În August 1828 francezii debarcară, în Coron, un 

corp de armată, numai atunci turcii părăsiră Pelo- 
ponezul si, în pacea dela Adrianopol, recunoscură 
tratatul dela Londra. 

De aci urmară în Grecia certe grecești neconte- 
nite. Contele Capo d'Istria fu ales preşedintele gu- 
vernului, dar îu asasinat în 1831. Puterile erau în căutarea unui dornn străin, pe care îl şi găsiră în 
tânărul prinţ Otto de Bavaria, care îu şi ales rege 
al Greciei la vârsta de 17 ani. 

In anul 1850, în urma refuzului guvernului grecesc să dea o despăgubire mare pe care o pretindea su- pusul englez, ovreiul Paciiico, din cauza unor pa- gubi ce le-ar fi suferit dela un jai pangrecesc, En- slitera ietrase protecția sa Greciei şi blocă portu- rile ei capturând peste 200 de corăbii grecesti până 
ce Grecia a cedat, 

Necontenitele certuri, nemulţumirea faţă de re- zele Otto. lipsa unui moștenitor, apariţia unei îtote anglo-franceză în Pireu, ocuparea Pireului de o bri- gadă franceză, atentate contra regelui, revolte mi- litare, se ţinură sir până în anul 1862, când, în urma unei hotăriri a naţiunii, regele Otto îu declaraț de- tronat şi nu i se mai permise intrarea în Pireu unde se întorcea dintr'o călătorie făcută pe mare. Regele Otto plecă acasă la el, în Bavaria, adică de unde a venit. 
Grecii, aleseră pe prințul Alfred de marea Brita-
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mie, acesta nu primi, apoi, pe ducele Ernst de Co- 
burg, nici acesia nu primi şi, în urmă, pe prințul 
"Wiihelm de Danemarca, care se sui pe iron, ca Re- 
geie Georgios |, ia 30 Martie 1863. | 

Enaglitera făcu noniui rege un mare dar. Fa re- 
nunță la protectoratul insulelor lonice cari au fost 

“ predate Greciei în 1864, 
Dar inimiciţiile între miniştrii şi şefii de partide 

nu mai cunoşteau margini. Fiecare cu capriciul şi 

cu fantazia sa, ba chiar, în Grecia, cel din urmă păs- 
tor de capre râioase se crede în drept să pue ţara 
a cale, să facă mare politică. 

Un minister se schimbă după altul, ticăloşia de- 
vine tot mai mare, finanţele statului sânt sleite, 
iuncționarii nu mai au cu ce să fie plătiți şi mor de 
ioame. 
Ba Grecii mai au şi veilităţi războinice şi vor să 

declare război Turciei, să ia Creta. 
O conierinţă a puterilor, ţinută în 1869, la Paris, 

opreşte îormarea de bande de asasini şi de antarţi 
zreci. 

Ministerul grecesc însă nici nu vrea să ştie de 
" Europa şi de marile puteri, el vrea război şi-deschi- 
de o subscripțiune naţională grecească patriotică 
pentru un împrumut de 100 milioane drahme, dar 
patriotismul grecesc nu merse, în total, mai departe 
de 100 de mii de drahme în,!oc de 100 de milioane, 
o mică diferenţă! 

Grecii se făcură de râs şi numai îri fața acestei 
îorţe majore, cabinetul Zaimis cedă puterilor, cedă 

_ Europei întregi. 
In 1876 Grecia făcu iarăşi politică mare.- 
Cumunduros şi Bulgaris erau de opinie să de- 

clare imediat război Turciei dar, după ce ruşii vor 

începe ostilitățile. 
Deligiorgis, element :mai de ordine. aştepta ca. 

iavoarea puterilor să le dea, fără război, Tesalia şi 
piru
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Tocmai ca şi la noi astăzi, să iormă atunci, în 
Grecia, un minister de colaborare, de îuziune. care, 
povăţuit de Englitera, rămase tocmai Ca şi noi 
astăzi, la început neutral, dar, după căderea Plev- 
nei, grecii se arătară grozavi contra Turcilor bă- 
tuți. Grecii intrară cu 12.000 de palicari în Tesalia. 
Rusia “i-a ignorat, cu desăvârşire, la pacea dela 

St. Stefano. Cauza ? prea ciudata procedură şi po- 
litică subţire grecească de „gata numai la pradă“, 

Norocul grecilor în însă mare. In pacea dela Ber- 
lin, pe când noi, pentru luptele dela Plevna, per- 
deam Basarabia, Grecia. pentru belicoasa ei atitu- 
dine de după resbel, primi, aproape toată Tesalia 
şi districtul Albanez Aria, adică 13.200 km. p. cu 
aproape 400.000 locuitori. 

Dar Grecii nu erau de loc mulţumiţi si ministerul 
Cumunduros îu răsturnat, 

O nouă ocaziune se ivi Grecilor în 1885 cînd cu 
resbelul dintre Siîrbi şi Bulgari. | 

Grecii amenințau Turcia și Europa întreagă cu 
resbel dacă nu li se va mai da şi lor ceva, ei ame- 
nințau că vor produce o conilagraţiune europeană. 
Puterile lăsară nebăgate în seamă toate aceste ro- 
domontade — ameninţări teatrale — ba, declarară 
blocada generală a tutulor porturilor grecești. 

Războinicul Delyianis fu răsturnat, urmaşul său 
Tricupis temperă entuziasmul de carnaval grecesc. 

Grecii cheltuiseră aproape 100 de milioane cu 
mobilizările lor îaniaroane, aducând finanţele ţărei 
în starea cea mai deplorabilă. 

Din această criză financiară, politicianii greci e- 
şiră ioarte comod: în 1893, ministerul Tricupis, tre- 
cu prin Cameră o lege foarte simplă, declararea 
suspendărei plăţilor, bancruta statului grecesc. 

Ministerul Delyanis presenta în 1895 camerilor 
un aşa zis budge: echilibrat, în el figurau intrările 
cu 91 şi eşirile cu 89 milioane drahime. 

In 1896 Cretanii se resculară din nou; în Grecia
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se iorma o ligă naţională „etniki heteria“ în scop de 
a produce o răscoală generală a grecilor şi un res- 
bel nou cu Turcia. 

In adevăr, în 1897, debarcă în Creta un detaşa- 
ment &rec şi proclama, în numele regelui George, 
anexarea ei. 

Cu toată opunerea marilor puteri şi blocada in- 
sulei Creta, Grecia nu cedă, din contră, intră în Te- 
salia forțând pe Turcia să le declare ea, la t7 Apri- 
jie î897 război. Dar Reshelul grec se termina în mai 
puiin de o lună. 

Turcii sfărâmară, la 18 Mai, iorţeie greceşti la 
Domokos, cînd interveniră puterile cari tratau cu 
“Turcia în locul Grecilor. Greci nu mai erau, îugise- 
ză dela Domokos. 

Grecia ratiiică, la 4 Decembrie, pacea dela Cons- 
tantinopol — făcută de puteri şi se supuse să pri- 
mească controlul financiar al puterilor. In Creta se 
numi prințul George al Greciei regent. 

Au urinat schimbări de guverne ca de obicei 
ioarte dese în Grecia şi certurile nu se mai curmă, 
în 1905 ministru preşedinte Delyianis moare asasi- 
nat; Rali, urmaşul! său, cade de la zuvery din cau- 
za tenziunei Greciei cu România. 

Raporturile Greciei sânt rele atât cu România cât 
şi cu Bulgaria, în 1906 prinţul George renunţa să 
mai fie regentul Cretei. 
Participarea ofiterilor în corpurile legiuitoare pro- 

duce în Grecia un pretorianism unic în felul său ; 
Maiorul Zorbas ceru îndepărtarea fiilor regelui din 
serviciul activ al armatei şi urcarea budgetului ar- 
matei la 23 milioane drahme, iar locotenentul de 
marină Typaldos, în capul unor conjuraţii militari, 
Yoește să atace Salamis, este însă învins. O stare 
deplorabilă domneşte în Grecia. a 

Drojdiile populaţiunei din Atena atacară, chiar în 
iortul Atenei, la Pireu, vaporul nostru „impăratul 
Traian“. 

Grecia are un areal de 64.734 km. cu o popula- 
țiune de 2,631,952 locuitori.



Ungaria 

Ungaria nu face parte din statele balcanice, dar 
pentru a învedera mai bine raporturile și drepturile 
noastre în acest chaos de state de sud, cari au fost 
secole întregi jucăria statelor mari ca Vurcia, Aus- 
tria şi Rusia, trebue reamintită, în trăsături gene-- 
rale, istoria acestei Ungarii acestor unguri, ete- 
mentul cel mai sălbatic şi duşmau neamului nostru. 

Interval de secole noi nici -nu am existat pentru 
ei — în Transilvania drepturile erau numai a celor 
trei naţiuni: Unguri, Ciangai şi Sași, națiunea noas- 
tră nu este, istoria lor ne ignorcază, şi, curios lu-: 
cru, aşa, ieexistând pentru Unguri, ne pomenim 
deodată, par'că am căzut din cer, o naţiune compac- 
tă şi omogenă de 14 milioane de suilete, pe când 
ei, cu toată umilarea ciirelor, cu toată crearea de 
unguri din toate rebuturile armenești, ţigăneşti şi 
mai ales ovreeşti, etc, nu sânt —după propria lor 
statistică — decât ceva peste 8 milioane şi după 
1000 de ani de existenţă. 
Cum ? Noi am eşit deodată, gata ca Minerva din 

capul lui Jupiter ? Nu! 
Noi am existat pentru că sântem şi am existat 

în număr mare ca elemente autohton şi dominant.. 
Căci, ce sântem noi? Goţi, Huni, Unguri, Gepizi, 

Pecenegi, Longobarzi, Avari? Ce sântem decât co- 
Jonişti romani în Dacia lui Decebal? i 

Ținuturile Daciei nu erau îără stăpâni, stăpâni 
eram noi. colonii lui Traian, noi, Dacii vechi. 

Nimeni nu poate să spună că alţii au fost înaintea. 
noastră Daco-romani. 

Dar, din momentul când străbunii noştri romani. 
au devenit prin puterea armelor şi a civilizaţiunei 
romane, domni, pe pământul Daciei, poporul român 
nu a avut un duşman mai crâncen şi nai perfid ca 
pe maghiarii | 

Maghiarii ai căutat să devină stăpâni şi nu prin
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lupte cinstite, pept ia pepi, ci pe căi piezişe. 
In ducatul lui Menumont prin succesiune, în al 

lui Optium prin trădare, în lupia dreaptă maghiară 
îură amar bătuţi, în ţinutul Someşului românii în- 
cheiară pact federativ cu maghiarii după căderea 
ducelui lor Gelu. 

Până la începutul secolului al XV-lea sânt dis- 
tricte româneşti şi voivozi români, aşa ia Făsăraşi. 
la Maramureş, există voivodul Lirţoiu, există justi- 
ţia română etc. etc. 

Maghiarii erau sălbateci ugro-huni, mongoli, ei 
nu aveau o cultură prin cate să răpue pe români. 

Ungurii şi numele lor adevărat este Ungur Ozor, 
Ugri-Ungri, iar nu maghiari, ceea ce în limba U- 
gro-finică, însemnează copii pământului. Ungurii 
au patria lor, dar în Ural, unde şi astăzi mai au pe 
îraţii şi rudele lor rămaşi acasă, Ei au pe Ostiacii 
și pe Wozuli, Ugri, cu aceiași limbă ca si Ungurii, 
(vezi Paul Hunialvi, Pesta 1872). Ostiacii locuesc 
în Siberia rusească, dealungul râului Obi  Jema, 
Colta Samojezilor, Umorul tătarilor, rîu care se 
varsă în marea polară de nord; acolo este patria 
ungurilor. Izgoniţi de acasă de Chinezi îugiseră, pe: 
la anul 830, în vecinătatea Chazarilor, popor vechiu 
turc care locuia ţinuturile între marea caspică şi 
marea neagră şi cari subiugară pe bulgarii dela 
Wolga, de aci Ugri fură iarăşi izgoniți, pe la 362, 
Pecenegi, tot popor nomad de origină turcă, piste 

Dnipru şi spre Dnistru în 889, 
In 895 Bulgarii uniţi cu Pecenegii isgoniră din 

nou pe unguri, cari, sub conducerea lui Arpad, intra- 
Tă în pustia vechei Panononii pe care 0 găsiră ne- 
Jocuită şi se aşezară acolo putându-şi satisiace por- 
nirile lor sălbatice de popor nomad. Şapte zile 
rătăciră ei în această pustie stearpă în car2 neză- 

rind “pe nimeni, au şi rămas. 
De aci întreprindeau irupţiuni de brigandagiu în 

toate părţile, ijetuind şi neliniştind pe vecini.
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In anul 933, Henric | îi bătu la Riade şi în 955 Otta 
cel mare îi sfărâmă în bătălia de pe cîmpul Lech, 
dela Augsburg. : 

De atunci ungurii se aşezară şi Se creştinizară 
definitiv. 

Istoria ne descrie pe Unguri ca şi pe moşii lor 
Hunii. Sălbatici, cu o. voce stridentă, articulând cu- 
vinte monosilabice, cu mișcări bestiale, gesticulând 
și de o urâţenie respingătoare. Figura ior era hi- 

doasă, nasul turtit, ochii mici de mongoli, duşi în 
fundul capului şi în orbite diagonale. 

Furtul şi vânatul le procura întreţinerea; îmbră- 
cămintea lor piei dela animalele ucise, nutrimentul 
lapte de capră şi orice carne crudă. 

Locuinţele femeilor şi copiilor erau în care, ei ne- 
despărțiți călări pe nişte cai urâţi, dar. iuți. 
Aşa formau groaza Furopei de vest; incursiunile 

lor de brigandagiu ajungeau până în Franţa şi în 

Italia de Sud. Horde sălbatice de pradă apăreau şi 
dispăreau. 

În anul 997 se urcă pe tronul ducelui lor Geza, 
fiu! săi: Ștefan | cel sfânt, născut în 975, păgân, cu 
numefe de Waik. Ei fu botezat, pe la anul 985, cu nu- 
mele creştinesc de Ştefan; el forţă pe ungurii pă- 
gâni să devie creștini, învinse pe ducii păgâni un- 
guri Gyula şi Achtum, şi se rugă de Papa Silves- 
tru II să-i confere el titlul de rege. Silvestru II îi 
trimise şi 'coroana-—coroana sfântului Stefan—cu 
care se încoronă în anul. 1001. 

Aceasta este istoria coroanei siîntului Ştefan. 
După Ştefan urmă nepotul său Petru Veneţianul, 

Ungurii păgâni se răsculară în contra lui. E! ceru 
ajutorul împăratului Henric III şi învinse pe răscu- 
laţi, recunoscu însă Ungaria vasală împăratului. 

In anul 1301 se stinse dinastia Arpazilor. 
In anul 1308 îu ales rege al Ungariei Carol Robert 

de Anjou; sub el oastea ungurească fu zdrobită de 
români sub Basarab și Alexandru în munţii Gor-
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sului, iar el scăpă travestit, cu fuga. Fiul său, Lu- 

dovic Î, cel mare de Anjou, îu ales în 1870 şi rege 
al Poloniei. ” 

În 1437 ajunse pe tron Albrecht de Austria şi du- 
pă moartea sa îu ales Jagelonul Wladislaw | al Po- 

!oniei. El învinse împreună cu loan Huniadi pe turci 
la Warna, dar căzu în luptă. 

In 1446 loan Huniadi deveni guvernatorul Unga- 
„viei, iar în 1458 Matei Corvin I îu ales rege. 

Matei Corvin isgoni pe împăratul Friderich al 

Iil-iea şi îşi făcu reşedinţa sa la Viena la Burg. Ei 

muri, fără moştenitori, în anul 1490. | 

Din nou îu ales rege un lagelone, Wiadislaw li 

de Boemia. Fiul său, Ludvig II, pierdu ţara şi viaţa, 

ia 29 August 1526 în lupta dela Mohaci, contra lui 

Suieiman. 
Aceasta iu „tinis Ungariae“. 

In Ungaria rămasă urmă o alegere dublă de 

regi. - - 
O parte, nobilimea mică, alese pe loan Zapolia, 

alta, nobilimea înaltă, pe Ferdinand ] al Austriei, a 

mândoi se încoronară. | 

foan Zapolia muri în 1540 când urmă Ferdinand 

-singur rege. | 

Călugărul Martinuzzi (Utisenici) care rămăsese 

un îel de tutore al fiului lui Zapolia, se opuse. El 

organiză Transilvania principat de sine stătător, sub 

suzeranitatea Turciei. 

In 1548 călugărul Martinuzzi voi să trădeze pe 

turci şi se adresă împăratului Ferdinand. Tînărul 

Zapolia şi cu mama lui Isabela să părăsească Tran- 

silvania cedând-o împăratului contra unei despăgu- 

biri mari în bani, iar lui să i se dea titlul de Woe- 

vod hăznătar şi pălăria de cardinal. 
Împăratul conveni şi trimise trupele sale sub 

generalul Castaldo în Transilvania. 
In 1551 Martinuzzi predă lui Castaldo coroana şi 

cele mai importante cetăţi ale Transilvaniei.
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Aceasta supără pe sultanul Suleiman II care iri-. 
mese trupe în Transilvania. 
Martinuzzi voind să împace îuria sultanului, şi să. 

dea timp împăratului Ferdinand I să trimeată trupe 
noui, dădu voie turcilor, asediați în Lippa. să se 
retragă cu toate onorurile, ceea ce dădu bănuială 
generalului austriac că Martinuzzi ar nutri gânduri 
ascunse, Şi acum ca şi mai târziu, cu Mihai Viteazu 
şi cu Wallenstein, procedura austriacă îu simplă. 

Serviciile fură răsplătite! Castaldo, din porunca 
” împăratului, tăsă să se asasineze Martinuzzi în cas- 

telul său dela Alvinz, Ferdinand 1 asigură pe Papa 
Hulius III că călugărul ar fi fost un trădător. 

Aceste asasinate erau, cum se vede, nişte ex-. 
pediente foarte comode şi îoarte eficace. 

S'a stabilit în urmă faptui istoricește, Martinuzzi 
nu fusese un trădător, dar e! devenise prea ienânt 
pentru Austria. 

Rezultatul a fost însă negativ, Transilvania se 
desparte din nou de Ferdinand. 

Ungaria se desparte în trei părţi. 
O parte, cu capitala Presburg, rămasă lui Ferdi- 

nand, care trebuia să plătească tribut lui Suleiman; 
o parte, Transilvania cu Alba Iulia, tributară sut 
suzeranitatea Turciei şi a treia parte cu capitala 
Buda, cucerită de turci în 1541, rămase paşalâc tur- 
cesc curat, 

Sub Maximilian, Suleiman cucereşte Sigetul, îm-. 
păratul Rudolf, cel din ordinul căruia Basta asasi- 
nează pe Mihai Viteazul, face alianța cu Sigis- 
mund Batori să gonească pe turci. Tot Rudoli în- 
Ssărcinează pe generalul Basta cu întoarcerea for- 
tată a protestanților la catolicism, întrebuințâund ar- 
mele, ceea ce are ca consecinţă revoluţia lui Boci- 
cai din 1604, care forțează pe iesuitul Rudolt în 1606 
să recunoască libertatea religioasă. 

Dar Rudoli, iesuitul, îşi făcuse restrictio mentalis
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şi nu voi să-şi respecte angajamentele. El în detro-. 

nat de iratele său Mathei II în anul 1608. 

Sub Ferdinand al II, nobilimea ungară, trecu, în 

mare parte, la catolicism, care obțin, după moar- 

tea lui Turzoş şi demnitatea palatinatului. 
Sub Leopold 1 continuară persecuţiunile contra: 

protestanților unguri. Răscoala ungurilor-curuţilor 

fu înăbuşită în sânge. In anul 1683 îură isgonite, cu 

ajutorul regelui polon Sobieski, de sub zidurile Vie- 

nei, asediate, armatele turceşti. 

In 1686 împăratul Leopold recuzeri Buda dela: 

turci. Buda fusese 145 de ani pașalâc turcesc, habs-. 

" burgii scăpară pe unguri. 
In anul 1697, Eugen de Savoia învinse pe turci 

la Zenta, pacea dela Carloviiz puse capăt domniei 

turceşti în Ungaria, în sud turcii mai stăpâneau încă, 

Bănatul. 
“In. 16831 Thăkăli, urmașul lui Teleki, luă comanda 

răsculaților protestanți unguri, fiind susținut de 

prinţul Apafi şi impuse împăratului Leopold acor- 

darea unor favoruri pentru protestanții unguri. 

Thăkăli trecu la turci, sultanul îi numi mare 

duce al Transilvaniei; Thăkăli, comandând 16000 

de oameni, bătu pe generalul austriac Heisler la 

Zârneşti în 16809, fiind în urmă ales şi proclamat. 

de prinţ a! Transilvaniei; el îu învins de markgraiut 

de Baden şi se refuziă în România. După pacea de 

la Carlovitz, Thăk6li îu numit de Sultan prinț de 

Widin şi trăi în Ismid şi Constantinopol. 

Impăratul Leopold institui un tribunai marţial în 

Eperies şi Presburg, sub preşedinţia unui aventu- 

rier italian napolitan, anume Caratia, care se făcu 

renumit prin presiunile, cruzimile şi asasinatele cele 

mai atroce. Aşa casa Austriei avu plătiţi asasini, 

străini pe Gordon. Devereax, Basta, Caraiia, Cas- 

taldo și alţii ca să-i facă treburile acestea de asa- 

sinări. 
Adunarea dela Presburg recunoscu, în anul 1687.
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ereditatea dominantă austriacă, în hnie bărbăteas- 
că, în Ungaria. 

In 1716—1718 Prinţul Eugen luă şi Bănatul tur- 
cilor, stabilind graniţele Turciei dincolo de Dunăre 
si de Sava. “ - . 

După moartea lui Carol al Vi-lea, se urcă pe 
tronul Austriei fiica sa Maria Therezia. La 1780 ur- 
mă pe tron losef al II-lea, care reîuză a se încorona 
pentru că nu voia să facă nici un jurământ de cre- 
dință ungurilor. El seculariză mânăstirile, dădu un 
edict de toleranţă protestanților şi se opuse distinc- 
ţiunilor de clase. 

El introduse limba germană în toată Ungaria. 
Nobilimea ungară, nemulțumită, trimise o depu- 

tațiune, condusă de baronul Homopesch la regele 
Prusiei spre a-i oieri coroana Ungariei. Acesta re- 
iuză. Ei se adresară ducelui Carol Wilhelm Weimar 
care reiuză coroana ungurească, 

Sub losei a! Il-lea, în 1784, se răsculară românii. 
In revoluţiunea dela 1784—spune istoricul acestei 

revoluțiuni, N. Densusianu—se restrâng suferinţele 
de mai multe secole ale poporului român din Tran- 
silvania şi Ungaria îndurate dela asupritorii unguri. 

Revoluţiunea dela 1784 a fost un inel din lungul 
lanţ de lupte cari tindeau la revendicarea indepeni- 
denței naţionale. 

Poporul român se prezinta în evul mediu ca un 
popor legionar. În fruntea provinciilor române se 
afla câte un Voivod, Ban sau căpitan. 

Voivodul Stanislau şi Lirţoiu ia Olt, lon în Bănat, 
Milutin la Mihadia, Raia şi Stoica la Caransebeş, 
Bolia la Zarand. Iacob la Abrud, Neagul, Ion şi Pe- 
tru la Beiuş, Balcu la Satumare; Vlad şi Nicolae la 
Cluj, Dobica şi Solnoc, Ştefan, Bogdan, Balcu, Ba- 
titza şi Dragu în Maramureş; dar căpitani şi voi- 
vozi români erau în Făgăraş, ba şi în Croaţia. Sla- 
vonia, Galiţia şi Tesalia. Ţara Făgăraşului se numea 
în secolu! al XIII-lea „terra Blacorum“. 

 



4 

, 

(A se citi istoria revoluţiunei lui Horia de Densu- 

şianu). 
(n luna Noembrie, 1783, Horia, deputatul țăranilor 

din Albac, plecă din nou la Viena. mai îusese -el în 

trei rânduri, cu Cloşca, Dumitru Todea, Buţă Ga- 

vrilă, Cristea Nicolae, Onu, Simion și Popa Dumi- 

tru. 

Horia a spus împăratului Iosei Il-lea plângerile 

românilor, cerând dreptate şi adăogând că dacă 

împăratul nu va îace aceasta, se poate uşor ca ro- 

mânii să se răscoale să-şi ia singuri libertatea îaţă 

de unguri. 

Impăratul ar îi zis: Thut îhr das!, adică: fa- 

cețio ! . 

Şi Horia a făcut-o ! € 

Unzurii cerură ajutorul împăratului austriac să-i 

scape. Impăratul trimise contra românilor armata 

sa imperială, deoarece ungurii fuseseră siărâmaţi 

de românii răsculați. 

Românii încheiară cu oștile împărăteşti un armi- 

stiţiu ia Tibru, rugându-se de împărat să fie liberi 

de iobăgie, să fie militarizaţi şi să fie lăsaţi liber ro- 

mânii închişi la Galda. 

Cele mai importante servicii pentru linişiirea re- 

voluției le făcură guvernului austriac episcopii ro- 

mâni, Nichitici din Transilvania, Petrovci din Arad. 

Popovici din Versetz şi lon Bob din Blaj. 

Nu e vorba, locotenentul Probst spune întun ra- 

port adresat superiorului său Schultz, locotenent- 

colonel], următoarele : , 

„Căpitanul Cloşca a împuşcat la moment pe un 

popă român din Oienbaia, care îi mustrase pentru 

revoluţiune“. 

In Transilvania austriacii proclamară starea de 

asediu spre a scăpa pe unguri. 

Românii erau prinşi de oștile împărăteşti şi dați 

pe mâna ungurilor să-i judece şi execute. lată con- 

țiuntul unei scrisori de atunci:
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„Tabla ungurească Gin Aiud ţine şedinţe în Alba 
“Şi omoară pe români cu țeapa şi cu roata“. 

„Joi 25 Noembrie traseră în ţeapă pe căpitanii 
„dui Horia, pe alţi doi îi uciseră cu roata şi la alţi trei 
ie tăiară numai capul. Vineri omorâră din nou nu ştiu 
câţi, iar Sâmbătă uciseră 5 cu ţeapa şi cu roata. 
De aci înainte vor executa zilnic, fiindcă procesul 
-Sumar e scurt“, 

Tot în Densusianu se poate citi: 
„Jurnalul unguresc „Maghiar Hirmondo“ scrie pe 

'ziua de 6 Decembrie 1784": | 
„În ziua de 25 Noembrie au executat în Alba Iulia 
pe Ursu Uibaru, fiul adoptiv al lui Horia, pe care 
lau tras de viu în ţeapă, lui Toma Singheteanu Va- 
sile şi Savu Munteanu le tăiară capul care fu pus 
în ţeapă, iar trupurile pe roată, pe Iacob Mun- 
teanu şi Irimia (Martin îi frânseră pe roată iar pe 
unul cu numele Mihoc îl despicară de viu în patru 
Ducăţi, afară de aceştia cine ar pitea spune Câţi au 
iost prăpădiți cu puşca, iar prinşi se afla.o mulţime 
mare“. 

In comuna Bercheş furcile îură aşezate chiar în 
poarta cimitirului, nobilimea ungară se întrecea cu 

„ cruzimile sale față de românii prinşi de oştile împă- 
„răteşti, cărora li se predaseră de voie. 

După moartea lui losii al II-lea urmă îratele său 
„Leopold ÎI, care domni doi ani, apoi urmă Francisc 

I dela i792—1835; sub el se introduse regimul ab- 
solutist în Ungaria, reprezentanţii claselor se con- 

„Vocau ivarte rar şi atunci pentru a li se cere bani şi 
soldaţi; Meternich, puternicul său cancelar, nu ia 
convocat dela 1812-—1825. 

Orice participare a stăţenilor la aiacerile statu- 
lui încetase. Meternich dicta, el punea dări, lua sol- 
daţi, Ungaria cra încorporata Austriei. 

In Ungaria se formă atunci partidul de reformă 
"are începu lupta atât în contra Curţei dela Viena
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cât şi în contra conservatorilor reacţionari unguri, 
contra elemenielor casei magnaţilor. 

Sub Ferdinand V ei obținură introducerea limbei 
maghiare la autorităţi, în urmă şi la tribunale, apoi 
obținură permisiunea iobagilor să se poată muta . 
dela un loc la altul, apoi admiterea nenobililor în 
funcțiuni. 

In îine, în 1847, împăratul Ferdinand V deschise 
Camera ungară din Presburg, citind mesagiul în 
unzureşte. 
Dar revoluţiunea îranceză, mişcările din Viena a- 

vură iniluenţă şi asupra ungurilor. 
Ferdinand V admise chiar un minister unguresc, 

Camera. ungară ridică iobăgia, stabili egalitatea re- 
igioasă şi înaintea legei şi decretă unirea Transil- 
vaniei la Ungaria. 

Ungurii deveniră stăpâni absoluţi pe toate ţările 
cari aparţineau Austriei în partea cisleitanică şi-şi 
incepură prigonirea sălbatecă a celorlalte naţiona- 
Htăți. 

Sângele de hun, ungur, se redeşteaptă în aceşii 
sălbateci. Fi cari erau în mare minoritate îaţă de 
milioane de alte naţionalităţi, poate 3—4 milioane cel 
mult, ei cari nu au trăit decât graţie Austriei, au 
început să se arate stăpâni asuprind pe toată lu- 
nea. 

Ei inventaţii, miluiţii casei habsburgice, din gra- 
ţia căreia trăiau şi trăiesc şi astăzi, voind să îor- 
meze statul maghiar, cum nu a existat nici odată în 
istorie, a făcut ca ţiganul care a ajuns împărat. 

De aceea deveniră odioşi. Croaţii şi românii îi 
repudiară şi șe răsculară. 

Croaţii îşi aleseră de căpetenie pe generalul Je- 
lacici, 

Jelacici trecu la 11 Septembrie 1848, granița un- 
gurească, cu croații săi, proclamând formarea unei 
Austrii mari.
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La- 3 Octombrie, împăratul dizolvă Rcichsiagul 
unguresc. i 

La 2 'Decembrie, împăratul Ferdinand V abdică 
în favoarea nepotului său Francisc losit |. 

La 15 Decembrie Rei:hsiagul unguresc declară 
nulă această abdicare și protestează contra urcărei 
pe tron a lui Frantz lost i, 
Atunci Windischgraetz intră în Ungaria şi ocupă 

Presburgui. 
Jelacici cu croații săi bate pe unguri la Moor. 

„La 5 Ianuarie, 1849, ungurii sunt izgoniți din Bu: 
dapesta; ei fug cu Pechstazul lor cu tot la De- 
breţin. 

Un singur general a; ungurilor luptă en noroc în. 
Transilvania si acela nu era ungur ci polonezul! 
Bem. 
Românii iau partea împăratului sub conducerea 

lui Avram lancu, Axente, Popa Balint, Buteanu şi 
alţii, distrug oastea ungurească a lui Vărâsmarti. 
Axente ia Aiudul şi se disting ca totdeauna în lupte. 

Na avut casa habsburgă element mai devotat şi 
mai brav ca pe români şi pe croați. 

Koşut este în stare să îormeze 112 batalioane şi 6 
regimente de husari cu cari Georgeyi ia ofensiva şi 
bate pe Windischgraetz la So!noc, Isaseg, Waizen 
şi Nazy-Sablo asediind şi Comornul. 

Austriacii fug în dezordine din Pesta retrăgânda- 
se la Presburg. 

La 4 Aprilie, un manifest al împăratului Frantz 
losef decretează încorporarea Ungariei la Austria, 
Reichstagul unguresc, din Debrețin, îi răspunde, de- 
clarând pe împăratul Frantz losii detronat cu în- 
treaga sa dinastie habsburgo-lotarinzică. 
Ungaria se prociamă singură independentă, de- 

clarând că-şi anexează şi țările limitrofe ca Tran- 
silvania etc. Koşut este proclamat guvernator al 
Ungariei, înlocuind pe împăratul Franiz Iosef; de- 
tronat. - 

oi
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„ Generalul Georgyi asediază Buda unde genera- 

lul austriac Henzi, cu trupe austriace, apără fortă- 

reaţa; la 21 Mai căzu Buda, iar guvernul şi Reich- 

stagul unguresc reveniră dela Debrețin la Pesta. 

Atunci împăratul Frantz losii rugă pe ţarul Ru- 

sici, Nicolae, să-l scape, trimiţându-i ajutor. 

Țarul Nicolae satisiăcu strigătul disperat de a- 

iutor al „bunului său frate“, Frantz losii, şi trimise 

cu cea iai mare bunăvoință, 181.47 1 oameni din ar- 

mata rusească ca să supue pe unguri. | 

Trupele ruseşti, sub generalul Lueders, pătrunseră 

pe la Turnu-Rosu şi Timiş în Transilvania şi luară 

Sibiul şi Braşovul iar armata principală rusească in- 

tră, 130.000 oameni, sub generaiul Paşchievici, prin 

Galiţia, în Carpaţi şi ocupă Caşovia. Austriacii erau 

comandați de generalul Fiaynau, numit şi Hyena 

dela Brescia. | | 

Bem fn bătut în Transilvania la Piski şi se retrase 

în Bănat, Jelacici bătu pe Pertel, Haynau luă cu 

asalt Raabul. 
La 13 lulie Haynau intră în Pesta şi bătu pe 

Dembinski şi pe Bem la Timişoara. 

Koşut abdică, cedând dictatura lui Georgeyi, cate 

se predă necondiţionat armatei rusești împreună cu 

22,000 oameni la Vilagoş. 

Koşut îugi în Turcia, 13 generali de honvezi fură 

împușcați şi spânzurați în Arad de Haynau, mulţi 

alții avură aceeaşi. soariă. Constituţia ungurească 

fu declarată nulă şi Ungaria îu încorporată ca şi 

ioate celelalte state la Austria. Țările limitrofe Un- 

gariei, pe cari Koşut le alipise la Ungaria, ca Transil- 

„vania, Croatia, Slavonia şi Bănatul temişan îură de- 

clarate deslipite şi de sine stătătoare. 

Cine ar fi crezut vreodată ca, aceste ţări ai căror 

locuitori au adus, la vreme de nevoie, mari servicii 

împăratului în contra ungurilor cari-l detronaseră, 

aceşti locuitori români şi croați vor îi daţi, mai târ- 

ziu, de acelaş împărat prade aceloraş unguri ? 4
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Koşut visase o Ungarie cuceritoare mare, el ane- 
xase fără cucerire țări cari nu au aparținut nici o- 
dată Ungariei, împăratu! Frantz Iosif realiză el sin- 
gur, mai târziu, visul lui Koşut, formând Ungaria 
mare şi dând pe credincioşii săi Supuşi pe mâna 
ungurilor răzbunători, tocmai pentru serviciile ce a- 
ceşti credincioşi au adus aceluiaș împărat şi di- 
nastiei habsburgice. 

In 1851, Arhiducele Aibrecht fu numit guvernator 
al Ungariei. În toată Ungaria domni absolutismul 
cel mai teribil numit absolutismul lui Bach — Bach 
era ministrul Austriei. 
După resbelul cu Italia, 1859, soaria ungurilor se mai îmbunătăţi. Ministrul Bach în concediat şi la 20 Octombrie, 1860, fu convocat Reichstagul la o consfătuire relativă la o nouă lege electoraţă. 
După nenorocitul resbe! din 1866, ministrul Aus- triei Beust se înţelese cu Deak pe baza dualismu- 

Jui, 
La 8 Iunie, 1867, împăratul Austriei, Frantiz Tosii, acelaş Frantz losii dela 1848, detronat de unguri, se încoronează în Buda-Pesta ca rege al Ungariei—şi „Ungaria primeşte dar dela împăraţ pentru -servi- “eiile aduse. Transilvania, Bănatul, Croaţia şi Sla- vonia. 

. 
„Aceasta a fost răsplata românilor şi croaților “peiitru serviciile lor din 18481849, " “lată cum s'a format coroana siîntului Ştefan şi “Cum au cucerit ungurii Transilvania, Croaţia si Sla- "vonia. ! : - 
"Formarea dualismului austro-ungar a decurs din “necesitatea: iinei siguranțe a bazei dinastiei habs- Purgice. - | - Dinastia hăbsburgă era ameninţată de două peri- „cole: peticohij german şi pericolul slav. - . Pângermănisinul cu „Deutschland ueber alles“ tin- „dea la un'Si măi mare imperiu german care să fie compus din“tot ce este german în Europa. :
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Până la Fraucisc I, impăratul Austriei se numea 
împărat al sfîntului imperiu roman de națiune ger- 
mană, titlu care dura deja de o mie de ani. Fran- 
cisc Î, în urma uniunei renane, luă, la 6 August 
1806, titlul de împărat al Austriei şi cu aceasta se 
termină vechiul imperiu german, 

Rezbelul dela 1866 cu Prusia şi învingerea Aus- 
” triei la Koenigraetz, făcu ca Austria să piardă orice 
autoritate morală în statele germane. 

in pacea dela Praga ea recunoscu dizolvarea u- 
niunei germane de sub hegemonia ei, ea recunoscu 
noua formaţiune a Germaniei, sub conducerea Pru- 
siei şi renunță la coproprietatea Şlesvig-Hoistein- 
atui. 

Tendinţele pangermaniste se pronunțau cu toată 
tăria, elementul german austriac gravita spre o ma- 
re Germanie, se părea că dinastia habsburgă, ea 
singură geriaană, şi-a pierdut baza ei din Austria în 
elementele germane. 

Prusia încorporase Şlesvigul-Holstein, regatul Ha- 
noverei, Kurhessa, Nassau, Frankfurt a Main şi 

"părți din Hessa-Darmstadt şi din Bavaria. Ea re- 
'îuzase cererea lui Napoleon III să se dea Franţei 
Rheinpfatz şi Mainzul. 

Al doilea pericol era elementul slav de care Aus- 
iria este plină, - 

In Nord, elementul slav al Boemiei, Moraviei, Ga- 
liţiei şi Lodomeriei, în sud, elementul slav, sîrbesc 
în Slavonia, Croaţia şi Dalmația. 

Cechii, Slovacii, Polonezii, Rutenii (ruşi), Sto- 
veni, Sirbi, Croaţii şi Bulgarii. 

Elementul slav reprezenta în anul 1870 în Aus- 
tria 16 milioane de sutlete. 

Elementul maghiar 5.500.000, eiementul român 3 
:nilioane şi elementul german 8 milioane şi jumă- 
iate. 

De atunci slavii au ajuns astăzi la 21 milioane. 
germanii la 11 milioane şi jumătate, ungurii la S
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milioane 800 de mii—după statistica lor—şi roimâ-. 
nii la 4 milioane. . 

Şi elementul slav. era cuprins de curentul pansla- 
vismului şi dinastia habsburgă se temea şi de el ; 

„mai rămâneau două elemente, ca două insule într'un 
ocean de slavi şi de germani, aceste insule erau un- . 
gurii şi românii şi la ele s'a gândit să-şi găsească [i- 
manul casa habsburgă. Ea a preferat pe ungurii şi 
a format Ungaria dând pe slavi şi pe români prada: 
acestor duşmani ai casei habsburge şi uitând ser- 
viciile şi credinţa seculară a românilor şi a croa- 
ților. ! 
Nu e vorbă pe atunci ungurii numărau 5 milioane şi 
jumătate, românii 3 milioane, dar uitase casa habs- 
burgă că elementul românesc compact şi omogen 
număra, pe atunci, 11—12 milioane şi azi a ajuns la 
14 milioane. , 

"Ce imperiu puternic şi cu o bază sigură şi de-or- 
dine ar fi făcut casa habsburgică cu un dualism 
austro-român ? 

Elementul unguresc lipsit de ordine şi cu o civili- 
zaţie care s'a ilustrat în deaiuns în Camerile lor ac- 
tuale, este oglinda întreagă a naţiunei maghiare. 
Elementui unguresc a crescut de atunci—spun ungu- 
rii—dela 5 milioane şi jumătate la 8 milioane 800 
de mii, cu toate că elementele străine, sunt trecute 
ca urmaşii adevăraţi ai lui Arpad. “ 

In adevăr, creşterea este cel puţin ciudată. A 
crescut, în acelaş timp, românii cu 30 la sută, slavii 
cu 30 ia sută, germanii cu 35 la sută, iar ungurii du- 
blu, cu 60 ia sută. Mai mare desminţire. că cifrele 
ungureşti nu sunt adevărate, nu se mai poate. 

Din ce nu au făcut oare ungurii unguri ?! 
Dar ungurii nu sînt mulţumiţi, spectacolui care îl 

întăţişează, certurile şi bătăile din parlamentul lor 
este unic în lume şi reaminteşte origina lor săl- 
batecă, 

Un arhiduce austriac ar fi exciamat: Ungaria
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trebue recucerită din 50 în 50 de ani ca, în urmă 

dinastia habsburgică să-i dăruiască din nou liber- 

tatea şi existenţa, ca vechiul joc să reînceapă. 

Persecuţiunea la care se dedă azi ungurii faţă de 

maţionalitățile credincioase—la vreme de grea cum- 

pănă-—-casei habsburgice, este tot ce poate îi mai 

degradator, barbar şi hunic. 

România 

Tot, fără de pretenţiunea de a scrie eu o istorie 

a noastră, ci culegând, din istoria dată, punctele 

principale, redate aproape în stil telegrafic, cum 

am făcut şi cu istoria celorlalte state, voesc a îor- 

ma un fel de repetitoriu a datelor principale, voesc 

2 schiţa şi istoria noastră. - , 

Şi apoi care este românul care să nu ştie ce a 

fost ? de unde a venit? ce este? și chiar ce 
vrea ? 

Care este românul care să nu-şi cunoască origina 

—si cel din urmă păstor din Transilvania ştie de 

imperiul roman, de Traian, de columna lui Traian, 

de Dacia, de Daci şi de Decebal—şi nu vorbesc nu- 

mai de păcurarul Cârţan.. 
Dacia cuprindea ţara care se mărginea la vest 

€u riul Tisa, care cuprindea la nord munţii Carpaţi, 

la sud avea Dunărea şi la ost Dnistru ca îron- 

tieră. | | 

Dacii erau de origine geto-tracică şi formau un 

popor războinic care devenise periculos marelui 

imperiu. roman. 

Regele lor Burobaste, sau Orotes, bătu, în secolul 

al 2-lea înainte de Christos, pe Bastarnii cari căutau 

să intre în Dacia venind din regiunile Vistulei de
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sus. Regele Burebista cuceri, în anii 60—A45 inainte: de Christos, ţările pînă la Dnjpru. | 
Dacii trecură în Moesia, chiar şi în Macedonia, luptând contra împăraţilor români. 
Domițian fu forţat să închee o pace rușinoasă cu. regele Decebal, care stăpânea. toată Dacia. 

" )mpăratul Traian şterse această ruşine. 
In anul 101 d, C. el luă lui Decebal o parte din Dacia, dela Porţile de îer până la OH, iar în 105 Traian trecu cu legiunile sale, peste podul de piatră (Pons Traiani) pe care romanii îl construiseră pes- te Dunăre, în dreptul Porţilor de fer, în Dacia. Traian luă capitala Daciei, Sarmizegetuza, Dacia întreagă deveni, în 107, provincie romană, 
Decebal şi cu cei mai de îrunte Daci se sinuci- seră de disperare în modul cel mai eroic. 
Columna lui Traian, dela Roma, mai vorbeşte şi azi despre acest războiu victorios pentr: Traian. Dacia primi administraţie, cultură şi colonii ro- mane şi se romaniză cu totul. 
Limba Dacă a dispărut cu desăvârşire, cu toate că, propriu zis, Ocupaţiunea romană, în Dacia, nu a durat decât vreo 170 de ani, dela Traian la Aure-- lian, limba ţărei a rămas un dialect al limbei la- tine, limba românească, care o vorbim Doi românii şi astăzi. 

i 
" Si-a retras Aurelian legiunile, le-a trecut în Moe- sia, numind acea partea Dacia ripensis, dar poporul latin, care se îormase, coloniştii cari se aşezară şi se contopiră cu Dacii rămaşi, nu S'au retras nici din Dacia Superioară, Transilvania cu capitala Sar- misegetuza, nici din Dacia inferioară, România. 
Aurelian şi-a retras în anul 271 legunile, poporul însă a rămas la căminurile lui, cari apropiau 0 ve- chime de 170 de ani. A avut el de luptat cu inva- ziunile barbarilor şi cu norocul schimbător, dar a persistat, nu a pierit şi-l vedem şi astăzi mândri de străbunii săi romani şi daci, | ; : 2 me te a
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Colonii romani rămaşi şi dacii nu s'au stins, Au 
trecut peste ei Goţii, Hunii, Gepizii, Avarii, Slavii, 
Bulgarii în 680, apoi Unzurii, Hunii cei noui, (830), 
Pecenegii (900), Cumanii (1050), au trecut unii du- 
pă alţii, toţi barbarii şi s'au dus cum au venit şi 
încă unora nu le-a mai rămas nicinumele şi nici 
urma. . o 
In toate aceste ţări, cari formau Dacia Veche, lo- : 

cwesc şi astăzi Roimâni. Aşa, sub sceptrul habsbur- - 
gilor sînt 4 milioane de români, din cari în Ungaria ; 
sunt 3.500.000 români, numai în Transilvania, sunt : 
1.890.000 din 2.500.000 de locuitori, în Basarabia şi - 
Rusia 1.500.000, în Bucovina 250.000, în peninsula 
balcanică peste un milion, în Serbia 200.000, în Bul- 
garia 100.000 şi în Rominia 7 milioane. 

“Toată Dacia veche cuprinde şi astăzi un element 
etnic omogen, cum nu exista omogenitate în nici 
o'altă ţară or naţiune din lume. Acest element, 
curat românesc, număra aproape 14 milioane de 
suflete din cari numai un milion sunt pe partea 
dreaptă a Dunărei, 7 milioane liberi în fomânia, 
alte 4 milioane în Austro-Ungaria şi 1 milion 
jumătate în Rusia, toţi în masă compactă de partea 
stângă a Dunărei, în strâmoşeasca Dacie şi Carpaţi. 

In secolul ai X-lea și al Xl-lea se mai găseau în 
Dacia aşa numitele banate independente, din cari 
unele au rezistat, timp îndeluugat, cu toată lipsa de 
unire. 

In secolul ai 14-lea se încheagă două state în- 
dependente din ele, Muntenia şi Moldova. 

Mai era viaţă în coloniile divului Traian. 
In anul 1330 Basarab | întemee în Muntenia di- 

nastia Basarabilor. Mircea era stăpânul ducatelor 
Făgăraşului şi Amlaşului, el stăpânea Kilia şi Do- 
brogea din Bulgaria cu Silistra. 

iMircea bătu pe Baiazet la Rovine şi luă în 1394 
turcilor ţările dincolo de Dunăre, în Bulgaria. 

Chiar după bătălia dela Nicopole, 1411, în care
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Baiazet sfărâmă obrăznicia regelui unguresc Sigis- 
mund, Mircea păstră indeperidenţă Rominiei, păstră 
domnie pământeană, opri locuirea turcilor în Ro- 
mânia şi îşi asigură liniştea ţărei; în schimb el se 
obligă â plăti turcilor o sumă de bani, ca tribut, ca 
să i se dea bună pace cu toate că îi bățuse. 

Sub Vlad Ţepeş, 1456,turcii încercară să-şi facă 
drum prin România spre Ungaria şi Furopa de 
West, la 1477 turcii prinseră pe Vlad Ţepeş şi îl o- 
morâră. “ 

Veni epoca neasemănată, neîntrecută, epoca lui 
Mihai Viteazul. Ia - 
"In anul 1594 Mihai curăță România de turci, şi 
de tătari, de acele horde sălbatice în care nu eră 
de cât forma de om, fondul era de hiene. 

EI bate, la 13 (25) August 1595, armata lui Moha- 
med ÎI, sub Sinan Paşa, ia Călugăreni. + 

E! închee tratatul dela 9 Iunie 1598, cu împăratul 
Rudolt II şi bate la Şelimberg şi la Sibiu, neruşi- 
narea și infamia ungurească conduse de Andrei Ba- 
tori ; el învinge în trei bătălii pe leremia Movilă— 
tot neagra desunire —şi se proclamă, la începutul a- 
nului 1600, în Alba iulia, intrarea: triumtală, de dom- 
nitor al Munteniei, Moldovei şi Transilvaniei. 

După divul Traian, divul Mihai Viteazul. 
Dar intrigile ia Curiea lui Rudolf al II-lea au mai 

încetează. Austria vede în eroul nostru naţional în 
Mihai Viteazul, un pericol şi, fără de nici un scrupul 
comite cea nai mare, cea mai neagră și ingrată 
crimă, obicinuită de Austria, pune să asasineze pe 
Mihai Viteazul cînd el, îără apărare, încrezător în 
Austria şi în generalii săi, se afla în lagărul arma- 
telor aliate dela Turda, , 

O asemănare groaznică de iapte a aceloraşi cri- 
minali, a aceloraşi asasini. În anul 1601 moare a- sasinat mişeleşte, din porunca împăratului Rudolf II Mihai, prin instrumentul său Basta, Seneral aus- 
riac, 

” ă
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in 1634 moare asasinat din porunca lui Ferdi- 

nand II, fiul celebrului Rudoli al II-lea, salvatorul 

imperiului austriac, învingătorul din războiul de 30 

de 'ani, celebrul Wallenstein. Pe când dormea în- 

1r'0 casă din oraşul Fger, Ferdinand al II-lea trime- 

te pe asasinii mercenari Butler, Gordon, Devereux, 

Fi'se furişează în câsă, noaptea ca tâlharii, ca şi 

în cortul lui Mihai, surprinde în somn pe Wallestein, 

care se deşteaptă să vadă ce înseamnă gălăgia, 

când Devereux, mercenarul, sparge usa şi stră- 

pange cu partizana pieptul Ini Wallenstein—şi a- 

ceştia se numeau soldaţii austriaci—exact acelaș 
procedeu ca și cu Mihai, trădare şi crimă. 

Şi Basta era generalul austriac al lui Rudoli al 

VI-lea, el era italian, un mercenar odtos, născut în 
Tarentul din Neapol., mort la Viena în anul 1607, 
unde fu îngropat cu mari onoruri. Împăratul, pen- 
tru serviciile ce-i aduse, ca asasinarea lui Mihai ş. 
a. îl făcuse baron şi conte al imperiului, 

La 1551 împăratul Ferdinand | lasă să se asasi- 

neze de către italianul Castaldo, Martinuzzi, acela 

care îi predase coroana şi cetăţile Transilvaniei. 

Asasinat Martinuzzi în 1551, asasinat Mihai în 

1601, şi asasinat Wallenstein în 1634, într'un înter- 
val de 83 de ani 3 asasinate, 

In anii 1632—1654 domni în ţară Matei Basarab. 

In 1714, Constantin Brâncoveanu este dus la Con- 
stantinopol şi acolo, împreună cu cei 4 îii ai săi, 

decapitat. 

Muntenia ajunse la discreţiunea Turciei, care 0 
dedea în exploatare celui care oferea mai mult, 
epoca tristă a fanarioţilor. 

Dela 1769-1774 şi dela 1806—1812 Muntenia fu 
ocupată de ruşi, dela 1789—1791 de austriazi, dela 
1821—1822 de turci. 

In urma - tratatelor dela Kuciuc-Kainargi 1774 
Constantinopol 1779, laşi 1792, Bucureşti 1812, A- 
kerman 1826, Adrianopol 1829 şi Petersburg. 1834
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preponderanţa Rusiei deveni din ce în ce mai mare. 
“Contele Kiselev impune, în 1832, regulamentul or- 

ganic. . 
in 1848 regulamentul fu ars de români, dar cu- 

rând În urmă rușii şi turcii sufocară din nou ten- 
dințele de libertate ale românilor. . 

Tratatul, din 1 Mai 1849, dela Balta Liman, pune 
atât Muntenia cât şi Moldova sub controlul comi- 
sarilor ruşi şi turci. , 

In 1850 turcii şi ruşii părăsiră țărite, dar ele sunt 
din nou ocupate, în 1853, de ruşi. : 

Războiul Crimeei îorță pe ruşi să părăsească: 
principatele. “Tratatul dela Paris, 30 Martie 1856, 
avu ca urmare unirea principatelor sub denumirez 
de România 1859 ; să vedem acum şi istoria dloi- 
dovei până la 1859. 

Şi Moldova făcea parte din Dacia. A avut şi ea 
de suferit şi de trecut mai aceleaşi peripeții ca şi 
sora ei Muntenia. . - 

În 1360 o stăpânea Bogdan, voivodul românilor 
din Maramureş, care stăpânea şi Bucovina şi Basa- 
rabia până la Dhnistru, graniţa Moldovei. 
Alexandru I cel bun 1401-1432 avu războae cu 

polonii, ungurii şi tătarii pe cari îi bătu. 
Ştefan cel mare 1457—1504 bătu 120.000 de tarci la Rahova 1475, luă Chilia şi Akermanul, luă Pocu- ţia şi ajunse chiar înaintea Lembergului 1498, 
Fiul său Bogdan III încheiă cu turcii prima capi- tulațiune. Petru Rareş ajunse cu turcii, în 1529, până sub ziduriie Budei, el făcu paci cu turcii, cari recunoscură libera alegere a domnilor, administra- ție suverană internă şi legislaţia independență a Moldovei. 
Sub urmaşii lui Vasile Lupu, turcii nesocotesz din ce în ce mai mulţ aceste drepturi. În 1712, turcii trimet pe cel dintii fanariot, pe Niculae „Mavrocordat, de atunci începe trista epocă a domniei acestor
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greci din fanar, cari năpădeau ţările romane spre a. 
țe exploata, după cum dedeau mai multe pungi cu. 
bani la Constantinopol pentru luarea lor în arendă. 
Moldova începe să fie împărțită. In 1775, Austria 

înră Bucovina zicând că-i este cedată de turci. În 
zadar, Grigore Ghica, se opuse contra acestei spo-. 
liaţiuni, turcii îi tae capul. În 1812 ruşii îură Ba- 
sarabia. 

In timpul domniei lui lon Sturza. după pacea dela 
Adrianopol 1829, generalui rus Kiselew face şi în: 
Moldova acelaş lucru ca şi în Muntenia, introduce - 
regulamentul organic. 
La 1848, sub rusoiilui Mihai Sturza, începuse re- 

voluţiunea, dar în acelaş timp intiară şi arinatele 
rusești în Moldova şi cele turcești în Muntenia. 

Tratatul dela Balta Liman avu aceleaşi sonsecin- 
țe pentru amândouă ţările surori, adică dreptul de 
intervenţiune egală atât din partea Rusiei cât şi a 
Turciei pe timp de 7 ani în principate. 

Apoi urmă războiul Crimeei, cu ocupațiuaea ru- 
sească, ca să-i urmeze dela 1854-1857 ocupaţiunea 
austriacă. 

In îine, în 1856 veni şi tratatul dela Paris care 
înapoie Moldovei o parte din Basarabia răpită de 
rusi la 1812, Ismailul, Bolgradul şi Cahulul. 

Turcia institui în ambele ţări caimacamii, Pe 
Teodor Balş în Moldova şi pe Alex. D. Ghica în 
Muntenia, şi convocă, în Martie 1857, divanurile 
ad-hoc în Bucureşti şi. în laşi. Acestea deciseră : 
1) Respectarea autonomiei şi a drepturilor princi- 
patelor ; 2) Unirea principatelor sub numele de Ro- 
mânia ; 3) Prinţ străin, creditar, ales dintro di- 
nastie domnitoare europeană ; 4) Neutralitatea ; 5) 
Reprezentanţa naţională şi toate aceste sub paza 
puterilor garante. 

Aceste deciziuni ale divanurilor ad- hoc roniâne 
nu îură nici pe placul puterilor şi nici pe al Turciei. 
Din contra, conierinţa din Paris a puterilor decise,
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în 16 August 1858, ca principatele să nu se unească şi să plătească tribut Turciei. 
Corpurile legiuitoare nu ținură nici ele în seamă actastă decizie şi aleseră atât în Moldova cât şi în Muntenia, pe aceiaş persoană, formând astfel uniu- mea în persoana“lui Alexandru | Cuza, care priini co obligaţiunea să abdice, în favorul unui „prinţ străin, în momentul când se va săvârşi şi uniunea reală a principatelor. Cuza în detronat în noaptea de 22 Februarie 1866. 
La 13 Mai 1866 constituanta proclamă alegerea prinţului Carol i de Hohenzollern-Sigmaringen ca domn al Romîniei şi puterile recunoscură, la 24 Oc- tombrie, starea aceasta a lucrurilor, 
În 16 Aprilie 1877 Rominia închee un tratat cu Rpsia în vederea trecerei trupelor ruseşti spre Tur- 'cia, la 24 Aprilie ruşii trec Prutul şi ocupă porturile de trecere spre Turcia, 
Eşecurile suferite de armata rusă, în luna 'ui Au- gust, în lupta dela Plevna, luarea oiensivei din par- tea turcilor când o parte din armata rusească cu- prinsă de panică, fugi din aţa inamicului trecând peste podul dela Şiştov, ruşii epuizară şi ultima lor resursă, garda imperială, făcu pe Rusia să ceară a- dutorul României, căci, cauza creştinătăţii este per- dută, 

Vestita telegramă a marelui duce Nicolae adre- sată prinţului Carol. Ţarul Alexandru I sosi în per- soană pe câmpul de luptă. - 
45.800 de români cu 144 de tunuri trecură în a- -dutorul ruşilor din Bulgaria, unindu-se cu armata rusească dela Plevna, îiind toți puşi sub comanda Supremă a prințului Carol al României. 
Pnrtarea românilor în acest războiu îu admiraţă de toţi. Plevna fu luată, Osman paşa se predă ar- matei române care îl predară ruşilor, - Recunoştinţa învingătorului, aşa zisului învingă- tor, a Rusiei, fu însă neagră. Ruşii au tratat direet
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cu tureii la San Ştefano uitând cu totul pe români. 
România se declarase singură, dela 10 Mai, inde-. 

pendentă, în contra voinţei Rusiei. Rusia cerea, nici 
mai mult nici mai puţin. decâţ desmembrarea Ro- 
mâniei ca şi când România nu iar fi fost aliatul al 
cărui ajutor îl implorase şi care o scăpase dela 
dezastru. Rusia cere Basarabia românească, care 
îusese retrocedată României în 1856, uitând că a- 
ceastă Basarabie, până la Dnistru, a aparţinut până 
la 1812, din timpurile cele mai ve echi, Moldovei din 
care îăcea parte integrantă. 
Dacă, la 1856, în timpul resbelului Crimeei, prin- 

tul Meternich, marele cancelar al Austriei, a pu- 
tut exclama că lumea va rămânea mirată de nere- 
cunoştiința Austriei, cea cu neutralitatea armaţă 
contra Rusiei, care salvase la 1848 Ausiria, apoi, 
cum va trebui să rămâe lumea, şi istoria lumei Cur 
să calijice această procedare de aliat ? 

Dar Rusia îşi făcuse. treaba, România era prea 
mică, s'a supus; cu atât mai mult că şi puterile, în 
congresul dela Berlin au nesocotit-o tratând de ea 
fără ca să o primească ja masa verde. 

La 12 Octombrie 1878, camerile române au fost 
forțate să ratifice raptul Basarabiei şi să se mân- 
gâic că primise în schimb Dobrogea, de peste Du- 
năre şi accesul la marea Neagră. 
Aşa dar ştirbită în teritoriul şi demnitatea ei, după 

un resbel victorios şi glorios, România perde o pro- 
vincie autochtonă românească, o parte din vechea 
Dacie, perde o mulţime de vieţi ale eroilor români 
pe câmpiile Bulgariei, cheltueşte sume importante 
şi se alege, la 26 Mariie 1881, cu titlul de regat. 

lată scurta istorie a unei lungi şi în mare parte 
triste vieți românești. + . 

4 
* * 

Daca istoria iumei este judecata lumei, atunci înt- 
vățăturile trase din istorie sunt şi dreapta judecată
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“a faptelor. Orice altă combinaţiune orice altă iluziu- ue, aparţine domeniului fantastic ori ignoranții, Ai învăţat din propria experienţă şi ai văzut şi “din experiența altora că focul arde, or şi cât de _ Yrumoase feţe ar avea flacăra or jeratecul, nu te mai “confiezi lui că iar te arde. 
Puhoiul turcilor ne-a cruțat, poate mai mult din calcul de cât de teamă. Rezistenţa unui Mircea, Steian ori Mihai, a făcut ca acest puhoi să ne res- pecte ţările; noi nu am iost nici odată paşalâc turcesc, 
Un lucru reese din studiile chărților geograiice : Tendinţa de extensiune a turcilor. Pe cât timp partea din dreapta Dunărei a fost complect cucerită de turci, ca să-i zic turcită, ca peninsula balcanică întreagă, Ungaria Pînă chiar din Sus de Buda şi până la gurile Dunărei, partea Stân- ză a Dunărei a fost cruțată, Transilvania, Munte- “nia, Moldova, Polonia şi Ucrania au fost sub suze- ranitatea Turciei ca state tributare. ” -_ Austria însă ne ia în 1669 Banatul şi Oltenia cu Craiova până în Olt, în 1775 ne ia Bucovina, Rusia ne ia la 1812 Basarabia şi toate sub pretextul îala- “cios că facem parte din Turcia învinsă, - Și aşa se rupe corpul țărei romîneşti de aceşti şa- <ali nesătoşi. 

"- Poporul bulgar se reface ca Prin farmec. Nu Sunt „de cât 35 de ani de când nu exista Bulgaria, de “când bulgarii nu aVeau un petec din ţara lor inde- A pendent. de când ei trebuiau să se refugieze la noi spre a se putea organiza, învăţa, complota, etc. Revendicările noastre sunt toate la Stânga Du- nărei, aici se găsesc Subiugate provinciile cari au format Dacia veche, Dacia lui Decebal, provincii cari rând pe rând Ne-a fost răpiie, „Din această scurtă istorie rezultă că românul nu “. Biere şi că din legionarii lui Traian, din vechii Daci, Sunt astăzi încă 14 milioane de suflete Cu dor de tară şi de ncamul lor. Puhoiul popoarelor sălbaţice
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emigrante au trecut, românul a rămas. 
Unul câte unul asupritorii s'au - dus şi se duc. 
Noi aşteptăm evenimentele. Bulgarii au fost mai 

norocoşi, Ei au preparat, cu o muncă neobosită şi 
cu un țel hotărit, aceste evenimente, 

Sigur că Austro-Ungaria încă nu se ailă în situa- 
tiunea „omului bolnav“ după țărmurile Bosforului 
si că Rusia representă cel maj formidabil imperiu 
cel puţin ca întindere, , 

Cu toate aceste, un singur om a fost în stare să 
intre, în 1600 în Alba Iuiia şi să se proclame domn 
al Munteniei, Moldovei şi Transilvaniei. Acest 'sin- 
sur om, care însuilețea pe toți, care avea gândurile 
de mărire şi recucerire a ţărei strămoşeşti a fost 
Mihai Viteazul, asasinat de austriaci în cortul său la 

urda. 

14 milioane de suflete româneşti au un ideal. A- 
cest ideal va cere sacrificii şi românul ie va face 
vărsându-şi odată sângele şi pentru cauza lui. 

Resbelul, da, este o barbarie nedemnă de făptura 
omului civilizat, dar nu-i mai puţin adevărat că res- „boaele sunt o necesitate şi chiar o datorie când dreptul îţi este călcat în picioare, existența ta „Sdrenţuită şi nesocotită, demnitatea de om chiaină la apărare, la revendicare, la sabie. 
„Si apoi, de câte ori nu şi-au vărsat românii sângele pentru alţii în luptele glorioase din timpul Mariei Teresia, la Aspern contra lui Napoleocu, în resbelul franco-austriac, apoi la Custozza, istoria militară a Austriei este plină de iapiele eroice ale regimentelor româneşti. Acest sacrificiu de sânge 

va trebui ca românii să-l facă odată şi pentru ei.“ _Din istorie rezultă că . ţările noastre ne-au fost 
tăpite de două state mari, deAustro-Ungaria şi de Rusia, 

Negreşit că astăzi nu ne-am putea război cu ele, dar idealul reîntregirei noastre este într'acolo.
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Avem exemplul unei abnegaţiuni de îelul acesta şi încă la o putere mare, la Italia. 
Italia a cucerit Tripolitania. pe când Nizza şi Sa- voia aparțin Franţei şi părţile Tirolului de sud, Trientul, Triestul, Roveredo, etc., etc. ţări italiane aparțin Austriei. . 
Intrebarea ar fi dacă nu poţi mai mult să perzi 

Şi mai puţin? 

Puterile mari îşi combină diferitele lor planuri de mărire, nesocotind ţările mici. 
"Numai prin unirea lor, ţările mici ar putea rezista şi S'ar putea impune. 

Dar oare este aceasta unire posibilă ? , 
Elementele cele mai disparate ca, Albanezii, Gre- cii, Bulgarii, Sirbii, Românii S'ar putea oare înţe- lege spre a se susține şi aşi da un concurs leal? Istoria irecutului neagă absolut această posibili- tate. 

Acum se poate întâmpla că ceea ce nu putem noi, să ne înlesnească Austria şi Rusia printr'un război între ele. | 
Situaţiunea de astăzi arată că Austria este gaţa de război şi că Rusia se pregăteşte, şi fiecare ne face promisiuni dacă România i se va alia, / Negreşit, o jumătate de milion de baionete ar face ca cumpăna să atârne de partea cui le va PO- seda. 
In ceea ce ne priveşte pe noi, Rusia, atât prin Danilewski cât şi prin propaganua ce o face socie- tatea lor istorică, ar avea următoarea combinaţi- une : ” | 
Formarea vechei Dacii, probabil cu escepţiunea "Basarabiei, desmembrarea Austriei, mărirea impe- riului rus, formarea unui regat ceho-moravo-slovac desiiinţarea Ungariei, formarea unui alt regat sirto- croato-slovac şi formarea unei mari împărăţii ba]. gare. , 

fe
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Cât despre Germania, Ruşii au planut să desfacă 
forma de astăzi a imperiului german. 
Germania să se descompună în statele cari o 

compun şi au compus-o. 
Este vorba numai dacă şi Germania se va preta 

la această poită mare a Rusiei. 
Austria, deocamdată, cu toate luptele naționali- 

țărilor şi deoparte şi de alta a Leithei, are poită. şi 
ea de cucerire şi cu greu ar părăsi idealul pe care 
îl nutreşte şi cu care se învaţă copiii la şcoală 
„Drang nach Osten“, „Salonicul al Austriei“, 

Acest ideal ni-l insufla profesorii, de geografie 
Si de istorie, la Viena încă din anul 1872. 

De multe decenii se prepară acest ideal şi se pân- 
deşte momentul. Acum acest moment a venit. 

Dar Austro-Ungaria îşi caută aliaţi, să'i Zic, a- 
Haţi, în această întreprindere, ne caută şi ea pe noi. 

Cu toate că, eu cred că Austro-Ungaria ar ter- 
mina singură cu Rusia, cu Rusia abandonată de 
Franţa, care mai are la spatele ei spectrul, China 
şi Japonia şi în interiorul ei pe Polonezi-Finlan- 
dezi şi nihilişti, cu Rusia care mai are a face cu 
milioanele de baionete şi formidabila flotă a neu- 
tralităţii armate a marei Qermanii. 

Dar Austria are necesitate să-şi asigure partea 
sa de sud, eventualul atac al statelor balcanice, o 
răscoală a slavilor din imperiul ei, are şi încă o 
mare necesitate, să astâmpere elementul românesc, 
care ar gravita spre Rusia, băgând în îoc pe Ro- 
mânia ca aliată, iar nu ca dușmană a ei, 

Or şi ce s'ar zice, Rusia are aurola că a luptat 
"Sincer contra turcilor pentru creştinătate şi pentru 
eliberare de sub jugul turcesc. , 

Țarul eliberator, Nicolae al II-lea, are monumen- 
tul său recunoscător la Sotia. 

Austria nu are această aureolă, istoria ne-o arată 
numai rapace, numai interesată, numai nerecunos- 
Xe 
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Nouă ne-a luat Bucovina şi a dat ţările roimâ- 
neşti, din imperiu, pe mâna Ungurilor. Sârbilor Je-d 
iat Croaţia, Slavonia, Bosnia şi Herţegovina şi a- 
cum este în mers să ia şi Sirbia, etc,, etc. 

Dar Austria ne aureşte pilula cu o perspectivă. 
Basarabia, pe care ne-a răpit-o Rusia la 1812 şi, 
să ne luăm şi partea din Bulgaria care să ne asi- 
zure posesiunea liniştită a Dobrogei, 
Propunerea este în adevăr ademenitoare, ea ar 

rezolva, prin tăria noastră, şi chestiunea fraților 
nostri macedo-români. 

e e 

Din Istorie se poâte vedeâ de cite ori statele nu 
Sau ameninţat şi totuşi lucrurile au ajuns la înţe- 
legere ba chiar, cum, după lupte victorioase, 'şi 
chiar păci încheiate au fost refăcute, 

Ce diferenţă este între pacea dela San Steiano şi 
între tratatul dela Berlin? s.a. m, 
Acum, tributul de sărize "1 au plătit Bulgarii şi 

Sîrbii. Toată suilarea turcească a îost îndreptată 
contra lor. (ărecii, norocoşi greci, s'au grăbit, fără 
rezistenţă. să ajungă înaintea bulgarilor la Salonic, 
să-şi păcălească aliatul care lupta. Grecii se plim- 
bă şi trăesc, Bulgarii şi Sirbii se luptă si mor, 

Un război cât de victorios slăbeşte. 
Floarea inteligenţei, puterea tinereței se duce, 

aceasta a simţit-o Bulgaria. Pa poate să spue vorba 
lui Pyrhus Epirat> „incă o asemenea victorie Şi sîun- 
tem pierduţi“, - : 

„ Cât pentru greci ei nu s'au dezinințit nici odată 
în istorie. Anticii romani i-au cuioscut aşă de bitie 
îa cuvintele „Greaca iides nula fides“, - - 

Fortele vitale ale unei naţiuni se epuizează. E 
Cu ce a rămas Franta lui Napoleon | în bătălia slela YVaterloo ? E 
Bulgari: tretav: să dorească pacea şi să âtnpace 
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pe toată lumea. Proiitând de pace şi de împăcare 

să vindece rănile acestui resbel aşa de crâncen şi 

de ucigător pentru ea, în special. Aliaţii săi sîrbii, cu 

cari noi românii am trăit totdeauna în simpatie şi 

în pace, ori şi cât ar îi obligaţi să-i dea concursul 

într'un nou rezbel, şi-ar lua o sarcină poate mai 

grea decât puterile lor. 
Austria va intra în Serbia ca într'o carte des- 

chisă şi se va duce şi prin Serajevo şi Novi-Bazar 

şi prin Belgrad şi Niş drept la visul ei, ?a Salonic. 

Austria va deveni o mare putere şi la marea 

Egee. 
Nimeni şi nimic au o va putea împiedeca. 

Marea Adriatică o împarie cu aliata ei lialia, vi- 

surite de mari împărăţii ale statelor balcanice se vor 

spulbera. ” 

“Austria va avea mână liberă în Orient şi apoi şi 

"Tarcia o aşteaptă ca pe salvatoarea ei. 
Fiementul slav din Balcani slăbit. Rusia în im- 

posibilitate de a da vreun ajutor. Austria aliata 

Italiei, Qermaniei şi a României. Turcia ridicându-şi 

capul, Franţa desinteresată şi mulţumită cu Maro- 

sul ca şi Italia cu Tripolisul, când se va mai întâlni 
Austria cu o asemenea ocaziune ? 

Cât pentru politica noastră ea se împarte în două. 
In polițica românească şi în politica României. 
Va veni şi momentul în care aceste două politici 

să formeze una, nedispărțită şi indisolubilă. 
Politica românească este politica cea mare, este 

potitica de revendicare, este reîntregirea Daciei 
noastre, aducerea acasă a provinciilor răpite, elibe- 
+area îraţilor noştri de sub jugul străin şi sălbatic. 

Politica României ? prepararea şi întărirea până 
ce va suna ora să ne întrupăm şi idealul nostru, 
să ştie tot românul ce vrea şi unde merge, dacă e 
vorba să-şi verse sângele şi să-şi dea bucuros via- 

" într'o simţire, 
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