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INCHINARE 
  

Nemoritorului Ion Heliade Rădulescu, care întrunit 
pătrarii de secoli a luptată cu pena și cucântuliă contra - 

Panslavismului moscoviti și a deșteptati nemuli 

Românescă la vi6ţa naționala, î în fața Europei ci- 

vilisate, Autoruli închină acestă carte. 
Priviţi Români, statua pe al căreă pedestalii sunt 

scrise : Proclamaţia din 1848. — Mac6şulii şi flo- 
rile, (Trandafirof şi Românii). — Inspiraţi-vă de la 

- acesti monumentii pe care Națiunea l'a 'ridicată ca o 
protestare eternă contra Cotropitorului de la Mi6- 
da-n6pte! Veghiaţi, ca nu cum-ta să vie o qi fatală, 

când Cazaculă să dărîme edificiulă măreţi al liber- 
taţii și, Naţionalitaţii Române!.. 

AUTORULU.
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-Dupe o luptă seculară însoţită de tâte peripe- 

țiile fericite şi nefericite; dupe o muncă uriaşă: 

a mai “multoră generaţiuni din acesti secoli pen-: 

tru luminarea şi propăşireă : poporului Româniă,. 

ne-a, fostii dati noă să vedemii în fine cu ochii! 

realisatii acel Ideală politicii, visată de cei mai” 

ilustri bărbaţi ai ţării şi formulată de Adunările: 

ad: hoc din 1857. : . 

“ Din două Principate despărțite şi slăbite prin 

încălcările streine din afară şi prin 'certele pen-: 

tru Domnie, din întru, s'a formatii, prin patrio-: 

tismuli Românilorii, ună stati unită şi divtonomit 

garantatii de Puterile Europei. 

„= Acestă carte, al cărei maăterialii a fosti adunati. 

multi” timpii, era pregătită să apare în primăvera anu-, 

lui 1883. Împrejurările şi punerea, sub tipari, mat ântică, 

a Istoriei generală a Românilori din Amândoă Daciile, ati: 

-- fâcuti- pe autori, să amâhe tipărirea acestei scrieri până 

in' tâmma anului 1889, când a fost revădută și complectată,.; -
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- Din România rasală, cu o posiţiune incertă şi 

nedefinită, s'a formată, prin vitejia oşteniloră noş- 

tri, ună statii independentii care s'a ridicati la 

rângulă de Regată prin încrederea ce Națiunea 

Română şi victoriosulii ei Suveranii Carol I, a 

inspirati Europei întregi.. 

Da, suntem unui Regati independentă, stimati 

de Puteri şi garantată de tractatulu de la Berlin. 

Independenţa însă atrage dupe sine şi răspun- 

" derea. La drepturile câştigate corespundi şi datorit 
de împlinită. Rangul şi posiţiunea obligă. Posi- 

ţiunea, - geografică: şi independența n6stră, misiu- 

nea istorică de sentinelă. latină la, . gurele Dunării 

şi interesele. cele mari ale ccuilibrului : europenii, 
la porțile Orientului, ne impuni datoria de a, ve- 
ghia şi a fi gata, să ne apărămiă hotarele contra 
oră- cui. le-ar 'călca fără voia nâstră 
cării invasiuni streine. 

Acesta, este raţiunea n6stră de. a fica statii în-. 
dependenti. De'la, împlinirea, acestei datorii, ca ante- 

_guardă a civilisațiunei şi ca elementi de ordine şi- 
ecuilibru în Orientuliă: Europei, dependă, existenţa, 
n6stră natională. A 

Să studiemii dar. bine situațiunea politică ș Şi să 
vedemii cum stămii față, cu vecinii şi cu .tracta- 

tele ? Din care parte ne ameninţă adevăratele pri- 
“mejdii? Cari ne sunt midlâcele de apărare : şi cari 
aliaţii naturali, la, casti de nevoe? | 

Când vedem - că Europa se armâză până, în! 
dinţi, că, Panslaciștiă. de'la:Răsărită şi Recanşiştii 

, contra, o ori
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câd vedemii că Peninsula, Balcanilorii eşte fă 
mântată de agenţii unei mari puteri cuceritâre al. 

cărei visă de aurii este Constantinopole ; când în 

faţa acestui Colosit poprele balcanice resistă, iar. 

trei mari Puteri aliate, ajutate. şi de.Englitera, so - 
ridică ca unii Uriaşii puternică ca, să apere pacea. 

Și ecuilibrulă eui-opeană cu mili6ne de baionete; când . 

un.resbelă îngrozitoră bate de.mai mulți ani la 
portile Orientului .şi ameninţă teritoriulă neutru al-: 
României, este de datoria, fie-cărui: bună Română, 

să cugete maturi şi să împărtăşescă -concetăţeni- 
lori săi, dupe midlscele ce are, câtii mai multă 

lumină, spre a şti cu toţii unde ne.aflămiă și ce: 

“trebue să faceti când va suna ora pericolului. 

din afară. e | Ma - 

„Să luămă dar aminte “căci duşmanii cari a. 
interesti să ne pârdă 'spre a nu mai fi 0 pedică,. 
în, calea cotropirilorii loră secolare, începi prin 

a, mina puterea morală -a natiunei nâstre,-a în-: 

tinde curse, a amăgi pe unii, a agita pe alții,. 

pentru. ca- la -momentulă. fatală. să. se. găsâscă, și 
România, în starea, Poloniei -din timpulă pr atos-, 

lacnicei împărătese Ecaterina, IL. B | 
-.dmină dar, lumină cât .de multă şi patrio-. 
tismii cât de mare în faţa. dușmanilorii din întru: 

Şi din afară, 6că ce. trebue poporului Români.“ 
ENI 

Bărbaţi. cei mai Iuinaţi şi mai competenţi să/şi: 

facă datoria. 7 

“ Când vrea cine-va să cunâscă posiţiunea unde .
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se găseşte și drumul ce trebue să apuce prin: 

văile adânci şi munţii cei rîpoşi, se sue pe uni 
piscă înaltă şi .de acolo privirea sa descoperă ună : 

orizonte mai întinsă şi-şi alege. calea care-li pâte: 
duce la, locultă cel dorită. | 

_ Toti aşa este şi în politică. Cel ce vrea să se. 
lumineze şi să afle calea care duce la portul: 
mântuirei “ţării sale, trebue să prirescă mut de susiă 
orizontuli politică -și înteresele generale, să se înalțe: 
nai presusti de interesele personale şi de pati-. 
mnile vulgare, - să trecă peste simpatii şi antipa-. 
tii, ca să. pătrundă astă-feli în adencimea, lucru- 
rilorii,. să descopere pericolele adevărate şi i mid- 
I6cele de apărare ale ţării. | 

Spre a cunâşte mai lămurit presentulă Și a 
prevedea mai bine ziitorulă, este necesari a stu- 
dia trecutulă, pentru că, istoria trecutului este fă- 
clia care lumintză calea viitoruluy. 

- O ochire repede asupra, trecutului şi mai alesii 
asupra rapârteloră n6stre istorice cu Rusia, Aus-! 
tria și Turcia, de la Petru celt Mare şi Ecate- 
zina; ÎI penă la tractatuli din Berlin ȘI în mo-: 
mentulă de faţă, ne va lumina mai bine asupra, . 
presentului - şi „viitorului României, no va; arăta. 
causa, nemulțumirilor și agitărilori Rusiei COn- 
tra stării de lucruri din peninsula. Balcanilor şi: 
contra tractatului - din Berlin şi ne va desvăli. 
scopurile ce urmăreşte acestă . Putere Cuceritâre 
în Orientulă Europei. | 

: 
Tot de o dată prin acesti studit vom vedeă,
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cari sunt şi interesele celorii lalte Puteri curo- 

pene, din care parte ne vine primejdia cea mai: 
mare pentru existenţa n6stră națională şi care, 
sunt midlâcele. nstre de apărare. când va veni; 

dioa de mare cumpănă a.resbelului. care bate de.. 
mai mulţi ani la porţile Orientului. 

“Nu noi, sentinela de la gurele Dunării, provo-. 

cămă resbelele.. Nu noi suntemii răspundători de 

aseinenea, evenimente fatale ce se prepătescii. în: 

giuruli. hotareloră nâstre. -Dar suntemi datori să ; 

ne. gândimii din vreme cu maturitate şi preve-; 

dere .asupra situaţiunei, ca. să -ştimi cum să ne, 
conducemi şi. cum să ne apărămiă drepturile şi + 

pământulă strămoşesciă. . 

Dacă acesti mică studiii, făcută. din: cugeti 

cuiatii românescă va deştepta: pe “cei “indiferenti . 

şi va provoca pe alţii mai competenţi ca să ne. 

luminese mai bine, acesta va fi de ajunsi pen-; 

tru autori. .. 

II. | 

Nuorii cei groși cari amenințau de mai multă: 

timpil orisontulă politicii al Europei cu.0 fur-: 

tună îngrozitâre sai mai risipită.. Pacea conti-. 
nuă. cu mai multă, persistenţă, iar popârele Bal- 
cano-Dunărene se bucură şi ele de bine-facerile: 
acestei. păci, care a fostii asigurată în cursii de; 

“dece ani prin atitudinea energică şi înţeleptă a. 
„ Puterilov.. Aliate: - Germania, + Austro- Ung garia Şi. „ta- 

lia;. ajutate. de. simpatiele Engliterii. ..
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- Vara anului 1888, în care se aştepta să fie unu 
xhare cutremur și ună potopii de sânge, a fostă: 
urmată de o înseninare a, orizontului și a. întărire 
a păcii şi iecuilibruluă .. Europeanii. Toţi „am pututiă -. 
constata, „cu fericire liniştirea spiritelor și mul- 
ţumirea, lumii întregi pentru îndepărtarea resbe- 
lului care ameninţa Europa. i E 

» Câtă. .va dura, acâstă. stare 'pacificâ nu pote ști 
nimeni, nici chiar cei mai prevădători și mai pu- 
ternici :conducători ai destineloriă Europei. .Ună. 
“proverb românesc dice că „n'aduce anulă ce aduce 

> cesulă.“ Un-evenimentii ne. aşteptatii, o schintee 
electrică, pote aprinde grămedile: de. materii in-. 
ilamabile din Orienti şi. Occidentă. a 

: Surprinderea necunoscutuluă-jScă un mare rolă 
în: politică. . De o | 

: Unii prooroceau că suirea "pe tron a. Împăra- | 
tului Germaniei Vilhelm IL..va, fi. semnalulă unui. 
resbelii universală. “Ei: bine, s'a suiti „pe: tron 
împăratulă Vilhelm Il și pacea, totii a, continuati 
ba âncă cu mai multă, “siguranţă. In locă 'de a 
arăta lumii vîrfulă sabiei, împăratului. Vilhelm i-a, arătatii ramura de măslin—avendă însă la spate! 
Iitreita alianţă. . E - SN 
--Proclamaţia bărbătescă,- și programa  pacifică, a :împăratului: Vilhelm. II la. suirea sa pe tronă, a “fostă o întărire și mai mâre-a Intreitei. Alianțe. 
și. O -asigurare a păcii şi ecuilibruluă. Europeanii, . -“In discursulă. tronului -de.] 
“In 

a 25 . Iunie, 1888, Impăratulu a declarată solemnt că ;,va observa,. 

.
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fidelitatea germană, menținând clicuța cu Aus- 
tro-Ungaria, căci elă vede în acestă alianță o ga- 
runție a ecuilibruluă - europeană și unii legată îs- 

torică. | 

„Aceleaşi legături, a disit Împăratul, şi ace- 

leași trebuinţe naţionale unescă pe Germania cu 

Italia.“ 

Faptele au confirmati - vorbele. 
Vizitele solemne, îmbrățişerile şi toastele ridi- 

cate de Impăratulii Vilhelm II şi aliaţi sti, îmn- 
păratuli Austro-Ungarici şi Regele Italici, ati fostii 

o nucă, şi strălucită confirmare a Întreitei „Alianțe, 

o lovitură de genii care a uimitii universul! : 

In cursă de mai mulţi ani, formidabila, Iutreită 

„Alianţă, opera geniului de la Varzin, a tăiată pofta 

multoră politici şi agitatori Muscali şi Francesi, 

cari — ca şi unii. maimuţari rusofill şi antidinas- 

fică de la noi—voiaă să pescuiască în apă tur- 

bure, aruncândă răspunderea provocării asupra 

altora. Muscalii şi Francesii acusaii prin organele 

lorii. de totii soiulă pe puterile aliate, Germania, 

Austro-Ungaria şi Italia, că ele ar fi provocândii 

agitările şi ar fi împingendă lucrurile la unii res- 

belă mare, pe când adevărații agitatori şi pro- 
vocatori erai Panslaciytit . din Rusia şi : Reraușiş- 

tii cu Bulangiştii din Franţa, unii.cu politica de 

cotropire în Orientii şi alţii cu politica «de res- 

bunare în Occidenti= ni îndreptându-şi agita- 

ţiunile spre Carpaţi şi Balcani, iar alţii spre Al- 

sacia, şi Lorena.
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Aceste cutentd belici6se de la: Răsărit * şi de 
- la Apusă.aă pusi în mai multe rânduri, în cursă 
- de “dece ani, pâcea Europei în pericolă ; dar din 
norocire, ele sai ishită, ca de o stâncă colosală, 

-- de Intreită Alianță a Puteriloră centrale cari crai 
: înţelese cu Englitera,. de' geniulă politici al prin- 
cipelui de Bismark şi de înțelspta atitudinea 
statelor Baicano-Dunărene.: i ” 
-"Dupg discursulti- paceficii de încoronare al: Îm- 
- păratului Vilhelm'Il, în S8, mai tâte diarele, penă 
„şi unele foi francese și 'ruseşti, aă fostă silite să 
- recunoscă, caracterul înpăciuitorti Şi defensivă 
al Intreitei Aliunţe,. i ” 

Fiind-că avemă să vorbiină adesea de Intreita 
- Alianţă în cursulă acestei scrieri, e bine să armin 
„timă lectorilor cum a luati naştere acestă, aliunţă „- 8 puterilorii centrale âncă de la 1879 și 1888: 
„Rusia nu a rămasă mulţumită pe resultatele 
“resbelului din 1877 și pe avantagele ce i-a, con- sacrati tructatuli Luropean din Berlin, care a în- locuiti pe celă bilatevală din San-Stefano.  Ne- mulţumirile Rusici ai mersti crescend, mai alesă - când ca a începută să simță că Bulgarii nu voriă să fie o turmă de Pahonţi muscălești și că iasă Şi -€Ă în seriosi. naționalitatea Şi autonomia pe care le-a, garantat'o Europa, prin tractatuli din Berlin; iar Românii protestză contra răpirel Bassaraliei si - contra delungirii servitudineă de trecere a oştiriloră „rusești: prin România independentă. | 7, -. Pia Nemulţumirile Rusiei sau dată în urmă pe
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faţă şi sau transformată în polemice (iaristice, în 
-covespondențe diplomatice, în pregătiri deresbeli şi î 
_agitări pausluciste în peninsula Balcanică. Para, 
Jeli cu pregătirile resboinice ale Rusiei şi cu a- 

"gitările şi conspirările panslaiste din Balcani, se 
desfășura agitările Gambetiste şi Bulangiste, şi a- 

„meninţările cu alianţa franco-rusă de la Apusti. 
Geniuli do la Varzin însă veghia asupra, păci? 

- şi ccuilibrului  Europeanii. O îndoită alianţă  Aus- 

tro-Germană fu încheiată în 1879 şi apoi o Iu- 
treită Alianţă fu sigilată în 1883, între Germania, 

Austro-Ungaria şi Italia. Aceste Puteri mari se 

„armară necontenitii, declarândă. că voră menţi-! 
nerea păcii pe basa tractateloră din Francfort și 

„Berlin ; iar cei ce vori un resbeli de răsbunare 
„și cuceriri să vie să atace. . . 

Nici o dată axioina latină „Si ris perceni par « 
Vellum“ na fost pusă în aplicare cu mai multă 

isbândă în timpu de dece ani ca în acestă 
„situaţiune de. către Intreita, Alianţă a puterilor 

centrale. Cu câti cele trei mari Puteri sai pre- 
„gătită mai mult de resbelă şi sai arătat mai 

. hotărîte în resistenţa lori, atât sai înfrânatu şi 
„domolită provocările resboinice ale - Moscorițilo- 
„Danslaciști şi ale francesilor reranșiști. 

Măsstra, politică Bismarchiană avândă la spatu 

. colosulti întreiteă alianțe şi simpatiile altoriă pnicri 
pacinice, a putut să pue fiâă poftelor  cotrupităre 

“de la răsărit şi nervozităţilor Gambetiste . și Bour- 

„langiste de la apusă .
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Tâte uneltirile ascunse şi agitările tățise ale 
Kaulbarşiloră şi panslaciștilorii la Dunăre şi Bal- 
cani, nai avută alti resultati de câtii să de- 
masce planurile cotropitovrului de lu Miază-Nopte, să 
atragă atențiunea Europei şi să deştepte şi mai 

“multi sentimântuli de conservare naţională al 
Bulgarilori, Românilorii,. Serbilorii şi altori na- 
ționalități față “cu ispitele și amenințările muscă- 
leşti. i 

Când amenințările Muscaliloră luară proportiu- 
nea unci demonstraţiuni navale la Burgas, contra. 

Bulgariloră, atunci uni: veto al Puterilori aliate 
"a fostii destulă ca să curme jâculii politicei Mos- 

coviţilorii -panslavişti, a cărori tactică şi pornire 
violentă, ai criticat'o în cele din urmă, 
nole diare risesci ca. Petershhog Vestul; 
danin, 

chiar u- 

şi Graj- 

„Ce sar fi întimplată dacă, poporultă Bulgară 
sar fi înfricoşatii de amenințările ruseşti sat ar 
fi dată orbește în- cursele Panslaviștilor 
strumentelorii lori Zancoriste ? 

Ori cine înţelege că acel popori tenării şi ar 
fi perdută stima şi încrederea Puteriloră civili: 
sate, sar fi condemnată singură, sar fi sinu- 
cisăi !! e | 

și ale in- 

Pe când agitările ruseşti în peninsula Balca- 
nilorăi şi amenințările. cu "unt nuoi resbelă în 
Orientă erati asti-feli paralisate de înțelepciunea . A 

popsrelori Balcano-Dunărene si. de atitudinca, "ape * >, .£ .“s - 1. oo. . ” . Ă .. fermă a Puterilorii „Mlianţe, agitările Recanşiste şi Bu-
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laugiste din Franţa băteaii şi ele în retragere şi 
se isbeati de alte 'curente interne mai moderate; 
şi prudente cari nu lăsată ca Franţa, să fie tîrită 

în acelă mare resbeli ale. cărui proporţiuni îngro- 

zitâre fădeaii pe multi să so răscândâscă, şi să, nu 

so grăbâscă, 

Burghezimea, francesă, care avea în . vedere CO- 
“9 merţuilă şi esposițiunea din 1889, se ţinu bine şi 

X nu dete în cursele Bulangiştiloră şi JMuscalilorit. 
Q| Alianţa franco-rusă rămase în starea, latentă de 
CO proiectii. Iar sabia căzăcescă trimisă cu ostentaţie 
St de: ofiţeri - Rusi generalului Bulanger fu pusă în 

cui! 

3 Politica prinoipelul | 'de Bismark, a cărui dovisă 

<) eră pacea curopână şi isolarea Franţei, a trium- 

fată. 
Europa a înţeles și a urmat politica” de pace 

şi ecuilibru a a principelui Bismark. Iar curentuli 

moderată din Franţa, inaugurată de: Thiers și 

J continuati de Barthelemy de St. Hillaire, de Grevy, 
Ferry, Floquet şi în urmă de preşedintele Carnot, 
a pututii ţine peptă curentului belicosă al Revan- 
şiştiloră! şi Bulangiştiloră. i 

Chiar şi la; noi în ţ6ră s'a, resimţitii comoţiu-. 
"nea electrică a acelui curenti care anunta acea, : 

“furtună de se aştepta să isbucnâscă în primă» 

__ vaza anului: 1888, furtună semnalată, de agitațiu- 

- mile Bulangiste la Apusă şi de concentrările iena- 

tice ale oştirilorii ruseşti Ja, Ră&săriti. , 
- Scrierile antidinastice, i ivirea unor retndei i- : 

, . Ă 2 

DEI TES AND STEE     
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dicoli la “Tronul. României ca nisce perfide - in- | 

-strumento ale politice rusescă, şi mâna streină, de 

care ne-a vorbiti primul ministru, Teodor Ro- 

„setii, în: tiinpulă r&scâlei. ţăraniloră, aă. alarmatii 

spiritele şi aă deșteptată pe Românii cu doră de 

ț6ră, ca, să vegheze şi mai multi asupra viitoru- 

hui i. a] 
- Din” fericire, — graţie atitudinci energicea Pu- 

teriloriăi centrale aliate şi a, Engliterei— pacea și ecui- 
libru. europeană sa putută menţine şi în 1888 -şi 
în' 1889 ca şi în anii precedenţi, trecând. printre 
Seylla Și 'Carybda,: printre politica de: răsbunare a 
Franţei şi politica de cotropire a Rusiei. ” 
„Nu ştimii: ce ne va aduce anul 1890. - 
„Ca, să știmi însă. cum. stămă noi Românii şi 

ce trebue să facemă când va suna ora resbelu- 
lui fatală. ce: se totii aşteptă şi se toti amână, 
trebue să ne gândimă matură din vreme, să ne 
consultămi. şi să studiemă situaţiunea, n6stră, 
politică faţă cu tratatele ȘI cu vecinii, începând : 
încă din timpul lui Petru. cel Mare și al Ecate- 
rinci II a Rusiei. - pa aa 

Vomiă dovedi cu istoria, în: mână şi cu faptele 
recente, că politica tradițională a Rusiei a fostă şi 
este cotropirea Dunării, Baleaniloră şi Bosforului, iar 
dacă, ea, n'a realisatii: âncă acesti vist al Ecate- : rincă IL până, astă-qi, causa este că n'a pututiă, şi - na putută pentru că: Puterile civilisate ale Tu 
Sai coalisati şi i-ai ţinuti peptă; i 
Grecii, Sârbii Și în urmă Bulgarii s* 

*opei 

ar Românii, 

ati scuturati
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şi: sai cutremuratii ' de jugul ameninţătorăi al. 

Moscoviţilorii ! ! | 

. Vom dovedi că silite că, fost oytirile lui Petru. 

celt: Mare şi ale Ecaterinei IL să se retragă | din. 

„Principatele Române, în urma, resbeleloră cu Tur- 

cii şi intervenirei 'altoră Puteri europene... 

Silite ai fostă oștirile. rusești ale împăratului Ale-. 
xandru I să părăsâscă în grabă Principatele Ro- 

mâne — răpindă numai Bassarabia în 1812 — 

fiind atunci ameninţată de marea armată (la 

"grande armee) a, lui Napoleon | cu care se certase. 

Silite ai fostii oștirile ruseşti să se retragă şi la - 

1834 şi la 1850, din causa politicei Puterilorii 

“Occidentale. - 

„Silită a fost împăratuli. Nicolae I Pacloviei să-și 

retrag gă oştirile din Principatele Române — pe care. 

le luase cmaneti, în 1853, cu gândi de a nu le 

mai părăsi, — având el trebuinţă de acele oştiri 

“în Crimeea unde sosise flotele Aliaţilorii Occiden- 

tului, cari erai susținuți de Austria şi de Pru- 

sia (1854). 

Silită a fostă Rusia în Congresulii din Borlin 

din 1878 să prescurteze termenul de do) ani pre- 

vădutii” în tractatulii de la San Stefano pentru 

trecerea. oştirilori muscăleşti prin România, in- 

dependentă, precum și timpul ocupaţiunei și ad- 

-ministrării rusești în Bulgaria. 

„ Silită a fost Rusia . de. către Întreita Alianţă să 

nu desbarce oștiri în Bulgaria şi să mai înceteze . 

4
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cu grăimădirea oştiriloră. la hotarele Galiției, Pru- 
sici și României în primăvara anului 1888. . 
Să sperăm că Europa şi în deosebi statele. 
cele mici de la Dunăre se vori putea bucura câtă 

nai. multi timpă de. bine-facerile păcii care ce a- 

sigurată.de puternica Întreita Alianță şi de con- 
- cursulă promisii solemnă de Engiitera. 

Românii în contactă cu Ruşii. în timpulii lui Petru ccti Mare 
(710). 

-Idealuli în giurulu căruia sa învertitii politica. 

Moscoviţiloră de-la Petru celă Mare încâci a fost 
mai ântâiă. cotropirea Mării Baltice şi a Mării! 
Negre cu provinciile loră şi apoi rusificarea și 

cotropirea Principatelori Române, ca puneti. de. 

trecere spre Balcani, şi spre Constantinopole, des- 
pre care Napoleon I, refusându-lă lui Alexandru IL. 
la. Tilşit, dicea: ,, Constantinople cest Pempire. du. 
monde J« 

Positiunea, gcografică a României a fiicutiă ca. 
acestă -ţră latină să se găsâscă fatalmente în 
drumul Rusici și să prindă de multe ori bine ace- 
stei puteri, ca. basi de operaţiuni inilitar e, în văsboele: 
ruso-turte. NE - 

Cei. din Moscva, şi Petersburg aveati mare iîn- 
teresii să tragă în orbita, loră politică acestă ţeră. 
creştină şi so facă, de voe de i nevoe, să devie o
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“unsltă, în mânele generaliloră şi diplomaţiloră Ruși 

pantru a-şi deschide prin ea colea, Daleanțlori 
"şi a Bosforului. E 

“Starea, -de slăbiciune. şi-înapoiere a Principa” 

telori Române, provenită din luptele intestine 

pentru Domnie și lipsa de apărare în afară, făcuse 
ca, pe de o parte Turcii să abusese de Suzerani- - 
fatea lori cea limitată prin tractatele ab-antiguo 
turco-române, iar pe de altă parte Ruşii să gă- 
s6scă unii midlocă spre a, posa în protectori și a-şi 
asigura o bună găzduire şi o basă de operaţiuni 
militare forte avantagi6să pentru resbdele loră con- 
tra, Turciloriă. 

Comunitatea religiunei ortodoxe a-serviti ca 
mască politicei ruseşti şi ca midloci de amăgirea 
Româniloră şi a altori creștini, până ce lumina 

s'a făcuti şi poporele Dunărene sai desmeticită 
ȘI ai dati ele înseși alarma în Occidentă contra - 
periculosului. și falșului protectoratii rusesci. - 

Sub pretestulă protecțiunei creştinilorăi — iar în 
realitate “pentru esecutarea planuriloră de resboire 

şi înaintare spre Constantinopole — Principatele 

Române ai fost în mai multe rânduri-ocupate de 

oştirile rusești şi tratate de generalii Moscoviţi 
ca nişte provincii ale Ţarului. Domnii erati goniţi 

de pe tronă, şi uni generală Muscală le lua 10- 
culă și guverna, țările lui Ştefan celui Mare și Mi- 
haiă Vitezulă cu câţi-va boeri, mai ales fanarioți 
pareeniți, care erai cele mai servile instrumente 
ale Rusiei.
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" Poporulă română . hrănea oștirile împărătești, 
„cără îproviziile, îndura tâte: nevoile şi. calamită- 

ţile. tâtrului de resbelă, era tratată ca, pahonţiț. 
“mutgcălesct Și silită . -să-şi piegătescă elă însuși ju- 
puli şi să, bătătorescă calea cotropitorului ! 

Voind să robsscă poporulă şi să:și asigure stă- 
- pânirea! țării „pe basa aristocrației și orînduelilorit 
rusești“ (pe care le mai vis6ză pote şi adi unii 
vusofil 'xeactionari), boerii de atunci, pământeni 
sati fanarioți, se închinat ci înșiși Muscalului ca, 
nişte „robi prea plecați,“ dupe cum se exprimată 
ci.în actele lori de supunere. 

Amar însă ai plânsii acei boeri în urmă gre- 
şalele loră, peutru că generalii Muscali, făcându- 
se stăpâni pe ţ6ră, își băteaii joci și de ei şi de 
poporulă românii. pe care "lă înjugaă ca pe vite 
la. carele cu provizii luate din: spinarea ţării.  ; 

Când “unii boeri arătat generalului Kutozof 
suferinţele” Româniloră, acesta îi lua în risti şi le 
xespundea :că "le =a lăsa mona ochii ca sii potă 
Plânge“: 1) a 

Pe când Românii îndurat tste greutăţile Și Mi 
seriile t&trului resbeleloră -uso- turce, Muscalii tră- 
gcaii cele mai mari fol6se câştigândă tărmurile 
Mării Negre; Crimeea, Şi Azofuli, Kaucasulă. şi Georgia în Asia, penă şi Bascarabia cu gurele 
Dunării. - 
A fostii, 0 minune că: i Românii „de dincsci de 

Ş v. Zinkeisen IL Cl p. 713 

a
a
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Prut aă scăpată cu viața lori națională şi nu ati 
urmati s6rta, Bassarabici şi a Poloniei ! ! 

Dacă Românii at trasă. şi. ei 6re-care fol6se 

“din resbelele şi tractatele ruso-turcești, că le aiă plă- 

tită şi răsplătită cu sângele şi averea lori, hră- 
nindiă şi ajutândă oştirile rusești, espuindu - şi 

sra la tâte neajunsurile şi la r&sburnările Turei- 

loră, care-i tratati de haină | 
Aşa, în timpul lui Petru celă Mare, din causa, 

politicei acestui împăratiă. cuceritoră şi a perderii 

marei bătălii de pe malul Prutului (1711) față 

cu Turcii îuvingători, domnul Moldovei Dimi- 

trie Cantemir — care închinase ţsra Rusiei prin- 

trun tractati de vasalagii -— a fostii silită să 
părăsâscă, și tronulii şi-ţâra şi să fugă cu câţi-va 
boeri la, Petersburg, unde.a şi murită. 

Iar domnulă Ţării-Româneşti, Constantin Brân: 
"covânu — fiind și elă .bănuitii că este aliatul Ru- 
șilor,. — a fostă dusi la Constantinopole. și de- 
capitată îinpreună cu toţă fii şi ginerii săi în faţa 

" Sultanului ! | 
Astă-felu plăteaă Românii protecțiunea Rusescă .. 
O nenorocire şi mai mare a resultati atunci 

„ pentru Români din alianța, lor cu Ruisii: perde: | 
rea, încrederei Porții otomane în Domnii-ţărei și 

trimiterea Domniloră fanarioți în timpă de 100 ană 

„Le convenea, forte multi Ruşilorii să pozeze 

„în protectori ai Creştiniloră, ca, să justifice politica, 

„lori faţă cu Puterile Europei, le convenea mai 
- ales îrhămarea homânilori la carulit politicei rusești,
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“împovărarea acestora cu hrana oştiriloră împă- 
rătești, cu plata generaliloră Muscali din visteria 
“terei, cu înlesnirea, drumuriloriă şi resbelelorii, cari 
produceaiă Rusiei câștiguri atâtiă” de mari pe ţăr- 
“murile Mării Negre. 

Câtiă -pentru câştigult Românilori, eli era pro- 
blematică, pericolosă şi se reducea- mai multi la, 
transformarea Suzeranităţii turcești în o Suzeranitate 
muscălescă, care ducea drepti la robire! . , 

Protectoratuliă- Rusiei era o stăpînire deghisată și 
meşteșugită, ună începuti de rusificare şi cotropire 
de care ne-ai scăpată numai evenimentele noro- 
c6se, rivalitatea, Puterilori mari . şi munca, de deş- 

“teptare ŞI reînziere naţională a, Românilorii patrioți, 
„dupe cum vom dovedi mai la vale, 

Acei generali Muscali, cari posai în apărători 
al creștiniloră și cari tratati ca pe niște procinciz: 
cucerite iările lui Mircea, Stefan şi Mihaiă, uitau 
că aceşti eroi înfruntaseră furia, Musulmaniloriă şi 
Tătariloră cu multi mai înainte de Petru şi Eca- 
terina, II a Rusici și că purtase cu dreptii cuvânt 
titlul, de. apărători ai Creştinătăţii. . 
Să mulţumimii lui Dumnezeă că am scăpată 
„Scurți. din ghiarele Pracoslacniculuă Protector-ă - şi să studiem istoria trecutului, ca să. vedem calea vii- “torului. .. .
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x 

„“Tapta Fraleina 1 a has, plita. i reset ci În Oricat 
(7621780) - 

Istoria, 1 ne spune că împărătesa, Ecateriria = 

care a debutat prin sugrumarea, bărbatului ci-—s'a 

arătatii. forte dibace şi cutezătore în sugrumarea, 

poporeloră vecine. 

Lăsându la o parte srta.ce avură i Poloniaj; Gri. 

mea, şi alte țări. sub Ecaterina,” I, să ne ocupilinii 

de ţâra n6stră. . : 

 Primulă: resbelă mare cea susţinută Ecaterina, 

II contra 'Turcilorii a începutii la 1768 şi sa ter- 

minatii la, 1774 prin. tractatuli de la ” Kuciuc- 

Kainargi. 
Principatele Remâne ocupate; și stăpînite de g gene- 

vali Muscală, fură: basa operaţianiloriă militare şi în- 
durară tote consecinţele şi greutăţile unei Jungi 

campanii. 
Ceva, mai multă; devenindă dictatori în ţările 

Române, generalii Muscali făcură-ca, boerii şi cle- 

rulii, cu voe fără voe, să prestese. jurământi de 

credinţă, şi să închine ţera „prea blagorodnicei îm- 
părătese și prea milostivei stăpîne Ecaterina 11,“ adro- 

sânduii-se cu cuvintele cele” mai umilitre de: 
„robi prea plecaţi,“ care sărută chiar „genuchii și 

urmele picidrelori sale împăritești și singură stă- 

pînitore !*“ 
În cartea de închinăciune a boecriloriă Moldoveni
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„se stipulaă, între altele, următârele base princi- 

pale pentru organisarea ţării : 
"1: ,, La ocîrmuirea fării să fie aristocrație, adică. 

„să. se alâgă 12 bopri mari din starea ântfiii, cari 

să fie cu aceiaşi cinste şi nume de. boerie pre- 

„cum şi mai. nainte, începâendă de la Vel-Lo- 

„ gofătil.i! ... | 

5. „Loţă boerii ce voră fi aleşi la, ocîrmuirea, ţ&- 

»Tii, atâtă cei 12 câtă şi cei de al doilea, şi zap= 
„ ciii ținuturilor, când vori vrea să intre în slujbe, 

„ ântiiă să facă jurămenti,. cum. că vori sluji cu 

dreptate, fără 'vicleșugii, atâtă Împărăției (mus- 
-„ căleşti), câtă şi patriei. şi cum că vori păzi ere- 

„ dință. şi către Împărăţie şi către patrie.“ 
12.' „Slujba, -cea d'ântiiti a generalului (muscală) 

„să fie ocîrmuirea oștirilori ce voră fi de paza ţ&- 
m Til, atâtă de streini cât și de locuitori. .A doua, 
„prin midlocirea, lui să se trimiță la vistieria 
„ împărătescă dajdiile. ţării.“ ae 

13. „Boerii ce vorii fi aloși.la ocîrmuire, fie-care 
„ cu -hotăritii nume de boerie, generalulii (mus- 
cală) să-i îmbrace cu caftaniă ie . 

În -organisarea, Valahiei se da și mai multi pe 
faţă aservirea ţării şi scopurile cotropitâre ale 
Rusiei. 
_ De aci. prea milostiva şi pravoslavnica împărătesă 
Peaterina II obţinu de.la boerii şi parveniţii fa- 
narioți -o umilită supunere și perfidă, încorporare 

v 

DV. Ark. Rom. b. 180 și 202
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a Țerii Româneşti în Tinper- iuli Rusescii ! Ecă în ce 

“clipă se adreseză acei trădători către Împărătesa, 

“Ecaterina IL: 

1.: „târa nâstră să se facă totii. una cu epar= 

» hiele” ce stăpîneşte prea puternica împărătie 

„a Rusică şi 1ă vremea păcii ce se va face, nici 

„ca cum să nu se lase să cadă iarăşi .la tirani- 

» CEsca cea, d'ântiii a Agarinenilorii.“ 

„De vreme ce loculă nostru, din nestatorni- 

„ Clă 'Turcilortă, a cădutiă sub desăvîrşită neorîn- . . 

„duială, ne rugămii ca să . se așede în țera ndstrci -ă 

„legile: și rânduelile Rusie: pe. deplină.“ 

9. , Judecătorii cari se vori orîndui pe la ţi- 

- nuturi şi oraşe, să fie jumătate Matei. « 

“De unde resultă că jumătate eraă. să fie Mus: 

cali și că chiar sentințtele judecătoreşti aveau să 

fic cu timpulă rostite în rusește! 

“Ceva, mai multi: În capulii trebilori:și al pu- 

terii executive erati să, fie 4 boeri, la cari să. se 

supue tâtă t6ra, iar „generalulă (sai g guvernatorulă. - 

„muscală) să potă porunci celori pair u boeră la ori- . 

„Ce ar vrea, avândăi. volnicie ca să-ă işi oprescă m 

Va, să dică pracloslavnica protecțiune rusescă - era. 

“0 curată robire ! : 

Prea blagorodnica. împărătesă Îi caterina 17 pre- 

gătea, deci prin dictatură generalilorii săi o ade- 

vărată subjugare şi rusificare a poporului Românii ? 

Se lua, de basă la, ocîrmutirea țării aristocrația, 

orinduelile şi legile ruseşti. . . 

5) Y. Arh. Rom. p. 211-814,
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Uni generali muscală comanda puterea armată, 

compusă din Muscali şi din Români amestecați” 
Generalulii Muscali, pe lîngă puterea armată, mai 

avea, în mânele sale şi. punga. ţări, căci.„a, doua 
slujbă a, sa era, ca prin midlocirea Iul să se trimiță 

la vistieria împărătescă dajdiile ţăril.“ 

Generalulii Muscali, care luase loculii Mirciloră, 

Ștefanilorii, Mihailoră, îmbrăcaii cu Kaftanii pe nişte 

boeri degeneraţi şi parveniţi fanarioți, poruncea 
în era Românescă prin cei 4 boeri puşi în capulti 

trebiloră şi dicta ce voia ei acelori instrumente 

„vunilite şi trădătâre care declarase ca: „era n6s- 
tră să se facă totii una cu eparhiile rusești.“ 

Nici Biserica ndstră naţională nu scăpase sdra- 

vănă ! Căci la $ 6 se dicea că „partea mirenescă. 
și bisericescă să fie sub îndreptarea ' St. Sinodă din 

Moscova, dupe obiceiulii S-teă biserici ruseștă /“: . 

| Se :găseaii pe atunci închinători la icânele din 
Aoscoca, dupe cum se găsiră mai deunădi câţi-va 
închinători la icânele politice: din Kiev! 

Pe basele de mai sus, sub presiunea baionete- 
loră, se obținea de la boerii degeneraţi şi parve- 
niți ună jurămentă: de credință către Rusia, -cum nu 
sa pomeniti sub nici o invasiune de Turci, 'Tă- 
tari, Poloni, ete. 

Ecă, formula acestui jurământ : | 
„ Eă celt mai jos numită jură că m'amă su- 

> pusii de bună voe (!) sub stăpînirea, pravloslae- - 
= niceă, Rusii, şi a Maj. Sale împărătesei Ecaterina, . 

E hosutarine a Rusiei ; jură. că voit păstra şi voit
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„păzi din adevărată inimă a, mea, datorie credin- 

„ Ci6să a supunerii către Rusia, jură că mă voit 

„Supune la rinduelile acele care dupe înalta pu- 

„tere a Maj. Sale voră fi hotărite în t6tă ţsra şi 

„legile acelorii cari de obştea, tutuloră şi osehitit. 

„Inie să cadă ale pâzi; în toti Chipulă -făgă-. 

„duescii.să facă ajutoră în înarmare şi slujbă, 

„ socotindii» pe vrăşmaşii- armatei ruse chiar ca pe 

„Yrășmașulu meii. lar la sfârşitu să mă porti pe 
- „Sine-mi, cu chipă ca acesta: ca' unii robii ere- 
„dinciosă și bunii și supusii al Maj. Sale Im-. 
„vărătesei dupe cum este cu vrednicie şi i.se 

„cade şi dupe cum ei înaintea lui Dumnezeu și. 
„2 judecății sale cei straşnico potă să dati r&s- 

„punsă.“ - 

Din acesti jurământă de supunere drbă şi din dis - 

posiţiunile cari se. declara că. „ler n6stră să se 

Tacă totii una cu eparhiele ruseşti, că Bise- 
rica n6stră națională să se închine Sântuluf | 
Sinodii din Mose: ava ş că uni generalii Muscalii. 

 (tăindii- loci -de Domni) să. dicteze rîudueli, să 

comande oştirea și să verse dajdiile ţării în- 
vistieria împărătescă, etc., resultă evidentii și 

sare în ochii celui mai :orbii că se nimicea cu to- 
“tul autonomia şi sureranitatea naţională, iar protec- 

țiunea pravoslacnicei Ipărătese Ecaterina II echivala 

cu 0 robire a Principatelorii Române! 

„„. Şi cu tâte astea sau mai găsită şi acum, în 

anulă de graţie. 1888 unii, Români, Jusofili înfo- 

cauţi, cari să recomande -Românică independente. ca.
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să: se închine cinstite icone' și politieeă împărătesei 
Ecaterina, IL, şi să aştepte do la acea politică tru- 
dițională mântuirea, și. fericirea, ţării, în viitor! 

Lucru pare de necredut! şi cu tâte astea, vointi. 
cita mai la. vale pagine întregi scrie și tipărite. 
în 0 broşură rusofilă de felul. acesta! 

Ori cari eraii abuzurile Turciloră, celă - puţinii 
suzeranitatea loră era măr ginită ca, dreptă prin trac- 
tatele lui Mircea; Vodă, Petru Rareşii şi Bogdan,. 
tractate cari se puteai invoca. Tera -plătea unu. 
peșchești sai dar ăi în .bani, iar. Turcii se obliga, - 
după-acele. tractate, să apere ţera.contra altoră 
n6muri.. Au/ohomia, -suseranitatea națională, dreptul. 
Domnului de a declara resbelă și a îneheia pace; de 

_& comanda oștirile române și a fi stăpînii în fera sa 
erai a nume prevădute. în acele - tractate; pe cari 
le-a invocat chiar. Congresul din Paris în favorea, 
Românilor. în 1856. | 
„"Ce rămânea însă din autonomia Și suceranitatea, 

lori, Principatelor Române, odată puse sub dic- 
tatura. unoră generali Muscali, numâscă-se- ci Jeu-. 
tuzovi, PRomanţori sai Potemliul ? A 
„Nu le rămânea „de câtă ochii ca să plâng gă Și să, 
se bocâscă pentru supunerea, 6rhă către acea: pra- 
voslarnică împărătesă Featerina III 

Nici chiar. interesele materiale nu le erai asigu-" 
rate boerilor cari se închinase pracoslarnicei pru- 
fectăre.. 

. Ecă unii modelti de tinguire -a aceloră boeri către feldmareșalulă Romanţov : i
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„Osebită” încredințăniă pe slăvirea ta cum că 

„noi, ca niște robi prea plecaţi ai împărăteștei mă- 

 riră, dupe credinţa n6stră cea, cu jurământă, situ-. 

șa temi supuşi împăr ăteștelor porunci până la cea de 

„pe urmă picătură de sânge și prea gata spre a. 

„da din cele ce sunt prin putinţa n6stră pentru 

„trebuința dsteă împărătești, ânsă cu ştiinţă şi cu: 

„6reşi care cuziincidsă rînduială, pentru că o semă: 

de omeni ce sunt trecători prin Moldova iai Jără. 

nică o rânduială cele ce întîmpină pe cale, atâtii do- 

„bitoce cât şi. altele, maă multi. de. câtă le. este: tre-. 

„buință şi spre risipă; şi may. alesii voloutiriă facă. 

multe supărări și jafuri săraciloră creştini și iarăşi 

„ci risipescă prin locuri pusti și prin pădunP” D. 

- Nu-numaă că Rişii nu adusese nici .0 uşurare 

în dări şi angaralt, dar" âncă generalul: Romanțov. 

scria, boeriloră ca, să ajute cu uni cesă mai înainte. 

la, trebuinţele Zaherelii oştiloră ; să dea, toţi dupe 

obiceiulă celă vechii etc, *). 

Pe când ţâra gemea sub asemenea, . greutăţi ȘI. 

'și pericola chiar suveranitatea, şi existenta naţio- 

nală, resbeluli între Ruși și Turci urma cu în-. 

verşunare şi se prelungea în timpii de-şese ani, de 

la, 1768— 1774. Turcii” fură slăbiţi şi siliţi să în- 

chee pace. 

- Dupe o bătălie câştigată de aenoraulă Roman- 

zov mai josii de Silistra, lângti Kainargi, sa în-. 

2 Y. Arh. Rom. p. 168 , 
2). V. Resboaele dintre Rui şi Turci, de A. D. Xeno: 

polu p 97 vol. 1.



a 
25 De ROMANIA RUSIA 

cheiată tractatulă cu âcelaşi nume la 10 Iuliu 
1774, tractată care „ resturna ecuilibruli forţeloră în. 

duropa “ - 
Parciă: făicură totă posibinalii ca să scape inte-. 

„uritatea Imperiului Otomani. , 
Ei recurseră la prietenia şi midlocirea, Austrici. 

ca să facă condiţiunile păcii de la HKuciuc-Kai-. 

nargi să tie mai ușre pentru .Pârta Otomană, - 

„Principatele Române scăpară din ghiavele Ecaterineă LI. 
Rusia, însă câştigă alte avantage pe ţărmii Mă-. 

vei negre. Ast-telii prin tractatulă de Ja Kuciuc- 

hainargi, Rusia isbuti să înlăture de acolo influ-. 

ența 'Turciloră, câștigând „eliberarea Tătarilorii. 

de sub supremaţia Porții Otomane. — pentru ca 

mai în urmă, odată declarați independenţi, să-i sub- 
juge mai ușoră, ceea ce sa şi făcuti dupe câţi-va, 

ani, când Rușii ocupară mmilităreşte Crimeea şi apoi 
o luară în deplină stăpînire în anulă 1783. 

Prin tractatulă de la Muciue-Nainargi se mai: 
recunoștea, Rusici dreptul de liberă nacigaţiune pe 

"Marea Atgră, se “deschideată orașele turceşti pe us 
cutii şi pe Dunăre comerciului rusescă, care: fu pus: . 
pe ună picioră egală cu al Francesiloră şi Engle-: 
ziloră. Din acestă clausă a“libertăţii comerciului 
ai profitata şi Ruşii și Românii. 

Cu ce sai mai alesii Românii din ambele Prin- 
cipate în urma acelui. îndelungată resbelă, ale că-: 
ri neajunsuri le -suferise şi ci îndestulă ? 

Punctul principală ce obţinu E Ecaterina, II prin | 
tractatulă de la Kuciue- Kainar gi, a.nume pentru
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Români a fostii o amnistie generală pentru toți 
acei boeri și fanarioți carii se închinaseră, prea, 
Vlogorodniecă împărătese şi se îmbrăcaseră cu Kaftune 

de către generalii Muscali, făcând şi acte de duş- 

mănie contra Porții otomane. Cu chipulă acesta 

scăpară Românii de r&sbunările Turciloră. 

Imperiului rusescii însă a trebuit să înapoiese * 

Porții otomane și Româniloră Principatele cu tstă 
Bassarabia, cu Oraşele Aherman, . Kilia, Femaildă 
și cetatea Bender. 

P6rta, otomană a 'datii voe -Domnilorăi Români 
ca să aibă pe lângă dinsa, câte unui creştinii însăr- 
cinati în afacerile Principateloră. 

Iar Rusia, ca să aibă deschisă drumulă de a- 

mestecă în afacerile Româniloriă, a obţinut prin 
" tractatult de la Kuciuc - Kainargi, dreptulă ca 

» Aliniştrii Ounţii Imperiale a Rusică vesidenți lângă 
densa, să potă vorbi în facorea Principateloră.“ 1) 

Dacă, Ecaterina II nu a pututii obţine mai multe 
drepturi asupra Principatelori române şi-şi a re-. 
trasă oştirile, causa este obosirea, îndelungatului 
resbelă, stăruința Turciloră asupra, acestui punctă 

şi rivalitatea, Austriei care devenise gel6să, de CU- 

ceririle Rusiei în Orientiă. 

Afară, de aceste tocmai în acea epocă, se bro- 

dise împărțirea Poloniei, care atrăgea în acea, parte 

atenţiunea, Impărtesei Ecaterina II (1772—73), 

1) V. Ch. de Martens et Frd de Cussy Recueil ma. 

nuc] et pratique de traites etc. .



34 ROMANIA, RUSIA 

Ca 'să înţelegă cine-va şi nai bine gândurile 
pracoslavnicei şi blogorodnicei Împărătese a Rusiei a- 

- supră Principatelorii Române, e destulă să mai a- 

mintimi faptulă istorică că în 1772 Ecaterina [i 

sta încercatii să tratose cu Turcia că să obţie 

de la acâsta cedarea Moldocei şi a Valahiei, pe care 
unindu-le, să le dea principelui. Stanislas August 

*Poniatovsky. Dar Maria “Tereza, împerătâsa Aus- 
"izici, sa împotrivită la acâsta şi astă-feli Românii 

ai scăpatii de juguli muscălescă şi au r&masă toti 
- Români ! E - 

Atunci înțelese Ecaterina Il că ţările Române 
cu Peninsula Balcaniloră şi Constantinopole nu 

„se poţii înghiţi aşa lesne şi că, pentru a ajunge 

“la desmembrarea, “Imperiului "Otomani, trebue să 

schimbe tactica şi să se pue de acordă și cu Aus-" 
“tria. 

„Austria avea şi ea mai interese în afacerile 
Orientului şi Rusia trebuia să ţie contă de.dânsa. 
Austria nu putea să vadă; stegulă muscălescii prin- 
_„dendi rădăcină în Principatele Române care eraă 
„porta Orientului. Nu putea să vadă cu indiferenţă 
îutinderea, puterei Rusiei pe țărmurile Mării-Nogre; 
dupe ce-şi luase partea cea mai mare din Polonia, 

De aceea diplomaţii din Viena căutară o'comn- 
pensaţie şi obținură, de la Sultanulii, fără, opunerea, - 

„Rusiei, cedarea Bucovinei, sub pretextii că-i este ne- 
cesară pentru comunicarea cu Galiţia şi pentru 
„apărarea hotareloră de Tăţari. , 

Răpirea Bucovinei fu - consumată în anul 1775,
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adică Je unii -anii dupe încheerea tractatului de lu 

NKuciue- RKainargi. (1774), fără ca pravoslavnica pro- 

_tectâre, Ecaterina Il, să useze de dreptulă ce-şi re-. 
servase prin acel tractată de « vorbi şi a înter- 

„veni în farorea Principatelori. Române. Uniă. presu- 
pună 'chiar 6 înţelegere secretă prealabilă între 

Austria, şi Rosia în privinţa. Bucovinei. 

Era Dea prâspete cotropirile Rusiei pe tărmu- 

„rile Mării Negre şi împărțirea Poloniei, pentru 'ca 
pravoslarnica Ecaterina IL să “mai facă, morală po- 

“itică Austriei în privința Bucovinei! 

“Acestă ambiţi6să împărătâsă a căutatii mai bine 

să atragă şi. pe Austria în planului ce ca conce- 

“puse de a împărţi Imperiulii Otomanii. | 

Fără ajutorulă. şi complicitatea Austriei nu se 

putea executa ună asemenea, planii. gigantici. 

Turcii eraă pe atunci încă puternici. Austria 

suferea şi ca multe neajunsuri la hotarele sale 

din partea Turcilori și cra nevoită une-ori să-i 

respingă cu armele dincolo de Dunăre şi din.u- 

--nele puncte strategice. 

De aceea înpăratuli Iosif AI. al: Austriei, încân- 

tatii de corespondenţa Ecaterinei II, intră în trac- 

“ative secrete cu dânsa şi conveni pentru o în- 

-tilnire la Mohilev, unde se puse pe .tapetii chiar 

Planulit de împărțirea Imperiului Otomanii. 

Pofta vine mâncândă !. Abia se împărţise Polo- 

nia, şi acum venea rîndulă Turciei! 
Pentru ca pravoslavnica Ecaterina Il să indu- 

„plece pe Iosif IL al Austrici şi să-lă atragă în cursa
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planuriloră sale cotropitbre, scria în 1782 scrisori 

fârte meşteşugite către vecinul €i, silindu-se a 

ascunde pericolultă întreprinderii ș şi consecinţelorii 

sale. 

Dibacea împărătesă,. a Rusii. promitea Austriei, 

între alte -avantage * şi Oltenia, pe care casa de 

Habsburg o mai stăpânise, câştigând'o de la, Turci 

prin tractatulă de la Pasarovoiz (1718) şi apoi 

o perduse prin tractatulă de la Belgrad (1739). 

Îi venea, lesne pravoslavnicer protecsăre a Creşti- 

niloră să dea din al altuia ca să- şi asigure câş- 

tigurile sâle în Orientă. 

Ecaterina, Îl ştia, că Iosit II al Austriei n'ar Su- 

feri de bună voce ca Principatele Jomâne să fie în- 

corporate directi în Imperiului Rusii, căci Austria. 

considera şi atunci, ca totii-de-una, fie-care pasă 

al Rusiei spre Dunăre, Carpaţi . şi Balcani, ca o 
suliță înfiptă în câstele sale,” 

De aceea, dibacea, Ecaterina IL se silea, în com- 

binările sale, să înlăture de-o-cam-dată, temerile 

Împăratului Iosif II în privinţa cotropirei Princi- 

patelori Române. 

Se mulțumia pracoslaruica j mu păvăttsă, pentru 1n0 

mentă, cu influenţa cea mare ce câştigase prin 

geneialii ei în ţ&rile Române şi-şi făcea planului ca. 

să, procâdă acolo cu tactulii şi dibăcia, cu care 
procedase în Crimeea şi Polonia. “Odată, Principa- 

tele Româee deslipite de Turcia, prin armele sale, 
Ecaterina IL credea că-i va, fi fârte lesne de a face 

să se alâgă şi în aceste Principate unite unu ge-
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neralti favorită ca Potemkin, dupe cum făcuse 

să se sue pe tronulă Poloniei ună alt, favorită sati 

amantă credinciosii al ei, Stanislas Poniatorsli, prin 

care băgase vrajba între Poloneză şi pregătise | îm- 

părţirea, acelci nefericite ţări !! 
De aceea pravoslarnica Împărătesă, propunea, lui 

Iosif II ideea formării unui stată neutru din Prin- 

cipatele-unite, sub numele de Dacia, compusă din 

Moldova și Valahia, fără Oltenia, —- pe care o dă- 

ruia, Austriei. 
- Cu infimenţa, - ce avea în Principatele, Române, 

puindi pe favoritul ei Poteuslin, creștinii ortodoxă, 

pe tronul lui Ştefan și Mihaiă, Ecaterina II nu 

se îndoia. că în curînd: fă ile Române voriă urma 
sortei Poloniei şi vorii face parte integrantă, din 

Împeriulă Rusiei. - . aa 
Dacă prea blogorodnica Împărătisă Ecaterina N 

menagea âncă pe Austria prin o aparentă desen- 

teresare în privinţa Principatelorii Române, causa 
era “că avea de-o-cam-dată trebuinţă de alianța 

Austriei, până, ce va transforma Peninsula, Balca- 
niloră, cu capitala Constantinopole, în o nuoă Jusie 

meridională sub numele de Imperii Byzantin, dân- 

* du-i de suverană chiar pe nepotulă săi pracoslaeniculii 
Muscălaşi, numiti Con stantinii Şi crescuti î în scopul 

acesta politicii. 
„Ca să nu sperie pe Iosif II, Ecaterina ILîi pro» 

- mitea în scrisorile sale din 1782 că Corona nepo- 
tului săi Constantini va fi deosebită de Corona Țări- 

oră Rusiel şi nu se va confunda cu ea nicio dată.
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Cu. asemenea dibăcii şi jocuri de cuvinte ca,: 

- Dacia și Imperiulă Byzantin, credea pracoslarnica 

Ecaterina, IL să învălue planurile sale cele ascunse . 

şi partea ledicey pe care şi-o pregătea din împăr-. 

ţirea Imperiului Otomană, pe a cărui pele se toc-: 

mea cu. Iosif II. 

Împăratul Iosif. Il, intrândă în danţă cu Eca- 

terina, II,-se silea şi el să-și asigure partea sa. 

„şi să. înlăture unele urmări periculse ale acelei - 

întreprinderi mari. 
„De aceea; în o scrisdre a sa din 13 Noembre 

1782, răspundendii. Ecaterinei II, elă îşi făcea, ve- - 
„sepeele. sale, dicândă că ,, numai ezenimentele resboiu- 

lui voră putea decide şi dacă ele voriă fi fericite, 

„nu va fi nici 'o dificultate asupra împlinirei dorin- 

teloră 'Țarinei . ... . dacă ele se roră găsi unite și de 
acordă cu acelea ce-i convine şi lui (Iosif IL.“ 

„Din. norocire, în intervalulă negociereloră dintre 
Ecaterina II şi losif. II, se alarmară Prussia şi. 

Franţa, cari se temeai de preporderența ce ară 
ti câştigatu Rusia și Austria dacă ar fi isbutitii 
în planurile loră gigantice. 

Ficaterina IL avea o îndrăsnelă şi 0. concepţiu- 
- ne atâtu de vastă în planurile sale de cotropire 

în câti spre a-și ajunge scopurile, s'a încercatii 
să momescă şi pe Franţa şi so intereseze. la îm- 
părțirea Orientului! Inta'o convorbire cii contele 
Segur, Ecaterina, II dicea: „La France auwvait pour - 
son fot. Cundie ou LE gi pte.“€ 

>) Pe atunci însă, Franţa nu dete în. cursele Ru-.
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. șiloră — cum pare dispusă astă-di — şi încuragiă 

pe Turcia, la resistență contra Ecaterinei: II: 
Din încordarea relaţiunilori între Ruși şi Turci 

şi din mişcările provocătâre ale oștirilor rusești - 
şi intrigile create în Crimeea, a resultati - ocapa- 

rea militară a Crimea. de către Ruși, iar Turcii ne . 

fiind pregătiţi pentru resbelă, ai fosti siliţi să 

conşimţăi la, acesti: fapti îinplinită prin tractatuli " 

din 4 Ianuarie 1786. 
Acesti puncti importanti fiind câştigatii Eca- : 

terina II, ca să-şi realiseze planulii stă în privinţa 

Constantinopolei, a începuti să agite poporele 
din Orient prin totii felului de agenţi şi emisari. . 

In fine Ruşii înaintândă mere cu oştirile spre : 

Georgia, şi provocândii pe Turci, aceştia, perdură . 
răbdarea şi tură siliţi ca, într unii mare Divani 

"din 13 August 1787 să declare resbelă Rusici. 

De astă dată, însă Turcii nu aveati de a tace 
numai cu Ruşii ci şi cu Austriacii aliații Ruşilori,. 

după întelegerea, secretă între Ecaterina W și lo- - 

sit IL 
Acesti resbeli crâncenii, care avea de scop. | 

desmembrarea, şi împărţirea, Imperiului Otomanii, . 
sa începută la 1787 şi s'a terminată pentru Aus-" 
tria cu pacea de la Sistovi din 1791, iar pen- 

tru Rusia cu pacea, de la Iaşi din Ianuarie 1792, - 
Lungi: şi grele au fostă peripeţiile acestui res- 

belă, altă cărui tstru, în mare parte, ati fostii țările 

Române.
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In cursulă resbelului, în 1790, sa întâmplată 

de a muritii împăratulă Iosif II al: Austrioi. 

: Urmăşulu acestuia, Leopold I, înţelese greșala 

predecesorului săă și vedu povârnişulă pericolosti 

pe care apucase eli după îndemnul şi planulii 
Ecaterinei Il. i 
„De aceea Leopold se grăbi să închee cu Turcii 

pacea, de la Sistov în-1791 şi să pue capătă unui 

resbelă sângerosă, care în toti casulă avea să 
folosâscă mai multi Rusiei de câtă Austrici, 
„Împăratulă Leopold înţelese că desmembrarea 

precipitată a Imperiului Otomani arii deschide 
Rusiei: drumului Dunării şi Bosforului și arti face 
din Peninsula Baleaniloră, sub numele de Imperii 
Bizantin cu nepotulă 'Țarinei pe tronulă Constan- 
tinopolei, o mare protiucie Rusescă / 

Așa în câtă Austria, departe de a-şi găsi o com- 
pensare reală în resultatele acelui resbelii desas- 
tros, ar fi deschisiă ea însăşi calea Ruşilor -spre Bos- 
for şi ar fi împinsii Orientulii Europei în o prăpastie 
fără fundă! 

De aceea s'a și grăbită înţeleptulă împărată al 
Austriei, Leopold, să pue capătii acelui Resbeli, să, 
venunțe la . cuceririle din Principatele Române şi 
să se mulțumsscă numai cu Orşova, şi cu o rec- 
tificare „la, graniţa despre Bosnia. A 

Âncă de atunci Austria a, inauguratii o politică, 
de pace şi ecuilibru în Orientul Europei şi s'a. 
silită în diferite împrejurări a, pune o starilă cotro-
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pirilorii fățișe sai mascate ale Rusiei între Carpaţi 
şi Balcani. 

„— Yom cita mai departe fapte de felul acesta, 

de pe la începutulii acestui secolă şi.până astă-qi. 

— Ecaterina Il, remâindi singură în luptă cu 

Turcii, a încheiată şi ca pacea de la laşi în 1792. 

Resultatulii acestui crâncenii resbeli a fosti 

departe: de acela ce așteptase pravoslavnica Inpă- 

rătâsă. Desmembrarea Imperiului Otoman nu sa 

putut face. Pe tronulă Principateloră unite (fără 

Oltenia) nu a, pututi pune, cum avea în gând 

pe ortodozulii săi faroritii generalului Potemkin. 

lar pe tronulă nuoului imperii -rusescă, poroclitii 

Bizantină, nu a putută pune pe nepotulă săi : Con- 

stantin. 

Însă în lipsa acestori fol6se mari, Ecaterina IL 

a. câştigată prin pacea de la laşi alte avantage 

mai modeste, dar reale. 

Ast-felii prin acea, pace saă întărită din noii 

tâte fol6sele câştigate prin tractatulă de la Hu- 

ciuc-Kainargi, convenţiunea de la Ainali-hacule, 

cesiunea Crimei şi a, insulei 'Taman şi Otzacocul. Su 

mai recunoscuti Rusiei şi înfluența sa asupri 

Kaucazului'! | 

Principatele Române scăpară şi de astă dată do 

planurile pericolâse ale Ecaterinei II şi de Potem- 

“Kinit ei. Iar Oltenia pe care prauoslaenica Impără d- 

esa Ecaterina o dăruia Austriei, rămase totii a 

Românilori. 

De astă dată nu a fostii nwunai suirea Impă-
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ratului Leopold po tronulii Austriei care a cunnatii 

joculă planurilori Ecaterinei II, ci şi intervenirea.. 
altorii Puteri europene : Prusia, Englitera şi Olanda. 

. Prusia puse pe piciori de resbeli 80,000 de 

soldaţi; luă înţelegere cu Turcia, şi, aliindu-se cu 

Emglitera şi Olanda, ameninţă pe Ecaterina, Il ca, 

să inceteze cu cotropirile sale spre Dunăre şi 
Balcani. Atunci pravoslavnica Impărătesă încetă, 
ostilitățile şi încheiă pacea, de la Iași (1792). | 

Astă-felă pentru prima dră, trei Puteri creștine 
interceniră în favorea Imperiului Otomană și scăpară 
de cotropirea. rusiscă Principatele Române şi Penin- 
ma Baleaniloră,- în -naunele. echilibrului european. () 
Polonia însă a plătit pentru 'Tureia. 

Împărătesa, Ecaterina II dupe pacea, de la Iaşi . 
o. mai trăită 4 ani şi a murită de apoplexic în 
1796.. În acesti intervală de 4 ani ea a mai fă : 
cutii o a doua şi a treia împărțelă a Poloniei, (1793 — - 
1795), şi nu şi-a, dată sfârşitului de câtii dupe ce 
i: audit durerosulii suspinii al eroului apărătoră 
al martierei naţiuni polone. Kociusco, care a stri- 
gată, cădândiă rănit pe câmpulă de vitejie : Finis 
Poloniae ! (1794). 

Nusofilii și antidinastieii noştri de astă-ţi. 
“Din cele arătate "mai sustii, ori cine a putută 

vedea, prin câte primejdii ai trecuti Principatele 
Române în timpulă invasiunei oştirilorii Impără- . 

1. V. Duruy, Histoire gânerale. p. 461
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tesci Ecaterina II şi robiret de faptă a acestori 
țări creştine. cari apărase creştinismulii cu multi * 
mai înainte de apariţiunea. Ruşilorii. 

Mai suntă şi alte epoce nefaste în care Princi- - 
patele Române aii trecută “prin ghiarele' cotro- 
pirei ruseşti și de care aă scăpată ca prin minune, 
precum în timpulă Ţariloră Alexandru 1 şi Nicolae 
L. despre care vomit vorbi mai la vale. 

Dar fiindă-că rusofilii reacționară și antidinas- 
tici de astă-di au luati ca, modelă tocmai pe pra- 
roslaenica Ecaterina IL şi aă spusii că politica ei 
frudițională este 'călăuza, lori în viitori, de aceea. 

am crequtii că aci este'loculă să facemii o digyre- 
siune şi să demascămi înaintea naţiunei: Române - 
pe acești adoratori ai dușmanului. nostru secolară.. 

Aceşti  rusofili ruginiţi cari vădiă în Ecaterina 

II și în politica rusescă o iconă la care se închină. - 

ci şi la care ar vrea să se închine şi-Țâra, ai: 

scrisă o broșură în acesti sensă, întitulată,; Jto- 
mânia şi viitorulii et (La Roumanie et son. avenir; - 

Bucurest 1888). Ei mai publicase în acelaşi sensi . 
o altă broșură acum câti-va ani întitulată : : Rusia. - 

şi Austria în România. 

Imitândii pe bocrit fanarioți — cari închinaseriu 

Ţera Ecaterinei II şi o robise generalilor ci —.: 

acești Rusofili de astă-di ai mersi cu îndrăsnela - 

penă a falşifica, chiar istoria și a căuta să înșele 

“pe cei nesciutori şi slabi de ângeri. 
I; destulă să citămu câte-va pasage din acea: 

broşură; a Rusofililoră de astă-di ca săi cunâscă, :
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Țera cine suntă că şi unde, vori să ajungă pro- 

pagândă politica vusescă la noi. - 
Ei ai scrisă și tipăriti că de la Petru celui Mare 

şi Ecaterina II până astă-di, Ruşii ai jertfit totu 
pentru Creștinii din Orientu, fără să- le trecă prin 

aninte ca să cotrupescă. ere o dati ţările Române sai 

Bulgaria or! Constantinopole ? ! 

Ecă, propriele lori cuvinte din acea broșură fi-: 
părită în româneşte şi franţuzeşte: 

-„ Din cele ce precedu resultă lămurită că Ru- 

„Sia, dupe numerdse învasiuni făcute din timpi 

„ immemoriali, atâtii în România câtu şi dincolo 

„ de Dunăre, cu singuruli scop de a elibera. pe Creş- 

„tinii din Orientă prin numerâsele 'sacrificii de 

„Smeni și de bani, ma arătată nici o dată dorințe, 

„ hict chiar întențiunea de a: cuceri, nică de a-şi a- 

„nexa pe România sai pe vre una din națiunile bal- 
* canice ete. 

(„ De ce qui prâetde il decoule clairement,.que 
„la Russie, apres dinnombrables. invasions, fai- 
„tes de temps immemorial, aussi bien en Roumanie, 
„qu'en delă du Danube, dans le seul but de de- 

„livrer les Chrâtiens d'Orient, grâce ă d'immenses 

„sacrifices d'hommes et d argent, a jamais exprime 
„le desir, ni meme eu Pintention de congutrir ni d'au- 
„herer la Roumanie ou 'quelqwune des nations Bul- 
caniques, etc.*) . 

Iar mai la vale erlavioșii rusefi au riscatii în 
broşura, loră — dupe cum Singuri o spunii —să 
devie chiar paradozali, susținând că Rusia va cut
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getalii nici-o-dată de "și apropria nici chic mândruli 
şi anticulă Byzunţiă! 

(La Rusie n'a jamais peus€ ă sapr oprier pas meme 

lu five et antiqgae Byzauce?!) 

Rusofilii noştri ai mersi cu paradozuli şi ful- 
șificarea istorici şi mai departe, cu scopă de a face 
pe unii Români naivi să :crâză în desinteresareu 
şi sfințenia pracoslarnicei politice ruseşti! 

Ei au spusi a nume că nici Țar uit Alnzandru £. 

al Rusici nu sa gânditu la cotropirea Principa- 
telor Române, deși el le luase de faptă în stă: 

pânire, iar Napoleon I la Tilşist (1807) şi la Erfurt 

(1808) i le dăruise, recunoscânduri acea, stăpânire; 

deşi în fine, ca să'şi afirme şi mai multă cotro- 

.pirea şi stăpânirea lui, cenino domini, Țarulu Alexan- 
dru IL scosese în 1811 unii ucaz împărătescă prin . 
care declarase țările Române încorporate în Imperiul 

Iusiet ! lar în 1812, silită de î împrejurări, sa retrasă 

răpindu-ne numai Bassarabia,! 
Mai multă rușine şi mai puţină eclacie pentru 

sfânta Rusie, ar şedea mai bine rusofililoriă noștri 

de astă-di!.... Nu falşificândă istoria voră . înşelu 
“şi captiva ei -poporulă Români! 

Scopulă acelei broşuri şi al celei ce a precu- 
dat'o, dupe cum ati spuso chiar scritorii rusofilă 

“mai este ca să nu. criqă nici unii Românii că 
aim putea găsi aliați mai sinceri şi naturali în altă, 

parte, cum ar. fi'la puternica Intreita Alianţă care... 

“menţine pucea şi ccuilibru Europeană de dece ani, 

"V: pag, 12 şi 13 Lu Roumanie et son acenir.
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" Rusofilii noştri ar. vria să nu crâdă nimeni — 
dupe cum se esprimă ci în broşura lori — că „sal- 

„carea micului stati Română ne-ar impune să ur- 
„„miimii politica. Austro- Ungară, sai că existența nds- 

- tră nbțională. ş și autonomia sa, ca și Regatuliă, sunt 

resultabuliă par iotismauluă annluă 1848, adică, că ami 

„putută şi amă știută a face totulii prin not înşine ete. 

(V. pag. 16-a broşurei). 

„Conclusiunea finală a Rusofililoră. retrogadi esto 
-ca România să se întârcă la timpulii robiei și aruu- 
„cării Românie la picidrele pracoslaenicei Impiirătese 
„Fecaterina II, spre a săruta chiar „genuchii şi u- 
:aohele picidrelor sale împărătesci şi stăpânitore!“ Tar 
la. ocârmuirea țării să fie aristocrație și ună y gene- 
-avaliă Muscali care să îmbrace pe boeră cu caftaniă 
„să strângă dăjdiile ţărti şi să comande, „puterea ur- 
mată f* 

- Sob. cuvântul unei Dacii, născută din, „Crecrii 
pi 'acoslavnicei Rusii, Nusofilii retrograză de astă- di 
„Vis6ză aristocrația sul „Drotectoratulii vusesci, care 
„ară. aduce fatalmente România, independentă . în 
„starea de plânsă a Basarabiei! 

- Sub numele de, alianţă rusescă, ci voră desehide- 
vea porților cetăţii dusmanului seculară, de care 
abia .amă scăpată ca prin minune! . | | 
.Ecă propriele cuvinte 'ale nusofililorii noștri «le 

astăcli. 
„Aşa dar alianța Romaniei cu Rusia, basată pe 

„identitea de veligiune şi cavaeteră (2), cimentată prin 
at ecunoștinţă, strânsă prin necesităţile politice, esto
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„consecinţa naturală şi inevitabilă a fapteloră cari, 

„după dorinţa tntuloni Românilorii (?!) va fi rea- 

„lisată într'un viitori prea apropiati.“ 
(„„ Ainsi done Palliance. de la Roumanie ct de la 

„ Russie basâe sur Videntit de râligion et de ca- 
„„ractere (21), cimentee par la reconnaissance, r6- 

„servâe par les nâcessit6s politiques, est la conse- 

-„ quence naturelle et insvitable des faits qui sc- 

„„lon les voeux de tous les Roumains (?)), sera 

, râalisâe dans un avenir tres prochain ** (V. Pou- 

“manie et son acenir pag.. 83), 

" Aceste propagande muscăleşti nu sunt numai o- 

„pinia isolată a celui ce a scrisă acea broșură, ci 

".aă formatii şi formâsă âncă creduli politică alu- 

norii retrogadi cu fumuri .de „aristocrație. şi aspiru- 

_ţiuni de Domnie, aventurieri cari speră a-și ajunge 

scopulă pescuindă în apă turbure şi închinândi 

tra, Muscaliloră ca boerii din timpulă Ecaterinei ll! 

Acei pretendenți şi instrumente muscăleşti in- 

„v6că' spre susţinerea, alianţei sai închinării la Ru- 

„sia: identitatea de religiune şi de caracteri cu Ruşii, 

uitândă că noi Românii avemi astădi Biserica udx- 
tră ortodoză -naţională, independentă chiar-de Pu- 

triarhia din Constantinopole și că nici uni ho- 
“mână adevărată nar vrea să se închine Biserica 

mostră. naţională sfintului Sinod mustălescăi, al cărui 

„capi este Ţarulă. 
Apoi chiar în timpii mai : pioşi din vechime 

"alianțele politice nu se basaii pe veliginue, ci pe 

“interesele de salcare națională. Astu-telu strămoşii
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noştrii sati aliată când cu Polonă, când cu Un- 
gurii, când cu Germanii, şi chiar cu Turcii, când 

a cerută acâsta, interesulă ţării ca să scape de o 

primejdie mare. - ..: a 
Ştefană celui Mare, dupe 40 de ani de domnie 

glori6să . şi 40 de victorii strălucite, a recoman- 

datii urmașului săi casă se aliese cu Turcii, dupe 
cum făcuse şi Mircea celă bătrână. lar Mihaită vi- 
tâzulă, ca, să scape ţâra, de: Turcii cari o năpă- . 

diseră. pe atunci, sa aliată cu Rudolf LI împăratul: 

Germaniei, de la care a -şi priimit ajutore în bani şi 

&ste, 1) - - 
Recunoştinţa despre care vorbescii Rusofilii,- ai 

plătit'o și resplătit'o Românii prin sângele şi ave- 
vea loră. în timpulă resbeleloră din care Rusia a 

„tastă cele nai mari fol6se. Ba âncă, Ruşii au rămas 
şi datori. către Români, prin răpirea Bassarubiei, 
cliiar dupe luarea Plovnci!. - 

Sa, disii : Necesităţile politice !. 
Apoi tocmai aceste Necesită politice ne îndâmna, 

ca să fugimu câtă vomii putea, de Muscali şi de mo- 
melile . lori înşelătâre cari. ne-ar duce drepti la, 
robire şi la rolul de Pahonţi Muscălești ! 

Știutii este că ceea -ce a încăpută şi încape în 
yhiarele Muscalului nu mai scapă cu viaţă naţională? 

» Totul se muistuește în stomaculă colosului de la 
Miază-N6pte ! Baza, Împărăției Rusești este n;fi- 

1) Vedi tractatulă din 1593 Iunie în colecțiunea de trac- tatele şi Convenţiunile” Jtomâniei cu Pulerile streine, de M. „Mitilineu, diplomati română, a



INTREITA ALIANŢA 19. 

carea Și russificarea popdi eloră i iar nu confoderareii 

si conservarea loră. 

Dusofilii retrogradi de astă-qi ne vorbescii de 
alianță cu Rusia şi ne recomandă politica tradițio- 

nalii „a Ecaterinei IL ca modeli ! (pag. 28). „Apok | 

“am arătătă că Ecaterina,.Il Imase în posesiune în 

doă rînduri amândoă Principatele Române și le 
stăpânise mai mulţi ani prin Generalii Museală 

care smulzese de la, unii boeri fanarioți şi trădă- 
tori, închinarea ţării la -piciorele pracoslarniccă 

stăpâne !* Şi numai împrejurarea împărțirei Poloniei * 

(1773), retragerea Austrici din luptă Ja 1791 şi 
intervenirea altori Puteri, ne-ai scăpatii existența 

națională. 

Politica Featerinci JL ducea dreptu la împărțirea, 

Imperiului Otomani, dupe cum se constată prin 

faptele istorice și prin scrisrea Ecaterinei II din. 

1782 către Iosef II, pe care at reprodus'o chiar 

Jtusafilil noştrii în „citata, loră broșură, şi unde se 

dicea curat că împărțirea Imperiului Oţomană între 
Rusia şi Austria să fie pe basa „unei perfecte egu- 

lisăță: (une parfaite îgalit dans les acquisitions)" (v. 

p. 19. La Roumanie et son aveni). Lucru care nu 

se potriveşte de loci cu desinteresarea. şi sfințenia 
politiceă rusești, pe care o trâmbiţă, Pusafilii: în ace- 

iaşi broșură a lori! (pag. 12 şi :28), precum şi în 
o altă brogură anteridră întitulată: Rusia. și „Aus 

tria în România. 

Contra, falşificării istoriei și momelelorii înşelătăre
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ale Rusofililorii. noştrii de: adi, protesteză. dar însăşi, - 

istoria Ecaterinei Il şi faptele. seneralilorii ci care 

luase în: stăpînire Țerile Române ! 

Protesteză actulii de: robire și fnchinave al boe- 

rilorii cari declaraseră cu. jurământă că fira Do- 

mânescă - să. se facă. totii una cu. eparhiile Ruseşti ! 

Protesteză -intervenirea' Puteriloră, europene, care 
ne-ati scăpati în mai: multe: rânduri din ghiarele 
Nusiei. | | 

-- Protesteză dupe cum vom arăta mai la vale— 
Țarulă. Alexandru I, care luase în stăpânire Priu- 
cipatele Române de la. sine. şi de la Napoleon 1 
(1807), le declarase. prin Ucaz provincie rusescă în 
1811, iar la 1812, le-a părăsitii de neroe, repindi 
numai Bass abia! - 

Protesteză, planurile. şi încercările de rusificare 
a României prin diferite metâde muscălești: sul 
dictatura lui Kiselef,, Minciaki. Duhamelă Și alți 
agenţi : Muscali. 

„Protestăză înterrenirea diplomatică « a Puterilorii 2 rue 
vopeă în 1829, 183-4,.18-19 şi mai alesă sângele eroică 
al aliațilorii din Crimeea (1854—1856), 

Protestiză — dupe cum vomit: arăta —. . mişcarea 
națională” a Româniloră din. 1818; ; manifestarea s0- 
lomnă, a vointei : Româniloră în. „Adunările ad-hoe 
din 1857 şi munca eulțurală: şi patriotică a mai 
multoră. gencraţiuni. 

„Protesteză în fine sângele vitejilori noştri do la, 
Plovna şi Bassuralia răpită 'din not la 1878! 

Protestiză Bulgari ia de adi care a fostii mai mulţi
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ani chinuită şi ameninţată cu russificarea de ge- 

neralii muscali, de Kaulbarşii și agenţii rublelorii; 

cari stati încercată :şi se . încercă, să: subjuge - pe 

acelă popolă gelosii de libertatea și naționalitatea su ! 
Protesteză giarele. rusești şi panslariștii: care. re- 

clamă, Bulgaria, pe sema; lor ca,.0.protincie rustscăl 

Şi mmin6ză pe Serbia, şi România! 

Protesteză v[iavele din Petersburg cari ameninţă 

Orientulii cu uni noi resbelii de . cucerire precum 

şi concentrănile oştirilori ruseşti cari sati arătatu 

maj alesii în primăvara anului 1888, la hotarele 
Prusiei, Austriei şi României. - ae 

Protesteză însăşi . societatea, punsluriștilorii care, 
sub numele ortodoziei şi culturei slave, urmăreşte 

vussificarea Orientului. - 

In numele acei societăți slare, profesorulă. Coja- 
lovici a spusă curati în 18 Aprilie 1887, întro 
adunare solemnă din Petersburg : a 

„Noi Rușii trebue să prindemii vădăeini: în Ori, ” 

„entă trebue să punem mâna, pe esclusira stăpi- 

„nire a Mării- Negre. Acestă misiune ne este desem- 

mată de istorie“. !) ” 
Totă în- numele societăţii ansturiștilori i, în diua 

de *[24 Mai 1888; generaluli Ignutief, partisanulu 
resbelului şi noulii președinte al acelei societăţi 

panslaviste, chiar în localul. Pri imăriei din Peter- 

shurg şi în presenfa marelui duce Vladimir, fra- 

“ele "Țarului, a tutulor miniştrilor Ruşi şi a unui 

:), V. Russishe Rundschau. Je87 "Aprilie.
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publicti: numerosă, — vorbind de ăpropiatulti jubi- 

leă. de 900-de- ani” de la, Kiev — a esprimatil 's0- 

lemn, dorinta, Ca,» În curând toți slarit din: lume 

„să aparțină aceliaşi credinţe a: Sfinţilorii apos- 

toli Ciril' şi “Metodie și la aceiaşi națiune şi să 

„tori Vescă aceiași limbă. DI | , 

Şi fiind-că Românii se găsescii, ca o insulă Ju- - 

tină, în mujloculă, slaciloră, ar urmă dupe pofta 

panslaciştiloră, ca, şi : România, să aparție - naţiunei 

ruse și să vorbescă rusește ! 

Din. norocire însă Românii sai doșteptatii. de 

multă şi ati respinsă la 1818. 1857, 59, 66 şi 78, 

în modă solemniă. cursele şi planurile de russificure 

alo Panslariștiloră Moscociţi. - 
Cova mai inulti. Nici Sârbii, Bulgarii, Grecii; 

Macedonenii, Albanesii, nici naționalităţile slace şi 
române din Austro-Ungaria nu voră să audă de. 

„civilisaţia Knutului : muscălescii şi nu voră suferi. 

nici o dată ca, să fio russificate și: în ghițite de Ru- 
sia, ori câte curse “1e- ar întinde 1, natierit ș şi Raul- 
berii “Parului! n 

Numai cu inrașiunea asiatica şi cu sulița căzu- 

cEsca ar putea, să, distrugă aceste naţiuni mici. 
cari, în fața pericolului î își vorii da mâna, ajutate. 
ele Europa civilisată. | : 
Dar fiind-că Rusofilii vetrograţi de adi ai avută 

curagiulă să recomande în brosura loră nu numai 
politica Ficaterini II ca, modelă, ci şi pe aceca a. 

1 7 
” LY. depeşea din . Petersbur eu în România liberă din 17 

Maiu 1898. ,
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7 aruluă „llexandru I, lăudândă (pag. 13) desintere- 
sarea Și pracoslăenicia. acestui cotropitori și spu- 
indă (pag. 28) că același plană al politicer nuseşti 
croit de Ecaterina II se urmăreşte. şi astă-qi —e- 
ziste encore et va durer, — să. deschidem şi nioi 
istoria Țarului Alexandru I și să mergemiă înninte 
cu studiului nostru politicii până în dilele nâstre- 

“Ţarui Alexandru L şi robirea Principatelor române, 

| (18071812), 

Este lucru cunoscutii diri istorie că, dupe esein- 
plulă Ecaterinei II, 'Țarulti Alexandru I, — care 

„zivalisa pe atunci cu ună alti cotropitori mare, 

Napoleon. I, —a ocupată cu oștirile sale Prinei- 

patele Române Și le-a tratată de la 1807— - 1812, 
ca pe niște Protincii ruseşti 7 ' 

Ba încă în anul. 1811, ca .să facă, şi mai v&-. 
dită cotrupirea, sa cea desinteresată și pracostae- 

nică a scosi și uni ucuză “Impărătescă prin care 

a declarată Principatele Române incorporate 
în imperiulii Ruseseii! 

Dar n'a ajutati Dumnezei împăratului Alexan- 
- dru I ca să ne stăpânescă multă timpă şi să ne 
-muscălescă! Pentru că s'a ivită vr rajbă între densulă 
Şi împăratulii Napoleon 1 şi sa ruptă pactulă in- 
fernală de cotropire încheiată între ci la Tilsitt 
şi la Erfurt (1807—1808). 

- Be știe că prin acelii pactii cei doi mari Cotro- 

4
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a 
pitori îşi împărtise stăpânirea Europei între ci, 

Juândă unul Oceidentulă” și altulă Orientulă. 

In? împărţăla acâsta Napoleon I dăruise Priuci- 

-putele Române împăratului Alexandru I, care le stă- 

pânea deja prin Domnii Ipsilanti şi Moruzi, greci 

“fanarioți de origină dar cu totuli închinaţi $ şi de- 
votaţi 'Paruhui. 

Print: un articolii din tractatuli secretă de la 1 fut 

(1308) se dicea, espresi că: „De dre ce Rusia a. 

„unită cu dânsa Moldora și Valahia şi nu recunâşte 

„integritatea Imperiului Otomană de câtii cu acâstă, 

„ condițiune, apoi în păr atuli, Na apoleon încuriințeză 

„ceistă întrunire și întinderea granițelori Imperiului 
„ Jusescii penă la Dunăre! “ 

Ecă, textulă infamului tractati dela Erfurt: 4) 
„ Le 12 Octobre 1808 Champagny ct Roumantzof 

signârent la convention . suivanteo, qui dă rester 
secrete : 

1* ,, Les empereur de. T'rance et do Russie renou- 
'velaient leur alliance d'une fagon. solennelle et 
s'engageaient â faire en commun soit, la, paix soit. 
la guerre... SE 

+ „On dovait n&gocier sur la base de ruti po- 
ssidetis: la France ne consentirait qu'a, une paiz 
qui assureruit 'ă la ussie, la Finlande, la Valachie 
et la Moldavie; la Russie quă une paix qui assu- 
zerait ă la France toutes; les possesions actuelles; 

„1 Zinkeisen |. e VIE p. 584 — Comp. Dimitri de Bou- hkarov, Za „Rusie et la , Ttorquie Paris 1817 p. 66. - !
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î Ioseph Bonaparte la:couronne d Espagne e les 
Indes. - : 

5",La Russie pourrait agir inamuddiatemeni pour 
obtenir de la. Turquie, par la .paix ou .par la 

suerre, les deux Provinces Danubiennes, mais les 

plenipotentiaires francais et russes s'entendraient 
sur le langage ă tenir î fin de ne.pas compro- 
anettre. lamiti6 existente entre. la .France et la. 
ponei 

„Si la Russie, par Pacquisition des proviuees 

daca ou la France, â -l'occasion. des affa- 

ires- d'ltalie et VEspagne se trouvaient exposses 
- ce une rupture. arec TAutriche, les deux alli6s fera- 

ient cette aterre en commun“ 

(V. Jlistoire de la. Dussie, par Altecă Rammbaud, 

pag. 556). 
(a 12 Octounbre 1808, Champagny şi i Romanţoj 

at subseristi convenţiunca, unnătâre, care urma 

să emăe secrotă,:. 

.„ Impăraţii Franţei şi. Rusiei 1 reînoiaăi alianța 

oră întruni modă solemnă și se angajau a face 
împreună saii pace sal resbelă RI 

+0 „ Trebuia să se negocieze Do basa de ati po- 
ssidetis (până, unde stăpânește fie-care): Franţa nu 

va. consimţi: de câtă la o pace. care ari asigura, 

Rusici. Finlanda, Valahia şi Moldavia . Rusia la 

o pace care ar asigura Franţei tote posesiunile 

ci actuale; lui Iosef Bonaparte corâna Ispaniei şi 

Indiile, 
» Rusia. ca putea lucra: de îndată pentru « ob-
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ține de la Turcia prin pace saă. prin: resbelii cele 

două provincii Dunărene ; dar plenipotenţiarii fran- 

ceși si huşi se vor înţelege asupra limbagiului ce - 

ai să” ţie, ca să nu se compromită prietenia existen- 
tă între Francia şi. Portă (). 

6” „Daca Rusia prin câştigarea Prineipatelorii 
Dunărene, saă Franţa cu ocasiunea afacerilor 
Italică şi Ispaniei. se roră. găsi espuse la o ruptură 
cu „ustria, cele doc aliate roriă face acestii resbelă în 
comit e A 

Precum vedemi înghițirea României ȘI mis- 
mircea, ci în pântecele Zmoeului de la Meză-Nâpte 

era ună faptii împlinită si hotărât sub 'Țaruli 
Alexandru |. | 

In. ce scopă dar Jusofilii noştri de astă-di voră 
să înșele poporulă homâniă, Julşificândă istoria, şi 
spuindu'i că „usia vu arătată nică o dată dorința 
> nici chiar întenţiunea de « cotropi și «şi anera I- 
p Mânia sai ere und din națiunile Balcanice? « 
(da Rusie... a „jamais exprime le 

desir, ni mâme eu [ intention de congqutrir ni de san- 
nerer la Roumaine ou quelpucune des nations Balcu- 
nigues (?) (: La Roumanie et son acenir p. 12; 1888). 
+ Pentru.ce acesti escesti de zelă al Rusofililo-i 
de astăqi de a amăzi pe Români cu dragostea, pr-a- 
roslaenicei Rusii, când. istoria, trecutului, faptele 
Muscaliloră din timpii noştri, conduita Kaulbar- 
şiloră, agenţilor şi diarelor ruseşti şi: chiar cu- 
vintele solemne și cotropitâre ale generalului Ig- natief le dat o completă desminţire ?! |
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In ce scopă, unt altii soiti de Pusafilă voră să-şi 
ascundă rusofilismulă lor sub masca franţosismu- 

luă, conchidând că nici o dată Românii să nu.: 

mergă alături cu politica austro-germano-italiană şi 

că, de dragostea Franţei, România trebue să-şi pue 
găâtulă pe tăetoră şi să se arunce în braţele: Rusici, 

pentru ca Franţa să-şi recâștige Alsacia, şi Lorena ! 

Ore nu înţelegi Fi ranţosiștii noştri că prima con- 
dițiune a unci alianţe Fr antco- Ruse — chiar. când 

ca rar fi espresă — va, fi înghiţirea României, car : 

stă ca o sentinolă incomodă şi o pedică în dru- 

mulă Rusiei spre Balcani şi Constantinopole ?! 

Dumnezeul părinţiloră noştri ânsă şi Puterile 

civilisate ale Europei ne vori ajuta şi în viitori 

ca să nu cădemii în ghiarele Rusici ca Polonia 

și Bassarabia şi să scăpăm de pericolulă cel 
nare ce ne ameninţă, precum amii scăpatii şi în 

timpulă Țarului Alexandru I. 
In adevării, rupându-se, cum am spus, din di- 

ferite cause: pactul de la Tilsitt şi Erfurt, din- 

tre Napoleon | şi Alexandru Î, pe cândă marea 

amnată (la grande armte)  Napoleoniană mergea 

spre Moscova, (1812), Ţarulă Rusici a fostu siliti 

să-şi retragă oştirilo din Pr incipatele Române şi să 

închee iepede pace cu 'Turcii (ceea ce sa şi fă- 

cută, graţie trădării fraţiloră fanarioți Panaiot şi 

Dimitrie Muruzi). | 

De unde era;stăpâniă pe amândoi p piucipatele o- 

mâne, 'Țarulii Alexandru 1 sa multaunitii, de neror,
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- munal cu o parte din corpulă României, cu ne- 

fericita Bassarabie ! (1812). 
Tic desintevesarea şi praroslăe nicia Rusia !-. 

kecă în ce chipii niraculosti a pututii scăpa 

de la, peire autonomia şi naționalitatea fiiloră lui 

“Traian din ghiarele Țarului Alexandru IL! 
Cum rămâne acun cu falșificurea istoriei de că- 

tre unii Pusofili de astăqi şi ce interesă aă a- 
"ceştia ca să înșale pe Români, spuindu-le că nici 
o dată Rusia nu sa gânditii să cotropescă Prin- 
cipatele române şi că daca ar fi vrută ar fi. fă- 

cutu acâsta în timpuliă Ecaterinei IL sa „fn tim- 

pulii când Napoleon celit mare, cuceritorulit- lumii, O- 

teria, lut Alexandru 1 la Tilsitt si Erfurt Moldo- 

Valahia“ (.... elle y fât parvenu facilement; ă l6- 

poque oii Napoleon le grand conqusrant du monde, 

lui offrit â Tilsitt et ă Erfurt la Moldo-Vala- 
chic). 1) 

“Daca e Vorba de refusă, am putea nai lesne 
dice că Austria a refusată, din consideraţiuni. ne 
cunoscute noă, în doă rânduri Principatele române : 
O dată când Napoleon III a oferiti Austriei a- 
ceste ţări pentru-a o decide să ia parte actiră con- 
tra husici, în timpul şi chiar în urma resbelului din 
Crimeea (185: 1856). Altă dată când tot Napo- 
leon III a oferit Austriei (1864) fările udate în 
schimbulă Veneţieă. 

Aceste destăinuiri sau făcută de însuşi minis- 

3) La Roumanie et son avenir p. 15, 1888.
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trulă Italică Cavur 1) şi generalulă Lamarnnora. 

Să lăsăm dar la o parte generositatea, streinilor 

şi în deosebi praroslavniea generositate a Ţarului 

Alexandru I, care răpise. cu totuli moşia strămoșescu . 

« omâniloră şi - numai din forta îinprejurărilorii. 
sa mărginit la Prută .răpindă numai Bassarabia, 

adică jumătate Moldova. 

__ Osebită de perderea. Basarabici, Românii ai mai 
suferită şi alte .perderi enorme, câ în timpulă in- 
“asiuniloră celoră mai barbare. Sângele şi. ave- 

rea Româniloră sai scursii din causa, teatrului 

resboaeloră prin care Ruşii tindeaui să ne robâscă. 

pentru . vecie, şi din. ghiarele cărora numai Pro- 

vedința ne-a scăpată! . 

Reproducemii aci uni! tabloă. istorică 2 care. 

ne arată câtă ati suferiti Românii, pe lângă per- 

derea, Bassarabiei, din causa r&sboaelori Țarului 
AMexandru IL: 

„Principatele române îndurară suferinţele. cele: 

„nai mari de la armiile ruseşti, ca şi de la cele 

„turceşti: sate şi chiar orașe întregi, mai alcsă. - 
„cele ce 'se găseau în calea oştilori, ca: Focşa- 

„Mii, Râmnicu-Sărati, Buzău, fură arse şi pustiite; 
„Brăila, şi Galaţii, dupe luarea loră de către Ruși, 
„sunt date focului, iar locuitorii, deşi creștini, sunt. 

"arte omorâţi, parte goniti. și despuiați de ave- 

„rile loră : 

„1) Y Carespondența. lut Oavur; de Luigi Chiala, tomu VI, 
scrisâre către Goriodin. 1856 “Praducţie din Voința Nae 
nală de Frâncu 1887 Maiu 8. 

2) Istoria Română de Gr. G. Tbcilescu, 1889 p: 153 și 194.
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Ocîrmuirea rusescă aruncă, biruri extraordinare 

;- Pe moșii, case, persâne și vite; vinde la licita- 

» ţiune tâte funcțiunile publice, luând câte 20,000 
„ galbeni pentru ună postă de vistieră..8— 10.000 

„ galbeni pentru ună ispravniciă cete. Cereri de za- 

„ herele, de care pentru transportă, de lucrători 

„ pentru facere de spitale, magazii, cetăţi, de a- 
- provisionări, de. lemne, hrană şi „de nutreţă, nu 

+ Se indă curmă, vara și iarna; una se cere de gu- 

«„ Vornă, şi dece se ia de la bieții locuitori de că- 
„tre ofiţerii ruși. şi ispravnicii de judeţe; groza 
„ce Ruşii băgase în Români cra aşa de mare în 
„câtă, când ună țărană vedea, în casa sa intrândt 
»0 uniformă rus6scă, înlemnea pe loci, şi fără să 
+ dică ună cuventă, lăsa pe Rusă să ia din casă 
„Co. voia şi câtu voia. Din causa atâtor stârceri 
„Și greutăți, mai bine. de 200,000 locuitori fugiră 
„ din principate. Optă sute neguţători din Bucu- 
„ Teşti închiseră prăvăliile (1811), şi numai la ă-. 
„ meninţarea, că 'voră fi toţi surghiuniţi în Siberia, 
» consimţiră a le deschide 'şi a, plăti nuoile. con- 
> tribuţiuni „puse asupră-le.. Rușii mai bătuse ȘI O 
;; nonedă rea şi mincin6să, cu care locuitorii erai 
- amăgiţă, căci cu densa, nu li se plătea nici. pe 
:„ jumătate. din pretulă. lucruriloră cumpărate. A- 
» C6stă, monedă avea cursti numai în țările române. 
„ În finc, când se făcu pacea, Ruşii nu. voiră să 
„plece, până ce nu luară, cu dânşii, pe lângă douc 
+ Milidne de Iei, încă 20,000 care cu câte patru 

„i Doi-şi 40,000 ţărani pe care îi duseră cu bi-
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„ciuli, ca să populeze pustiile Rusiei. Într'ună 

„ cuventi, Ruşii ,, vu lăsară  Românilori de cât 
„» ochă, pentru că să plângă “, cum îi ameninţa în 

„ 1810 generalulă Kutuzof, căruia, cu tite acestea, 

„boerii îi 'oferiră la "plecare o' tabachere plătită, 

„din vistieria, țării cu 80,000 lei.“ - 
Să trecemi înainte şi să studiemi în alte înn-: 

prejurări politica rusescă şi per icolele prin care a 

trecuti naționalitatea Română: | 

“Teaelatulii de la Akerman (1526) şi tractalulă: de la 

| Andrianopole (1529), 

Prin tractatulă de la Aerman, încheiată, între 
- Rusia şi Turcia, la 6 Octombre 1826 — în urna 

unui ulfimatum şi “al presiunoi Engliterei- asupra 

Sultanului — Ruşii câștigară mai. mari fol6se de 

câtă dacă ar fi purtati uni resbelă victoriosu. 

Pe lângă, confirmarea tractatului de București şi 

0 rectificare a graniței despre Bassarabia, Rusia | 
a câştigat mai multe puncte importante pe ţăr - 

mii Aării- Negre, precum şi solemna recundștere de 

către Turcia a Suzer anității Jusiei asupra Priuci- 

patelorii ii Române. . 

Acum, 'dupe convenţiunea, de la Aherman, NU 

nai era vorba, de unii simplu și vagi protectoratit 

asupra, creştiniloră, ci-de unii drept coneretisatit 

şi recunoscutii de însăşi Porta Otomanii celorii din 

Petersburg. 

In virtutea acestui dr eptit usi „pată de guvernulă.
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din Petersburg, Consulatul Rusescii se: amesteca 
în alegerea şi mai alesii în destituirea Domnilorti 
ț&riloră nâstre, care se alegeai atunci pe 7 ani. 

Intre boerii şi Domnii ţării de o parte şi Porta, 
„otomană de altă 'parte, intercenea Rusia ca arbitru, 
"şi decidea asupra conflicteloriă şi destituirei Doin- 
piloti, dupe cum convenea negreșitii mai bine in- 
fluenţei și intereseloră politice ale pracoslaruicri 
Curţei Suzerane din Petersburg. 
"De aci resulta, neapărat frica ce aveai Domnii 

şi boerii țării:de Consulul vusescii. De: aci intri- 
“vile: booriloră și parveniţilorii fanarioți care se 
făceati inst umente ruseşti ca să ajunge ă la, atcernăt 
Și la Domnie, 

Acsstă influență, ca să nu:  dicenmitt dictatură a 
Consulatului rusescii în România, era cu atâtă inai 
mare, cu câtă Consulii Rusiei câștigase prin conteu- 
ținea de la Alerman dreptulii de a «face obsere aţiuni 
Pomniloră ţări. - - - 

Atâtă era de ajunsi pentru ca Domnii și boerii 
să considere pe consululă .'rusescă mai multă ca 
pe ună Suzeran şi' să so silescă anu eși. din cu- 
vântulă săi! - a 

Porta otomană - rămăsese pe a] doilea plană, 
căci suzeranitatea ci era,  Subordonată, Suzerunităţii 
ruseşti 1). 2 aa 
Dpe crâncena; luptă a Grecilorii cu Tureii pen- 

1] Neigehăuer Die staatlichen und Yalaehei 1854 —- Resboiele di N p. 20 şi ei: AD. Senopolu.. 

Ve ălinisse de» Monlau 
intre Rusă şi Torei YVol.



INTREITA ALIANŢA 68, 

tru independință în  timpă de mai. multi ani şi 

dupe intervenirea. Francesiloră . şi Englesiloră în. 
tavârea Greciloră, care avu de :resultatii arderea, 

flotei turceşti la Navarin (1827 Septembre 20) şi 

desbarcarea unui corpi de armată francesă în. 
Moreea, spre a protege pe Greci, — se repediră 

şi Ruşii spre Dunăre şi Balcani cu unii corpi de, 
100,000 soldaţi cari trecură Prutului la 20 Aprilie 
1828, Ma 

După ce Ruşii trecură Dunărea, și ocupară ce- 

tățile turcești una după alta,. afară. de Varna, — 

unde a trebuiti să vie .cu unu suplimenti de. 
oştire însuşi împăratulă. Nicolae I în pers6nă,—: 

în primăvara, anului 1829, ună comandanti nai 

energicii fu pusi în capulii oștirei ruseşti, Dibiteh 

supranumit Zabalhansky, pentru că ișbutise. să 

-râcă Balcanii şi să ajungă po neașteptate la por 

tile Andrianopolei. 

De altă parte generalului. Paștrecicht înainta cu 
o altă armată rusâscă prin Asia spre Prebizunda 

(4820) N 

Ac6stă apropiere “surprindătâre a Ruşiloriă. de 
Constantinopole deşteptă îndată atenţiunea, Occi- 

dentului şi a Austriei, „Auștria se apropie de pu- 

„terile -Oecidentale, mai cu deosebire de Englitera, 
„Şi aceste doă puteri forțară pe Rusia să subscrie 

„tractatuliă de la. Adrianopole (14 Septembre 1829). 

„Nicolae înapoie tâte cotropirile ce făcuse în ași 

„de, scurtă timpi. Prutulăi urmă și pe viitori să 

„formeze hotarulă între cele doă imperie; dar Ru-
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„sia câștiga, gurele Dunării, şi spre Caucaz, ca câs- 

„tiaa în folosulii săi o rectificare de hotare. Priu- 

„ cipatele Valahia și Moldaria rămâncati sub Suzera- 
, nitatea Porții şi. sub protecțiunea 'Țarului. Canalulii 

*, Constantinopolei şi strâmntârea, Dardanelelorii cra 
„deschise vaseloră de comertă ale Rusiei. Inde- 

„ pendinţa Greciei era recunoscută.“ 

(„ L Autriche se rapprocha des puissances oc- 

» Cidentales, principalement de l'Angleterre, et, ces 
„«leux. puissance forcerent la Russic â signor le 
„ traite d'Andrinople. (14 Septembre 1829). Nicolas 
„rendit toutes le conquâtes qu'il venait de faire 
„en si peu de temps. Le Prutt continuait de for- 
„mer Ja limite entre les doux empires, mais la, 
„ Russie gagnait les banches du Danube, ct vers 
„le Caucas elle obtenait ă son avantage une rec- 
„tification de frontieres. Les Principautis de Va-: 
„ luchie et de Moldacie vestaient sous la Suzerainete 
„de la Porte ct sous la protection du Czar. Le canal 
„ de Constantinople ct le Dâtroit des Dardanclles 
„ Efuient oucerts auz vaisseauz marchands de la us- 
Sie. Izindependence de la grice âtait reconnue.: 

(V: Ifistoire contemporaine par. Gustave Ducou: 
dray, Paris 1881 pag. 484). 

Pacea de la Andrianopole se făcu cu atât inaj 
lesne cu câtă armata Rusâscă fusese decimată ȘI 
slăbită prin lupte şi epidemii, iar Turcii din par- 
te-le erai asemenea, slăbiţi şi forte speriaţi de so- 
sirea neașteptată a Rușilorii la Andrianopole. 

be de altă parte, osebiti de Austria şi Engli-
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tora care esercitară presiunea lori asupra, -Rusiej, 

mai interveni şi mijlocirea diplomatică a Pru- 

sici care trimise la. Constantinopole- în scopulii 

grăbirei. păcii pe generalul. Miiffling. 

Prin tractatuli: de la; Andrianopole câștigară şi 
Românii re-care folâse. Pe lângă libertatea comer- 

fului Dunărei— care interesa atât. pe. România - câtii 

și pe Rusia şi Europa întrăâgi - Românii vădură ve- 

chile loră tractate încheiate de-Mircea, Vlad, Bog- 

dan şi Rareş cu Sultanii, recimoscute prin. tracta. 

tulă de la. Andrianopol (1829). Prin nici unialtă 
tractată dintre Ruşi şi Turci nu se făcuse. men- 
ţiune de acele tractate ab antiqio ale Româniloriă. 

In faţa, intervenirei diplomatice a Puterilor ci- 
vilisate, Rusia nu mai putea să esercite asupra, 

Românilorii o stăpânire directă și fățișe, prin ge- 
neralii săi, ca în timpiă Ecaterinei. IL, şi ai lui. Ale- 

xandru I. e a Sa 
A trebuitii ca prin t/ actatulit de la Andi ianopole, 

Rusia, să desgrădinese Principatele române de in- 

fluenţa “Turciei, inrocândă tractatele. Românilor, cu 

speranţa de a. întări şi mai.multă dreptulu de 

Suzeranitate rustscă. asupra, acestori ţări. pe care 
nu putuse să le înghiță - cu totuliă: nici de astă 

dată! ... . , 

Dacă, Românii ai câștigat recunăşterea, vechi: 

loră -loră- tractate, Ruşii nu mai puţină au câşti- 

gatii prin acesta. o armă în contra Turcilorii şi 

'şi-aă. făcut, ună. calcului politici al loră... .. 

Acestă calcul politică al Rusiei, de a-şi esercita, 

5
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“pe o altă cale mai pezișe auţoritatea sa în Prin- 

„cipatele române, resultă și din obligaţiunea ce ca 
a impusti Porții Otomane în modă anticipată, ca, 

acesta să recunbscă Regulumentulă şi organisarea 

“politică şi socială ce se va da acestori Princi- 

-pate petimpulii ocupaţiuncă. oștiviloră ruseşti şi fiindă 
? puteernatoră ună generalii Muscali. 

“Astă-felă a luată naştere Regulamentul Oryu- 

„nică, de care vomă vorbi, Regulamenti plănuită 

-la Petersburg şi votati de Obştâsca Adunare a 
“tării sub președenţia Muscalului Minciai, care a 

-usurpată scaunulii, presidenţiali, tradiționali, al ai 
:tropolituluă țării. 

Deşi se recunoscuse şi so invocase în fata Por- 
ţii Otomane vechile nostre tractate cu Turcii; deși 

“dupe acele tractate wma ca oștirile ruseşti să 
"- se vetragă şi să lase libere Principatele ca să-și 

dea organisarea: ce vor voi ele în virțutea, cruto- 
homiei garantată de acele tractate, cu i6te astea 

“ ocupațiunea - rustscă 'a, continuată a apăsa asupra, 
"poporului Română și dupe pacea de la Andria- 
nopole, de la 1829 pânu la 1834. 

Ba âncă, acea, ocupațiune streină ne maă grati- 
"fica şi cu ruşinea de a servi. România ca, zătogii 
până ce 'Purcia va, plăti Rusici 1,300,000 de gal- 

“Deni olandeză despăgubire pentru comerciulă ru- 
- sesci, osebiti de. despăgubirea de resbelă! 

„Ce era vinovată “România, să. serve de zăloaii 
Rușilori Şi să. Ină “ănescă atâţia cană oștirile rusești,
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„călcându-se astă-felă în picidre  tractatele, autono- 

mice şi drepturile eri?! 

Ore creștinescii era, acestă fapti ?! 
Recunoscuse Rusia tractatele lui Mircea, Vlad, 

- Bogdan şi Petru Rareş, dupe care-tera trebuia 

. să-şi dea, singură, legi și să-și al6gă liber pe Domnii 

„ci. Dar în faptii pi acoslacnica Suzerană dicta Ie- 

“ gulamentulii Organică prin -Kisilef şi Minciali şi nu- 
mia — de acordu cu Turcia slăbânâgă — directii 

pe Alexandru Ghica, dupe cum intlmenţase mai 

mainte la Pârta Otomană să numsscă şi alți 

- Domni directii, în contra stipulațiuniloră tracta- 

tului de la Kuciuc-Kainargi. Ba încă ai veniti 

„momente când însăşi Obytesca Adunare a fosti în- 

"chisă din ordinulă celori, din Petersburg ! 
Libertatea comerțului şi stabilirea, hotarului. Du- 

- nării, recunâşterea celui puţinii pe hâttie a vechi- 

„lorii nâstre tractate şi drepturi naţionale, ati fosță 

- peritru Români unii folosii evidentă ce a resul- 

tatii din tractatulii de. la Adrianopole. 

Dar acestă folosă Românii Vaii plătită cu su- 

dori: de sânge şi cu averea Ţării care a fostii 

: grânarulii şi” basa operațiunilori militare ale Ruşi- 

-loră. Apoi “să nu uităm că condiţiunile tracta- 

“tului de la Andrianopole aă fostă: resultatulii in- 

tervenirei Austriei, Engliterei şi altori Puteri, cari. 

„Jorțară pe Rusia să subscrie tn -aetatulii de la Audrta- 

“mopole“ — dupe cum se esprimă istoriculă  fran- 

„ces  Ducondray,: — şi făcură pe împăratul. Ni- 

 .colae „să restitue cotropirile făcute în așa de scurti
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timpă şi să recunăscă Prutulii drepti hotară al Ru- 
sici, luând numai „grele Dunării ca supliment 

al Bassarabiei ! 

Ca să-și facă cine-va o idee de suferinţele ce 
aă îndurat: Românii în timpuliă campaniei Ruşi- 

loră din 1828—29 e destulă să amintim sufe- 

rinţele din timpulii resbeleloră și ocupaţiunei Ru- 
șiloră. din timpului Ecaterinei II (1787—1791) şi 

Alexandru | (1807-1812), și să citămii câte-va, 
rânduri din scrierile istoriciloriă cari s'au ocupati 
de acea epocă. 

Marele seriitoră francesă St. Mare Girardin a es- 
clamatii qicândă că, „acele suferinţe sunt mai presusă 
de ori-ce descriere ! “ (Soucenirs de voyage L. p. 255). 

Iar Helias Renault se esprimă asti-felă: 

„ Dări de totă soiul zaherea, vite, beilicuri, a- 
„cestex sînt; relele obiciunuite ale resboiului ; 
„trebue adaos la acesta barbaria soldatului rusă 
„si mai alesă tradiţiunile cele mai nerușinate 
„ale furtului pîntre ofiţeri. Unii vendă mâncarea. 
„ soldatului şi apoi o punii în sarcina, sateloră; 
„alţii vândă finulă cailoră şi-l iau cu deasila 
„de pe moșii. Aiurea, se înştiinţâză generalul 
„ Zeltuşin că boerii nu mai: aveati boi pentru-a. 
„face cărăturile. „Ei bine, dise elă, să se înjuge 
» boeriă! “ Şi dacă doerii nu fură înjugaţă, ţăanii 
„fură. Bărbaţi şi femei sunt puşi la care, avândiă 
„ dreptii conducători. niște Cazaci, cari -nu eru- 
„fată: nici băţulă, nici vîrful - suliţei lorii. Peste 
» 80,000 de Români sunt luaţi de.la lucru câm-
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vu „ului pentru a sluji ca, site de trasă. Cei mai 

„fericiți  fugeaă în munti, unde nu aveau altă 

- hrană, de câti scârţă de copaci. Și în midlo-, 

„culi atâtoru nedreptăţi, o adâncă. descurajare 

„înăbuşa ori-ce plângere. Mitropolitul Valahiei 

„Grigore, fu surghiuniti în Bussarabia, pentru că, 
- implorase mila năvălitorilor. 

„E drepti ca elă se opusesse şi ceruse ca 

„clerulă să nu fie smulsă de la altare pentru a 

„merge să care muniţiunile de resbelă. La . ară- 

„tările ce i se. făcuse, guvernulă rusi -r&spunse: 

„Xu.ne, pasă de a şti cine faci slujbele, Gmenii 

„sai dobitâcele, numai ordinile să fie executate. 

„„ Desordinile, delapidările şi în fine locustele . 

„Droduseră fometea ; ciuma, se ivi în urmă adusă 
„prin miserie, prin carele pline cu răniți și prin 

- înspăimântătorea, . mortalitate a, boiloră grămă- 

Și -diță fără prevedere saă. cădândă. de  ostenslă, 

„pe drumuri, pe cari le umpleai cu leșurile lori 

descompuse. Acestea, erau bine- facerile făgă ăduite 

„de Vigtenstein în. numele Augustului. săi stă- 

„Ppânti: jefuirea, fâmstea, şi ciuma, treime moscovită, 

„ oferită, la închinarea Româniloră, & 1) 

Cu tâte avantagele ce câștigase . în aparență 

Românii din recunâșterea vecheloriă Capitulaţiuni 

și a autonomiei ţării prin tractatulă de la Andria- 

„1) V Elias Răgnuut, Histoire politiquevt socinle des Prin- 
ei prontâs p. 160 -— Drăghici e c.p 177 gi Felix Colson, 
“De l'âtat present et: future des Principautes p. 45l — 
Rest6iele Ruşiloră şi Turcilori, do A D. Xenopolu Xol II, 
p 45. i
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nopole, Rusia, rămase în realitate o adâvărată Su-.. 

zerană care dicta în România prin Consult ei. 

Doimniloră și boerilori, așteptândă împrejurări mai . 

favorabile pentru a ajunge. la supunerea şi rusi-. 
ficarea cu sila sau de bună. voe a Românilorii. 

- Ca să se convingă ori-cine despre acesti ade- - 
verii şi despre scopult ce urmăreau Ruşii, repro- 
ducemii aci propriele cuvinte ale Ministrului Ru- 
siei Nesselrude, adresate la 11 Fevruarie 1830 către. 
marele principe Constantin : (1) 

- „Pacea de la Andrianopole, dicea Nesselrode, a. 
- întărit preponderența Rusiei în Orientă. Ea a 
„întărită graniţele Rusiei, a despovăratiă comer- . 
ciulă săă, a asionratu, interesele sale. Faptulii 
că Turcia e mărginită a exista numai câtă sub 

» „pr otecțiunea Rusiei, a pleca urechea numai la cere-. 
„rile Rusiei, este, dupe părerea Împăratului, mai . 
„potrivită pentru interesele nâstre politice și co-. 
„merciale de cât ori- ce altă combinaţie care ne- - 
„ar fi silită sau a întinde stăpânirea n6stră prin . 
» Cuceriri, sq: « pune în locul împărăției Otomane . 
„nişte state nuoi, care în curîndă ar fi ricalisată cu . 
„N0i în putere, cultură ă, activitate şi boy găție. 

» Fiind-că noi nu am voitiă răsturnarea, ocârmui- . 
1 ECĂ turceşti, *) apoi căutămă midiscele de a o. 
; menţine în starea ci actuală. Puntulti importantă . 

1) Reprodusele în Fr V. Hagen Geschichte den Orien- talischen Frage Francfort a M 1877 p. 25.—V. Resbsele intre Ruși şi Turci, vol LL A Xenopolu p. 3 NB 'Fiindu-că nu sa pututii din causa “înito venirei Puterilor „Europene. —Aota Autorului, - ”
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mâl trecevei Bosforului va, fi resolvată întruni 
„ Sensi care va pune în mirare pe cele alte pu- 
„tori, chiar şi pe Anglia; căci pavilionulă englezi 

„e departe de a fi tratati cu aceiaşi considera- 
„tie ca al nostru. În ce priveşte pe Serbia, Pârta! 

„Sa arătată cu grăbire la ascultarea cererilorii 

„n6stre. JMoldora şi Valahia suntă înapoiate 1); cu- 

„cerirea,. loră ne-ar fi fostii cu atât mai puțină 

„de folosi, că noi acuma, fără a întreţine trupe a-' 
» Cl, putemii dispune de acele provinții dupe placulii, 

„ hostrut, în timpii de pace ca și în timpă de resbelii. * 

Am arătată, cu istoria în mână, că daca Ruşii 

Sau opriti la Andrianopole şi nu Sati repedită 
asupra Constantinopolei, nici nai opriti pe sâma, 

loră Moldora şi Valahia, causa este că Austria, și 

Englitera nu ai permisă acâsta. Austria, dupe 

pacea, de la Sistov (1791), a urmati o politică de 
ccuilibru şi conservare în Orientă şi nu putea per: 
mite Rusiei să ia în deplină, stăpânire Principa- 
tele Române, nici Balcanii şi Bosfor ali, 

Rusia a înţelesti acesta, şi s'a supusi. Dar în 

loculii: unei cotrupiri şi stăpâniri directe, ea şi-a 
pregătită o cotropire şi 0 stăpâuire indirectă "prin: 

generalii și diplomaţii ei. în câtu să potă dispune 

de - ţrile Române dupe placi, precum a mărturi- 
sit'o însuşi “Ministru rusii Aesselrod. 

p NB Din causa intercenirei. Austriel și Englitere. 
Nota Autorului.
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(ieneralulii Kisile? şi Reeulamentuli Oreanicie. 

(1829—183-). 

. Generalul Kissilef,— care se distinsese ca mi- 

litaru în 1815 la asediulii Parisului şi în 1828 
în campania contra Turcilori,—era ună buni mi- 
litară şi “uni iscusită diplomată. Elă trecea în 
Rusia, și de omiă liberală, pentru că pleda pe lângă 
Țarului ideea emancipării Selaviloră. 

Numirea sa ca guvernatori şi organisatoră al 
Principateloră române fusese mai nemerită de 
câtii aceea a, altoră generali Muscali. 

Daca, cei din Petersburg Lari fi lăsată să se 
conducă de ideile şi inspiraţiunile sale personale, 
pote că opera sa regulamentară ar fi fosti mai po- 
trivită cu caracterulă, cu drepturile naţionale şi as- 
pirațiunile poporului românii. . 

Generalulă Kissilof ânsă, era, organulii politicei 
de rusificare şi cotrupire a celor din Petersburg 
Şi clu a trebuită să salve numai aparințele faţă 
cu Românii, luândă multe măsuri bune ȘI prac- 
tice în privinţa organisării militare și a intero- 
seloră materiale și individuale. În fondii însă o- 
pera, sa de organisare, Regula mentuli Ovyanicii, era 
basatii uumai pe pricilegiuli unei singure clase, care. 
se bucura de t6ie drepturile politice, onorurile şi fol6- 
sele. El lăsă pe spinarea, poporului de josiă tâte pi- 
rurile, beilicurile, hrana oștiriloră streine. angaralele. 
Și bătaia la spete, în curtea comisiiloră polițienești - 
şi pe la r&spîntiile târgului. Alcătuită pe sistemul 

.
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musescii, acelă Regulamentă coprindea nimicirea cu- 

tononiiei ţării, întărirea suzeranităței “Țarului și dic-. 

tatuva consulatului vusescii, care pregătea Rusificu- 

vea şi robirea Românici pe nesimţite, astă-felu în 
câti să nu aibă motivă Puterile Europei să pro- 
testeze. - 

„ Ocîrmuirea generalului Kissilef avu neapărati 
de scopiă, cum însuşi ne spune, „de.a supune pe: 

» Moldoveni și pe Munteni obiceiurilorii. și regulilor * 

» rusești și de a statornici hotaruli Rusiei la Dunăre.“ 0) 

„Pe lângă dictatura generalilori și consulilor Alus- 

cal şi pe lângă, impunerea unui Regulamentă care 
ne r&pia, cautonomia,— dupe cum vomi arăta în- 
dată, Principatele Române avură să sufere, din 

causa învasiuniloră rusești şi alte nenorociri: . co- 
rupțiunea moravurilori, reînviejea elementului fana- 

riotă şi invasiunea, Ovreilor din Rusia şi Polonia. 
_ Corupţiunea moravurilorii, caxe nu e locul î o - 
descrie aci,a fosti mai rea de.câtă ciuma adusă - : 
de soldaţii Ruşi, căci ciuma a trecuti, iar co- 

rupțiunea a rămasă în moravuri. 

Dupe cumii am mai arătatii deja, boerii fanu- 

rioți şi o mare parte din boerii pământeni corupți 

și muscăliți, ati. fostii instrumentul de câre sai 
serviti Ruşii ca să înece şi să. stingă elementul 

vomânesciă, acea boerime pământenă care descindea 
din moşnenii şi vitejii apărători ai patriei române. 
-Ceva mai multă. Ca să-și facă şi din Călugării 

1), Yegi Istoria Română de Gr. Tocilescu p 195 (1589 . |



ră ROMANIA, RUSIA 1 

: Junarioți ună instrumenti, de propaganlă a politice: 

rusești în Orientu, cu banii Româniloră, cei din 
Petersburg recunoscură aceloră lipitori ale orto- 

dozică streine dreptulă de proprietate deplină asupra: 
moșielorii mănăstin ești, adică îustreinarea unei mari. 

părți din teritoriul României și din veniturile ci, 
înstreinare contra căreia se luptase Domnii cei 
buni, âncă de la Matei Passarab. 

Ast-fel ştia prazoslaenica 'protectăre să-şi arate 
dragostea către Români! - 

Incasiunea Ocreiloră a, fostii asemenea, o consc- 
cinţă fatală a invasinnilorii, ruseşti. 

Sa constatată prin documentele statistice des- 
coperite de D. V. A. Ureche, că la 1820 crai în: 
Bucureşti numai 127 de Oorei, de unde resultă,: 
că în cele alte oraşe erai și mai puţini. . 

Fă bine, invasiunile ruseşti deschiseră porţile! în- 
rusiuniloră oereești, în câtă mai alesă de la Regu- 
lamentulii organici. înedee, Ovreii din Rusia, şi Po- 
Ionia năpădiră în Moldova, și în tera, Românâscă, 
ca Jăcustele și ajunseră să, cotropâscă, sate şi o- 
rașe. întregi și să se numere adi cu sutele de mii 
(200,000) !: 

Dupe Ovreii din Rusia, şi Polonia sosiră, negre- 
„Sit şi Ovreii din alte ţări, ca să, esploateze cu: 
toţii nuoa. Californie de la Dunăre! 

Iar boorii Moldoveni, ca, să- -Și sporâscă venitu- 
rile moşiiloră, înlesniră, colonisarea, lorii cu Ocrei, 
fără să prevadă că copii hboeriloră vori fi cu în-
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cetulă sărăciţi prin cametele ovreeşii şi apoi des- 
moșteniți cu totul! - E 

Să” revenimii la Regula mentuli Organic celă cu .. 
sistemulă prireligiiloră şi cu răpirea, autononiieă tării 
prin dictatura Consulatului Rusescă “şi prin artico-. 
lulă introdusti prin îraudă, în exemplarul aurită 
din arhiva, statului. , 

In aparenţă Regula mentuli Or, “ganică - introducea. 
regimulă parlamentară. In realitate ânsă acesti - 
perlumentii oligarhicii era unt instrumenti. de care. 
dispunea Rusia ca, să-și, pâtă -tese intrigile sale 
politice, puindă Adunarea, boerilorii în conflictiă 
cu Domnii cari nu ar fi dată. destulă ascultare - 
celoră din Petersburg şi vice-versa, silindi pe. 
Domnni să disolve. Adunările care sar fi arătati.: 
mai independente şi cu 6re-care simţiminte na-. 

ționale. Cheile cu care: Consululi rusescii putea, să 

restârne pe Domni şi să disolve. Adunările erai. 
paragrafele 56 şi 57 din Regulamentul Organică. . 

lacă ce dicea paragrafului 56: 
„În cast de nesaipunere între membrii -idunări: - 

» generale ordinare, Hospodarulă o disolvă și zafi 

„ținută de îndată a face raportulă săi către Inalta 

„ Portă și Curtea Imperială. Protectore, cerândiă în- 

» cutiințarea de a putea convoca o altă „Adunare: “ 

Prin paragrafuli următorii 57 din Pegulamen- 
tulii Organic, Curtea din Petersburg dedea și A-: 

dunării Obşteşti dreptuli de a aduce pâră con- 

tra Domnului, adresându-se iarăşi la pracoslarnica . 

protectăre de la Miaqă-N6pte. Așa în câtă, diplo-.
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maţii din Petersburg găseati în Obştesca Adu- 
nare midloculă de a resturna pe Domnii care nu 

juca întocmai cum le cânta Consululii Jtuseseii ! 
Paragrafuli 57 suna, ast-felii: 

-„ Adunarea Generală Ordinară are dreptulă de - 

„a espune prin anaforale adresate Domnitorului, 

„ nemulţămirile ţării şi chiar la, vreme de nevoe 
„le aduce. la cunoștința superidră a ambelori Curți, 
„ arătândă midloculă celui mai potrivită pentru 
„a lori. îndeplinire. “* 

Pe lângă acesti ameșteci directi în trebile 
„ţării Gin partea Curţii Suzerane din Petersburg, -— 
„care dicta pe sub mână și la Constantinopole— 

se mai repise autonomia Româniloră și prin acesti 
«rticolii fraudulos introdus pe furişă în Pegulu- 
mentulii Organică şi care suna ast-felă : 

„În tiitoră oră ce modificare ulteridră pe care 
, Iospodarit ar toi să o introducă în Jeg gulamentuliă 
».Organică nu se va putea face: și pune în: lucrare 
„de câtă în urma unei. autor isaţii speciale a Inaltei 
„ Porţi, cu încoirea Cunţii Ruseştă. « 
„Acestă articol fraudulosă fuse introdusă în 

urmă întrună loci golă de la finele Regale men- 
tului Organicii, fără ca boerii cari iiscăliseră acelă 
Regulamentă să fi avutii cunoştinţă, de densulă : 

- Celă ce a descoperiti acea fraudă, rusâscă prin 
care ni se răpia autonomia, a fostă nemuritorulti 
1. Heliade Rădulescu, apărătorulti naționalități ro- 
mâne contra pauslarismului > înainte-mergătorultă 
vegenerării vomâne, a cărui statuă sa, ridicatu de
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Națiune « ca 0 consacrare a programei de la 18148 şi 
ca 0 protestare nestrămutată contra p otectoratului 
rusescă / 

Nemuritorul eliade, fondatorul primului diară 
din București, era, singurul tipografă pe la 1832 
și a trebuitiă să fie elă însărcinatii cu tipărirea, 
Regulamentului Organieii. ! 

In prima edițiune a acelui Regula mentii nu figura, 
acelă articolii fraudulosii care răpia autonomia țării. 

Planulă Muscaliloră și Muscăliţiloră era, ca mai 
târdiii, la a doa ediție să se tipărâscă și acel 
fuimosă articol, dupe _originalulă [falşiticată din 
arhivă, cu speranţa că nu se va băga de sâmă, 
și că nimeni nu va cuteza să protesteze. 

Condiţiunile ciudate ce se impusese lui Heliade 
la tipărirea, prime edițiuni a, deşteptatii atențiunea, 
acestuia şi: la făcutu să cerceteze originalul din 
arhică și să descopere frauda, pe care a şi coinu- 
nicat'o unora din boerii cei mari. 

Dându-se alarma și făcându-se cercetare oficială 
a resultatii de aci adresa Obştestei Adunări care spu- 
nea curati că a descoperiti în originalul celă 
aurită din arhivă ună articolă finali po care boerii 
cari ai subserisii Regulamentulă nu lati avutii 
de loci în vedere. 

Adresa. Adunării suna, astiă-felă: 
„cesti anticoli ne găsindu-se însă în exemplavulă 

„tipărită din ordinul g generalului Kissilef prin or- 
» Janulă secretariatului de stată, a treziti acum  u-
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"parca aminte a „Ahuonărit pentru a se contine des- 

„pre adectrulă unul asemenea adaosii. “ 
Descoperirea fraudei acelui articolă find făcută . 

„şi retrecendu-se generalulă Kissilef și oştirile ru- 
seşti, autonomia ţării fu scăpată celă putini în formă 

căci în fapti. Rusia avea destule midlâce ca să 

dicteze prin Consulii ci în ţările lui Mircea, Mi- 
hai, Ştefanu și Rareşi! 

Silită de diplomaţia Puterilorii civilisate ale 

Europei, Curtea din Petersburg îşi retrase oştirile 

şi generalulă Kissilef părăsi Principatele Române 

în 1834. Mașina însă prin care să pâtă stăpâni 

de faptii. aceste ţări era pregătită prin tractatele 

cu Turcia şi prin Regulamentulii Organicii. - 

„Instrumentele servile nu lipsâă. Pe lângă călu- 
- gării fanarioți pe care-i întărise în stăpânirea 1mo- 
 şieloră mânăstireşti, Rusia avusese grija să reîn- 
vieze şi pe boeril funarioți ca să facă din ci nişte 
agenți muscălești. Guvernulă din Petersburg numi 
în 1834 ca representanţi - ai ferilori Române pe 

"Jângă Porta Otomană pe do fanarioți devotați Ru- 
„siel :. Aristarhi pentru Valahia ; Şi Yo ogoridis pentru 

. Moldova. . . 

La retragerea generalului Kissilef, era asti-felă 
maşina usescă complectă în câtii se putea pune 
în aplicare cuvintele ministrului Rusiei, :Nessel, od, 
care disese dupe încheerea păcii de la. Andriano- 

- pole (1839) că, deşi Ruşii ai înapoiată Principatele 
- Române, dar ci, „fără a mai întreţine trupe acolo,
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op€oră putea dispune de acele proriucii după placulă 
„lori, în timpi de puce ca şi în timpii de veseli. 

„șa era să fie, dacă, din norocire pentru Români 
„nu se deştepta din ce în ce mai multi curentulii 

spiritului naţionali care isbucni în 1818 şi . daca 
nu interveneaă Puterile Europei, ca în 18514 în 
Crimeea, şi:în 1878 la încheerea, tractatelorii de 

la San-Ştefano și din Berlin. 

Curentulă naţionali şi mişcarea de la 1545. 

Puindu-se capătă dictaturei generalului Kisselef 
„în 1834, urma ca Domnii Principatelor să fie aleşi 

de către Oyșteştile adunări, conform tractatelor. 
“Dar nu sa; urmati astă-felă, căci Rusia voia 

„Să fie sigură de devotamentulu celoriă cari aveai 

„să încâpă Domniile şi să pue în mişcare mușinu 

pregătită de Nesselrodii şi Kissilefii si. 

Sai numiti dar dircebii de către Cu ile Suze- 
„rane din Petersburg şi Constantinopole doi domni 
pământeni. Mihaii Sturzea pentru Moldova si 

Alexandru. Ghica pentru Ţâra Romândscă. 

Nu trecu însă multi şi Rusia vădu că -Alexan- 
dru Ghica, ţine mai multă cu ţera de câtă cu 

„politica Consulului rusesc şi că, refusă “do a cere 
. după cumi fusese îndemnatii— ca doă divizii de 

oştire: muscălescă să -fie chemate în ţeră ca, să stea 

aci în permanenţă! 
Atâta fu de ajunsi pentru ca intri i iile boeriloră 

şi pretendențiloră la domnie să sape tronulu lui
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Alexandru Ghica, spre a-i lua, locul ca nişte i in- 
strumente devotate Rusiei. Ast- felu la 18142 Alexan- 
dru-Vodă, Ghica este destituită și inlocuiti cu Gheor- 
she Bibescu, candidatulii. lui Daşcov şi devotatult 
politiceă rusești. 
“Dar nu era, de ajunsii numai ca maşina rusescă 
să r&storne pe unii domni și să ridice pe altul 
după placulă celoră din Petersburg, pentru ca tri- 
umfulă Rusiei să, fie pe deplini asigurată în pa- 
tria lui Mihai Vitâzu Și. Ştefan celui mare. Căci. 
în afară de sfera, clusek privileg giate dominante șia. 
p ctendențiloriă, care-și disputa tronulă cu ori-ce 
preță, se ridica, o clasă de midlocii compusă din 
proprietari, comercianţi şi 6meni muncitori Şi eco- 
nomi, ai căroră fii format tinerimea setosă de lumi- 
nile ştiinţei și ardândii de foculii sacru al patriotismului. 

Âncă de pe la începutulii. acestui secol se ivi- : 
seră pe orizontulă României primele rade ale re- 
încieriă naţionale. | 

O suflare de viaţă şi de cultură naţională eşise 
din școlă românescă a lui Lazăr şi Heliade Qin Bu- 
cureşti. şi din aceea a Mitropolitului martiră al: 
Moldovei Vemămin Costache Și Gheorghe Assale din 
Iaşi. 

La, strigătul lui Tudor Vladimirescu de peste 
Olt, Românii incinseseră sabia, pentru causa na- țioalitățir, și mai mulţi boeri pământeni îi juraseră, 
credință în Bucureşti. e 

Fanariotulti Ipsilanti, capulii Efer iștiloria ă, nu pu- tuse â ânsă suferi ca, Domnuli Tudor să devie stăpână
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pe situaţiune şi să deştepte curentulă națională, 

românescă. 'Pudor Vladimirescu cădu deci victimă, 
trădării şi politicei ruso-fanariote 7 

Cu tote măsurile luate de Rusia prin Roman- 

" tovii săi, prin călugării şi boerii fanarioți, prin 
Mitropoliţii trădători Gavrilă, prin Kissilefii, Min- 

ciakii, Dashcovii, Pibeştii, Aristarhii şi Vogoridii 

săi; cu tâte prizilegiile regulamentare, decoraţiile 

ruseşti şi favorurile cu.care Rusia îmbuiba, pe 
unii boerii, persecutândă şi surghiunindă pe alţii, 

cari simpatisaă cu poporulă Români cel urgi- 

"» sită şi bătutu la spete, curentulii naționalii ânsă 
„se însufleţi de ideile moderne şi de suvenirile 
timpilor de glorie şi vitejie română, cântate de 

poeți, şi merse totii crescândă. Avântuli ce-i dete 

o tinerime entusiastă inspirată, de Heliade, care 

“nu visa de câti la transformarea și îmbunătă- 
„țirea. sârtei ţării sale, aduse isbucnirea marci miş- 

cări naționale din 1848. 

Acea mișcare vie şi curati, puse în brazdă, 
prima sămânță, a, regenerării “României şi a funda 

statului românii independenti de astăqi, care - 

realisatii conformă cu votul solemnii al ună. 
rilorii ad-hoc din 1857 şi acela al conslituantei din 

1866. 
Proclamarea primei Constituţiună naționale la 1818 

și protestarea contră, protectoratului rusesci a deş- 

teptată Națiunea întrâgă şi a deschisi ochii Pu- 
terilorăi ! occidentale şi chiar pe ai Porții otomane. 

A putută să vie în urmă, dupe tre: luni de pea= 

Ă G .
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: pirave liberă. şi de entusiasmii- naționali, tâte. oştirile 

rusești, cu. toți cazacii. și pahonţii lori, cu toți 

Lydersii și Duhamelii,. ca să. năbuşescă suflarea 

-vitală, a. Naţiunei remâne şi -să expatriese pe unii 

: patrioți fruntaşi, iar pe - alții săzi interneze în 

Rusia! „o -. E - 
e Bra prea, târdit pentru diplomaţia din Pc- 

tersburg! ... . Căci poporulti Românii "băuse din 

« potirulă libertății şi vieții naționale! lar de atunci: 

+ acestii-poporă a mersi toti înainte pe calea pro- 

- gresului; a „organizării şi culturei. naţionale, în 

“cât dupe resbelului din. Crimeea: Puterile Occi- 

“.dentului lau putut :găsi în 1856 multi mai pre- 

gătit. pentru o ziață :nuoă,. care avea. să-lă ducă 

* la, unirea Principatelorii şi apoi. la fondarea Dinastiei 
: ereditare (1366) şi a Regatului României independente 

-.(1878--1881) :recunoscutii de Europa. ca 0. uuoă 

"garanție de.. ordine şi echilibru. la, porțile” Orien-.. 
tului. 

- -Ivasiunea, Rușr: din: 1859 i în România. h esbelulă Aaţitară 
din Crimeea (1594 — 59). Tractatulii din Paris şi urnârile sale: 

“ Uirta Principatelor, Consituțiunea Şi Dinastia. + 

Urmândă politica tradiţională de cotropite a 
« Beaterinei IL şi. Alexandru |, ȚarulăNicolae | pe 
„fită, ca. şi în 1828, de încurcăturile Europei cas 
”-pornescă iar. oștirile sale . spre Dunăre ŞI. Bostă 
în 1853 şi să ocupe. Principatele. Române: ca -u- 

- manetă, numindă. în loculă Domnului Ştirbei, un
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- pueernatori . Muscală, - g gener alulă “Buderg, care se. 
"“aşedă în Bucureşti ca la elă. a casă! , 

„EBcă în'ce termeni explică . distinsulă: istorici 
:"francesiă,. Gustace-Ducoudray,  ambiţiunea 'cotropităre 

a împăratului Rusiei Nicolae I şi scopul. ce ur- 

““mărea dânsuli prin nuoulă resbelă, ce..pornise 

: «contra, "Turciei, fncependiă cu. ocuparea şi luai “ec țări- 
lori Române” ca amanetii :. 

„La crise ceuropeenne de 18148 servit â Vem- 
-„pereur Nicolas, qui. intervint dans les pjrorincex 

“+, Danubiennes;.. oi. s'âtait, fait ressentir le» contre- 

“+, coup des râvolutions, en Ilongrie on îl âvait as- 

„sură la victoire de VAutriche. Voyant 1 Europe 
- „ Mal -affermie ăla suite du recent ebranlement, 

„le Thar. Nicolas pensa le moment venu de cou- 

- „„Tonner sa longue carriăre en completant loeuvre 

„(ravaient commensee. les. traites de Bucurest, 

(1812, d'Andrianople (1829), : d Unkiar Skelessi 
„(1883), c'est & dire de mettre enfin li main sur 

» Constantinople. La question des 'lieux saints lui 

,, fournit: un pretexte pour -embrouiller les affaires 

d Orient.“ „i i 
€, Crisa curopână din: 1848, înlesni calea, în pă- 

„„ Tatulii Nicolae; care interceni în prorinciile dună- 

> rene: unde se. resimţise -mișearea revoluţiunilori, 

:-„în-:Ungaria unde eli asigură . victoria Austriei. 

„ Vădându că Europa se slăbise. în urma, recente- 
"-:+, Ia sguduiri, Ţarulă Nicolae credu că a sosit 

„momentulă pentru a; şi încorona lunga: sa, carieră, 

„ completând opera începută prin tractatele de lu
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„ Bucureşti (1812), de la 'Andrianopole (1829), de 

„la Unkiat Skelesi (1833), adică:de a pune în fine | 

» mâna pe Constantinopole. Cestiunea locuriloriă sfinte 

„îi oferi pretextul pentru a încurca lucrurile în. 

"-Oriontăi. “ DD " 
Nu ne vomă ocupa aci de acelă -pretextiă - de 

care sa agătată împăratulă Nicolae 1 ca să ocupe 
„cu oştirile sale "Principatele Române în 1853. 

- Se ştie că pracoslavniculii împărată, ca să silescă” 

pe Porta Otomană să deă, satisfacere pretenţiuni- 

loră unoră călugări ortodoxi de la Ierusaliini — 
cari se! certaă cu clericii altoră rituri creştine, — 

nc-ă, trimesă noă Româniloriă pe spinare oştirile 
sale, a înlocuitii pe Domnulă ţării nostre cu unii 
generală Muscali şi a luati România amanetă ! 

Astu-telă pentru o cârtă călugărâscă de la, sfîn- 

tulă mormîntă, se arunca asupra țării nâstre răluli 
mormântalii pe care 'lă aruncase altă dată Țarului 
Alexandru I asupra întregei Românii (1808) « și a- 
poi asupra Basarabiei (1812). - 

" Pe lângă cestiunea sfîntuluă mormânt — în. care 
pretenţiunile Țarului Nicolae se loviai în “capete 
cu acelea ale Tui Napoleon. III, —- se mai iviră şi 
alte provocări din partea Rusiei: nimicirea, prin 
surprindere a flotei turceşti-din Sinop şi măcelă- 
rirea a 4000 6meni cari steteaii liniștiți. pe acele 
vase din porti. Ă 

Acelă măcelă neaşteptat produse o mare in- 
1 V. Histoire de France et histoire contemporaine, par 

Gustave Ducondray p. 693, „694, -Paris 1881,
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dignare în Europa. civilisată, căci Rusia, luase an- 

gajamentuliă faţă cu ilotele Occidentului, că va 
sta în: defensiră.. . 

- Acelii -faptil.. provocatoră-s şi barbari a decis pe 

* Puterile: Occidentului să - ocupe Marea-Negră cu 

flotele lori. 
„ După aceea, urmându-se îndenungate: negocieri 

între puteri, se ajunse la, o Alianță care. să pue 

starilă“ ambițiunei -Moscoviţilorii și să asigure liberta- 

“tea măriloră şi echilibrulă în Orientă. 
Relaţiunile dintre Puterile Apusului şi Rusia 

merseră toti încordându-se din ce în ce mai tare. 

:0 convorbire intimă între Țarulăi Nicolae cu 
ambasadorulă Engliterii Sir Hamilton Seymour: 

în 1853 a convinsi şi mai multi pe Puterile:A- 

pusului despre. scopurile cotropitâre „urmărite de 
Rusia în Orientă. «. . 

“Impăratulă Rusiei, Nicolae, a, ispititie'p pe aumba- 

sadorulti Engliterei,  vorbindui de omulă. .bolnari i 

(Purculă) şi. de împărțirea moștenirei lui. 

,Representantulti Engliterci însă a, respins ideea 
de a sconta viitorulti şi de-a scruncina ecuilibr ulii. 
Europei. 

Atunci Franta şi Englitera s somară -pe Rusra ca 
să: deșerte Principatele române. Rusia « refusată.a-" 

câstă dreptă cercre a Puterilori și resbelulă fu de- 
- clarată în 27 Martie 1854. 

„Rică, cuvintele cu care împăratulă Napoleon III 

justifica, necesitatea acelui resbelă şi scopulă ce
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urinărea, eli apărândă drepturile uaţionalităţilorit 

„er oştirie contra Ruşilori cotropitori : 

aaa „Noi mergemi- -cu Englitera spre: a apăra 

„causa, Sultanului şi totii de odată 'spre « protege 
„drepturile creştiniloră ; mergemă să 'apărămă li- 

„ Dertatea măr ilor i şi justa! nâstră influenţă î în Me- : 

:, diterana cote. * 

“Tacă şi cuvintele rostite de lord Clarendon în. 

Camera. lordiloră -lă 24 lFevruarie 1854. 

„Dar Englitera, ca ori care altă putere creş- - 

„tină, nu ar râspunde la datoria ce i se cuvine 

„ŞI nu ar asculta, nici adâvăratulu interes al.. 

„ Porti, daca. ar lăsa, să-i. scape acâstă ocasiune 
„pentru « asigur a drepturi egale şi o egală justiție. - 
, populațiunei creștine din Turcia și a prepara astit- 

- felii calea către progresă şi prosper itate, Pr eg | 

tica ordinară a- creștinismului, 

Aceste “cuvinte, care fură apoi desvoltate ŞI 

formulate în tractatulă din Paris din 1856, pu-. 
“neail. sămînța eliberării treptate a naționalităţilorit 
creștine, garantându-le atât de asuprirea, 'turciloră, 
câtă şi de influenţa pericol6să şi: planurile co= 
tropitore ale Rusiei. 

Austria şi Prusia, deşi nu luară; o pirte. actică 
în :resbelulii din Crimeea, avură însă o atitudine. 
“mai multi dușmană faţă cu Rusia. 

Prusia, urmândii curentulă naţianalii ş germanii for- 
matii. contra. Rusiei âncă de la 1818, sa ințelese. 
cu Austria, şi închce, in 20 Aprilie 1854, unu. 

tractatu. prin: care guvernulă. Austrici -se fudatora.:
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să somese .pe Rusia ca să oprescă mersulii oşti- 
rilorii sale înainte şi să deşerte Principatele 

“romane, Iar Prusia se îndatora, din .parte-i ca să. 

sprijine cu îdte. puterile sale acâstă somaţie fă- - 
cută: Rusiei. 

În casă de refusii din partea, Rusiei de. a-Şi ro- 

trage oșştirile de la Dunăre, Ceţile din Viena. si: 

Berlin se lega. ca să stea. în defensiră ; iar daca. 

?uşii ar încorpora Drinciputele Române sai ar trece. 

- Balcanii, atunci ambele Putevt . germane. să. iq „ofer. 

sica şi să atace pe Rusia. (1) . 

De. altă parte. Austria. se înțelese cu E turcia așut- 
pra ocupării Principatelorii Române în modă prori- 

soriă, ta: să tae comunicația Rușilori cu: Dunărea 

„câtă va dura resbeluli. :Ună tractati fu încheiată: 
pentru acesta în 1-+ lunie 1854. (2) 

Acesti tractatit coincida cu hotărîrea. luată de. 
Puterile Oecidentului de a, strănuta teatruli. resbe-. 

luă eu. Rusia dela Dunăre în Crimeea, unde flota. 

Engliterii putea să aducă mari servicic. Aliaților. 

” sfăremândii puterea maritimă a Rusiei. | 
Se ştie. ce lungă și crâncenă a fostă. lupta A 

liaţilori în Crimeea și câtii sânge vărsară, Fran- 

ceşii şi Englezii, Italienii şi Turcii, (sub al cărorii 
_stegu alergară mai mulţă voluntari Români, Un- 

suri şi Poloni). 

% V. Actii adiţional la tractătele de alianță defensivă 

și ofensică incheiati între” Austria şi Prusia în 20 Apri- 

lie 1854. Jasmund No. CCXXII. - o 
-.% Y. Jasmund. No; CCAXĂYVI..
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- Deşi, cu tâtă stăruința, unora din exilați, nu 

fu permisă Românilor să mârga cu : stegulii loră 

alături cu Aliaţii, în contra Ruşilorii, “dar simpu- - 

tiele Româniloră eraă pentru acele puteri care-se 

luptau sub zidurile Sevastopolei pentm scăparea 

României şi a peninsulei Balcanilori de cotro- 

pirea Rușiloră. Cândiă firulă telegraficti—care a- 
tunci' se înfiintaşe pentru prima Gră în România 

-—ne aduse ştirea despre căderea Sevastopolei, 
tinerimea, inteligentă din Bucureşti, făcu o ma- 

nifestare publică felicitândă consulatele Aliaţiloră, 
şi străbătândă stradele Capitalei, cu ună entu- 
siasmă cum nu se mai văduse de.la 1848. 

“ Dupe căderea Sevastopolei, Rusia începu'să fie 

mai blajină și să asculte condiţiunile de pace 

propuse de Puterile aliate. Dar Țarul Nicolae toti: 
mai: resista. 

Austria, v&dândi obstinaţia Rusiei, iimise la 

16: Desembre 1855. unii ultimatumiă la, Petersburg 
prin care lămuri cele patru punte care aveati să 
serve de basă congresului şi tractatului din Paris. 
(1856): | 

„Aceste 4 punte erai : 

- nlăturarea - deplină .« wroteetoratului ru-! ..... 
sescii și «ori cărui drepti de protecțiune şi de a- 
mesţecii al Rusiei în trebile Principatelorii Romane ; și: 

„ îmapoicrea unci părţi din Bassarubia către Mol- 
dova. 

„2 Libertatea Dunăr ii și a gurelori ei, care va 
fi apărată 'de Puterile europene deopotrivă repre-
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sintate; fără se atinge prin acâsta interesele 

puteriloră mărginaşe. ale fluviului. 

3 Neutralisarea ' Măriă . Negre. 
40 Asigurarea dreptur ilorie ăi. creştinilorii din Impe 

iuli Otomanii. - 
- Tractatulu din Paris. subserisă la 30 Marte 

1856, desființând protectoratulă esclusică -al usiei 

de asupra, Principatelor. române, Je-a garantatii exis- 

tența, lorii naţională și le-a înlesnitu calea unui 

viitorii: mai buni, prin o administraţie autonomă: 

conformă cu privilegiile (les immanites) ce resul- * 

tau din tractatele ab-antiguo încheiate de Domnii 

români cu. Turcia. 

Se mai prevedea în acelu tractatii şi convoca- 

vea unoră Adunări ad-hoc naţionale, cari. să ex” 

prime . liberi - voința, ţărilorăi Române. asupra vii- 

tdrei lori -organisațiuni, ale cării base s'aă aşter- 

nuti apoi în Concenţiunea de la Paris din 1858. 

“Nică atunci, însă :nu şi-a uitată Rusia, năravulă 

de a se totii amesteca în „trebile interidre ale 

Românilor. -- 

Toti nașulă Regulamentului organici, , gcneralulă: 

Krissilef, representantulii Rusiei la Congresulii din 

Paris, a, profitati de - ocasiune spre a pleda și: în 

Conferinţa. din Paris din 1858 în farorea călugăii- 

lorii fanarioți, acele-vechi instrumente ale politice 

rusești,- cari voiaii să se facă stăpini pe a patru 

“pante (1/4) din teritoriulu României, prin chiar şti- 

rea, şi voința Puteriloră Europei, dupe îndemnul 

pracoslacnicei -protectăre de la JMiază-Nopte !
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Generalul Kisilef. voia să facă dintr'o cestiune 

interidră a României 0 cestiune internațională şi 

puse pe. tapeti înaintea Conferinţei din Paris (1858) 

afacerea moşielorii mănistirilorii  dise închinate, ple- 

dândă causa lipitorilori: ortodoxiei ! a 

Propunerea representantului Rusiei, din . Confe- 

vința de la Paris (1858) în favârea călugărilorit 
streini semăna—fie disă în trâcătii - cu propune- 

rea -representantului Republicei Franceze, Wading- 

ton, din Congresulă de la Berlin în favârea Ovrei- 

lori (1878). Amîndou& crai cestiuni de ordine 
interidră iar. nu internațională. - 

“Daca vepublicanuli francesă Wadington a rotişită 
până la Gre-care puntă cu. propunerea sa, contele 

Niselef însă nu a putută strecura nimici în pac- 

-tulă, internaționali al Conferinţei din 1858. 'Tot ce 

a pntută obține. a fostă numai protocolulă XIII .- 

care. prevedea unit “felu de arbitragiii, din. care.. 

Rusia, spera 'să tragă profitulă, încurcândă lucru- 

rile în- urmă. Dar nu i-a ajutată Dumnedeii! 1) . - 

Astiă-folă ştia pracoslavnica Rusie să exrploutese 

ortodoxia în tâte împrejurările. Astă-felă își arăta, 

ca dragostea pentru moşia strămoșescă a Româ-- 
niloră! 

„Când Puterile civilisate ale. Europei juară sub 
protectiunea, lori Principatele române, şi le înles- 

_niră calea emancipării şi întărirei lori la guvele 
Dunărel, acele Puteri avură, în „vedere interesulii 

"D. Yedi Mănăstirile din România p. 854 și 380 de Cesar 
Boliac,
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celă mare al libe;tății: comerciului şi al echilibrului 
Euvropeunii.. Ele vedeai în ţările Române, unite 'sul> 
uni :stigă: de apărare,.ridicarea..unei bariere între . . 
Sluci: de la Miază-Nâpte și cei de la Miază-di ; intări- 
rea valului lui Traian contra invasiuniloră barbare. 
"Chiar împăratul Napoleon III manifestă acâstă 

idee în faţa corpurilori. legiuitore ale Franţei. - 
„ Am cerut, dise Napoleon III, o mai bună con-.. 

„Stituire a Principatelor, pentru ca să slujească de- 
„&părave contra năe ălirilorăi  necontenită ci escândle. 

» ale Nordului, 3) - 

Asupra acestui principii de echilibru în Oriont.. 
erati de acordă tâte Puterile civilisate ale Euro- . 
pei. Asupra midloacelori însă se deosebiră acele: 
Puteri între dânsele:: a N 

Unele, ca Englitera și Austria, credeai pe atunci : 

că ori ce sdruncinare'şi.desgrădinare a 'Purcici,— 
He chiâr în favârea, României şi a altorii: naţio- 
nalități— ar fi uni câștigă pentru” Rusia, o în- 
lesnire pentru intrigile politice: rusești şi prin ur- | 
mare unii per icolii pentru pacea şi ccuilibulă Orien- : 
tului, 

De aceca, acele Puteri causeriatăre, care vedeai 

în integritatea Turciei o pavăză „contra Rusiei, sa 
opusă la deplina unire a, Principateloră Române, - 
sub unii principe alesi de Națiune dintr-o familie 
domnitâre curopână. aa 

1). Y. I/empeveur Na apolton et les Principautâs - : 
„V. Resboaele dintre Ruşi şi Turcă v. IL.p.. 25L.de A. D. 

- Xonopal. .
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- Alte Puteri ânsă,. mai încredătâre în. caracte- 

rulă şi viitoruli Româniloră, pe care îi cunoscuse 

din diferite împrăjurări și mai cu ssmă din ere 

nimentulii dela 1818, când ci protestase contra... 

" protectoratului vusescă. şi-lă demascase prin diare 
şi menmorande în t6tă Furopa,. — se arătară mai 

favorabile dorințeloră esprimate de Adunările «d- 
hoc (1857) şi făcură tot ce se putu pe atunci spre 

a înlesni Româniloră drumulă realisării dorinţe- 
lori lori pentru unire şi Dinastie. 

Astiă-felă prin Concenţiunea din Paris (1858) + 50 
„prevăduse o .Comisiune centrală, cu scaunulă în 
Focşani, care să lucreze pentru unificarea legiloră 

civile . şi administrative .din. ambele Principate. 

Se .admisese o singură Curte de Casaţie pentru juss- 
tiție şi se prevăduse unificurea org ganisărit armate= 

Zorii din Principate și întrunirea "lori sub" 0 sin- 

“gură comandă, la casă de trebuință.. a 

Dar aceste jumătăţi. de. măsură, nu eraii.. de a- 

junsii pentru realisarea, „unirel. . Ocolindii textul 
tractatului şi Conrenţiunei din Paris, — care nu 
poprea expresii o îndoită alegere a aceliași pers6ne 
„pentru tronulii ambelori Principate, — şi inspi- 
rându-se de dorinţa Naţiunei-solemă manifestată 
în Adunările ad-hoc, Adunarea electică din Bucu- 
veşti alese în qiua de 24 Ianuarie 1859 pe Dom- 
nulă alesă de Moldoveni, la BD Ianuarie, acelaşi 
anu, şi asti-felii: unirea Principatelor făcu ună 
mare. pasă înainte în pers6na, aceluiași Domni,
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Alexandru I6n Cuza, care o rcalisă mai în urină 
pe: deplină şi definitivi. 
“De ideea unirei ânsă era legată şi ideea unei 

Dinastii alese din o familie domnitre din Europa 
(care nu se învecinesce cu România). 

Acestă, idee fusese -propagată de toți bărbaţii - 
„politici ai Româniloriă cară cunoşteaii din istorie, 
câte nenorociri au 'cădutii pe capul țării din 
causa certelorii dintre boeri pentru Domnie, “şi a 
deselori. răsturnări 'şi invasiuni streine. lar în 1857 
Adunările ad-hoc esprimase solemnă în fața Eu- 
ropei întregi, acâstă vio dorinţă a Românilorii de a 
vedea, stabilitatea pe 'Troniă, asigurată prin o Dinastie. 

De aceea acestă dorinţa a Naţiunei române nu 
a fostii părăsită nici dupe alegerea, coloneluini 
Cuza, ca Domni al Principateloră. 

In diua solemnă de 5 Ianuarie 1859, Adunarea 
Moldovei, în momentulă procedării la votă: pen- 
tru Colonelul Cuza, a repetată solemnă „că unirea 
Principatelor cu unit principe streini pe tronii, alesă de 

Xațiune (din un statii apus6nă carenu se înivecineşte 
cu noi) a fostă, este şi va fi Dor ința cea mai vie 
cea mai aprinsă şi cea mat obştescă a Naţiunei române. 

Insuşi Colonelul Cuza, înainte de a depune ju- 

rămentulă ca Domnă al Moldovei a subserisă. o 
declaraţie în care spunea,: că în cazulii când Lui: 
rea. Principateloră sar îndeplini, elă ca abdica -în 

_ facdrea unul principe streini. ID 

1) V. Resbâiele dintre Ruşi şi Turcă Vu Pas. 304 805 
de A. V. Xenopolu. "
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* Şi “putemii dice că Cuza.'nu “și-a uitati cuvân- 
tulă săă, căci “dupe realizarea cam întârdiată. a 

" Uniirei, cl însuși a -intratii în corespondență. cu 
„Napoleon III și a începutii să pregătescă teremulă 
pentru 0.Dinastie” streină, vădend din propria su 

" experienţă câtă erau de. neastâmpărate spiritele din 
cuusa pretendențilori la Domnie şi a nestabilităţii 'T'ro- 
nului, lipsită de ereditate şi o legătură cu alte Pu- 

tori mari” despre Apus. -. 

- Chiar în ultimului. Mesagiă - Domneseiă cu cure a 

- deschisi ultima cameră cuzistă în 15 Decembre 

1865, Cuza-Vodă a repetati solemnă promisiunea 

- “sa de a lucra pentru fondarea, unei Dinastii alesă 

„din o familie domnitâre din Europa, conformii 
dorinţei Adunăriloră ad-hoc din 1857. 

Două luni dupe cetiren acelui. Mesagiă, - eveni- 
* mentele din întru şi din afară aă grăbită vacanţa 

"tronului României prin mișcarea revoluţionară din 
: II Februarie: 1866. 
Nu vomă face aci critica, acelui eveniment. Ii 

. destulă” numai să spunemă că în acele momente 
supreme; dupe ce rămase Tronul vacantă, orijea 

--și nesiguranța "cea mai:mare domnea în interio-. 
“rulă ţării; îar. din afară se audeaii trâmbiţele cari 
„anunta resbeluliu teribilă dintre Austria, și "Pru- 
“sia, aliată cu Italia. 
"Dincolo de Dunăre se ortimădeati oştirile: tur- 
ceşti care steteai gata să navălescă în România, 

„= cării torță de apărare era, prea .slabă pe atunci. 
Ce e de făcutii? 'se întrebat.toţi forte îngri-. -
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jaţi!- Pe cine -să alegemii-? Despre Domnia petmân- 
“tână nu -mai putea fi vorbă. Se porniră dar pleni- 

potenţiari cari să bată. la ușile curtiloru Europei 

“spre a găsi uni principe şi a -funda 0 dinastie 

care să. ne :scape 'de. zizaniile „şi -certele pentru. 

“Domnie- şi să încâpă o eră de siguranță şi de sta- 

bilitate. . 

Alegerea contelui. de Flandra, nu reuşi. Iar ale- 

-gerea. principelui Carol de IMohenzollern fu unii 

„actii de mare înţelepciune şi prevedere politică, 
“ună. actii pe care Dumnedeii ni ta însufiat ca să 

„scape România -de cele mai mari. primejdii atâtii 

în -acele. grele împrejurări din 1866. câtă și în 

viitori, - în timpulă” evenimenteloră din 1870..si 

1877. 

«Probă, că «alegerea pr incipeluă Cu al de Jlohenzol- 
-dern -- recomandati de însuşi ruda. sa Napoleon II 

„— a fosti bine-nemerită, este că, împăratulii.hu- 
.sici sa făcutii focă când a auditii de acâstă a- 

" legere a. Românilori și'sa opusti -câtă a pututii 
“la. recunâșterea, A Ba. âncă. a, pretinsă -să se 

strice Unirea şi -să sc despice România, iar în două 
Principate cu. doi Hospodari slabi cari să fie . cu 

- mai "nainte nişte .fanarioți -saă instrumente . ser 

vile ale Rusiei. 
- Impăratulă Napoleon III ânsă. sprijini Taine şi 

pe Alesulă tării. Carol 1, pentru care îşi arătase 

. tâte. simpatiile -sale. 

„m timpuli deliberărilori. Puterilor garante; 

“'Purcii,. încurajati de..cei. din „Petersburg, amenin-
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tau să trecă Dunărea. Românii nu se speriată, 

Alesulii lori Carol |, pe de o parte făcu cunos- 

cută Porții Otomane -prin telegrafă că recun6şte 

Suzeranitatea 'Tureici, iar pe de altă parte adună 

oştirea, la Ginrgiu pentru apărarea, ţării. 

Dacă Turcii ar fi încercată să trecă Dunărea, 

Orientulă ar fi fostii în flacări, — ceea ce ar fi 
convenită multi Ruşiloră, în acelui timpii când 
se aştepta, să isbuenâscă resbelulă „ustro- Prusian. 

Austria, ameninţată pe atunci de acelă resbelii 

era prea neliniștită vădândă că. împăratulă Napo- 
Icon III, în înţelegere cu principele de Bismarck, 

— îi mai înfigea o suliță în câstă prin suirea 
unui Hohenzollem pe tronulăi României. | 

De aceea bărbaţii noştri politici găsiră de cu- 

viință şi de interesulu Ţării ca să liniștescă și 

pe împăratului, Austrici şi să-lă asigure că alegc- 

rea principelui Carol nu are de scopii turburarea 

liniştei vecinilorit și că Românii nu sunt agresori. 

Principele Dimitrie Gr. Ghica fu însărcinată de 

M. S. Carol şi de D. I6n Brătianu ca să se ducă la 

Vienă în grabă cu 1nisiunea, de a; da, asigurări îin- 

păratului Franţ Iosif că Românii nu cugetă de câtii 

la, pacea şi întărirea lor interidră, şi că din momen- 

turlii ce „Alesulii Naţiunei a pusă piciorulă pe pământ 

României, eli sa făcutii Români. și nu va lucra de câti 
pentru binele patriei. sale: adoptive. - - 

Deşi împăratul Austrici nu voia. atunci să audă 
de alegerea principelui Carol şi făcu dificultăți 
pentru acordarea, unci. audiențe - principelui Dinii-
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tric. Ghica, dar în cele din urmă audiența. fu acor- 
dată şi principele Ghica isbuti să. convingă pe îm- 

peratulă Franţ Iosif despre bunele intențiuni ale 

„Românilori” şi Alesulu. oră. : 

Resultatulă fu fericită, căci. însuşi. împăratulii 
Austrică a, telegrafiat îndată Porții Otomane, invi. 

tând'o ca să-şi retragă. oștirile de la Dunăre. Ceea, 

ce sa și făcută. 1): : 
Cum fură priimiţă la, Pet crshargi în 1866 “Solie 

: noştri, trimişi ca. să solicite de. la împăratulii Iusiei 

recunâşterea, principelui Carol?- . - 
Tuştrii noştri bărbaţi de statu, Vasile Boerescu 

şi Gheorghe Costaforu—cară susținură cu curag giă Și 
demnitate drepturile Naţiunci Române, — fură în- 
timpinaţă de Țarulă Alexandru IL cu cuvintele do 

ingrați ! ,Vous ctes des ingrats 1“ : 

Ingraţi! și.de ce? Pentru că, lăsaţi pe tractate 
și pe drepturile” n6stro strămoşesci ne-am apăratii 

Tera, de îucercările cotropităre ale veciniloră şi nu n€- 

amă făcută xobii “şi pahonţii Rusiei, dupe” cum se 
„eroise lucru âncă din. timpul pravoslanicei Ecate- 

“rinu II şi Vlogocestiriloră ăi ari Alexandru | și Niioo- 
lac 1?! . , 

Ingrați pentru că nu amiă voit să avem sorta 

Poloniei, Crimeei şi Bassarabică ! 
Ingraţi pentru că nu ami alesii vre uni. p vtenaein 

sati Romanzov; vre unii Kiselef sait ună duce din 
Petersburg, care să ne rusifice Ţăra?. 

Li Vel Jiarulu Românulă din 1 Tanuario 1831. , > 

i
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- Tngraţă pentru că am piotestată” da 1818 și 1554 

contia, protector cahuluă Pusescă, iar în 1866 neant 

„căutat pe Alesuli nostru în părțile Occidentului, 

mai „departe de hotarele“ veciniloră . cotropitori ? 

Pentru! acesta 'suntemu ingrați, noi” care ami 

fostă sazdu şi gr înarnlă Rușiloră în tâte resbâele 

lori - cu Turcii ȘI "i-ati ajutati de ai luată nui 

„tste țărmurile Mării-Negre în “stăpânire? 

„Dar am arătată câti de: scunpă ami plătitii noi 

“ajutorul ce ami primiti de la Rusia! 

Cunoscută fiind politica de cucerire tradiţională - 

a Rusici, nu cra de mirare ca Țarul Alexandru [| 

să vadă cu ochi răi suirea umui Hohenzollern pe 

tronul României şi întărirea la gurele Dunăaii 

“a acestui Statii de care ministrulti Rusici Nessel- 

„rode spunea, în 1929. că nar trebui să existe de 

câtă ca 0 umbră, pă. ă ce ncgreşitiă va-veni bine 

Rușici. să-și transtorine pi “arasleer niculit : său proter- 

to tă în o stăpânire de “veci / 

Cu stadililatea pe tronulii htomâniei şi cu Corina 
“de oțel pe capulii unui mare Căpitanii, nu se des- 

“chide drumulă oştirilori streine prin ţera lui Mi- 

haiă Vitâzulă şi Ştefanii celă Mare. 

Cu tâtă îndărătnicia Turcilorii şi a celorii «din 

Petersburg de a nu recunâşte îndată î în 1866pe prin- 
„cipele Carol, Românii xeinaseră, statornici și susţi- 

nură cu căldură "po „Mlesuli loră, care îmbri ătişă în 

momentele cele mă g “ele, cut c edință și. derotumentit, 

sorta României ŞI se făcu scutul ei în riitoră, 

Victoriile Prusieniloră contra Austriaciloră din
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- 1866, făcură pe “Turci şi pe alte Puţeria să se uite 
maicu blândețe la Principele Car ol, recunoscându-lia 
în fine de Domni al: României. 

- Astu-felă Suzer anulii noştru putu doinni liniștită 

organisândă 'Ţâra pe. basa nouei Co nstituațiuuni Şi ar- 
+ mata pe basa, noului sisteii  probată, superiori prin 

„victoriile Prusienilorii: aşa în câtii: anulu de în- 

cercare 1877. avea să găşescă pe Români multi 

„mai tari şi, mai pregătiţi, spre a putâa face faţă 
cu demnitate evenimenteloră . şi resbelului pe care 

Rusia îlă pregătea, de multă în Orient : 

Reseuli Ruso-Trto- Români din ISI. 

“Dupe schimbările survenite în. cursă de 20 de 

„ani în hartea. Europei prin evenimentele din 1859, 

„1866, şi. 1870, Rusia credu că a veniti timpulă 
„Și pentru modificarea hartei Orientului î în fatorea su, 

Tractatulă din. Paris fusese deja modificatiă î în 

„unele puncte prin fapte împlinite și pe calea. di- 

plomaţici.. 
Rusia însă nu se mulţi mia cu atâta. Ea nu s 

mulţămia, că a ridicati din noi zidurile See cstopolel 

şi că a înfiinţată o flotă de veshelit î în Marca-Negră 
în. contra stipulaţiuniloră ă traclatului din Paris şi fără 
ca, Puterile cele inari să o: contrarieze. 

„Nu se mulţămia că. în 1871.— profitând de 
nenorocirile Franţei - — obținuse! 'de la Puterile ga- 

ante. Conrenţinnea, din Jonilra, prin care se ștesgeu
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din tractatulă de Paris articolulii pricitovă lu neit- 

tvalizarea Mării- Negre. ă 

Acâstă, putere în veci cuceritâre voia să morgă, 

mai departe şi să-și deschidă iar c calea cae duce 

spre Constantinopole. 
Diplomaţia din Petersburg credea că, find Franţa 

sdrobită” în 1871, Germania, obligată, către Rusia, 

Austria paralisată şi Englitera, isolată, va putea 

să redeschidă şi să deslege ca singură 'cestiunea, 

Orientului în profitulă său, fără opunerea, scrisă 

din partea altoră Puteri. , 
Contândă pe polița principelui de Bismark din 

1870 pentru serviţiile aduse Germaniei prin  ati- 

tudinea. bine-voiiore a Rusiei, pe când Parisul era 

asediată şi împăratulti: Vilhelm | se încorona, la 
Versailles, diplomaţii din Petersburg credeai că dru- 

mulii * Constantinopolei le cra asigurată, fără ca 

cei din Berlin şi Vienna, din Londra și Roma să, 

le opue uni ceto când ar isbuti, pri in surprindere 

să puc mânape Bosfori. 

Rosbelulă contra Turciei, voise Rusia să-lu facă 

încă dela, 1868, când băgase pe bicţii Candioţi şi 
Bulgari în focă şi apoi îi părăsise în prada r&s- 
bunăriă Purcilori. Atunci însă se opuse la acelui 
resbelulii Austro- Ungaria, şi Napoleon TILL 

De aceea'Rusia se hotărt să facă resbelulă după 
căderea lui „Napoleon IL şi isolareu Anstrici si 
E nollterei. ” 

Ancă de la 1872 diplomaţii din Petersburg în- 
cepură pregătirea terenului prin repetate întâlmini
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şi convorbiri între cei trei împărați şi Cuncelarii 

loră. Din acele concertări. a resultată aşa dis 

„Alianță a Nordului și stabilirea, condiţiunilorii sn 

care Germania şi Austri ia. ar putea, sta, neutre pe 
timpulă resbelului ce Rușii vorii face contra Tur- 

ciloră. 
„„Se înțelege că.mai cu semă Austro- Ungaria 

nici nu sa gândită că Ruşii se vorii repeqi până 

dincolo de Balcani la porţile Constantinopolci și 
că vori încerca să facă din Bulgaria o prozincie 

vusească penă la Marca, Egee. Altă-felă imperiul 

Habsburgiloră sar fi opusă de la început cu 

energie la trecerea Ruşiloră spre Dunăre. 
- Diplomaţii din Petersburg însă, ca să amăgâscă 
Iumea, ținea, toti vechiul limbagiti al desinte "esăă- 

mei şi: apirăvii chrestinisnului şi spuneaii că nu 

vor nici o cotropire de pămîntu, ci numai şter- 

gerea. umilirei din Crimeea şi liberarea poporeloră 

creştine. | 
Se ştie însă cum. sa ţinută, Rusia de cuventii 

şi câtii de puţini a lipsiti ca să pue mână chiar 

“pe Constantinopole, cu speranţă ca i se va trece 

- cu vederea faptul împlinită! | 
Ecă în ce mod arată diarult TItalie dim 21 

Aprilie 1877 spiritulă de care se conducea pe 

-. atunci: Puterile Europei şi cam în ce limite şi con- 

dițiuni- îngăduiseră ele ca Rusia să facă resbelulii 

contra "Turciei, care nu le da ascultare Și nu mai 

plătea nici dobândile la datoria publică otomană. 

PP Ialie dicea atunci, de acordă. cu diarulu Ji omu,
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că Puterile Oecidentului nu se poti sândi la, o 
coalițiuie contra Rusiei. m 

| „Condiţiunile, dicea, 7 Italie, în 1877, sunt cu totul 
„ diferite. de celea ce erati în 1856. Franţa se ţine - 
„lao parte: ea nu e în măsură să tragă spada. 
; Prin urmare “Anglia, cate n'a întreprinsă. nici 
„0. dată resbelulti fără, ajutorul unci puteri con- 

- „tinentaie, Sar găsi: singură. Sa disii că Austria. 
 CTa,. pușca Eng ylesă, dar 6re' astă- di ar găsi An-- 
„ lia acestă, puşcă : 2 Rusia, cunâşte situațiunâa şi: 
„ de aceea, sa decis să înc&pă resbelulă. Trebue :” 
„însă să sperămii că imperiulă Rusi, deşi învin- 
„gători, nu se va depista de nioderațiunea + ce a 
pe probat, în conducerea, ; sa diplomatică. În cast 

E contrarii, clă întâmpină unii neamică "teribilă : 
» Imperiulii- Germaniei. Germanii: suntă puternici, . 
„ dar principele de “Bismark înțelege” că intii im! 
„perii. Slacă ar fi unii mare pericolă pentru pa-: 
» tria germană. Daca. Rusia, își linitâsă pretențiu- 
„nile și cererile; la liberarea creştiniloră 'din Ori- 
„entă, „simpatiele întregei” Europe vorii fi cu ca; 
» daca coește niaă multi, lipta devine ș generală, căeă 
„nici o dată Europa ar permite o luptă de cuce=: 
 vire. Căâtă pentru noi Ttalienii, să obserrăniii .eveni= - 
 mientele, și dupe: cum 'qicea, Cromwel, să vu ăn 

"pe Dumnezeiă și să ue finemăă „pulber ea (de pușcă); 
uscată “ , 

In asemencă, condițiuni și cu multă băgare de 
scmă Puterile au permisti Rusiei s să facă resbelti: 
contra Turciei: în 1877. |
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Cu toti prioteşugulăi ce avea pe atunci cu cei 

din Berlin şi din Viena, Rusia era Stan pățitulă, 

de la Grimeca şi totii -se temea ca nu cumva să 

se formeze în Europa, o nouă .coalițiune contra, Sa, 
şi s'o surprindă încurcată în resbeli cu. “Turcia. 

De aceea, diplomaţia din Petersburg a luato 

pe departe. Dupe ce a totii datii asigurări de mo- | 
deraţiune Austriei şi. Germaniei, a începutii să-și 

prepare tăremulă, răsculândă popsrele din penin- 

sula Balcaniloră. Scopulă acelorii r&scdle era “ca 

pe de o parte să slăbâscă puterea militară şi fi-, 

nanţiară a Turciloni iar pe de altă parte să son- 

dese şi să vadă. ce dică puterile Europene ? 
Dupe isbucnirea în 1875 a răscâlei sângerâse 

din Bosnia. şi Herzegowina— cu. cari simpatisaii 

atât Sârbii şi Montenegrenii, cât şi Slavii din 

Austria — sau lățitu - luptele bandeloră formăte 

“de Sârbi şi Montenegreni contra Turciloră. .. 

La începutulă acestorii lupte pregătitâre, gene- 

raluli Rusă Cernajef, aduse .cu sine în Serbia, 

mai. multe mii- de soldați şi ofiţeri Muscali deghi- 

zată, spuindii apoi pe faţă, pentru încurageare, că 

dupe densulti va sosi în curînd şi armata cea, 

adevărată a Rusiei. Ruptura oficială şi lupta pe 

față între Serbi şi Montenegseni cu Turcii s'a, fă- 

cută pe la începutulii lui Aprilie 1877, când Ruşii 

crai gata să trâcă Prutului. | 

Pe “când resbelulă de gucirila pregătea resbe- 

hală cel mare din Balcani, se urhai în ace- 

lași timpă (1876—1877) şi negocierile diploinutice.
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dintre ainbasadorii Puteriloră de la Constantino- 

-pole, pentru a obţine de la Porta otomană aşa 

nunitele zeforine, care să împace operele din pe- 

ninsula -Balcaniloră. 

O Conferinţă curopenă avu loci în acesti scopi 

în anulii. 1876, dar ca nu avu nică ună resultati 

şi mișcarea resbelului merse totii înainte. Porta 

Ottomană a refusat să subserie protocolulă Confe- 

“rinţei din Constantinopole. 

* Guvernulă Românici în faţa acelorii lupte sân- 

ger6se de peste Dunăre şi a măceluriloră din Bul- 

garia, se puse în mişcare căutând măsură de asi- 

urare în tâte privinţele. Guvemulă M. S. Carol 
s'a încercată mai ântâiă să obţie de la Conferinţe 

din Constantinopole (1876) guranterea neutralității 

teritoriului românii. 

Puterile însă nu voiră să audă de acâsta, căci 

daca ar fi dată acea garanţie, sar fi îndatoratii 

să vie cu armele în ajutorulă României, spre u 

tăia drumul Rușilori, lucru care nu se potrivea 

atunci cu spiritulă şi politica Puteriloră, căci pe 

atunci -esista o altă întreită alianță a Nordului iar 
nu întreita Alianță Germano-alustro-Italiană de us- 
tădi. Pe atunci politica rusescă nu-și mâncase cre- 
dința şi nu se demascase prin actul de la San- 
Ntelano și prin încercarea de a cotropi Bulgaria. 

Turcii consideraă înainte de'resbelulă din 1877 
pe Pomânia ca pante integrantă a imperiului Otto-: 
mană şi ertdeaă că vorii avea pe Români la dis- 
posiţiunea loră. în contra Ruşiloră. 'Turculă însă
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toti Turcă! Eli nu știe să arunce o parte din . 
bagagiii ca să ușureze şi să scape nava, când stă - 

să se înnece! Elă nici-n'a vrut să audă de ideca 

unei reseumpărări a tributului și de transformarea 
legeiturei nostre de vasalitate nominală în o alianții 

„reali cu homânia, ca Statii surerană. "Turcii: mer- 
geai cu îndărătnicia loră pînă a nu voi săncre- 
cunâscă nici numele de România.pe care-l recu- 

noscuse tâte Puterile. Ei ţineau una cu Priueipu- 
“tele Moldova şi Valahia dinainte de unire şi de: 

constituția din 1866. 
Daca Turcia ar fi.avută nişte adevăraţi Gineni' 

de statii, cu-genii politică şi organizatori, cari 

să ia ci înşişi inifiatira să facă, concesiuni la timp 
oportun și să transforme Imperiulă Ottomanii în- 

trună stati federatiră — camu dupe modelulii 
Austro-Ungariei — pote -că lucrurile luau altă în- 

torsătură. și: huşii nu-mai vedeai -Dunărea și 

Plevna cn ochii, Tar adevărata Plovnă ar fi fostii 

pâte pe Siretii sai pe la Focșani. 
Dar se vede că geniul politicii şi oroanisatorii 

austro-german “nu răsare prin: haremurile Bosfo- 

ruhă. Fie ca celii puţin în viitor să seve Porții 

Ottomane lecţiunea, - trecutului ca, să facă, până 
mai e timpi, ceea ce n'a-făcuti în 1877, să se 

pue dânsa în capulă unci Confederaţiuni Balcanice, 

până ce tot mai aă o. fortă vitală acei bătrâni 

păditori ai Bosforului şi Dardaneleloră. 

Guvernulă din Bucureşti nu se putu înţelege în 
1876—77 cu furiosulă vizir Mithad-paşa din Con-
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stantinopole, şi căută, să, asigure şi să apere în 

teresele și drepturile Românici prin tâte mijlcele. 

hesbelulă. din 1877 era uni 'resbeli pe care. 

howmânii nu-lii provocase,. dar care se rostogolea 
peste, dânşii şi se îndrepta spre Dunăre şi Bal- 
cani, chiar cu consimțimântulă facifă al Puteriloră 
si “cute, Însăși Austro-Ungaria, — cea nai interesa- 
tă dintre puteri î în afacerile Orientului, — declarase. 
prin guvernul său în Parlamentă că, faţă cu res- 
belulă , ruso-turci Ya păstra libertaţea sa de acţiune, 
numai pentru a localisa resbeluiu. şi a ocroti in- 
teresele. sale. şi echilibrul fa Orientiă!). | 

Profitând: de. r&sediele din peninsula Balcanică. 
şi de reaua, disposiţiune a. Puterilor contra Porții 
Otomane — în umna; refusului acesteia de a sub-! 
serie protocoluli Conferinţei din Constantinopole . — 
husia, voia să-şi însușescă titlulă de mandatară a, 
Furopei pentru impunerea aşa numiteloră reforme. 

De aceea, dupe trecerea, Prutului (19-14 Aprilie 
1877), ambasadorii hușiei pe lângă cabinetele Eu- 
vopene aă fostă autorisaţă a declara „că, unica țin 

„tă aresbelului „era de a ajunge, în unire cu Europa, | 
la pacificarea definitiră a Orientului, Țarulă. se va. 
mărgini « asigura. exzecutavea. reformelorii asupra că- 
rora marele Puteri sai fostii deja înţeles. “) 

Guvernulă Engleterei însă a răspunsă la, circu 
larea. principelui . Goreeacov, respingând ideea. a- 

1) Vedi Monitorulă 24 Apiilie 1877, 
2 edi depeşa din Berlin. din 5 Maiui în Monitoruliă de 

la 24 Aprilie G Mai 1877,
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„cestnia' şi „negânlii că acțiunea Rusiei a răspuuide 

 simținicutuleă ş generalii şi “interesului Europer: Elă: 
„dis6 că circulatea, (rusă) e contrarie: stipulaţiu- 
„niloră tractatuliă diu Paris, confirmati în 1871: 

Bă adaogă că Țarulă, luândii armele, s'a sepu- 

„rutii de concertulii cur opeanii şi că € imposibilă de: 

îi prevedea consecinţele ' ce vorii resulta din. a- 

cestă decisiune a, guvernului” rusil.“!) 

"Lăsaţi de către Puteri în voia întâmplării 'şi a! 

proprielorii loră forţe şi înţelepciuni, Românii se 

gândiră la midioculti celii mai nemeritii spre î-și 
asigura drepturile şi integritatea teritoriul. 

Ecă în ce termeni arată Naţiunei situaţiunca 

M. $. Carol prin Mesăgiulă de deschidere a Corpti- 

rilorii legiuitâre din 1+ Aprilie 1877: 

„ Resbelulii a isbucnităi ; stăruințele nâstre pe 

„lângă Înalta Pârtă, şi Puterile garante, ca neu- 
„trulitatea nâstră, pentru a căreia menţinere, în 

„ decursă de ună ână, am făcută atâtea sacrificii, 

„Și care de către înseși cabinetele streine ni-se' 

„cere ca o datorie; stăruinţele nâstre, ca acâstă 
„neutralitate să ni se recunâscă şi ca unii dreptă, 

„aă rămas fără succesti: Înalta Pârtă a refusatii 

„chiar: dea introduce acâstă, cerere în sânul Con= 

„ferinței din Constantinopole. : 
„ Într'o asemenea situațiune, Roinâniă, abando- 

„nată, de sprijinulă altora, nu mai arc: să conteze: 

„de câtiă pe sine.“ Sa . 

"1 Vedi Monitorului din 27: Aprilie 1 187 i aenesa din Lon . 

ara 7 Maiti Stilu nou. - 3
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În acele momente supreme, guvernulă Românici, 

înţelegându-se în fine cu guvernul -Rusici, sub- 
scrise Concenţiunea pentru trecerea oştiriloră ruseşti, 
onvențiune prin care se garanta ţării drepturile 
sue “ae, instituțiunile politice și integritatea: terito- 
viului. j | e 

Când primulă Ministru al României I6n Brătianu 
se dusese mai nainte la Livadia, şi pomenise despre 
închcerea, unei Concențiuni, diplomaţii Rusiei găsise 
acestă condiţiune ca o îndrăsnâlă prea, mare din 
partea unci țări, în care alte dăţă generalii Eca- 
terinii II şi Țariloră Alexandru | şi Nicolae I intra 
cu oştirile fără a sta de vorbă cu nimeni, alungati 
pe Domni şi se aşezai ca la ei acasă! 
„România însă din 1877 nu mai era România, 

din 1768, 17837, 1807, 1828, 1819 și.1853, de tristă 
memorie! 

Pe tronulă României se afla Alesulii Națiunii 
Carol I de Hohenzollern. iar nu acei. Domni. fana- 
rioţă sai pămenteni nevoiaşi care la apropierea Ru- 
şiloră, părăseau era şi. Tronulă în voia întâmplă- 
rii. și în graţia, generaliloră Muscali!. 

România, dupe o muncă îndelungată de regene: 
zare şi organisare sub scutulă Furopet cirilisate, ajun- 
sese în 1877 uni stati autonomă în. î6tă puterea 
envântului, unii statii organisatii ȘI armată, astă- 
felă cum să pâtă face cu ondre față, evenimentelor 
şi să merite stima, Și încrederea, Europei. 

Sau mirată şi Sai sbânlitu în 1877 prae oslur- 
nicii nostri vecini, când Evan de Ju Dunăre a
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pretinsă să stea la vorbă şi toemslă cu Țuvuli 

?ursieă, puindu-i coridițiuni de asigurare a dreptu- 
riloră ţării. 

A trebuită ânsă ca, Colosuli Moscovită să stea! 
la vorbă și cu miculă popoliă 'homâni, care i-a 

prinsti de multe ori bine. 

Când primul ministru al M. S: Carol, I6n Bră- 

tianu, “spuse la Livadia Ţarului Alexandru ÎI că. 
trebue încheiată o -Concențiune pentru trecerea oş- 

tirilori Ruseşti, principele Gorceacov dise: 
» Dar în cauti când mam voi. — „Atunci ne com 

opine“ — Veţi fi striciță “ întâmpină principele 

Gorciacov,- — , Striciți dar stimafi“ răspunse Minis- 

trulă României!), - 
În cele din urmă se promise din partea Rusici 

și se închee Conrenţiunea rutso-română din Aprilie 
1877, 

Pe când se subscria Convențiunea cu 0 modificare 
mai deslușitâre cerută de d. M. Cogălniceanu asu- 
pra integrității teritoriului, armata rusescă sta, gata 

să trâcă Prutulii iar: marele Duce Nicolae coman- 

dantul oştiriloră adresa o proclamaţie din Kissinev 

prin care 'spunea că merge în Orientă pentru libo- 

„rarea creştinilori şi că nu. cugetă la nici o cotro- 

pire de pământi ! : 
Cum sa respectati: Concenţiunea -russo-română 

şi curehtulă “Țarului, o ştie Basarabia, o ştie pro- 

vinciile turceşti din Asia, o ştie şi biata Bulgaria 

1 Conversaţiune repr odusă de D. I5n Br ătianu, —V edi 

Monitorul cu desbaterilo Camerii”
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pe. care generalii Muscali ai. încercată so vitei 
dese. cu sila, frămnentând'o „necontenitii în. intrigi,” 
turburări şi sânge! 

Abia se uscase cermdla subsorieril. și sigiliul 
« împărătescă pe Concenţia ruso-română, abia sosise | 
în Ploești Marele Duce Nicolae şi începu ase da 

"De faţă arama politiceă rusești / 

- Se..făcu îndată vorbă despre intenţiunea, Rusiei 
de a ne.răpi şi peteculi. din: Bassarabla. po. care 
ni-l dedese_tractatulă din Paris în 1856 şi pe 
care ni-lă garanta. Concențiunea . vuso-romăână.: 

Mai târdiă. după .căderea Plevnei, aceea, ce.părea 
- la începută o simplă, conversaţiune, deveni.0o d«- 
„huvațiune formală: „În Ianuarie 1878, generalulii 

„ Ignaticv, trecndi prin Bucureşti spre a se duce. 
Ja San-Stefano..... încunoștiinţă formulă. intențiuneu 

2 * pnver maelui Imperiale de a obține de la Tomâniu 
» înstreinarea Basarabiei. _ ! 

(„Il 6nonca, corineloreri Yintention du gourver- 
„ nement Imperial d'obtenir de la Roumanie I'a- 

- lienation de la. Bessarabie“ 1). . 
Cât despre o alianță militară înainte de trecerea 

Dunării nici nu cra pomenslă; ni se arăta, dispreți 
Scopul Ruşiloriă. era negreșiti că să nu câşti- 

ge Românii vre unt dreptă cu propriele lori arme, 
“pentru ca să ni so: precupetsâscă îndependinţa, î înn- 

- puindu-se ţării condițiuni grele, ca cedarea. de 

C 
o 

DY Memoire. presente 'au- Congris de Belin par les 
: Plenipotentiaires-de S.A le. Prince. de Houmanie, -
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bună coc d Dussărabiei, trecerea liberă a oştivilură 
rusești. prin țeră si alte asemenea, servituti. . 

Românii ânsă. ştiură să se conducă cu dem- 
nitate şi să-și apere singuri interesele naţionale, 

dejucândă planurile Rusiei. Ei începură 'să lu- 
“ereze pe s&ma lori cu propriele loră forte. 

La tunurile cu care 'Lurcii "bombardat oraşele 
nâstre de pe malul Dunării, tratându-ne de 
„casali haini = răspunseră tunurile: nâstre de la 

Oltelniţa, Calafat şi alte puncte Dunărene. 
Camerile din Bucureşti aprobâră acesti faptă 

“do apărare a țiri şi peoclamiră d -apoi chiar inde- 

pendința printi'ună voti soleinnii în Qiua: de 2 21 
Maiă 1977.. A ” 

Acâstă proclamare a. indepenidința nu plăcu hu-. 
şilorii. Ei ne făcură chiar: împutări pentrii acesta, 

„căci voiati să ne înjosâscă şi să ne aibă la mână. 

"că să ne dărniască la urmă denșii ce sar milos- 

-tivi, puindu-ne condițiuună umilitore ȘI per ienlise pen- 
tru viitoră! - ai 

Ar fi vrută pote să ne trateze și 'pe noi. ca pe 

Bulgari, scoțendu- -ne ochii cu „recunoştinţa ca să nu 
„robescă. 2 iara i 

Lupta defeusică a: armatei Române De linia Du- 

Dării a ţinută“ totii -astă-felii. până când Osmen- - 

“pașa r&sbi pe Muscali lă Plecna $ şi-i X îmbrânci îna- 
poi spre: Dunăre! * i 

Atunci eşi la .preții: nica oştire. română, iar 

marele Duce Nicolae ceru ca stăruință ajutorului
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„Nmânilorii prin o depeşe de la 5 August către 
„.S. Carol, 

pe suna astii- for: 
» Passez le Danube & quelles conditions que ce wi 

La cause de la chvetiente est en danger. ** 
(șLveceţi Dunărea cu ori-ce condiții. Causa ci "es 

„ tinătăței este în primejdie.) 
Pătrunsă de datoria Sa de Suverană al Româ- 

nici, — care se declarase deja, independentă Și 
se găsea în luptă cu - Turcii —, şi plină de în. 
credere în vitejia oşteniloră noștri, Domnulă Carol 
trecu Dunărea, în fruntea oştirei și făcu să reîn- 
vieze gloria strămoșescă. , 

Împăratul Alexandru II, care se afla dincolo 
de Dunăre, a încredinţată vitâzului. nostru Suve- 
rană Carol, Comanda supremă a întregei armate 
ruso-română, care a încongiurată Plevna, spre a o 
reduce prin fâme și bombardare, căci acâsta, fu- 
xese opiniunea Domnitorului nostru, opiniune pe 
care a aprobato în urmă și renumitulii strate- 
pistă rusă, generalul Tottleben. 

Astă-feli Provedinţa a voiti ca Românii să fie 
răsbunaţă de umilinţele ce încercase înainte -de 
la Ruși, şi ca ci să potă cu sângele lori eroică 

să câștige independința. României și Corona. de oțelii. 
Căderea Griviței în mânele vitejiloră noştri ; că- 

derea Plevnei cu ajutorulă Româniloră ; căderea | 
hahoreă şi isbânda, de la podu Schitului, asaltuliă 
de la Smî dan şi deschiderea porţilorii cetăţii vir- 
ginc, Vidinulă, înaintea, stâgurilor Române, tâte
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aceste ishândi ai redat Româniloni vechiul 

lori venuine; aă sigilat cu sânge vitejescii 
independințe patriei lui Mihaiu Vitezulă şi Ştefan 

celă mare şi au ridicati: România în ochii Euro- 

pei la o înălfime unde nu ajunsese de .secoli ! 

România în faţa tratatului de la San-Stefano şi a 

Congresului din Berlin. ' 
* (1878). 

Cum ne-ati tratati pracoslaruicii noştri „Aliați 

dupe căderea, - Plevnei ? 

Fi aă întors'o îndată pe foaia ceca-T'altă și ati 

reveniti la, cechiulă loră obiceiă, de a considera pe 

popsrele cele mici ca pe. nişte inst umente menite 

a fi într'o di prada lori : | 
Dupe ce fură decorați şi Idudați de însuşi Ţa- 

rul Alexandru II pe câmpulă de vitejie, Pomi 

nii fură în urmă, dupe cădeea Plecuei, nesocotiță și 

înlăturață de la dreptul de a participa la ne go 

cierile păcii şi la despăgubirile de resbeliă. 

Ceva mai multi, drepti recunoştinţă, pentru 

ajutorul ce le-a datii oștirea n6stră la Plovna, 

Ruşii ne răpiră şi peteculă din Basseralia, căl-. 
cândă fără nici unii serupulă Convenţia ruso-română. 

din 4 (16) Aprilie 1877: care ne garantase integri- 

tatea teritoriului. 

Prin tractatulu de la San-Stefano, dictată Tur- 

8
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ciloră învinși, Rusia, îşi nai însuşia, fără voia 
nostră, dreptul de a-și plimba oştirile prin fi 
mânia independentă, chiar. dupe încheerea pacii, în 

timpii de doi ană, sperândă pote că, acestii ternenă 
de doi aul sar mai putea, prelungi dupe împreju- 
rări și aşa mai departe! 

Ce a tăcută ţăra, şi guvernulă ci de atunci, în 
urma respingerii nâstre de a, participa, la închee- 
re păcii şi în fata tractatului do Ia, Sun- - Stefana 

"în care se dispunea, de noi fără noi 27 
Țâra întregă, prin representanţii ci din Corpu- 

riie legiuitâre, ai protestată împreună cu guver- 
nulă în modi encrgiciă, , 

În şedinţa Adunării Depataţiloriă ă din 15 Martie 
1878, D-nu Emanoil P, rotopopeseu- Pale a adresată gu- 
vernului o interpelare pe care a motivat'o şi for. 
mulat'o precum urmeză: ” 

„ Cu toţii știmă că nici la preliminările păcii 
„de la Andrianopole, nici la tractatulă încheiată 
„la San-Stefano între Rusia, și Turcia noi n ami 
trvută cea mai mică participare. Cu tote astea 
„ Vedemii că în tiactatulă de pace figureză 6re- 
„cure condițiuni cari se 
„ teresele n6stre. 

- Vedemiă pentru prima Gră tratându-se de in- 
„ teresele unei țări, fără că ca, să fie nici ascul- 
„i tă, nică întrebată. Sunt două puncte mai cu „S6mă în tractatulă de pace cari ină preocupă 
„Şi asupra cărora n'am nici uni te Ii de lămu- 
„Tire.: 

raporteză directii la in-
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„ Primo, în ceea ce priveşte prisonierii. Vedemi 

„că pacea sa încheiat şi prisonierii Turci stati 

„ âncă pe teritoriulă nostru, pe comptuliă țării, pe 

„când pentru despăgubirea cheltuelilorii de" vesbelii 

„ce ni se cuvine nu se dice nimici serios. 

„„ 4] doilea, vedem o stipulaţiiine î în tractatuli 

„de pace relativă la pase agiulă trupelorii. ruse pe 

„teritoriul nostru, pe timpul câtă voră ocupă 

„ Bulgaria. Acestă puneti este capitală penţru 

„t6ra n6stră, fiindă-că pune în joci drepturile şi 

„independenţa, nostră, 

„De aceea aşi ruga pe D-nu Ministru de ex- 

„torne să bine-voiască a arăta ce crede D-lui şi ce 

„atitudine + va ea față cu condiţiile fracțatuluă în- 

„ cheiitii la San-Stefano ? ze 
— La acestă patriotică interpelare, D-nu Mi- 

nistru de externe Cogălnicenu a respunsă 'cu. 

inultă, vervă şi între altele, a disă: 
„Noi toţi în consiliultă de ministri, de îndată, 

- ce un vădută stipulaţiunile tractatului relative 

„la ţ6ra nâstră, amit protestatiă și comiă protesta ! A- 

„cesti biciii nu ami meritat! (aplauuse prelun- 

gitc). 

„D-nu Ministru de externe a conchisii dicendă : 
„VE declar, Doninilori, întruni modă perem- 

= torii, cu “fâa într ceri, că na puteniă primi ccestă 

„rachetă încâtii ue priveşte.“ 

D-nu deputati G. Vernescu. lândă cuvântulii 
a dis între altele: 

„Suntemiă mulțumiți 'pe declaraţiunile . D-lui
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„Ministru de externe, prin: care ne-a spusă că-a 

„protestati şi că acelă tractată nu pote a ne 

„privi pe noi.“ i 
Totu D-nu Vernescu a mai cerutii guvernului 

și comunicarea ,, Corespondenţei diplomatice pen- 

tru a vedea ce este de chibzuiti asupra mirloceloră de 

cepărave a dreptuviloră ţerit.** 

Când aă aflată despre peotestulă sureruului Românii 

contra răpiri Bussarabiei și contra sercitudinei de tie- 

cere d oșlirilorii rusești pe timpi de doi ani înainte, 

„Muscalii saă făcutii focu pe noi ! Principele Goicia- 

cov a spusă D-lui Generală Î6n Ghica, represen- 

tantulii nostm de la Petersburg, că: în privinta 

DBassarabică, hotărîrea Pusică eva nestrămutată și că nu 
ca permite nică chiar să se discute în Conaiesulii Iuo- 
pean ! 

Câtă pentru protestarea contra trecerii oştiri- 
lori rusești pe timpii de doi ani, ni sc spuse: 
„ Că împăratul e ret dispusi în-contra României 
şi că, dacă guvermnulă Română are de gândi să 
proteste formali contra, executării art. 8 al trac- 
tatului de la San Stefano, Majestateu Sa ru ordona o- 
cuparea țării și desarmarea oștireă române 1: 1) ' 

Ecă, cine sunt Muscalii!.. Dacaii priimeşti în 
casă prioteneşte și-i ajuţi la nevoe, ci ți se facă 
stăpâni. Dacă protestezi când îță calcă drepturile, 
ci te amenință cu 1 Anului și desarma) ea! Daca 

1) Yedi Augsburger Allgemeine Zei tung No 96 din 
1S73 .
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ţipă când îți văpește o pante din moșie, ci torii să 

ţi-o ia tată! 
Ştiindu că guvernul nostru are la mână Cou- 

vențiunea care ne garanta, integritatea teritoriului şi 

„că sar putea invoca acea conrențiune şi alte ar- - 
gumente în favârea drepturiloră ţării, Rusia voia 

ca cestiunea acâsta, scandalăsă să nu mai vie în 
fața Congresului curopeani din Berlin, ci să se co- 

coloșâscă printr'o învoire directă între guvernulă 
din Bucureşti şi celui din Petersburg; în alte cu- 
vinte să ne cindemiă de bună coe pentru căte-ra mi- 

lione de ruble pământul strămoșescă și să ne «ira- 

genă disprețulii Europei și Vlestemulii riitorimei ... 

Camera și Senatulă României prin votulă de 

la 26 Ianuarie 1878 au respins propunerea Rusici 

de a se învoi direct cu România asupra cedării 

Bassarabici. | | | 
Bassarabia nu nu a fost nici rfudută, nici ce- 

dată, ci răpită, cu știrea şi învoirea, Europei. | 

"Cu tâte amenințările şi momelile rusești; gu- 
vermulă M. S. Carol a protestată înaintea, Congre- 

sul .din Berlin contra răpirei Bassarabici și con- : 
tra, volireă de trecere a oștiriloră rusești pe terito- 
riulă României independente. 

Miniştri noştri de atunci, D-nii I6n Brătianu şi 

M. Cosălnicenu, trimiși la Berlin de M. S$. Carol 

"ca să apere drepturile României, aă ţinută ună 

discursi şi au cotit ună memorii, prin care ai 

apărată cu curagiă şi cu demnitate în fața Con- 
gresului european drepturile nâstre, |
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Tot de odată, ca 0 asigurare mai mare pentru 
viitoră, miniştrii noştri au cerutii de la Congre- 
sulă Europei ș seu “anbiar ea reală a ment alității tevito 
riulucă Pomânici. . 

_ Cine sa, opusă mai tare contra acestei drepte 
şi nevinovate cereri? 'Totă prucosluenica Rusie ! 
Totă acea sfântă protectore a, creştinilorii, pe care 
nu voeşte să-i lase în pace, până ce nu î-0 rusii: 
fica şi nu i-o sfinţi cu Knutulă pe spinare! 

Cum sar fi îndatoratii sfânta Rusie Ja respec- 
tarea, neutralității teritoriului românesc, când ca 
a lucrată şi lucrâză necontenită ca să-lt calce 
în „picidre şi să-l cotropâscă: deschidându- -Și dru- 
multă spre Balcani și Constantinspole! 

- De aceea pr opunerea, din Memoriul Miniştrilor 
„noştri pentru garantarea uenti alității nici na a- 
vută parte să fie desbătută în Congresulti Euro- 
pean, căci cabinetul din! Petersburg. — care se 
ştia cu musca, pe căciulă — declarase âncă din 
Ianuarie 1878 că „daca, ideea veutralizării Româ- 
nici se va ridica în sânul Congresului, Pussia o 

„CC respinge ca 0 ofensă directă. 
Audiţi ofensă: Dar unde ar fi ofensa când pu- terile Europei, împreună cu Rusia, ar assigura, că. România nu va, nai fi în viitor drumulă oști- 

riloră și Y&sboaeloriă streine? i | 
— De aci lesne poti sâ înțelegă toți Românii 

cari au esprimată dorinţa neutralității, cine ne stă împotrivă Și ce gânduri are Rusia pentru noi !—
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— In discursulă ce a rostitti în fata Congre- 

sului din Berlin, D. Cogălniceanu ' a amintită şi 

despre recunoştinţa către Rusia, și despre fol6sele 
trase de Români din r&sboaele şi tractatele ruso- 
turce. Dar a desluşiti bine Ministai nostru că a- 

cele fol6se ai fost plătite și răsplătite de Români cu 
sângele şi averea lori şi că nu era  dreptă să ni 

se mai r&pâscă şi petecialia Bassarâbiei, dupe Con- 
cenția încheiată și în “urma ajutorului dată la 

Plevna. Ecă ce a disă, între altele, D-nu Cogăl- 

nicânu în fata, Congresului 'din “Berlin, în şedinţa, 

de la 19 Iunie (1 Iulie) 1878: 
--- Elle (la Roumanie) garde aussi la mămoire e îles 

, sucrifices quelle s'est împosts pour Lagr andissement, 

„le fortune e Lcclat de la Russie. Elle se rappelle 

: que depuis Pierre le grand jusqw'ă nos jours, elle 

„a 66 tour-ăctour ou simultan6ment; la base “les 

„operations militaires de. la 'Russie, le grenier ou su- 

„ Dimentaient ses crmces, alors mâme' qw'elles agis- 

„ saient au-delă du Daniibe, et le thââtro trop 
„souvent preferă. des plus terribles collisions. 

„Elle se soucieut aussi quwen 1812 elle a perdu «n 

ay de la Russie la moiti€ de la Moldarie, c'est- 

dr -dive le Bessarabie du Pruth au Dnister. 

-- „Nous demendons que le sol Rownain 
„ne soit pas assujetti â un droit de pussa ge pen- 

” dant L'occupation de la. Bulgarie par les armees 

„ Russes. “ 
.(, Ea, (România) păstreză ciseriienea, amintirea, 

- sacrificiilori ce şi-a impusti pentru mărirea, înn-
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„Dogăţirea “şi strălucirea Rusiei. Ea şi-aduce a- 

„minte că de. la Petru celă mare, pînă -în dilele 

1 nostre, a fosti una dupe alia sai de o dată 

„basa operaţiuniloră militure ale Rusici, grâna- 

„Tulă de unde sati hrănit oştirile ruseşti . chiar 

„atunci. când ele operau dincolo de.Dunăre, și 

„teatrulu prea desi preferati al celor mai gro- 

„Zave ciocniri. Ea şi-aduce aminte assemenea 

„că în 1812 a perdutii în folosulă Rusici jună 

„tate din Moldova, adică Bassarabia de la Prut 
„până la Dnistru. 

. „„Alai cerem ca pămentuli Românti.să nu 

„fie supusă vre unui dreptii de trecere pe timpul 
„ ocupaţiunci Bulgarici de către armatele Ruse.“ 

Cu totă pledoaria Miniștriloră noştri, Congre- 
sulă Europei din causa stăruinţelor Rusici, a sa- 
crificată Bassurabia a cării sârtă fusese deja ho- 
tărită -prin înţelegerea prealabilă intro Puterile 
cele mari' dar po care Românii credeati cu drepti 
cuvânt că o voră păstra în urma Conrenfiunei 
Pusvomâne din 4 Aprilie 1877 și în arma ajuto-. 
vuluă dati de că Rușiloră. la. Pleena. 

Dintre Puterile: garante— cari ati creatii tracta- 
tulu din Paris din 1856 prin care ni se restitu- 
ise peteculă Bassarabici — numai Englitera a ridi- 
cată glasul mai accentuată în fav6rea nostră, 
iar Franţa, — al. cărei representantii venise la 
Cougresii cu cestiunea Orreilo» în buzunari — n'a, 
găsitu de cuviinţă să apere Bossarchia ! . 

Puterile Europei avură în vedere la Congresulti
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„din Berlin restabilirea păci şi a ccuilibrului în O- 
-rienti şi se grăbiră a face concesiuni pentru nnele 

puncte mai mici spre a salva pe cele principale. 

Puţini: le:păsa loră de peteculu Bassaraliei ; des- 
-tulă numai să fiec găsiti unt midloci de a îm- 

-păca pretențiunea tenace a Rusiei cu asisurarea, 

intereselor de ccuilbsu în Orientii.Midloculu părea 
găsitii în auezarea Dobrogă la România. Prin a- 
-cestii poteci de pământă se. tăia comunicație pe 

uscată a Rușiloră cu Bulgaria maj toti atâtă de 

bine ca şi prin peteculii Bassarabici. Atâta le era, 

de ajunsă stiategicilori şi diplomeţilori Europei, ca, 
să consimţă, la, stăruința Rusici de a lua Bass sa- 
rabia, 

De altă parte Ruşii își făceau şi ci calcululă 

lori. Ei credeai că întărindu-se în Pulgaria prin 
o administraţiune civili şi militară guasi-ruseecă, 
voră putea lesne să ăsmuţe nai târdiă pe Bul- 

„gari în contra Româniloră, ca să smulgă înapoi IDo- 

Vrogea, deși acestă provincie -se cuvenea Româ- 

nici ca o r&plătire pentru sacrificiile făcute în. 

-resbelulii din urmă cu 'Tureii şi pentru că acesti 
pămentii mai fusese stăpânită de Români în tim- 
„pulu lui Mircea colă Mare, care se întitula, și dex 

potă cl Dobrogei. 
Ruşii cedendi Dobrogea şi luândă Bassarabia, 

„spera să bage zizania între Români şi Bulvari, 

-să stringă pe România în eleștele ruso-bulgară şi 
să devie de faptă stăpână pe amândonă laturile 

 Dunărtă,
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Calcolult Ruşiloră ânsă a fostii greşiti, caci 

Bulgarii sai emancipatii vepede de juupuli ce le pr 0 

găteaii pracoslurnicii protectori, iar puterile Europei 

şi in deosebi Întreita Alianţă a făcută cases belli 

din ori-ce presiune brutală și peupefiune rusescă în 

Bulgaria. Aşa în câtă statele Balcano: Duntrene au 

pututui trăi și trăescă şi astă-qi libere, sub scurtul 

Europă, Și suntii gata să-și dea, mâna frătește, 

pentru respingerea dușmanului comuni de la Miază- 

Nâpte. 

Sa, dist câ în răpirea Bassarabiel ora ună pianctii 

de oncre pentru Rusia care trebuia satisfăcută, 

fiindiă-că acelă petecă de pămentă fusese alipiti 

la Moldova (1856) în urma cădereă Sevastopol. 

N'ar fi fostă însă ouvrea Rusiei multă mai.sa- 

tisfăcută dacă se respecta, Concențiunea Duso-ro- 
mână din:1877 ? . 

N ar fi fostii ondrea Rusici şi mai satisfăcută, 

dacă lua cu o mână .acelă petecă de pământi 

de pămenti românescă şi apoi îl Inapoia cu ceea 

Valtă mână? | 

Sati găsitu unii naivi pe la noi care să-şi în- 

chipuiască în 1878, că Rusia, — în urmă Conven- 

țiuncă şi a ajutorului dată . de Români Ja Plevna 

— Ya înapoia întreyăi Bassaralia care ni sa luat 

pe nedreptii de praroslarniciă protectori 'în 1812! 

Acei lesne credători în generozitatea şi dărnicia 

Sfintei Rușii, na cunoşteati se vede istoria şi pro- 
rama potiticei rusești, programa croită de Petru
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celt nare şi Ecaterina, Ti, programă a cărei de- 
- visă este estropirea şi mistuirea poporelorii vecine. 

“ Istoria ne dovedeşte că Baltica şi Marea-Negră, 
Polonia, 'Bassarahia şi alte ţări din prejură ai 

fostă cotropite conform acelei programe şi că Ru- 

„sia a întreprinsă şi întreprinde  resbelele ca să 
mei iu câtă ce putea ic nu ca să mai dea cera îud- 

pol! - 

Prin resbeluli vietoriosă' din 1877, Ruşii aă câş- 
tigatii mai ântâiu satisfactiunea, pudrei lori mili- 

tare şi resbunarea contra Turciloră, pentru -per- 

“derile suferite în Crimera în 1854—55; — ose- 

bitii că. în 1871 obținuse prin contențiunea din 

Londra stergerea clausei privitâre la, neutralizarea 

Mării-Negre. — Ati mai câştigată Ruşii şi mari 

despăgubiri de resbeli, precum şi cetățile cu te- 

„_ritoriele Jori din asia : Ardahanuli haursulii şi 

Batuniaulă. : 

Dacă, Austro - Ungaria, Englitera. şi alte puteri 

mari nu i-ai permisă să ocupe și Constintiiopole 

şi să, transforme Bulgaria în provincie rusâscă, a- 

căsta nu era viha Româniloră şi nu în peteculii 

Basşarabiei putea, murrele Imperii P acoslacuicii să- 

_- şi găsescă, compensarea! 
* Ruşii au fostă silifi'de Puteri ca să se ţie de 

promisiunile date de ci înainte de resbelă şi au 

trebuitii să supue tractatulă de la San- Stefano 

revisuirei unui Congres Liu opecu,
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Tractatulii din Dein (1S75) şi nemulțumirile Rusiei (1579). 

Nu mai e îndoială, dupe cum am mai spusi, 

-că între: Rusia și. Austro-Ungaria fusese, înainte 

de resbelulă din 1877, înţelegeri prealabile şi se: 

stabilise şi condițiună asigurătore pentru ceuilibru în 

peninsula Balcaniloră, condițiuni pe care Rușii 
învingători le-ati ne socotiti la Seu-Stefaio.' 

Ruşii sau încercată cu îndărătnicie să, refuse 
- supunerea, tractatului de la San-Stefano în între- 

gulă lui la controlului Puteriloră garante. Multă, 

corespondenţă diplomatică şi multe ameninţări 

răsboinice sai schimbati în Marte 1878 pentru 

acâsta între Englitera, Rusia şi Austro-Ungaria, 

până ce guvermulă Ţarului a trebuită se cedese 
și să supue verizuirei Europei tractatulii ruso-turcă 

de la San-Stefano. | 

Faptele, revelaţiunile şi documentele ce sai 
publicată în urmă până mai deunadi, ati probati. 

până la evidenţă întelegorea prealabilă dinaintea 

resbelului între Rusie şi Austro-Ungaria. Numai 

pe basa acelei înţelegeri sa promisti veutralitatea 

Austro-Ungarici. , 

- Organul oficiosti Pester Lloyd a publicati în 

Martie 1881 unt articolă inspirată asupra, politiei 

Austro-Ungarici din timpulă resbelului din nrmâ 
ruso-tuveii. E&ă. câteva fragmente din acelă arti- 
coli fârte importanti. prin isvorulă de unde sa 
inspirati :
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„ Când armata rusă trecu Dunărea, exista deja, 

„ promisiunea Rusiei dată în totă foima, că dupe 
„ terminarea, espediţiunei nu va ţine nici o pul-. 

„Mă de pământă pe ripa dreptă a Dunării, că 

„va retrage din ţările balcanice şi din Principa: 

„tele Dunărene tâte trupele până la celă din 2"mă 

oii și că va lăsa unui Congiesă europeană să 

„Tegulese în. urmă tote referințele. Mai târdiii, 

„dupe Plevna, mai dete. asigurări obligatâre că, 

„Nu va ocupa în nici uni cază Constantinopo- 

„lulă. Ori ce călcare a acestei învoeli, dar mai 

„alestt ocuparea Constantinopolului era pentru Aus-. 
„ tro-Ungaria ună casus belli. “ 

Acelaşi organu dovedeşte mai departe că Rusia 
şi-ar fi călcati promisiunile şi. sar fi ispitită să 
ocupe chiar Constantinopolul, daca nu sar fi 

temutii că Englitera “i va, declara resbelă şi că 
Austriacii şi Românii — cari se adresase la Viena 

— le va sări în spinare tăindu-le comunicația în- 

trunti timpă când Rusia, nu mai dispunea în in- 

terioruli ci de câtii de vre-o 50,000 oştire bună 

de întrebuințată peste hotare. - 
- De aceea, Pester Lloyd conchide : 

„Rusia na luată deci Constantinopolul din 

„acâstă causă şi na, plantatii crucea grecâscă pe 
» Ashia- Sofia fiind- -că nu era în stare să facă (- 

cesta. 

"şi mai la vale citatulă organii conchide: 

„ Credii că prin acesta am dovedită că Austro- 
„ Ungaria, ca ante-putere sprijinită de cele-Palte mari
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„puteri încrucișiză în aderării planurile . Rusie] în 
» Orientulă europeană, și împlinirea proiectelorii vase 
„sa datii îndăvătii într'o depărtâve respectabilă, D) 

Recelațiuni de felul acesta asupra zm&sureloriă 
de precauțiune cu cari diplomația  Austro- -Unsarici 
a încongiurată evenimentele înainte şi dupe Tes- 
Delulă din 1877 și a ţinută peptii năzerințelorit 
cotropităre tr adiţionale ale Rusiei, s'au făcutii chiar 
în sînulă Parlamentului Austro-Ungariă. 

Ca complimentii la 'răspunsulă Primului-Minis- 
tru Tisza, diarulu inspirat Peste-Lloy yd a publicat 
în Mai 1887 următârele puncte de înțelereri prea- 
Iabile caustro-ruse de la, 1877. 

Ecă cum se exprimă Peste-Llo, „d. : 
„Cabinetulă din Petersburg a fostă încunoştiin- 

„tată că noi nu vomi admite cu nici unu preţă : 
1* „Ca să se acorde vre unei puteri creştine 

» protectoratulii exclusivii peste poporaţiunea creștină 
; din peninsula Balcanică ; 

2" „Ca să se dea o formă definitiră resultateloră 
„ resbelului, fără d ași spune curtutulii lovi și, Pute» 
„vile Javrantătore, sai să se impună constituirea 
„ Poporațiunei creştine ae către O singură putere. 

„ Îiste apoi cu desărîrşive esclusă : - 
30 „, Ori-ce anexare de feritoriă din pe tea Ttușieă 

pe țermulă dreptă al Duuără ; 
4” ,, Anezarea României la "Tusa sa ii supimerea. 

>» ecestul Pi rincipatiă domniei rusești ; ! 

1) Vei traducţia în Bine Publică de la 7 Martie 1854,
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5 Alcătuirea unei secundo-genituri, fie + rusescă, 

3» fie austro-ungară ; 

6” ,, Ocuparea Constantinopolul de către Tu ; 

+ „Să nu se înfiinţese nici ună Sfată slurică 

-hare în paguba poporeloriă neslatice din penin- 

„sula Balcanică şi maximului unei nuoi constitu- 

„iri să sc mărginescă la autonomia respective- 

„lori provincii, avândă în frunte şeti indigeni. 
„ D'asemenea sa făcutu jusiei cunoscuti în 

„inodă categorică că noi nu comă suferi stabilirea 

„Comnieă rusești în Bulyuria și nu comit permite iîn- 

„frarea trupeloră rusești în Serbia, şi acesta nici 

„inăcar ca măsură militară provisorie, 1) * 

Aceste puncte importante, care formăză base 

politicei custro-unyuve, aă fosti puse în vederea 
Rusiei și Rusia sa învoită asupra loră în 1877 

“şi chiar de nai mainte, pe când cu infiluirile ce- 

loră trek împărați şi « cancelaerilorii lori. 

Cum sa ţinută Rusia de angajamentul săă 
dupe ce a cădută Plevna şi a ajunsă la Sau- 
Ptefano, o ştie tâtă lumea. 

Se ştie că puţini a lipsită ca oștirea rusâscă 

să ocupe chiar Constantinopole şi că a fostă unii. 
momentii când Marele Duce cerea prin telegraf 

autorisarea, principelui Gorciacov şi a Împăratului, 

ca să dea năvală în Constantinopole şi să facă - 

unii faptă împlinită ! | 

Autorisarea ocupării Constantinopolei nu s'a 

1) V. Românulă din 27 Maiii 1887.
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“dati din Petersburg, pentru-că, precum '6 spunea 

Pester-Lloyd, Rusia nu putea să mai scoţă peste 

hotare. de câti: vre-o 50,000 de oştire, pe .când 

Austriacii şi. Românii puteaă să tre comunicația la, 

spatele oştirci obosite a Rușilor, iar flota Engle-. 
z&scă care trecuse deja. Daydanelele, putea să facă, 

Ruşilorii mare ncajunsu. 
Se mai ştie că -prin  tractatulă dictată de în- 

vingătorii la San-Stefuno se stipulase formarea unei 

ari Bulgarii, de la Dunăre până la Andrianopole 

și marea Egee cu speranța ca acâstă mase Bulya- 

pie Să devie o prorincie-vusescă de faptii la, începută 

și de di cpt mai. târdiă, iar de aci la:Constanti- 
nopole mai: rămânea; ună pasă! 

Nu se potririd Gusă nică uedstă croială  rustscă 

cu. cnujajainentele anteiore luate. de. Rusia față cu 

Hustro- Ungaria şi.clte puteri. e: . 

Se mai provăduse î în tractatuli de la San-Stefano 

— dibace mai suntiă prerederile praroslacviiecă diplo- 
imațit vuseşti ! — Se. prevăduse ca în timpă” de doi 
cei, dupe încheercă păeii, oștirile rusești să se potă, 
plimba prin România independentă ca printr'unti 
sati “fără câini 7. 
:“E lesne de ghicit: calcutulti Co şi- 1 făcea pra- 
roslaenicii noştri vecini prin asemenea, măsuri p "e- 
răfătăre și- ortodoxe Chvestinesei ! 

Odată întăriță bine în Bulgaria, âcelti d elit de 
trecere prin România se putea: lesne transforma. în o 
ocupațiune permanentă, sub diferite pretexie. 

Era deci necesari, în numele ccnilibrului și al
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„angajamentelorii Rusiei ca tractatulii de la Sau-Stefano : 

„să fie Supusi vezisuivel unui Congresit Euvojenă, căci. 
scestiunea Dunării, a Balcaniloi-ă şi Bosforului este de 
„interesă europeni, dupe cum s'a consacrati acesta, 

- prin tractatulă din Paris (1856), - 

Dupe stăruinţele ;ameninţătâre ale “Eng gliterii Şi 

„Austro-Ungariei, tractatulu: de: la San-Stefano fu 
«dar supusi în întregimea lui "Controlului Europei, 

, “Astai-foli a luati naştere “Cons gres din: Berlin 

din 1878. 

Tvactatulii de la San-Stefano impusă Sultanului 
învinsă de către Țarulii învingători, era astă-felă 

combinati. în câtă putea să dea naştere la uni. 

-nare resbelă europeni, daca Rusia nu supunea 

acel tractată revisuirei Congresului din Berlin şi 

nu sc acorda Engliterei şi Austriei 6re-care com- 
pensații cari să contrabalanţeze influența, prepon- 

«lerantă ce câștigase Rusia în Asia Şi în peninsula 

„Baleaniloră. 
Compensaţiunea, ce Austro- Ungaria îşi asigurase 

„şi la care Ruşia consimțise înainte de întrunirea Cou- 

.„gresului şi chiar. înainte de declararea resbelului 

din 1877, era ocupaţiunea $ și administrarea (pe timpă 
nelimitată) e Bosniei şi Ilevțegovineă, ca punctiă stra- 

tegicii şi asigurători pentru hotarele Auștriace, 
tulburate adesea, de mișcările Slaviloră. . - 

Că Rusia, prin organulti principelui Gorciacov, 

promisese acestă, concesiune Austro-Ungariei, s'a, 
doveditii acesta mai în urmă prin verelațiuni afi- 

. 9
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"cidse. făcute de organe "acreditate ca No, iddeutsehe 

„Nlgemeine Zeitung, inspirati de principele Bismark. 

» Vom .reproduce-mai la vale pasage din acelă 

organii oficiosti. precumii şi -protocolulii VIII: din 

şedinţa Congresului din Berlin, din care se va vedea” 

„cu .câtă înlesnire principele -Gorciacov a dati con- 
'simțimântulă Rusiei Ja propunerea Engliterei pentru 

„ocuparea. Bosniei şi Herțegovinei de către Austria. 

“:Englitera, a cărei flotă venise în-- Dardanele şi 

înlăturase pericoluli ocupaţiunei Constantinopolei 

“de. către Ruşii învingători, luă şi densa măsuri de 
„asigurare a intereselor sale din Asia, faţă cu noile 

icuceriră rusești, (Ardahanulă Karsulă ŞI - Batumulti) 

“şi obtinu insula Cipru şi drepti: de priveghere 

ia. reorganistăriă provinciilorii. asiatice turceşti, cu 
-îndatorirea de a veni în. ajutorul Turcilorii: la casă 
-de nevoe, e 
i. Câtu. pentru” Turcia de Europa, Bnglitera,; “prin 
--stăruinţa energică a primului săă ministru "Bea- 
eonsfeeld, făcu' să .se reducă. acea mare Bulgarie 
“proiectată de Rusia, la. San-Stefano- şi să se -îm- 
:parță în. Bulg gar ia autonomă până la Balcani Şi Jtu- 
„melia Orientală cu unii guvernatori creştină: numiti „e

 

“de Sultanul: şi. o ddministraţie -şi miliţie naţională. 
-lar-în cast de pericol din afară; -se reservă drep- 
tulă pentru Porta, Otomană dea trimite - oştiri de 
„apărare în Balcani... . 
“ Înlesnirea cu. care. Ruşii trecuse. Balcanii. Şi u- 
menințase chiar Constantinopole . călcându-și: an 
gajcamentele anteridre, dedeati dreptulă Engliterii,
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- “Austro-Ungariei şi altorii: Puteri să se îngrijsscă 
„pentru viitoră şi să ia-măsuri pentru ca nu cum: 
“va acea- mare Bulgarie improvisată, să se transfor- 
“me în 0 mare prorineie rusâscă, de unde Ruşii ar 
face numai ună pasii penă la Bosfor, : 

Pe -vremea aceea. tânărulă popolă.. Bulgară nu 

fusese: pusă la încercare și nimeni nu se aştepta 
ca eli să se emancipese cu atâta. vioiciune. şi iu- 

telă de ju pulii ce-i prepara, Rusia „prin g generalii şi 
agentii. ci. 

„Nici: Muscalii nu se aşteptaiă ca. Bulgarii să ţie 
“atâti do multă la individualitatea” "loră . naţională 

abia renăscândă, şi la cutonomia pe . care Jeno 
rantase Congresuliă din Berlin. 

Acesti spirită -de independență națională a fostă 
o surprindere -heplăcută pentru Rusia cotropitdre. : 

Grea a fostă sarcina Congresului din Berlin ca să 
asigure pacea generală şi ecuilibruliă în Oriântă, revi- 
zuindă. tractatulă. de la San-Stefano.: După. împă- 
ciuirea și satisfacerea puteriloră mari, mai. venea, 
pe alu doilea planii împăciuirea şi 'satisfacerea; 
stateloră şi popdreloră mici din Peninsula Bal- 

” 'canilorii:: ne Pa 
Am spusă cum a. fostă tratată, România: în 

cestiunea: Basarabiei - şi : Dobrogei, în „despăgubirea 
de resbelii - pe care şi-areservat'o pravoslainicii. Aliați 

pe sâma lori şi în cestiunea, Ovreiloriă pe care no-i 
adus'o: la Congres ca ploconi vepresentantulă prea 
iubitei nâstre surori, Franţa! 

Multă a datiă-de lucru Puteriloră mari reclamele
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şi. interesele complicate ale Bulgarilotă, Serbiloră 

Muntenegreniloriă, Albaneziloră şi Greciloră atâtă 

în timpulă Cong gresuluă câtii şi în urma hui, când a 

fostă vorba de aducerea. la îndeplinire , a diSpozi- 

țiiloră tractatului din Berlin. 

Când fuse cu pretenţiunile cele inari ale Gre- 
ciloră, era, câtă .p'aci să isbuenescă nuoi compli. 

cațiuni în Orientii. 

Grecii, în toţă. timpul resbelului Ruso- Româno- | 

"r urci păstraseră. o atitudine neutră și liniștită. 

„Dupe. ce. Turcii fură bătuţi, ei, aţâțară prin emisari 

şi Volintiri populaţiunile din Tesalia, Epir şi A Ma- 

cedonia și le espuseră la conflicte sângerâse cu 
Turcii. ., 

. Ca să. înceteze acele “măceluui. și ca răsplată 
pentru neutralitatea loră, se deto şi Grecilorii o bună, 
porțiune .de pământii. Se dete-asemenea, teritorie. 

Serbiloră şi. Muntenegreniloră în „paguba altora, 

Se. tăie. pe alocurea în carne „vie, ca, să se ajungă 
mai repede la împăciuire şi ecuilibrare de forțe. 
în. Peninsula. Balcanilori. 

Ori câtă de nemultaumită era Rusia pentru for- 
„fecarea tractatului din San-Stefano; ea-și reservase. 
multe midlâce .spre a, ajunge pe o cale 'pezișe la, 
«scopulă săă finală :  russifiocir ea Bulgar ie, care. să-i 
„serve.apoi. ca. basă : de operaţiuni, diplomatice Și mi- 
„litare, spre a. ajunge mai târdii tot, unde voise 
să ajung ă mai „repede prin. tractatulă de” la San- 
Stefano. . | 
„Odată bine. înscăunaţi în. Bulgaria şi strân-
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gândi și pe Tomânia în cleștele rutso- bulgari, Ruşii 
ară fi! putută lesne mina şi bonibarda 'pe "Turcia, 

şi-pe Austro- Ungaria 'din piscurile Balcanilor: şi 

"Garpaţilori. i 
Dar uitase Ruşii proverbilii românescă: “că 

„socotela dacasă nu „se. potriveşte £ cu: cea “din 

târg: . ” - 
"Uitase că mai: există - -0 “Europă civilizată . care 

se interes6ză de equilibr ulii Orientului, * :: 
| Uitase” că Bulgarii aă învățată inulte: din îx- 

toria suferințeloră i loră şi: ale Românilorii şi că din 

acele suferințe“ şi din şeslGle românesci sau adă- 

pati şi at învățată să se păizescti şi că de cu ele ” 

şi jugulăi Muscălescii. n 
Nemulțumirea, crescendă a Rusiei sa născută 

din chiar supunerea tiactatului de la Sin-Stefano 

unui Cony gresii. europenii, “care n'a fostă o'simplă 

înreg gistrare a faptelorii împlinite ȘI a proiectului 

Rusiei ci o- adevărată revisuire: : 

E Prin tractatulii di Paris (1856) sc declurase a- 
facerile Orientului ca cestiune de equilib a Şi: în- 

: teresă europeană, puindu-se d eptuluă publici inter- 

naționali o nouă temelie. 

Prin tractatulii din Berlin, "departe de a se în- 

lătura acestă principii, “dupe * cum! dorea Rusia 
la, San- Stefano, sa consacrati acelâșii principii 

de drepti publică şi de - intercsăi europenii și Sa 
„desvoltatii spiritulii tractatului “din Paris, contra, 
căruia luptase Rusia” pe calea diploiiatică şi E 
armeloră.
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Chiar supunerea în principiă -a -tractatului de. 

la San-Stefang la controlulă. unui. Congresti și 

transformarea acelui: tractaitii bilaterală (vuso-turcă) 

întrună - tractată Europeni a, fostă o lovitură în- 

semnată 'dată ambiţiunel moscorite: Ba 

“Prin acesta Puterile. garante care sub-scrisese 

tractatulu din Paris (1856), au stabiliti în modă 

- solemnă că, de şi scaunul Congresului Europei - şi 
centruli: de gravitate al politicer europene s'a, sţră- 

“mutatii din Paris la . Berlin, dar principiile de 
dreptă publică europeni şi” equilibru în: Orient dă -- 
rămas aceleaşi. “ 

Furopa a stâbilită. prin: iractatulă din Berlin: 

că nu a înţeles să renunţe î în. 1878 la drepturile 
şi interesele ei “cele mari din Orient şi: să lase pe 
Rusia să dispue cin va voi ea de moştenirea Tur- 
cului și depopsrele din :peninsula Balcaniloră. 

De aceea, ca să-și afirme drepturile ei, Europa, .ci- 
vilisată, represintată în Congresă, a. luati ca punctii 

"de plecare chiar tratatuli din -Paris din 1856 şi a 
înscris în fruntea, tr actatului din Bei din următorele 
rânduri: : a 

„ Majestăţile lori. - s-a a dorindă a regula: în- 
. tr anii cugetii de ordine Europnă, -  conforiă cu. 
; Stipulaţiunile tractatului din Paris din 30 
» Martie 1856, cestiunile ridicate în Orientă de ere- 
„ nimentele anilori din urmă şi de: resbeluli care luă. 
p Sfirşitii prin tractatulă: de la San-Stefano, ai, fosti, 
> în unaninutate de părere că ?nti unirea iuti - Cou-



INTREITA: ALIANŢA . 135 

„e resă ară -fi celii mai buni -midlocă de. a: stabili 
- lesne o înțelegere... :.- + E aa 

Iar arţicolulă. 63. finală: ală-. traetatulut din 
Perlin a mai adăogatiă :. ... | 

Tractatuli din Paris de. Ia 30 Martie 1556, 

„ precum și tractatulii de la Londra, din.13125 Martie 

>> 1871, sunt menținute în tote acele disposiţiuni: care nu. . 
„sent ali agate sai modificate prin. stipulaţiunile de 
> față “. 

Aceste Alfa + şi Omes ga ale tractatului. din Bor- 
lin ati o mare însemnătate în de cotul publică, în 
ter naţionali 

nici. acestă amintire a, tractatuliă „din Pays ris —pe . 

care ei sau silită să-lti nimicâscă cu totulă, —nici 
reducerea havtei Buly ariei, eroită la, San- -Stefano, , 

nici reducerea timpului de trecere a oștir iloriă 

rusești prin România, de la doi ani la trei luat (art. 

22), nici mărginirea timpuluă de ocupaţiune vusdscă a 
Bulgariei numai la 9 lună (aut. 7, 22), de la data, Ia: 

tificării tractatului din Berlin. 

Plenipotenţiarii Rusiei aă subserisii tractatulit di | 
Berlin, — dupe cum au șubscrisi şi: contențiunea 
cu România, -— cu intenţiune ânsă de a nimici 

piezişi: disposiţiunile neplăcute loriă din acel trac- 

tată, ceea ce sai și încercatii din xesputeră. să 

facă în urmă, împingendii lucrurile în. Bulgaria 
până la. conspirări, răsturnări. şi amenințări -cu 

invasiunea şi ună. mare resbelit eu) -opoanii.! | 

Uni punctii culminanti de deos chire între Con: !
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gresulă din Bevlin şi Conyresulă din Paris .a- fosti 

“acesta că, Puterile, țiindă . contii de faptele îm- 

i plinite, Prin. reșbelă şi. de progresulii statelori au- 

tonome. și. al naționalităților din peninsula, Bul- 

| cano-Dunărenă, a făcută. uni „pasii înainte -cu 

einanciparea și întărirea, acestorii sentinele Şi aran- 
garde ale civilisaţiunei curopene în interesultvecui-. 

librului din Orientii.. 

Urmând legea, naturci: „ destructio unius con- 
structio alterius “ (căderea unuia, ridicarea altuia), 
Puterile garante sai preocupati nu de intej gritateu 
imperiului Otomanii în. decadenţă, ci. de integritu- 
tea Peninsule Balcanice, renăscândă prin naţionalite- 
țile tinere ce o cultivă şi cari stai gata sto apere 
mai bine de câtă Turcii contra învasiuniloră de la, 
Miază-Nâpte de care se preocupati Englitera, Aus- 
tria şi Napoleon III în 1856. - 

Se înţelege că nu în acestă scopii -croise Ţa- 
rul Alexandru. IL masea Bulgarie-de la San- Stefano 
și-și asigurase pe doi ani vobirea de trecere a oștirilorii 
sale prin România. 

Nică în timpulă Ecaterinei II şi al Taziloră Ale 
xandru. I „Și Nicolae I, nici în timpul. Țarului 
Alexandru II, „Rușii nu:saă luptatii ca să-si. în- 
chidă, ci totii ca să-și. deschidă drumul spre Coustanti- 

! vepele 
Dar dupe cum în . trecuti stai găsitii Putey mari 

cari să împedice cotropirile şi să. strice planurile Duși- 
oră, tocmai când se credeati mai stăpâni pe Prin- 
cipatele Române ŞI -pe drumulii Constantinopolei,
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asemenea, și în 1878, sai găsită P, der mari cai 
Englitera, Austria, Germania şi Italia, Cai să de- 
jSce planurile rusești înainte şi dupe resbelulă 

„ din 1877 şi să facă, spiritul! tractatului de la 
Paris din 1$36 să tm ansmigreze şi să se desvolte 
în traetatulii din Berlin din 18:S; iar ecuilibru 
Europeanii să Ă fie asigurată” în Orientiă prin nuci eli- 
:mente şi nuoă grupări politice între statele mici şi aa i 

Ecă pentru ce de la începuti, chiar în prinei- 
piă, tractatuli din Berlin-- n'a fostă bine vădută. 
de către cei din Petersburg. 
„Când “'aă văduti apoi “că nici “prin vpiqiăcă 

„pezișe şi brutale nu poti să rusi Ifice Bulgaria şi să-și 
ajungă - scopurile lori ascunse, atunci Ruşii a 
isbucnită în acusări şi „Blesteme contră politiezi 
austro-germane. Ă 
“Atunci diarele rusești aă deschisă £ acea, campanie 

teribilă contra prese austro-germane, ca, antemeri ă- | 
tore campaniei resbelnice cu care aă amenințatii 
în timp de 10 ani pe Puterile « cari aă constituită 
Întreita Alianţă. 

Acea campanie a diarelori ruseşti s'a, începutiă 
âncă de pe la finele anului 1878 şi a ajunsă la a: 
pogeulă- ci în ânulii 1888, când se aştepta chiar 
unii mare resbelii şi când, discutândi cu gazeta, 
Germaniei de Nord la 1 lunie 1888, Gazeta de Moscra 
dicea cu glasă tare că „Rusia mu ca uită nică -o | 
dată că Germania a plătită prin trădare ajutoritliă ce | 
Rus:a i-a dată pentru a realisa unificarea sa. - 

|n alte cuvinte Rusia, âr fi voită ca, principele!
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de Bismarck, ca,-președinte. al. Congresului din Ber- 

lin,:să tacă, să se: înregisti'eze pură și simplu trac-. 

tatuli de. la San-Stefano, ha. âncă să ajute pe 

* Rusia, ca. să pue în aplicare, acelă tractatii dupe. 

cun. le-o plăcea, Ig matiefilori, Kaudbarșilorit şi Min- 

greliiloră îi Săi. 

„ Adică să. se facă Germania complicele Şi parăsa 

planuriloră ii ascunse ale .asiei de a pune mâna di- 

rectii sati indirectă pe Dunăre, Balcani şi Bosforă! 

Să se ia la.luptă Germania, cu tâte. Puterile _ci- 

vilisate ale Europei, şi să trădese principiile de drepti 

publicii şi interesele de ecuilibrat europenii pentru care 
sai ținută congresele din Paris şi din Berlin. 
„Dacă. principele de Bismarck ar fi făcuti una 

„ ca-acâsta şi ar fi pusti umărulă pentru-ca Rusia. 
Să rusifice - Orientulti. şi să realisese. Panslavismuli 
astu-felă. cum îl pretinde adi pe faţă, societatea 
slavă, presidată de generalul Ienatief, atunci prin- 

„cipele de Bismarck ar fi fostii -unii -omiă onesti | 
şi bună amicii al Rusiei, ba chiar uni ortodozit 
şi praroslaenicii creștină ? 

Uneltitile Rusiei în Peninsula Baleaniloră “și amenințăile cu uni. 
nuoii zesbelii în Orentii. — Indoila alianţă. Austro- (Germană 

(1879. i 

“Diplomaţia, rusă, prin convenţiuriea din Londra: | 
din 1871 şi „prin resbeluli: victoriosă -. din. 1877. 
câștigase multe avantage şi-o mare  satisfacţiune.- ”
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Ea r&sbunase sdrobitârea,- înfrângere suferită de 

„Rusia, în--Crimeea.. în 1855; sfişiase tractatulă din 

Paris în părţile lui importante şi câștigase de la 
“Turci o mare despăgubire. de resbelă, mai multe 
„cetătă şi provincii turcești- în -Asia, plus Bassara- 
bia și influenţa, în Balcani. 

- Cu tâte astea, Rusia. a r&masă forte. nemulțu- 
„mită -pe -opera Congresului din Berlin şi sa pusă 

de îndată, pe lucru, pentru a. nimici în fapti acea, 

operă care” nu-i permitea, să realisese visul de 

aură al Ecaterinei II, Alexandru L şi Nicolae Pau 

lovici.. 

" Acâstă lucrare pentru nimici ea t actatuluă di 
Berlin, se începu în modă pezișiă.. în Bulgaria, și 
sc dete apoi pefaţă de către chiar. giarele ruseşti. 

Aceste organe cari în Rusia nu -scriă, în ces- 
tiuni. importante,. fără, ştirea, - şi consimțimentuli 

guvernului, întreprinseră acea. campanie, de care 

am mai vorbită. contra presei austro-ungare, :ca o 
justificare și pregătire a usurpaţiuniloră. din Bal- 

cani și a unui viitoră resbelă îu Orienti.. 

„Organele austro- -ungare îşi. făcură datoria de a 
combate pe cele rusești şi a protesta contra pla- 
nuriloră de rusificare şi a usuvpăriloră ce'Rusia eser- 

cita în Bulgaria, cu scopă de a, merge apoi..mai. 
departe. | | | 

Organele din Berlin sati apărată de atacurile 

“fiareloră nuseștă cari acusaii pe Germani că nu ai. 

„serviti bine causa Rusiei în -Orientă ! - 

Scopulă urmărită de Ruși - în Peninsula Bal.
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canilori a fostă esplicată mai târdit în modii 
lămuritii. de către însuşi organulii principelui. de 

Bismarck, Gazeta. Germaniei. de Nord, care în 17 

" Decembre 1881 xesuma unii articolă dupe orga- 
nulă rusescii. Nozaje Vremja.şi dicea : 

„Nu voimă să .relevămi din acestii articolii 
„care se semnal6să prin tonuli săă de francheţă, 
de cât cele trei -punte următâre.: 1. că Rusia, 
„dupe Noroje Vremja, trebue să aştepte MOIMCn- 
„tulă favorabilă pentru « se scutura de stipulaţiunile 
„tractatului din Berlin cari apasă asupra. ci -ca o 
„povară grea ; 2. că Rusia până atunci, nu tre- 

„bue să.uite cui, datoresă ne-isbândile sale ; ;.3. în 
„fine, că Rusia, în împrejurările de faţă, RA 
„silită cu, părere. de vei să dorgscă menţinere 
a Păcii.“ ) | 

Âncă din anulti. 1879 Rusia, ar fi vrut să rupă 
tractatulă din Berlin „care-i. lega, mâinile în esecu- 
tarea plănuriloră sale de rusificare a -Bulgarici şi 
de. cotropire a întregei Peninsule Balcanice. - 

* Dacă Franța -ar fi fostă pregătită pentru unii 
vesbelă de rezanșe şi sar fi aliată cu Rusia, de . 
multă, ar fi fosti Orientulă şi Europa în flacări 
„Franta însă nu' era. .pregăţită- pentru resbelii și 

n'avu curagiulă să se. arunce în nuoi aventuri, cu 
totă curentuli esboinică al Gambetiștitorii, dupe c care 
a urmată acela ală Bulang gistiloră,. Si 
„Principele de Bismarek a înţelesi că Ruşii nu 

1).V. Românulă din 6 (8) Decemre 1887 p 3,
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_se mulţumesc cu'una cu două şi că de lavorbe 
voră Să procâdă la: făpte, ca să desfiinţese trac- 

tatulă din Berlin care le-a închisti drumulii Bal- | 
canilorii' și Constantinopolei.: Se aa 

„De aceea, „ca vespunsăt” la nemdpuvivile şi ame= 
ninţările Rusiei cu ună nuoi 'vesbelă și cu o alianță 
frianeo-rusă, principele de “Bismarck a încheiatii. în- 
«doita alianță- Austro- Germană din 1879. 

Ruşii nu s6 mulțumeai că pe vremea accea 
erai stăpâni pe Bulgaria şi o guvernaă prin ge- 

nevali Muscali, caxe -se impuneati. chiar principe- 

lui de Batemberg. Ei voiaă ca să nimicâscă. şi 
disposiţia tractatului din Berlin care dedea; drepti 
Austro-Ungarici ca să ocupe şi să administreze 
Bosnia şi Herţegovina pe timpă nelimitată. .-: 

De şi acâstă măsură de strategie și de asigurare 

a hotareloră Anstriace fusese - rezultatul - inci 

înțelegeri prealabile între Rusia şi - Austria ; de-şi 
în Congresulă din Berlin principele Gorceacof a 

consimţită şi a. sub-serisii acâsta fără. împotri- 
vire; cu -t6te: acestea diplomații şi panislariștii 
din Petersburg credeaă că aţâtândi pe Bosniaci 
şi ameninţândă pe Austria şi Germania cu ună 

nuoii 'resbelii; cei din Viepa se vori speria şi voră 

renunță la ocuparea Bosnici şi Herțegovinei. . 
Lucrurile ânsă; ai mersi altă-feli, căci cei din 

Viena şi Berlin ai ştiuti să răspundă la.ame-. 

ninţările Rusiei 'cu alianța  Austro-Germană, care, 
a dovenitii î în n 1883  futreita Alianţă, ddusti 0-Ger 1Man0- 

4
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“Ttaliană, "lu care s'au. adăogati: simpatie Engli- 
terei şi altoră State. - 
„Ecă ce se" publica prin “ziare. streine: bine in- 

“formate în Februarie 1880 !). ” 
„"„Corespondentulu din Berlin ală diarului Stau 
>dard trimite acestei foi următorulă suplimentii, 
„Care pare a veni din: sorginte autentică, la is 
„toria, relaţiunilotiă: ruso-germâne: 

„ Când: Germânia; refuză d'a împedea, ocupaţiu- 
nea Bosniei de către Austria, guvernul rusă 

» propuse minisistrului de esterne franceză, D-nu 
A „ Waddington, în “vara anului 1879; iii plană ho- 

"tărătă pentru uni atacii comună contra Germaniei. 
În acelaşi timp: fură împinse trupele Tusc în 

= Polonia spre fruntaria germană. Waddington şi 
 Grevy respinseră propunerea; rusâscă, ânsă în- 
» tempinară aci oposiţiiunea unoriă miniștri mai do- 

» Titori de întreprinderi. Atitudinea, - D- lori Wad- 
>» dington şi: Grevy a fosti cu atâta: mai “iinpor- 
5 tantă, cu câtii Rusia'-a fostă . făcută în acelaşi 
» timpă totă acâstă,. propunere și Italiei. D-nii 
„ Waddington şi Grovy își: bazară, argumentele 

lori pentru respingere, faţă cu colegii loră, mai 
'„alesă pe starea, -cea demoralisată a Rusiei. Priu- 
' cipele de Bismarcl: “ajlă despre“aceste plană vu- 
> ești puțină mai înainte: Va pleca Ia . Gastein ; cele 
>> e se 'urmară dupe acestea. le știți“. - Astăi-felă, s'a născută: năoita- Alianţă, (8190) şi 

» Vezi Românul de Ja 9 2. Fobruaric 1850,



INTKEITA ALI ANȚA ” 143 > 

„apoi Într zita- Alianţă, (1883 — 87) a „Puter ilorii cen- 
'trale, 

Tractatulă - -defensirii încheiată între Aastro- Un- 
garia şi Germania, în 1879, Şi care -nu' mai cra 

ună secretii pentru, nimeni, a fosti: publicati în 
“întregulă lui în anulă 1888. 

heproducem mai 'la vale ti aduegunea lu în ear 
“tenso dipe unulti din: principalele: nostre diare 1). 

Ca, introducţitine” la publicarea! acelui tractată, 
| “diarulă Vienez Abendpost de la: 3 Fevruarie: S8, 
"a dis: 

„ Guvernele “ Austro- Ungariei | şi Germaniei au 
găsită convenabilă să publice tractatulă: lorii de 
“alianță de la 7 Octombre 1879, pentru a pune 

"ună termeni îndoeliloră în priviuța intenţiunilorii 

curati defensive ale: acestui tractată.: Ambele: gu- 
verne, conduse de dorinţa -loră, de-a: menţine pa- 
coa şi de a preveni, pe câtă sepâte,ca ca să nu 
fie turburată, suntiă convinse că publicarear-tex- 

tului tractatului loră, va, exclude cca mai - mică 

„îndoială în acestă privinţă. - E 

— Ecă, tractatulii Austro-germau: (1879): 
„+ Considerândi că suveranii aliaţi trebue să so- 

„„cotâscă ca o datorie indispensabilă de a veghia 
; sub tâte raporturile la siguranţa imperiiloră şi la, 

„ odihna popârelori lori ; că, printr'o- înțelegere 
„fermă, imperiile loră voră fi susceptibile de 

- a îndeplini aceste datorii mai lesne şi:mai eficace, 

1). Vezi Românin din 24 Ianuarie 1S:$,
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„în Sfirșiui, că o- înţelegere intimă a celoră două 
„ imperii nu va, putea amâninţa pe nimeni, -dar 
» va fi: susceptibilă de a consolida pacea Eu 'opei, 
„pace creată de stipulațiunile tractatului de la Ber- 
„lin: cei doi împărați, promiţendu-și într'unti 
„modă solemnă de a nu.voi nici odată, a atrihui 
Vreo tendință agresivă convenţiunei, care este 
„curati: defensiră, ai decisă - să contracteze o q- 

o» lianță de: pace defensiră și reciprocă. 
se Au fosti numiţi pentru acssta ca, Plenipoten- 

„+ iati, Contele Angrassy, şi prințalit Henric VII 
„ Reus, 

„Art. 1. ,, Dacă unulă din cele două imperii ar fi 
> atacati de Rusia, cei doi contractanță se obligă 
„ se.ajuta cu "for fa militară întregă a împeriuluă 
„ loră, şi prin urmare, de a nu încheea pacea de 
» Câti într'ună comună acordă. 

Art. IL. Dacă, unulă din cei doi contractanţi ar 
fi atacată de o altă putere, & celă Paltii con- 
„ tractantă se angajesă nu numai a nu ajuta, pe 
„atacantuli” contra aliatului s&ă, dar, a, observa. o 
„ Neutralitate bine-voitâre pentru contractantă ; 
>» dcr în casulii când: puterea agresivă ar fi susținută 
» de Ruşia, fie sub fo ma unei cooperări active, fie 
» prin măswă militare: care. ay amenința puterea a- 
, tăcată, atunci, oblig gațiunea ajutorului mutuală cu 
„forța armatei întregi, stipulată la ct. 1, intră a- 
Irsemenea imidiată î în cigă e, ia” vesboiuliă . ra fi atuuci 

3) Alusiune la Francia.



INTREITA ALIANŢA ! 145 

sconunit pentru căi «doi contractanți până la încheerea, 
unei păci. asemened, comună, | - ARE 

Art. IL. „Acesti tractatiă, conformii. caracterti- 

„lui s6t pacifică, trebue să. fie ţinută. secretă, 

„pentru a exclude. ori..ce interpretare falșă, şi nu-: 
„mai. dupe unii acordii între cele două. părți. şi 

„întelegere - specială, va putea fi comunicatii “unei 

„n treia puteri. | 

„Cei doi contractanți, după ce ai reamintit 
„simţimintele formulate de împăratul Alexandru 

„în întrevederea. de la Alexandrovo, exprimă spe. 
„ranta că înarmările  Rusici nu se voră: “arătă 

„întrună modă efectivi ameninţătâre pentru 

„dânşii, şi pentru acâstă causă n'aii, pentru- MO- 

„mentă, nici ună motivă de a. face 6re-care co- 

„Municare Țarului ; dar în casuli când âcestă 

„speranţă sar vedea înșelată, cei doi contractanţi, 
„recunosc ca o datorie de lealitate, de -a infor- 

„na pe împăratulă Alexandru, celă puţin întrună | 
„modii confidențială, căci -ar trebui să socotâscă 
„ori ce agresiune îndreptată contra unuia, - „dinti 

„enşii ca îndreptată contra. amândororaii, . 

Semnaţi: Andrassy, Reus, îi 

Deşi cestiunea.. Bosniei şi Herțegovinei - nu ne 

interesâză, dar fiind-că accea -cestiune â serviti 
“de, pretextă . Rusiei ca să începă cu--amenin-, 
țările şi pregătirile sale. de resbelă, încercândă: 
totă de o dată să, russifice şi să subjuge Bulgaria 
spre ai servi de basă viitâreloră sale operațiutut * 

10
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„militare, este bine ca publiculă nostru să ştie cum 

stă acea cestiune a Bosniei. și: să recundscă şi 

„acolo scopurile şi uneltirile politicei vusești.. 

Am spusă: să mai "nainte chiar de a se începe: - 

-.vesbelulu ruso-tureti din 1877, principele Gorcea- 

'cof promisese Austrici Bosnia şi Ilerţegovina, ca 

paunctă strategică şi asiguratori hotarelorii sale, 

„Acesta s'a dovedită în urmă prin revelaţinnile 
" -organului principelui de Bismarck  Norddeutsehe 

»Mlgemeine zeitung şi prin protocoluli VIII al şe- 

„dinței de la 28 Iunie 1878 ală Congresului din 

„Berlin—în care sa discutată art. 14 . din: tracta- 
stuli de la San-Stefano —și în care şedinţă ple- 
„nară, Rusia și-a dati consimțimentuliă săi fără uici 
0 împolrizire sai vesejră la ocuparea Bosniei și Iler- . 
„fegot ineă de către Austriacă, 

În acea ședință a, Congresului din Berlin co- 
-mitele Andrassy a luati, cuvântulă și a decla- 
zată că Austria, mai multi de câtă ori care altă 
„statu este interesati în evenimentele din Bosnia 
şi Ierţegovina şi de aceea, enumerând sacrificiile 
făcute de Austria, pentru apărarea hotareloră sale 
și pentru întreţinerea refugiaţilori, a zisă „că e 
„timpulă supiemă de a se pune ună capătă a- 
-„celoriă stări: de lucruri în Bosnia, și Ilerzegovina”. 

“Lordul Salisbury, luând cuventulii a conchisti 
că, Turcia. ne-fiind în stare ca. să- -ȘI îndeplinâscă 

"Sarcina, care trece peste puterile ci. gurernulă. Pe- 
2 inci Enyliterei bropune ca Congresul să. hotărască
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->» ca slustria” să ocupe și să. administreze cu avinalu 
”piorinciile Bosnia și Ievrzegorina.“ - 

Principele Bismarck, : motivându-şi votul a 
“disă că „Europa doreşte să creeze o stare trai- 
„Nică în Orientă şi să asigure întruni modă e- 
„ ficace sârta poporaţiuniloră de acolo; că ar fi 

-» periculos ă ilusiunea, că pentru îmbunătăţirea, si- 
„* „ tuaţiunci ar fi de ajunsi :ca pe lasa instituțiune- . 
"lori actuale să se introducă reforme î în Posnia 
“ „Şi Herzegovina.“ : 

şi apoi principele do Bismark. a conchisti astu- 
- folă : 

„Numai uni: stati care dispune de destule - 
d midi&ce militare şi care se găseşte în apropiere 
„de culcuşulă turburăzilorii ar putea să restabi- 
"„l&scă acolo ordinea, şi să, asigure sorta Și viito- 
„Tulă aceloră poporatiuni. Având în vedere a- 

n ceste motive mă alătură la propunerea plenipo- 
;, tenţiarului Marei-Pritanii şi recomandă cu căl- 
dură înaltei adunăyă priimirea ei: 

Representantulă Porții Otomane a câmbătuti 
- pronunerea, plenipotenţiarului Angliei, spuindă că 

* Turcia va fi în stare să restabilescă ordinea în 
„Bosnia, și Herţegovina. 

- “Dupe plenipotenţiarulti Franţei D-nu Wading-, 
"ton şi dupe lordulă Beaconsfeelld, cari susținură 
“propunerea lordului Salisbu'y, luând cuventulă 
“principele Goreiacoff a disă, că „Rusia nare nici 
„ună interest în acâste afaceri și că motivele ple- 
nipotenţiloră 7 aii conriusii de eficacitatea măsurelorit
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7 propuse pentru ajungerea scopului pacinică al 'Con- 

gresului; căci. în realitate e vorba de ocrotirea, 

poporaţiunilorii. creştine în contra vechelor abu- 
zuri seculare. Propunerea Anglidi se uneşte cu 

"vederile generale ale Rusiei şi de accea consimte 
pe deplin cu ea.“ i: 
„Cu ocaziunea, votării, Austria, Franţa, Marea- 
Britanie şi Italia. au votată pentru propunerea, 
engleză, iar Rusia a declarat că priimirea din 
partea, ei se .referește numai la propunerea, . lor- 
„dului Salisbury, pe când delegaţii Turciei TApor- 
tându-se la, instrucţiunile loră ai respinsă “pLo- 
punerea... a a 

In şedinţa de.la 11 Iulie (Protocolul 18), Porta 
a consimţită la ocupare, cu condiţiunea ca mai 
ântâiă să se stabilâscă o înţelegere între. Austria 
și Turcia, în privința ei. 

„“Comitele Andrassy priimindă acestă condiţiune, 
astă-felă sa născutii ant. 25 din tractatulă de la 
Berlin prin care i se acordă Austriei dreptulă să 
ocupe şi să administreze Bosnia, și Herzegovina De , 

Art. 25 din tractatulă de la, Berlin diferă în 
totulă de art. 14 din preliminările păcii, dictate 

„de Ruşii învingători, dupe trecerea Balcaniloră. 
In art. 14 al preliminăsiloră păcii, diplomaţii 

din Petersburg, se făcea c'ai uitati angajcnen- 
tele luate faţă cu Austria în 1877 pentru ocupa- 
rea, Bosniei şi Herzegovine ; căci în acel articolti 
nică pomendlă,. nu se făcea despre acea ocupațiune 

1) Vedi Voința Naţională de 1a 28 Aprilie (11 Mai) 1887.
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ci se dicea. numai că; „în Bosnia şi Herzegovina 
; Se voru împlini îndată eformele * care sau fi- 
» Sati în prima şedinţă a Conferinţei din Con- 
» stantinopole (1876)... 

Deci Rusia voia — permită-mi-se espresia — 
să tragă, pe sfâră pe Austria, dupe cum a făcură 
cu România în cestiunea Basarabiei. Dar nu i sa 
trecuti acestă dibăcie în faţa Congresului - Furo- 
peniă. | 

Că Russia luase angajamente faţă cu Austria 
şi promisese acestei puteri ocuparea Bosniei şi 
Herzegovinei, acâsta nu mai lasă nici o îndoială, 
atâti în urma, consimțimentuluă fără reservă dată 
de principele Gorciacoft în Congresulă din Berlin 
(dupe cum am arătată mai susi), câtii şi în urma 
destăinuiriloră oi yaneloriă oficidse din Berlin din 
1887. . E 
R&spundendă la acuzările organeloră oficiale şi 

ofici6se : din Petersburg, Norddeutsehe Allgemeine | 
Zeitung, organulă principelui Bismark, „a făcută 
în n Apailie 1887 următârea destăinuire : 

„Este de observată aci că nu este vorba de 
„Nici unulă din cele doâ cazuri: espuse do Pefeys- 
burger Zeitung, ci-de înţelegeri austro-, "useşti fără, . 

_„ Cooperarea, şi fără, ştirea Germaniei, înţelegeri 
cari ai fostă stabilite în 1876 şi sancţionate 
„prin tractată în 1877. Atunci deja, — deci cu. 

„multă mai ?nainte de r&sboiulă turcoscă -- ati 
n fostă stipulate directă între Rusia şi Austria au /a- 
„„jamentete puse mai târdiă în tigore în pricința
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„ Bosniei şi « Ievzegorinei, şi precum spuserămă, 
„fără cooperarea, şi fără, ştirea Germaniei. Nego-. 
„cierile cari sai sfîrşit cu tractatuli încheiată. 
„prin ainbasadorulă Rusi 'ce se afla, atunci la 
„ Viena, aă fostii conduse sub dirigiarea şi Tes- 
„ punderea, directă a principelui Gorciacoff şi cu 
„participarea unorii însemnați bărbați de statu 

„Ruși cari acum se silescă a turbura,. buna în- 
„ ţelegere dintre ambele ţări, încercându-sc a a- 
„runca în faţa; opiniunei publice ruseşti, asupra, 
„ politicei germane respunderea, pentru nişte ve. 
„ nimente pe cari ci singuri le-ai adusă. * 

- Respundândă- unui altă: organi -oficiosii, rusescă, 
Vavşaeski Dnicenil:, tot în Aprilie 1887, .Norddeu-- 
îsche Allgemeine Zeitung, oficiosulă din Berlin a 
dist : - e 
"„ Congresulă de la Berlin, pe care Dniernil: îlă 
„numeşte opera de înșelătorie de la Berlin, a 
„ fostii - convocati nunai dupe cererea ' Rusiei. 

„„ Germania a susținută și a esecutatii acolo tâte 
„dorinţele esprimate de Rusia. Daca Rusie a maă 
„acută și alte dorințe ascunse, atunci acâsta este 
„Vina principelui Gorciacoff. 

„ Negocierile: din 1876 dintre Austria, și Russia 
„Nu puteai să mai fie desfiinţate în Congreşulii: 
„We la Berlin. De altminterea nici Rusia nu sa: 
-„ îneereutii să facă acesta. Numai „politica, princi-- 
 pelui Gorecacoft este răspundătâre pentru starea 
- lucruriloră din Bosnia, și Herzegovina. Cabine- 
„tul din: Borlin nar fi. convocati nici o dată.
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„din propria sa inițiativă, ună Congyresă asupra 

„ cestiunei orientale; câtă pentru cestiunca în ale-: 

; cui mâini se află cele doă provincii, a fostă în. 

„totit de-una pentru Germania fără nici ună. în-. 
„„ teresă. 1)“ 

Oticidsele din Petersbug ati aruncati r&spun- 
derea politicei austriace din Orientul Europei şi. 

neisbiuda planuriloră ascunse ale Rusiei nu numai 

asupra Gormanici, dar şi asupra -Engliterei. . . *» 

Mosl-ocsl:ija Vjedemosti publica următârele.rânduri 
la sdresa, Germaniei și Engliterei în Aprilie 1887: 

„ Iutrigile euglese în cestiunea, bulgară ati fostii 
„ numai de aceea atât de pericol6se pentru Rusia, 

„ fiindă-că principele de Bismark a sprijinită etc.; 

„Şi mai la vale acelaşi organt ruseseii conchidea: 
ameninţândă cu alianța Franco-husă : 

„ Va veni pâte timpulă când Rusia își va răfui 

„ socotelile cu Englitera şi atunci principele. de 
», Bismark nici nu va putea so ajute, nici. să îm- 

„ pedice ceva. În cază când el ar voi să împedice. 

pe Ruși, atunci Franţa: o va ataca pe lu spate.“ 

Mai pe urmă, în Maiii 1887, organele rusescă a 
nai încetatii cu tăgăduirea, înţelegerii ce a, fostă 
prestabilită între Rusia şi Austria în privința ocu- 

pării Bosniei și sati agăţatii .de iuterprrtarea acelei 
înţelegeri. A 

Astu-felă Aouaje Yremja, respundendă” dtarulut. 

Pester-Llogd dicea în „Mai 1887 între altele: 

„1):V. Diarului România din 21 Aprilie 1837,
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; Trebue să admitemă ânsă că baza, înţelegerii 
„ce sar fi stabiliti în urmă se întemeia pe v 
 Ocupațiune paralelă, astiăi-feli ca Austria să ocupe. 
„Bosnia şi Rusia Bulgaria, încetândă aseinenca de 
„0 dată. * o 

- Ce sa întâmplată ânsă dupe acestă înroială 
prealabilă pentru o ocupațiune paraleli ? 

„ Puterile Europei, în. Congresul din Berlin, aă dati 
Austriei mandati nelimitată, de a ocupa Și administru 
Bosnia şi Herţegovina prin art. 25 al tractatului din 
Berlin, pe când mandatulă acordată Rusiei pentru 
ocupațiunea Bulgariei a fostii mărginită la 9 luni, 
căci astu-felă reclama, înteresulă ecuilibrului din 
Orientulă Europei şi autonomia recunoscută, Prin- 
cipatului Bulgariei. , 

Rusia s'a încercată, dar na mai putută pre- 
lungi — precum spera — nici în faptă şi în.modă 
piedişă administrarea Bulgariei prin generalii Mus- 

„cală, căci poporului Bulgară sa, deșteptatii şi s'a 
arătată gelosă de drepturile sale autonome și naționale 
pe care i le-a garantată Europa, prin fractatuli 
«din Berlin. 

De aceea, daca a încetat pavalelismuli ocupuţi- 
uniloră din Bosnia și Bulgaria, acesta, se datorește 
hotărârei Congresului Europeană şi voinţei poporut- 
lui Bulgari, care s'a, simţitii destulă de pregătitu 
Și tare îi simţimentele. sale naționale, ca să scuture 

| Jugulă ușilor Și să-şi apere autonomia ce i-a du- 
runtato Congresul Europei. Numai 'Tureia, ar fi în 
drepti ca să csră încetarea ocupațiunei Bosniei.
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„XNocaje Vremja ânsă recunâşte că Turcia nu vrea. 
„ Turcia, dice Novoje Vremja, de sigură nu va 

» cere să i se înapoieze Boznia şi va, primi cu bu- 
» Curie ca ţările ocupate să fie proclamate ca prin- 
„ cipatii independentii. În contra, acesteia, n'am avea 
„Nimică de disă, de câti numai că: prinţulă să 
„nu fie nici Habsburg, nică. Hesa.: 

Am reprodusă pe scurti aceste desluşiri în 
cestiunea ocupaținnei Bosniei, nu pentru a ne face 
apărătorii că, ci pentru ca publiculă nostru să în- 

țelâgă cum stă lucrulă acesta şi în ce legătură 

se află cu cestiunea Bulgariei care a deveniti no- 
dulii gardiani al cestiunei Orientului şi puntul 

asupra căruia şi-a, a aţintită ochii și activitatea lor, 
diplomaţii din Petersburg şi Pe anslaviştii din Moscva. 

- De sârta Bulgariei Românii nu potu. fi indife. 

renţi, căci există o solidaritate naturulă între sta- 
tele mici din. Peninsula Balcano-Dunărenă, | 

Căderea, unuia din aceste state în 'stăpânirea 
fie a Rusiei, fie a Austriei, ar fi o lovitură de care 
Sar resinţi tâte naţionalităţile. 

.. Când. Rusia, ar înfige- stegulii ci în Balcani şi 
Sari întări în acestă cetate a Orientului Europei, 
e lesne de ghicit ce sârtă ar aştepta pe Români: 

ocolită de slavi şi strânsă în cercul de feri al: 
întăririlor de dincolo ee Prutii şi al cetăţilori de 

dincolo de Dunăre, care n aă fost dărâmate, con- 
formu tractatului din Berlin.. 

Nemulțumirea Rusici contra tractatului din Berlin
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„care astă-i se arată pe faţă, s'a manifestată încă 
de la 1878—1879, dupe cum am spus'o, si a inersă 
crescândă, cu câtă cei din Petersburg ati . vădută 

„Că nici în modă piezișii nu se potă realisa planu- 
rile. politicei rusești în peninsula, Balcaniloră. 

Cu câtă generalii ruși se sileai să, impue pra- 
coslarnica rusificare în Bulgaria. cu atâtii Bulgarit 
se deşteptaii şi se scuturaă mai tare de nuouli 
„jugă ce li se pregătia. RE 

Deşi tractatulă din Berlin qicea; că dupe 9 lun: 
trebue să înceteze ocupaţiunea rusessă în Bulgaria şi 
să se lase acestii stati nuci să se guverne prin 
legile și Suveranul alesă de: Națiune, cu. tote a- 
cestea puterea armată bulgară continua să fie co- 
mandată de ofițeri Muscali, având shiar ca minis-- 
tru de resbelă pe ună Muscali; chiar administraţia 
țării era condusă de unt ministru de interne Mus- 
cult; iar ceilalţi miniștri bulgari, trebuia, să fit 
muscăliţi, saă să nu mai fie! 

Principele Batemberg, care sc arătase la înce- 
putii destulă .de condescendenţă către pratoslarni- 
cul Protectori de la, Miază-N6pte, începu să re-. 
simţă greutatea cu care'lă apăsa acea dictatură 
muscălescă și să caute să se emancipese și elă şi 
poporul Bulgari căruia, îi. jurase credință, și de- 
votamenră 

Acel curentă - naţionali Bulgară, care reclama a- 
părarea autonomiei şi intereselor fări?, făcea .-pe. 
veneralii muscali şi pe agenții panslacişti să, turbeze 
de mânie, mai alesă cână ci “vedeai că și prin-
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cipele Battemberg merge în capulii acelei Misșcări: 
de regenerare şi emancipare nuționali. i 

De atunci dilele domniei acelui principe lealiă;: 

care-și iubea patria sa adoptivă, începură - a fi: 

numerate şi încrucişate de intrigile și conspiră- 
rile zancoriștiloră şi -panslariştilorii. 

Dupe ce principele de Battemberg isbuti să facă 
unirea de faptă a Bulgarie cu Rumelia — unire 

pe care 'Lurcia era pata s'o aprobeze definitivă, 
dacă nu se opunea, pracoslacnica protectdre do - k 

Nord—; dupe ce acelă viteză Căpitanii câștig: 

victoriile: de la Slivniţa şi Pirot şi dovedi Ruto- 

ropei vig6rea poporului Bulgarii,-—fără ca gene-: 

ralii şi ofiferii Muscali să fi dată vre uni aju- 
toră, căci ei se mâniase şi părăsise Bulgaria în- 

tr adinsii tocmai” în momentul primejdici;— Rusia: 

condamnă "pe acelă bravi Suveranii al Bulgariei 
și în curândă 0 monstrudsă conspirație îlă răpi: 

într'o nâpte și îlă îzimise plocon Țarului, debar-: 
cându-li la Reni! 

Se ştie prin ce miflociri sutate abia, a putut 
scăpa din ghiarele: Ruşiloră şi cu câtă entusiasăt- 

apoi l-a readusă pe.tronă poporuli Bulgari şi ar-. 

mata ce-i rămăsese credinci6să. 

Se ştie cum principele Battemberg în urmă a 

fostă nevoită, — din causa politicci ruseşti . şi a, 
convenienţelori înaltei diplomaţii, - să părăsescă 

definitivă Bulgaria, lăsândiă în locul săi o Je- 
gență. cu marele patrioti Stambulof în frunte. 

Se ştie cum Bulgarii, atâtă sub Jegenţă  câtii:
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şi sub noulă A4/esă de Națiune, Ferdinand de Co- 
burg, aă dovedit Rusiei.și 'Europei că ei sunt 
ună popolii demni de autonomie şi de încrederea, 
ce Congresulă European a pusi în sentinela Ba- 
Icanilori.: 

Bulgarii a ştiută cu curagii şi intelepciune, 
şă guverneze singuri şi să. ţie peptii atâtă agită- 
vilovă panslaviste câtă şi amenințărilor din Pe- 
tersburg. 

: Numai întertenivta pe faţă, şi ne mai pomenită 
în istoria lumii civilisate, din partea guvernului 
din Petersburg, a putută să scape pe trădători: 
Şi resturnătorii principelui Battemberg de pelepsa 
ce meritău ! 

Acâstă, praroslaenică protecție a încuragiatii 
ânsă pe conspiratoră şi trădători ca să-și mai în- 
cerce odată nelegiuitele loră uneltiri contra or- 
dincei, publice şi a voinţei Naţiunei bulgare, ridi- 
cându-se cu: armele: contra; fraţiloră loră: și contra 
guvernului Regenţez. 

Dar de astă dată desnodământuli a gitării vuble- 
lori şi intrigilorii usești fu mal tragică, căci cons- 
piraţiunea, fu înnecată, în sâng gele trădătorilor de 
la Silistra şi Rusciuk! - 
De atunci, spiritul Naţionali Bul, ară, câştigă, 

din. di în di mai multă, tărie, sfidându şi deju- 
cândă intrigile streine, în. aplausele - publicităţii 
și parlamenteloră Furopei civilisate. 

Când fuse vorba de amenințările fățişe ale 
„Kaulvarșilor și vaporelori ruseşti caro voiau să de-. |
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barce oştire la Burgas, a fostă destulă, pe lângă 
patriotismuli .Bulgariloră, ună ceto al Austro-Un- 
gariei și Italiei pentru ca, pacea Orientului să nu 
fie turburată, iar Bulgaria să continue a se bu- 
“cura de autonomia și drepturile naţionale ce i-a 
garantat tractatulă din Berlin. 

Multe s'a scris prin ziare şi brozure despre 
acestă - dramă -ţesută în Bulgaria prin agențiă 
rusești 1), 

Jar odi6sa resturnare a principelui Battemberg 
a fosti descrisă și mai lămurită de către Koh, 
martoră ocularii şi intimuli amică altă lui. Bat: 
temberg. 

Europa, departe de. a se face complice unelti- 
riloră rusești în peninsula. Balcaniloră, a spriji- 
nită, pe basa tractatului din Berlin, drepta causă a 
Bulgarilorii şi n'a permisă nici -Ruşiloră, nici Tur- 
cilorii, aţâţaţi de Ruşi, ca să înnece în sânge a- 
ventulă patriotică şi spiritulii naţionali ală acelui 
popolă vigurosă din Balcani. De aceea este nă- 
turală să ne așteptăm în curând ca Porta Oto- 
mană și Întreita „Alianță să, recunâscă pe princi- 
pele Ferdinand ca suverani alti Bulgariei unită 
cu Rumelia. 

Pacea Europei a fostă -salvată, mulţiuunită în- 
doitei şi Întreitei „Alianțe a« Puteriloră centrale şi 
măestriei diplomatice a, "principelui de Bismarek, 
care a ştiut, la timpii oportună, să potolsscă . con- 

1) VW. Les causes oceultes de la question Dulgare



158 ROMANIA. RUSIA- 

“flictulă și furia” muscăl6scă, făcându şi parte fo- 
„Cului, prin '6re-cari satisfacţiuni date amorului 

„propriu ală celori din Petersburg. 

Bulgarii aă dată o lecţiune Panslaviștilorii Mos 

- scoriţi şi i-aă făcutii să picepă că individualitatea ja 

Hionulă a unui popolă nu se pote confunda cu 

„ideea vagă. de rasă Saii ginte, dupe cum mai multe 

familii şi mai multe persâne care se - cobâră din 

aceiași tulpină nu se poti confunda nici în indi- 

„cidualitatea, nici în patriotismulă: loră. --: 

Franţa, Spania şi Italia, de esemplu, de-şi sunt 
“fiice alo ginte latine şi cu multă asemănare în 

lunbă, cultură, caracteră și chiar religiune, nu 

„se poti ânsă confunda, una: cu alta şi absorbi 

una întralta. Ba. âncă din causa rivalităţii şi 

„ciocnirii. intereseloră,: de multe oră se „ameninţă, în- 
„tre ele cu resbelii sai se:: sfădescii ca rudele în 
„procese de moştenire şi alte interese: personale. 

Ună altă popoliă slavă, Serbii—cari at 0 istorie 
-a loră naţională mai veche de câtă a Ruşilorii 
și care sai luptată pentru emanciparea de. sub 
domnia tureâscă âncă de la începutală acestui 
“secoli,—aă întelesă adevărulă şi şi-ati afirmatii 
înainte de Bulgari, îndiridualitatea lori. națională, 

„faţă cu pretenţiunile Panslavismuluti JMoscoritii. 
Sârbii nu voră. uita, nici-o dată aumilirea ec aă 

„Suferiti de. la Ruși în timpulă resbelului din 
-1877, nici serviţiulă ce le-a adusi Austria, când 
a opriti cu unii singurii cuvântă pe 'Turci și pe 
Bulgari de-a înainta spre Belgrad, dupe căderea
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„Alexinaţului (1876) şi a Pirotului (1886). Serbii 
aă adoptată. o politică, națională mai independenti 
„de influenţa Panslaciștiloră, care făcea pe Europa - 

să credă că Serbia este o uneltă în mânele Rusiei! 
Regele Milan a declarată în modă solemnă că, 

“naționalitatea sârbescă trebue. ocrotită înainte de 
tâte şi că, nu trebue confundată și perdută în i- 

deea Panslarismului. — Aceste sentimente patriotice 
și naționale le va moşteni de sigură și junele Rege 
Alexandru, cu tâte intrigile punsluciştilorit Moscociţi 
-şi. svârcolirile unci iname rătăcite şi ambiţi6se peste 
"fire şi datoriile materne. 

Ca Sârbii şi Bulgarii mai suntiă şi alte popâre 

„de oriyină slacă în Austro-Ungaria. Acele popâre 

civilisate, ca Boemii, şi-au. afinnatu și voră să-și 
afirme şi mai multă indizidualitatea lori națională, 

„pentru propria loră desvoltare. iar nu“ pentru 
ideea amăgitâre a panslacismauluă muscilescii, şi 

perspectiva Knutului căzăcescu ! 

Apoi dacă “popârele Sere din sudulă Europei 
fugă de Mnutulă şi jugulă Muscălescă ca de ciumă, 

ce trebue să facem noi Românii, sentinela latină 

-de de gurele Dunării, care ne găsim în drumuii 
“Cotropitoriloră de la Miază-N6pte ?!... 

Alianţa îranco-rusă 

Pe când în Balcani fexheaă agitaţiunile. rusești, 

în Y'ranţa ferbeaii agitațiunile rerauşiste, încuragiate 

„de Muscali.
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A fosti unii momentă când lucrurile erai ă- 
tâtă de înaintâte, în câtă se credea că ulicuța 
franco-rusă este ună faptii îndeplinită în modă 
formală. | 

Multe sguduiri s'a petrecută atunci la bursele 
Europei. Se încinsese nişte polemice prea vio- 
lente între diărele austro-ungare și rusești, şi între 
cele germane ..și francese,. ca înainte-merg: itâre ale 
unui resbelă apropiati. 

Multe note diplomatice sai schimbată între 
Petersburg, Viena, Berlin şi Paris, în diferite e- 
poce în cursul celoră dece ani din urmă. Mari 
au fostă preocupările Puteriloră doritâre de pace. 

Cu tâte amenințările şi îndemnările reciproce 
la resbeli, Musealii și Francesii nu se putură 

"alia, formali şi nu se deciseră pentru o acţiune 
resboinică comună și repede. 

Muscalii ar fi vrută ca Francezii să facă Tup- 
târea şi să încâpă ântâit lupta, pe când Fran- 
cezii aşteptau din contra ca Muscalii să pue mai 
ânteit foci Orientului, spre a, se orienta, și că mai 
bine, dupe împrejurări.. 

Acâstă şovăire Franco-vusă şi ridicarea colosa- 
lei Întreită Alianță a Germanie, Austro- Ungariei şi 
Italiei, — ajutată de Englitera -— ai făcută. ca, 
pacea să nu fie turburată nici de la Apusă nici 
de la Resărită; iar statele Balcano-Dunăvene aă 
putati scăpa cu bine de cursele și amenințările 
usiei. 
Daca alianța între Franţa şi Rusia nu sa sub-
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„scrisă fonnală, ca există ânsă în spiritele beli- 
cose și răsbunătore ale acestori doă mari Na-| 
ţiuni, care sunti interesate să-şi dea, inâna, peste 
capul Colosului Întreiteă Alianțe din centrulii Eu- 
ropei. 

De şi Franţa este Repullicană și Rusia Auto-: 
crată, interesuliă ânsă şi setea de răsbunare îm- 
pinge pe. aceste țări una spre alta și face să so 
considere că o alianță de faptii există între „den- . 
sele: 

- Era ună timpă când F ranţa, era, privită ca cea, 
mai liberală și generosă putere. La densa alcr- 
ga cei slabi şi năpăstuiță; spre dânsa, îi în- 
dreptatii plângerile popârele mici din Orientulă 
Europei. La. dânsa, se adresa Românii învocândă 
latinitatea loră.- contra, panslatismuluă moscovitii și 
multi sprijină ati găsită ei la Napoleon III, „care 
ținea, firele politicei curopen6 în mâna sa. 

Jempora mulautui et nos mutaniur în illos : Sai 
schimbati vremurile şi interesele ! 

„ Republicanulii convertită, 'Thiers a, declarată că. 
interesuli şi numai interesulă fancesăi tiebue să con- 
ducă pe Ministrii Şi pe diplomaţii PRepublicei. 
Încă .de pe la, 1872 „ diarulii Republique frangaise, 

organul lui Gaumbeta, făcea avansuri Rusici pen- 
tru o alianță, declarândi că Franţa nu mai vrea, . 
să audă de Polonia, și că se. lepadă de țările 
Dunărene și Balcanice, iar Rusia să aibă mâna! 
liberă în Orient. 
„De atunci. o. singură idee a predominat” în 

1
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spiritele din Franţa: "la 'recauche sat Alsacia A 
Lorena. - 

Pentru acestă idee Francesii sunt ata să sa- 

“crifice pe.-ori-cine, să * renunțe la -ori-ce idee: ge- 

ner6să, la ori-ce interesă de ecuilibru u în Orientulii 
Europei ! i ÎN 

Acsta, s'a dovedită. prin diferitele apucătauri şi 

„manifestări ale -francesiloră din tâte treptele -po- 
"litice în favârea Ruşiloriă. 

A fostă uni timpă când ofițerii Ruși, spre a-şi 
- arăta, simpatiile lori: pentru - Franceză. şi pentru 

0 alianță franco-rusă; ai oferiti generalului Bu- 
langer o sabie căzicescă ! . .. Ună republicană încinsii 
cu sabie căzicescă ! .. Lucru părea de necreduti!., 
Acelă entusiasmă ânsă s'a, mai potolitii ; dar ideea 
unei alianţe fanco-ruse a rămas şi există. 

„ Naţiunile şi statele mici din peninsula, Balediro- 
Dunărână suni departe de a se: bucura deacsstă 
apropiere sai alianță interesată dintre Franţa, şi 
Rusia. Ele vădă: în acelă 'pactii franco-rusiă. sacri- 
ficarea existenţei naționalitetțilorii în folosuli hu- 
sici! : 
„Noi Românii de la Dunre, — cari am pătimită 

multe dela Ruși şi cari abia am scăpată cu ziu- 
“ţă naţionială din ghiar ele cotropitorului— nu putemit 
privi cu nepăsare şi linişte la o alianță fraico-rusă. 
Acăstă alianţă aminteşte pactuli monstruosă de la 
Tilsit şi Erfurt dintre Napoleon 1 și Alexandru |, 
acei mari cotropitori ai Europei cari își împărți- 
seră între donşii domnia Apusului -şi 'a Răsăritu-
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lui; iar noi Românii fusesemii aruncaţi ca o pradă - 
în stomaculti Colosului Moscovitii! 

Sentimentalismuli. este de multe ori. o .călsusă 
care te rătăceşte în: politică. De aceea, in faţa 
primejdici ce -pâte resulta pentru România din o 

„alianţă franco-rusă, .e bine ca simpatiile fiancese, 
care totă mai există pe la noi, să nu.ne rătă- 
c6scă. 

Să luămiă esemplu de la sora, nâstră, mai mare 
talia, care, uitând vechea sa - ură, contra Aus- 
triei și înlăturândă iredentismaulă, a întratu pe. 
fată în Întreita «lianță,, pentru. „a-și apăra intere- 
sele sale din Mediterana Şi a asigura pacea şi 
ecuilibru în Orientul Europei. 

- Pentru ce se aliază Franţa cu Rusia ? 
Franţa; a perdută prin resbelulii nenorociti din 

1870—71 doă provincii, Alsacia şi Lorena, pro: 
vincii de origină germană, pe care acum doă sute 
de ani Ludovic XIV le anexase la Franţa prin 

„puterea, armeloră și cari se franţusise forte multă, 
iar acun ai începuiii să revie la vechea matcă 
a. germanismului. 
Republica : francesă, de astădi se prepară din 

răsputeri ca printr'uni -nuoă resbelă să, recâștige 
aceea, ce a perduti. Acesta ce naturală din par- 
te-i.. Dar pentru a-şi ajunge la 'scopă, ea-a sim- 
țită trebuinţă de alianţe şi nu „a putută găsi altă 
aliată de câtă pe: Rusia. De aceea, pentru Alsacia 
și. Lorena, Franţa, e gata, să dăruiască Rusiei totu 
Orientulă Europei, dupe “cum îlă mai „dăruise și
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Napoleon I Ţarului Alexandru Î, — afară de Con 
stantinopole, despre care Napoleon I,: refusându-li» 

«icea,: *,, Constantinople c'est Lempire du monde! * 

- Ce sunt ânsă vinovaţi Românii? Ce sunt vino- 
vate şi cele-lalte naționalități din peninsula Bal- 

caniloră, ca să plătească cu: pelea lori, cu exis-: 
tența lorii naţională perderile şi greşalele Francesi-: 
lori ?! Și pentru ce ne-am ispiti noi Românii, 

din causa unoră simpatii francese, răă înţelese, să 

ne facemii instrumentulii alicnței franco-rusă, când. 

acâstă alianță are ca: condiţiune pentru Rusia, co- 

tropirca statelori de la Dunăre şi: a peninsulei 

Balcanice!" 

Căci acesta iar -nu altulă va fi obicetivulti 

realii al nuoului resbeli câ va mai întreprinde Ru- 

sia în Orienti cu ajutoruli alianței francese. Acolo 
vorii ajunge Rușii dacă vorii fi învingători. Acesta, 
nu mai e ună secretii și nu mai lasă îndoială 
nimenui. Ati mărturisit:o în gura mare diarele 
cele mai importante moscovite, a, mărturisit'o î însuși 

președintele societăţii 'pănsluviste, generalulii Igna- 
ticf, au dovedit'o faptele Şi agitările rusești din 
timpii de faţă. Dar ceca, ce este şi mai tristi, e 
de a vedea, pe reranșistii şi republicană Jrancesi de:as- 
tăqi ațâţândi poftele Rușiloră și sfătuindu-i cum. 
să cotropiscă mai bine peninsula: Balcaniloră, cum 
să nimicescă şi să înghită statele şi naţionelitățile, 
a cărorii existenţă le-a, garantat'o tractatulă din 
Paris (1856) şi din: Berlin - (1878). 

Reproducemii : din: diarală Le Temps, — unul
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"din cele mai importante organe din Paris — ună 
specimenă de felul acesta, pentru ca franțosiștii 
Și rusofilii noştri să pricepă mai bine în ce chip 
şti să corespundă republicanii francesi la simpa- 

“tiile Românilor. - . 
Ecă ce predică, făcea, dia ul Jrancesi Le Pena 

de la, 1++ August 1888, ca să câştige alianţa pra- 
"-voslarnicei Rusii : ă o 

„ Rusia se apără adesea de acuzaţiunea, de 
> panslarismuă ; reii face, căci ea ori este pansla- 
„vistă; ori nu este nimici. Unitatea ale cării 
'„ drepturi le apără D-nu Sobledonoszef, nu. este 
„Numai unitatea unui stată, ci a unci rase, a 
„lumii slare, 

„De aceea misiunea Rusiei nu merge fără Q 
'„ ambiţiune, -şi rolulă ci proridenţială fără o poli- 

atică, împreună cu ce trage după sine politica : -lup- 

„tele de intluență, abilităţile Ciplomatiee, con- 

„ cuistele de teritorii. 

„Se vede asemenea care sunt obstacolile care se o- 

“pun îndeplinirei misiunei marelui imperii slavii. 
„Nu are numai să desagregeze statele în cari se 

»atlă populaţiunile de acelaşi :sânge, are-maă- cu 
pSemă a împiedica pe aceste populațiuni o 

„dată libertate, de a-şi constitui o independință 
» politică: şi religi6să, de a “forma mici puteri 
„la care ambiţiunile naturali, grija particu- 

„ larităţilorii naționali, impaciența unui. pro- 

5 tectoratii mat multii apăsătorii de câtii tu- 
> „telarii, arii slăbi conștiința unităţii primitive 

.
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„de rasă sai de comunitate de credință. Dac: 
„Sfărâmăturile imperiului turcii va “trebui să 
„formeze State “după tipulii: regatalui  Gre- 
„cică şi dacă mai cu sâmă, aceste State vorii 
» Şti de ajunsii să-și domineze rivalităţile și 
» ambițiunile spre a se confedera, realisarea 
„ visului moscovitii arii săci un obstacolii maY 
„de temutii de câtii a îostii vre-o oată pute- 
„ Fea Otomană. 

Aceste rânduri. sară în ochi și spună atât 
„de limpede ce însemneză alianța franco-rusă pen- 
tru noi Românii şi pentru cele-lalte popore bal- 
„canice şi câtă de absurd ar fi ca să mai vor- 
bimi despre 9) alipire a nostră de: acea a ali, 
franco-rusă. 

Ministrul Rusiei, Nesselrode, (1829)-—de la care 
pare că s'a inspirati diarulă Le Temps,—nar fi 
-scrisi mai bine ca acestă organă francesi!! Vomii 
dovedi că şi alte organe şi alţi politici francesi 
vorbesc în acelaşi sensă ca Le Temps pentru pre- 
gătirea, alianţă franco-ruse. Rușii și francesii, Duci, 
Miniștri, publiciştă, oficeri mată scăpatii o ocasiune 
ca să-și manifeste simpatiele Şi dorința unei q- 
licențe franco-ruse, pe basele . cele mai desastrâse 
pentru Statele Balcano-Dunărene.. 

Diaruli germanii Kreuzzeitung de la, 19/24 Noem- 
brie 1588 a scosi acâsta .la ivâlă într'ună arti- 
colă ală seă: „Întâlnirea ce a acută ună - mare 
Duce - Rusă cu. D-nii Progeinet, Breteuil: și - rișita- 
rea. cercurilori '“Ovleanişte:i,
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Ruşii ȘI i Fr ancesii îşi întindă. mâna, şi: sc in- 

denină mere unii pe alţii la resbelu! . he.) 

Dar şi. Întreita. Alianţă nu. d6rme şi face - PI 

gigantici! i - 

“Intoita Aiană a Germaniei Anstro- Magariti și lui 
a 1883 —1887. | | 

Dupe cum tractatuliă din Berlin (1878) a. fostii 
0-nout elițiune revăzută şi augmentată a, tracta- 

tului din Paris (1856), asemenea şi Întreita A 
lianță a Puterilor centrale este 0 nouă elițiune — 

„modificată prin schimbarea unor factori, —a Ali- 

“antei. Puterilori. Occidentale din *naintea resbelului 
“Crimei (1854).. , 

Schimbându se numai unii factori, coaliţiunea 

europână de astădi a salvati din noii egailibrulii 

europenă în timpă de 10 ani, fără a trage până 
acumă spada. 

Acâştă, idee de” equilibru “europenii nu “este « O 

vorba deşartă. Publicişti mari. ca Hefter şi alţii 
definescii fârte bine ideea - equilibrului. i 

Acsstă, idee sa ivită în concertulă Europei âncă 
„Gin timpulă lui Henric IV regele Franţei.. 

" Aplicareă, acestei idei a dată resultate bine. fă- 

către pentru libertatea şi dreptatea popsrelorii 

în diferite epoce, mai alesii când sa ţinutii. sâmă 
şi de principiul nafionalitățiloră. . a 

" Ideea.eguilibruha a, datii-naşiere Alianţa care 

„a dărimatu edificiulă. de cotropire. şi de stati, uni- 
„cersalii ce sa, încercată să ridice Napoleon I, care
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„nu a voită să se mai ţie nici de pactulă de la 
Tilsitt și Erfurt (1808). 
“Toti din ideea de epuilibru a născutiă și alte 

alianțe între puterile civilisate, care aă opriti 
pe cotropitorulii de la, Miază-Nâpte în drumulă 
Constantinopolei, în timpuliă împărătesei Ecaterina 
IL şi mai ales în timpul Țarului Nicolae 1 (1829 
şi 1854). Fără alianţa şi opunerea mai multori 
Puteri, Rusia ar fi fosti de multă stăpână pe 
Dunăre, Balcani şi „Bosforă. | 

- Acum în timpii noştri, pentru apărarea, păcii 
ȘI epulibrului Eupropenii, Sa formată în 1883 şi 
s'a reînoitii âncă pe 5 ani. în. 1887, Întreita Ali: 
anță a Germanici, Austro-Ungariei şi Italiei. 

Acâstă, Întreită Alianţă axe de scopii a face pe 
Rusia să înțelegă că, resbeluli din 1877.a fosti 
ultimulii vesbelii pe care Europa. Za mai permisit 
acestei Puteri în nişte condițiuni mărginite pe care 
ânsă ştimă câtă de. puţinii le-a respectati învin- 
gătorulă de la San-Stefano. e 

Întreita Alianță a Puterilor centrale—care din. 
norocire a înlocuită pe aşa numita Întreita „Ali- 
anță a Nordului—are de scopii a pune odată. pen- 
tru toti-d'auna stazilă - ambițiunei  moscorite şi a 
opri ca zalurile panslacismului să înnece Europa 

“Orientală; | Di 
| “Este evidentă, dupe cum am arătată, că sco- 
puli Întreitey dtianțe a Germaniei, „Austro- Ungariei 
Și Ifaliei—cu care Simpatisâză Englitera şi atle 
state—ecste menţinerea; păciy Și apărarea eguilib ului
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, curopenă, pe basa tractatelorii. Acâsta, s'a dovedit 
“în fapti în cursulă celori 10.ani din urmă. 

Ca, să întelegemii objectivuli acestei mari Ali- 
-anfe, care ţine” destinele Europei în mână, să ve- 

demiă care suntii, în deosebi, interesele politice și 

materiale ale: fie-cării Puteri care face parte din 
acâstă Întreiţă Alianţă. Ast-felă vomi înțelege nai 

bine până la ce punctii acestă „lianță este natu- 

“rălă şi durabilă şi până la ce puneti ea este fu- 
'vorabilă şi protectâre statelorii: Balcanice— Dunărene. 

Să începemă'cu Germania, care prin puterea şi 

posiţiunea ei geografică are rolulă de. arbitru în 

“mișcarea. politică a Europei. 

GERMANIA 

De şi sa “disii că Germanii nu aă interese 

directe în Orientă, cu tote acestea prin eghe- 
monia. câştigată în 1871 în Europa — eghemonie 

întărită prin alianța cu Austro-Ungaria, şi Italia 
— Imperiulă Germaniei a deveniti cenb ul: de 

gracitate al politicei. Europei, arbitr ali ponderatorii 

în cestiunea Orientului. - 

Berlinulă ţine adi cumpăna, și. opiniunea lui: 

cumpănitâre face să încline balanţa acolo unde 

ceri interesele păcii şi ecuilibruluă Europeanii. Cel 

-puţină dupe b actatulă de la Berlin până astă-di 

nu sa desminţitii acestă rolă atât de importantă 

în istoria contimporană. 

„Ori .ce sar dice, şi ori câtă prietenie politică 

"sai politicăsă ară arăta diplomaţia din Berlin că-
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tre diplomaţia din Petersburg, Germania are muri 

interese ca să nu lase Rusici mâna liberă în Orien- 
tulă Europei .: Să Ma | Să 
--Gurele Dunării şi Bosforuliă o interesă şi pe Ger- 
mania ca şi pe cele-lalte Puteri mari. E veche 
și naturală temerea, ce însuflă Germaniloră întin- 
derea, crescândă a, Rușilorii spre centruli şi sudulii 
Europei. , E , 

De aceea, în diferite împrejurări greie Prusia a 

„apărată ecuilibrulă europeani faţă -cu cotropirile 

husiei. Nu se pâte uita lesne ameninţarea, ce făcu 

Prusia cu 80,000 soldaţi. în contra, încercărilori 
împărătesei Ecaterina, Ii de a înainta. spre Con- 
stantinopole; dupe cum nu se pâte uita, nici sân- 
gele vărsată de casalerii Germani pentru apăra- 
ca, creștinismului şi civilisaţiunei contra Turcilori, 
în diferite epoce, şi chiar alătură cu Românii in 
timpii bă Dircea celă bătrână si Mihai vitezu, 

Ancă de la 1848 partidul naționali germană Sa 
declarată pe faţă contra Rusiei şi a semnalati 
„pericolulii înaintării acestei Puteri cotropi6re spre. 
Dunăre şi Bosfor. Nu puţină a dati alarma asu- 

-pra acestui pericolă patriotulii exilată Românii 
de la 1848, I6n Maiorescu, care a, demonstratii 
încă. de pe atunci Parlamentului din Francfort, 
prin memorandele sale, că, la, gurele Dunării există 
O Sentinelă latină, o ante-gardă a, cicilisaţiunei. în 

- faţa, inrasiunilorii Moscorite și că Puterile Europei 
trebue să ia sub protecţiunea lori pe acea Se-
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tinelă, în interesulii comerciului şi ecuilibpului eu-. 
peaniă. 

Germania, nu: uită lesne nici. cuvintele lui Fre- 

derică celt Mare 'care dicea, că: „Rusia la .Con- 
A stantinopole - va să igică Rusia în doi ari- le RO- 

“niysberg.“ 

Apoi daca Puterea, care ar pune mâna pe Con- 

stantinopole ar deveni, —. cum dicea însuşi -Na- 
poleon Î — stăpîna lumii, nu mai puţin acea -Pu- 

tere ar deveni stăpână pe ţările Dunărei de josă, 
-și pe comerţul celăi mare care se scurge: prin 

acea arteră uriașă şi vitală a Europei. 

Germania ânsă, din a, cării inimă isvoraşte Du- 

nărea; are, ca şi cele-lalte Puteri europene, inte- 
rese. ca plutirea pe acesti fluvii măreţă să fie 

liberă ; “pentru că, acâstă libertate este în intere- 
suli comerţului ei. și al tutuloră stateloră mari 
și mici, riverane și neriverane. 

De aceea Statele germane ai subscrisi, alături 
cu cele-lalte Puteri, tractatele internaţionale care 

„ai garantată libertatea plutirei pe Dunăre. — Asu- 

„pra acestui punctă facem o reservă pentru trac- 

tatulii din urmă relativă la Dunăre, tractati pe 

care: Pau subscrisii cu multă complesență pentru 
Austro-Ungaria Puterile Occidentului, dar pe care 

România. n'a voită să-l puc în aplicare. 

Prin tractatele din Paris şi. din Berlin s'a în- 
fiinţată la gurele Dunării o Comisiune Furopeanti 

permanentă — în care este representată şi Româ-



172 ROMANIA; RUSIA 

nia — ca să priveghese la libera narigave pe Du- 
năre, care este do interesă Europeanii. | 

Cum ar putea dar Germania, toemai acum când 
e așa de puternică, să se desinteresese și să pă- 
tăsescă în voia, întîmplării şi în prada Colosului 
-Moscocitii Gurele Dunărel şi Bosforuliă ! 

Interesulă co are comerciulă şi politica, Germa- 
nici la Dunăre şi Bosfor. s'a manifestat nu numai 
în tractatele şi evenimentele recente, dar şi îna- 
inte. de resbelulă Crimeei (1854), când Prusia se 
alarmase, ca și cele-Palte State, din causa, inrasi- 
unei moscovite în Principatele Române. 

Pe atunci sa negociată multi între Berlin și 
Oecidentiă, ca să ia și Prusia parte actiră la ves- 
belulă contra "Țarului Nicolae L 
-Ecă, ce dicea despre Rusia, contele Goltz,. îna- 

- întea .Comisiunei .. de împrumuti a. Prusiei, în 
1854: e | 

» Prusia și Germania aă interest: ca marele. şi 
> periculosulii lori vecină să nu-și -sporescă puterea. 
„Istoria ne spune care arii fi urmările. De doă ori. 
„Rusia a infeodati pe Prusia. In pacea de la 
„ Tilsitt, Rusia, sa mărit în paguba Prusiei. Drep- 
» turile sale proibitive, sistemul sei vezatorii ra- 
2: mală, dările cu care încarcă, navigaţiunea Vis- 
> tulei, aducă comerciului nostru cele mai mari, 
=» Vătămări ete. 1). 

1) V. Revue des deuz mondes : pas.. 870, 15 Decenvre 1887. . .



INŢREITA ALIANŢA 118 

Ei bine, situațiunea geografică şi politică a hu- 

sici faţă cu Prusia şi Germania este aceeaşi. Deo- 

scbirea, este că 'astădi Imperiului Germanii a de- 
venită puternică şi pote ţine peptiă Rusici in- 

puindu-i respecti şi” moderaţiune nu numai în 

partea, Vistulei, dar și în partea, Dunării, Balca- 

niloră şi Bosforului. E 

In casulii unui nare resbeliă, Imperiul Ger- 

mană nu numai că nu sar teme să-şi pârdă din 

provinciele răsăritene, dar ar putea revendica 

chiar prorinciile Baltice, care sunt locuite “în. cea 

mai mare parte de Germani. 

Legătura cea strânsă şi naturală care sa sta- 

bilitu âncă de la 1879 între Germania, şi Austro- 

Ungaria, face ca marele Imperiă ală lui YVilhelm 

I să fie, sub Wilhelm II, uni protectori sinceri 

şi permanentă ali : țărilor  Dunărene, ca, să taie 

pentru totă-d'auna drumul Rusiei spre Balcani 

şi Constantinopole.  - E 

Pe lângă interesele .de pace și comerţă, Ger- 

mania are în vedere şi- unii mare interesi de 

equilibru în Orientului. Europei, căci fârte semni- 

ficativiă este cuventulti diplomaţiei ruse: „că dru- 

mulă la Constantinopole este prin Viena și Be lin, 

— Cam lungă şi periculosi ânsă e acelă drumu! 

Ceva mai periculostă - de câtă drumului pe la 

Plevna ! : 

- Nu Germania, va, consimţi vre-o dată ca Rusia 

să, înainteze spre Viena ca să. se facă stăpână cu 

forta pe cele 20 mili6ne de slavi din Austro-Un-.
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gatia, şi să reverse Cazacii şi Cerchezi' săi peste 

România, Bulgaria şi Serbia până la Constanti- 

nopole! 

. Visulă de. aură ali Ecaterinei IL de a' pune pe... 

unit Potemlin farorită pe tronulă României şi pe 

ună nepotă al săă pe tronulă Constantinopolei nu 

mai este compatibilă cu secolulă de civilisaţiune 

si de deşteptare în care trăimă, căci, pe lngă 

stătele cele mari, saă deșteptată şi s'au întărit 

şi statele 'cele mici de la Dunăre şi Balcani, care-și 

voră da mâna şi se vorii apăra vitejeşte contra 

dusmanului comună de la Miază-N6pte. 

“Dacă interesul păcii şi eticheta, diplomaţiei 

ati făcută în unele împrejurări ca organele oficidse 

“germane să fie mai calme şi cumpătate faţă cu 

Rusia, acesta na împedicată ânsă ca în momen= 

tele cole grele şi decisive, cei din Berlin 'să spue. 

limpede că interesele. Germaniei: suntă strânsă le- 

sate cu ale Austro-Ungariei, şi că Germania nu 

va permite Ruşilorii nici ocupaţiunea militară a 

Bulgariei nici alte asemenea acte "vătămătâre: 

“Austro-Ungariei, . tactatelori. şi equilibr ului din 
Orientii.. - ă o 

Ba âncă prin tractatulă îndoitei şi Întreiteă-A- 

lianțe, Gennania sa, angajâtu ca să apere pe aliata 

sa Austro-Ungaria: şi eguilibruli din Orientulti Eu- 
ropei cu tâte forţele sale militare. . 
Pentru -a constata acesta am reprodus “mai. 

.susă în întregului săi tractatuli * „Austro- Germanii 

din 1879. (V. pag. 149), -
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"În privinţa, cestiunei Bulgave, care este iedul 

cestiunci orientale, organele oficidse din Berlin n'a 

rămasă de locii indiferente. Ţiindi contă de eti- 

„cheta, :diplomatică, şi de .interesulti păcii,  ofici6-. 

- sele Norddeutsche: Allgemeine Zeitung şi Die Post 

ai lăsaţi să se întrevază, interesulă ce portă 

Germania, cestiunei Bulg are $ şi equilibri ului din Orien- 

tulă Europei. . | 

- Ecă, ce dicea ofici6sa, Die .Post din Berlin într 

ună articolă contra Rusiei, în .Octombre 1886, 

„pe cândă vapârele ruseşti ameninţat porturile 

Bulgariei : ” 

„Rusia, pare a. voi, c'o presiune mai nepome- 

x nitiă asupra, Bulgarici, să se stabilescă în Bul- 

„garia şi să-şi. realiseze vechia ei dorință da 

„pune mâna. pe. f&rmii Mării-Negre. În acesti 

„Singură succesă rusii nu. este în adevări nici 

„unii pericol pentru Germania, dar t totuşi sitaa- 

„ Hiunea actuală aduce cu sine unii per icolii îndoitii, 

„mai întâiă prin metoda pustşcă: în Bulgaria care 

„revoltă opiniunea publică din tâte tgrile.. Dacă 

„Rusia, dupe ce a împedicată.. pe purcernulii Bulyu- 

„zică dea pedepsi pe trădători, ară mai voi să nai 

> ” persecute pe capii partidului naționali, apoi de 

„sigură acea recoltă va ajunge la culmea : ci. Agi- 

,tațiunile. panslaviste nu vori putea face alti-ceva 

„de câtă să grăbescă ajungerea - la acestă culme. 

Dar unii pericolii ş şi maă seriosi se află în aceea 

: că, ocuparea porturilorii din Marea-Negră este
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„în contradicere cu programa Arstro-Ungură d'a 

„se. respecta, .tractatulă din Berlin 1). ă 

- Acum a sosită timpulii ca Bulgarii să culcoă 

fructulu ostenelilori şi patriotismului lori, admi- 

ratii de Europa civilisată, - 

Dupe.o experiență de. 3. ani, în care Bulgarii, 

cu Stambulof în frunte, au ştiutii să restabilâscă,. 

ordinea, pedepsindă pe trădători şi să al6gă: ]i-: 

beră pe principele Ferdinand ca Susverană, a ve- 

nitui timpulă ca.Puterile Europei să afirme sim- 

patiele lorii pentru Bulgaria, cutonomă şi ca Pârta 

Otomană şi Putevile Aliate să se arate dispuse ca 

să, recunâscă pe principele Ferdinand ca Suve- 
rani alu Buloarici unită cu Rumelia. | 

Oficiosulă Ioemedemylatt din Viena a dată sem- 

nalulă .în Septembre anulii curenti :89. Italia s'a. 

exprimată de. multii în acesti! sensă. Times din... 

Londra a aprobată acâstă recunâştere şi întărire. 

a Bulgariei autonome, aa 
Nu a întârdiată de loci nici organul princi- 

pelui. Bismark Nordeutsehe Aligemeine Zeitung .ca 
să aprobe recundşterea ce va face Pârta Otomană . 
în pers6na principelui Ferdinand al Bulgariei. . 

Astu-feli s'a probati. prin fapte că Germania. 
ştie să. mârgă. de acordă “cu Aliatele sale în des-. 
legarea prudentă, a problemei Orientale în favorea... 
statelori Balcano—Dunărene, | 

DV. Diaruli România din 20 Octombrie 1536.
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AUSTRO-UNGARIA. - 

Ca vecină imediată şi mai de aprâpe interesati 

de totii ce se petrece în peninsula Balcaniloră este 

imperiulă quasi-federativă şi poliglot altă. Austro-Un- 

gariei. . Acesti imperiă aliati alu Germaniei are 

mari interese în Orientulii Europei; şi rolul” celt 

mai importantă în stăvilirea cotropirilorii ruseşti 

și în apărarea păcii şi eqorilibrului: europenii. 

Aces'ă roli Austria la, exercitatu în trecutii 

şi-lă exerciteză şi astădi cu şi. mai mare inte- 

rosu, căci existența sa chiar este ameninţată “de 

“torentulă panslurismului ? Acesti pericolă a, fă- 

-cut'o să intre în Întreita. Alianţă. 

Există dar o comunitate de interese între statele 

Balcanice şi Anstro-Ungaria pentru apărarea 6sis- 

tenţei. şi intereselori lori. contra dugmanulici e0-. 

munti de la Miadă-N6pte. i 

Ca să-şi potă garanta mai bine interesele sale. 

comerciale. şi chiar existenţa sa ameninţată de 

- valurile pansluriste ş si sfredelită de intrigile ruseşti, 

- Austro-Ungaria, a adoptatii de multă o: politică 

-de ordine şi conservare a popsreloră mici și'a 

avută recursă nu numai la alianța. cea mare cu 

Germania, și Italia, dar şi la sistemulu de a. în 

curajea; şi a protege desvoltarea, statelorii mici 'de 

la Dunăre şi Balcani, pentru ca ele să formeze 

în -viitorii o antegardă a cicilisațieă şi egatilili ului 

în contra năvălirilorii moscovite. E Da: 

12
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Acestă politică înţelsptă sa confirmată prin 

declaraţiuni solemne în parlamentuli Austro-Un- 

garici şi sa tradusă în fapte şi acte diplomatice 

reale, Gu ocasiunea evenimentelor petrecute: în 

anii din urmă în Bulgaria şi în Serbia. 

- Âncă: de. la începutului acestui secolu Diploma- 

ţia din Viena a dati dovedi de o politică modu- 

“rată, care tinde. la conservarea pei și equili- 

“bulă în Orientulă. Europei! . 

Înainte de resbelulii din Crimea şi de tractatulii 

din Paris,— pe când poporele de la Dunăre şi Balcani 

- nu:dedese âncă destule probe de vitalitatea, lorit,— 

“ Austria, considera domnia Turciloriă ca unii r&ă ue- 

-cesară în peninsula Balcanilorii, de temă ca nu 

cum-va Ruşii să rusifice şi să cetropâscă țările Dună- 

“vene şi Balcanice și să ajungă la Constantinopole. 

-Dupe ce Turcii aă fosti respinşi dincolo de Bal- 
- cani, sau luati noui garanţii pentru ecuilibrulit 

orientală și libertatea popărelorii mici, prin tracta- 

tul din Beilin.” 

- Austro-Ungaria, avend acelaşi interesă ca Ruşil 

să nu ia loculă Turcilorii în peninsula Balcani- 

“lori sa aliată cu Germania şi Italia şi at pro- 
" tegiatu libera desvoltare a Stateloră independente 

“şi autonome dintre Carpaţi şi Arhipelagi. 

Acesti interesii alu Austro-Ungarici este cu atâtă 

“mai” mare, cu câtă, preciun am" mai spusă, arii fi 
* pusă în jocă însăşi existența sa proprie, prin revârsa- 

zea, piuslacismului moscoriţiloră nu numai dincolo 
de Dunăre dar şi dincolo de Carpaţi și de riulă Sava.
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De aci resultă interesuli. ce are diplomaţia din 

Viena de a vedea întărindu-se Sentinela latină de 

la, gurele Dunării şi statele Balcanice ca nişte aliate 

naturale la casă de pericol, şi ca antegarde ale 
cicilisațiunei şi ecuilibrului. în fata cotropitorului de 

la- Miaqă-Npte. o | 
De aci şi interesulii Austro- Ungariei. de a-şi 

atrage simpatiile stateloră mici de la Duniure şi 
Balcani, pe calea, libertăţii şi intereselorii comune, 

iar nu prin desnaţionalisare şi amneninţarea Kaul- 
„barşiloră cu ocupaţiunea militară / - 

Este mare deosebire între politica, celorii doă 
mari Puteri rivale care-şi. discută preponderența 

în Orientulă Europei. 
Pe. când Austro-Ungaria, -ca: să asigure liber- 

„tatea comerțului și echilibru în Orientă, voeşte cou- 

„sercarea Şi întărirea stateloră Balcano-Dunărene, 

Rusia, din contra, voeşie ca aceste state să se facă 

-nai ântâiă instrumentele rusești cu care ea să cuce- 

râscă Constantinopole şi să desmembrese Imperiulă 

Austro-Ungară, şi apoi să dispară din calea sa în 
valurile panslavisuluă moscoriti, pentru ca să sc 

împlinscă' visuli. de aură. al Ecterinei Îl şi Ţa. 

riloră Alexandru 1 şi Nicolae I! Acesta, este mi- 

siunea, slavă a Rusiei, de care.a vorbită genera- 
lulă Ignatiet şi diarulă francesă Le Temps din 14 
“August 1888, ţiindi ison organeloră Moscovite! 

- 'Tâtă, arija Austro-Ungariei. şi a Puterilorii civi- 
„lisate şi, tstă frământarea, diplomaţiei şi alianțelor 

relative la cestiunea Orientului aavuti şi are de
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-scopi a împedica pe Ruși ca să nu pună mâna 

pe peninsula Balcanilorii şi pe: Bosfor. 

Austro-Ungaria şi Puterile aliate voru ca pen- 

“insula Balcarilori să revie. treptată, cu  moș- 

tenive, popâreloră care saii constituitii şi sc 

poti constitui în state autonome, ca să. pâtă fi 

niște apărătorii permanenţi ai Dunării şi Balcani- 

lori contra; incasiuiilorii “moscovite, 

„.Orientulă să fie al Orientaliloră “, al poporelorii 

care-l cultivă. şi-lă apără cu peptulu lori, 6c€ 

devisa cea adevărată. Nici Rusia, nici Austro-Un- 

garia să nu devie. stăpâne pe-aceste ţări consti- 

tuite în state independinte şi autonome şi garantate 

de tractatulă din Berlin. 

Aci stă miedulă cestiunci orientale și tocmai 

“acesta nu convine . Neselrodilorii, Ig matifiloriă, şi 

:Kaulbar şiloră de ta Miaă-Nopte. 

Dar nici Sentinelele de la Dunăre şi Balcani nu 

dormii, nici Puterile cele mari, Austro-Ungaria, Ger- 

mania, Italia - şi Englitera nu voră să părăsescă 

pe aceste Sentinele în prada cotropitorilorii de din- 

colo dc Prută. 

Mai cu deosebire Austro- Ungaria este directă 

interesată în cestiunea Orientului, căci apărând 

statele Baleano-Dunărene, ea se apără pe sine în- 

săși contra dușmanului de la Nordiă. 
Am .arătati cu istoria în mână, în câte rînduri 

imperiulă Ilabsburgilorii, -— în înțelegere şi cu 
alte puteri civilisate, — a ştiut -să curme jo-
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cul politici Rusiei şi să oprescă oştirile. sale în 
drumuliă Constantinopolei. 

Chiar în urma, „resbelului  ruso- turcă din 1877 
numaiprin. stăminţele.. Austro- Ungariei . şi. Engi. 
terei sa, oprită intrarea, Ruşiloră în Constanti- 
nopole și sa decisă supunerea tractatului de la 
San- - Stefano revisuirei  Cong CA Fi openă din 
Berlin (1878). : 

Când ministrii şi Kaulbarşii Rusiei ai încer- 
cată prin aţiţări şi răsturnări în Bulgaria să nă: 
buşescă spiritulă naționali bulgari și aă amenin- 
țată chiar cu desharcarea de oştire la Burgas, 
Austro-Ungaria cu sprijinul diplomatiei al Ita- 
liei, Germaniei și Engliterei, a pusă reto Şi nu a 
permisă sugrumarea, acelui bravii poporii a cărui 
autonomie este garantată de tractatulă din. Berlin. 

Sa dovedită dar „prin fapte „că Întreita Alianță 
a Puteriloră Centrale este basată pe interese comu- 
ne şi naturale de pace și ecuilibru în Orientul Eu- 
ropei şi că Austro- Ungaria este factorul principală 
în Cumpănirea, şi apărarea acestoră interese. 

Ecă în ce termeni se esprima deputatuliă Helty, 
făcând o interpelare în Parlamentulii ungară, în 
1886: Da | 

„În răspunsulă sei de la 30 Septembre d. primă 
» ministru a făcută o declaraţiune fârte importantă 
» în cestiunea, bulgară, aceea că, ținta politicei nds- . 
>> tre esterne. în cestiunea Bulgariei e ca poporele diii 
> peninsula Balcanică să se potă „desrolta ieutirnate 
și să formeze acolo state independente. 

4
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> , Domnul pr imăt-ministru asemenea « declarat 

că acistă politică consistă în aceea că nici ui 

: Stată ntu pote exe “cită asupra acestori popore uni 
„„. protector ati saii o influenţă unilate ală care war fi 
» prevățută- în tractate- şi care war întruni consimţi- 
> mântuliă puteriloră sennătire ale tractatului din 
"Berlin 
Dăndă sema, în delegaţiunca ungurescă despre 

cestiunea, Bulgariei, în urma detronării, prin o 
monstrudsă trădare, a principelui Battemberg, Mi- 
nistrulă de externe al Austro-Ungariei, Contele 
Kalnoky, a isi în Noembre 1886: | 
„Ceea ce pretinde interesele: 4usts:0- Un are şi 
„ceea, ce are să umnărescă, guvernul comunii 
n „este ca să nu se pricinuiască independinței ga “au- 
» tute Bulgarilorii de Eu 'opa nică o păgubire, ce ar sta 

tă 

ă 

>, în contradicere cu tractătele. Misiunea lui Kaulbars' 
„Va fi trecătâre şi abia va lăsa urme adânci; 
„dar trebue să ne așteptămii ca numai dupe în- 
:;; Vingerea, unorii greutăţ mai mari se pâte spera, 
„în Bulgaria o stare în adevără regulață. « 

—- Şi mai la vale, totii în același discursti con- 
tele Kalnoky adaogă : , 

» Intrună timpă, când în câte-va, dile se: pun 
» „în câmpă cinci mili6ne de combatanți, e mare 

răspunderea unui ministru sai statii ce dă pri- 
„cină la o mișcare a acestori colosale mase răs: 
n. boinice, Si nici nu zace în natura şi caracterulii 
2 „ monarhică austro-ungare a. urmări o. “politică agre- 
„sică. Firea acestui mare “stătă impune o politică. 

Ei 
; 

.
.
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» cousereasgre în afară. Acestei politici conserva» 
„ tore îi corespunde aplicarea ndstră, ca statele și 
» formuţiunile de state la Balcani, ce “le-a creată | 
» Puterile semnatare ale tractatului din Berlin; saiă 
„& căroră posițiune ele -aii- regulato, să 'se descolte 
> be basele ce li sai dată totă mu inultă în indivi- 
» dualităţă de sine stătătore, înflorindă în bună 
„ Stare.“ 

Raportorulă Max Falk întrebă: |, daca minis- 
„trulu face deosebire între o ocupaţiune rusă per- 
„ manentă şi între. o ocupaţiune trecătâre. 

Ministrul Kalnoky: ,, In acesta ași vedeu o 

» călcare a tractatului, de dre-ce și o ocupațiune tre- 

„„ eătăre unilaterală « Bnlg gariei “prin trupe: streine, 
»„Jără o anteridră consimţi:e a Turciei şi a celori 

o Palte Puteri, contra-dice ti 'actatelorii ii și dupe noi nu 

peste admisibilă.“ 
Eugen Zichy întrebă : „Că admisibilă' âr fi, 

„daca sar întrona ună principe, care e zasală 

„Rusă, daca sar aduce ministru de vtsboiii Rusă 

» ŞI ofițeri Ruși, cari de sigură ar influența asu- . 

„pra Stateloră Balcanice şi ar promova lucrarea, 
„ de subminare a agenţilori Ruși. | - 

Ministrulii Kalnoky : -,, Poti numai atâtii dice, 
>» că totii ce este egali cu o confiscare a independin- 

fe principatului gatonomi, cu unit protectoratii, nu 

„e admisibiliă.“ 
O telegramă din Viena cu data din 5. Noem- 

bre 1887, asupra votării bugetului de externe, 

resnmă politica esteridră a Austro-Ungariei, rela-
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tivă la cestiunca peninsulei Balcanilor în ter- 
menii următori : E 

- Comitele Kalnoly, xspundândiă mai multoră ces- 
timnă, în privința Bulgariei, a disă: „ Că soluţiu- 
„nea acestei cestiuni, indicată în discursulă-“Tro- 
+» Nului, va găsi de sigurii aprobarea, generală. O 
m ce intercenire a unei 'siniuie Puteri. în Bulgaria 
„trebue să fie cu totulii exclusă 3 trebue să: se con: 
„ Sidere ca o isbîndă însemnată. că interveni) “eu 
„ Streină a fostii împedecată până acum şi, cum se 
n Sheră, pentru totdeuna. : Prinţulă de Coburg sa 
„dusă în Bulgaria, nu ca candidati al unei Gre- 
„care Puteri, ci ca candidati, al Bulgariei.. 

» Tractatulii de la Berlin asigură Bulgarilorii li- 
„Vera alegere a prințului, dar cere aprobarea P orții 
> Și recunâșterea tutuloru puterilorii. Austro- Ung geria. 
» 4 recitnoscutăi totiideuna drepiulăi de alegere u 

» prințul; ca vecunoşte - pe: gucernulă bulgară ca 
„> existândă de- faptă dar nu pâte să recundscă pe 
„ prinţulă de Coburg ca prinții legală al Bulga- 
„Tici; ea nu pote deci .să, întrețină cu dânsulă 
- legături oficiale. Austro-Ungaria, va, susține. totă 
„ceea ce va putea să favorisese interesele şi bu- 

“ia nulă traii al-popsreloră din Balcani; ea se si- 
„leşte cu sîrguință să . câștige amici printre cele 
„ Palte puteri. Dar cestiunea Bulgărâscă nu este 
„uniculă motivă de neliniște ce domină. situaţi- 

'„ unea. Ministrulă crede, cu tâte acestea, că Aus- 
-„tria şi Germania, cu politica lori: de pace ur- 
„mată, de câţi-va ani, au făcută o fericită pro-
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»pagandă şi că adesiunea Italică şi identitatea: de 
> scopuri cu Engliteva, făcendă să: se spere din: a-: 
„ câstă parte asemenea sprijinulă politicei de pace 
» în Orientii, trebue să fie socotite ca v fericită : 
-, simtomă pentru - situaţiunea, actuală.“ 

La curintele importante și lămurite de mai susi 
ai corespunsi şi faptele. Prin mijlocirea guver: 
nulni din Viena — de acordă cu guvernele din 
Berlin, Roma, Londra, şi Constantinopole, — su 
putut: ocroti independința Bulgarici, şi se înlăturat 

ocupațiunea militară rusescă în Balcani; s'a menţi- 
nută pacea şi sa, evitati cu prudenţă şi fără a, 
se lovi directă în 'susceptibilitatea Rusici, o cu- 
tastrofă care putea pune în flacără nu numai Ori- 
entulă dar Europa întrâgă ! 

Cât pentru noi: Românii e bine înţelesăi, că, 

n'am. avută de câtă a ne felicita pentru că Pu- 

terile şi în deosebi” Întreita Alianţă * Austro-Ger- 
mano-Italiană a depărtată de'la hotarele nâstre 

acele primejdii ce ar fi resultată și pentru Ro- 

mânia, în casă când oştirile :streine ar fi încins'o. 
cu uni cercii de feri sai ar fi.călcat'o şi ar fi 
puso în posiţiune de a-şi apăra cu armele per- 

tralitatea: și integritatea. teritoriului. : 

Prin cele espuse mai susă despre interesele Austro- 
Ungariei în peninsula. Balcaniloră şi despre muisi- 

unea sa politică în Orienti, — tăcendă parte din 

Întreiia Alianţă de la 1883—1887 — am doveditii 
că acesti. Imperii vecinii este 0 garanție pentru.



156. . ROMANIA, RUSIA 

independența şi libera desvoltare a stateloră de 
la Dunăre şi Balcani. 
“Pe câtu timpi. Austro-Ungaria, de acordă. cu 
cele-laite puteri civilisate, va. merge pe acestă 

cale, fie sigură că popârele Balcano-Dunărene vorii 

“înclina totă-de-una mai multă spre Viena de cât 

spre Petersburg. și că ele voră-vedea în /ntreita 
Alianţă a Puterilor centrale o parăsă a, indepen- 
denţei şi desvoltării lori naționale față cu toren- 

tuli moscoriti, care ameninţă să le înghiţă ! 

ITALIA. 

O altă putere mare, vecină cu peninsula Bal- 

caniloră şi strânsu legată de interesele comerțului 
și ecuilibrului din Orientulă Europei este Italia. . 

Âncă de la 1883 Italia a aderat la alianțe. 
custro-germană, iar în 1887 a reînnoită acestă pactii 
internaţională al Întreiteă Alianțe, care menţine 
pacea şi ecuilibruli Europei. 

Am arătată cari sunt motivele şi interesele 
cari ai determinată pe Germania. şi pe Austro- 
Ungaria să-şi dea. mâna în modă atâti de trai- 
nici și leală, ca să pâtă apăra pacea şi ecuilibruli 
Furopean de amenințările resbelnice şi cotropi- - 
târe ale Rusiei. , 

- Să vedemii cari sunt moticele politice ș și inte) esele 
cari aă făcutii. şi pe Italia să intre în Întreita 
„Alianță şi dacă. acele interese şunt constante şi 
în concordanță cu interesele stateloră Balcanice şi 
în speciali cu interesele regatului României, 
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hegatuli Italiei. — care: numeră 30 mili6ne lo- 

cuitori şi care pe lângă industrie. şi comerţ are 
o armată şi-o anarină de primulă ordină, — nu: 

a avută numai ambiţiunea de a juca rolulă cei 

S e 
şi-a cumpăniti nai alesi interesele ce are: de a-şi: 

asigura o influență legitimă politicei sale externe - 
şi debugeuri comerțului săi în Mediterana și 

Marea Negră. 

De accea, Italianii aă dată - mână de ajutori. 

— ca şi în resbelulii din Crimeea în 1854 — 
acelor Puteri cari sunt gata să înfrunte valu- 

rile incasiuneă Moscorițiloră, ca să nu se reverse 

asupra: Românici, Balcanilor și Constantinopolei.. 

Mari servicii a adusă sora nâstră Italia păci? 

şi ceuilibrului în aceşti din urmă ani, intrându în 

Într eita- Alianță” din centrulă Europei. 

Daca, la -nervositatea Franței şi agitările hu- 

sici Sar fi mai adăogati şi: o încuragiare din 

partea Italiei prin: ameninţarea Austriei despre 

Tirolă și Triestă, atunci. de siguri că "xesbeluli 

european ar fi isbucnitii, iar România sară fi pri- 

mejduitii, prin r&vărsarea torentuluă Moscoritit, spre: 

Dunăre şi Balcani! m 

De aceea, Ruşii, ca şi Francesii, sunt furioși con- 

tra Italiei. Ca să-și reshune pe acestă leagănii al 

cicilisațiune, sa trimesii Cazaci și arme tocmai 

în Abisinia, ca să ajute pe Africani contra: colo- 

nici italiane de la: Massuah, de pe țărmulă Mării- 

Roşii. Dar expediţiunea căzăcâscă a făcutii fiaseo. 

* 

cuvine în concertului Puterilor Europei. -Ea -...
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-comnplectă, iar politica, civilisătore a Italici a trium- 

“fată, asigurând libertatea comerciului prin: unii 

“tractată de amiciiie cu Menslik, regele Etiopiei. 
: Muscalii nu. iartă Italiei nici sacrificiulă gene- 

"rosu al celorii - 20,000 de: bravi Piemontesi cari - 
sai luptată alături: cu Aliații din Crimeca sub 
„zidurile Sevastopolei (1854), ca să. scape din 

".ghiara moscovită Principatele Române, Peninsula 
Balcaniloră: şi Bosforulă, de cari şi Italia se in- 
eresă forte multiă. | A 

* Italia are o misiune istorică de civilisaţiune în 
'Orientă. Eă nu uită că din senulu săă ai eşiti 
“atâtea colonii latine în antichitate şi că: în Evul. 
medii Veneţia, şi Genova, ţinea toti comerţulii 
Mediteranei şi Orientului în: mână loră, luptând 
energicii contra invasiunei Mahometaniloră, pe 
mare, pe când Românii lupta pe uscată.! 

" „Italia — a disă cu dreptă cuvântă d. depu- 
tată. N. Ionescu în ședința Camerei de la 7 De- 
-cembre 1888 — are astă-di o politică Și so în- 
» arm6ză în consecinţă, Italia pentru noi a fosti 
» ȘI este şi astă- qi farul luminătoră în politica 
, externă. 

pe. Unde va îi Italia va fi atras ă şi Ro- 
>» mâmia,- i 
Nu tocmai astă- qi când este reconstituită 

ŞI unită într'ună Regatii puternicii, va renunța 
Italia la rolul şi intluența ce i se cuvine în. 
"Orient. 

Italiani, conduşi de regele galantuomo Victor 
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“Einauuel, de Garibaldi şi marele Cavur, at eman-- 
'cipată, cu ajutorulă. Francesiloră, Italia, de sustii. 

“şi apoi ati mersă singuri mai departe. 

“Prin alianța cu Prusia din 1866, ei şi-aii des-- 
chisă calea complecţei asităţii politice şi naţio-- 
nale. - | 

Cu alianța de asta-qi a Austro-Ungariei şi Ger- 

“nanici, Italianii,- ajutați - şi. de Englitera, Vor: în-. 

“tări unitatea şi voră exercita, în .același timpii o. 

influență legitimă şi naturală 'la Dunăre-şi -în 

Mediterana, apărândiă - - principiuli naţionalităţilorii în 
libertatea mărilorit: şi a, stateloriă balcanice în contr: 

Cotropitorilorii. 

Misiunea, Italiei -este cu atâtii mai mare în 0. - 

rientă cu câtă Franţa a părăsitu, din nefericire, 
principiulă naționalităților şi politica ce  Napo-. 

leon [iI inaugurase în tractatulă din Paris (1856). 
Franţa astădi nu se gândește de câtii la; o aliduță 
cu Russia, pe care o. încurageză la distrugeria 
naționalităților și la cot opirea țerilorit Bolcanice. şi: 

Du nărene. _ a 

"Din. causa urci .Francesilor contra Germani-- 

“lori şi a alianței, în perspectivă, franco-rusă, Franţa 

de astădi nu numai că nu a ridicati şi nu ri-: 

dică glasul ci în favorea- Româniloră și a celoriă. 
Valie naţionalităţi din Balcani, cum: face Italia, 

dar âncă ea a apăsat şi pe Români şi pe S&rbi 

„şi pe Bulgari :de la Congresulă din Berlin până 

astădi, ca, să complacă Rusiei! Chiar în cestiu- 
- nile econoimnice şi vamale, iubiții noştri. Francesi.
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ne-ai lovit forte 'tare pe noi. Românii, care prii- 
mimi orbeşte tâte modele și mărfurile frantese; 
ba întruni timpii ne impusese: chiar 50"/ 9 vamă 
asupra grâneloră n6stre, Greciloriă,. le-a, -respinst 
„de curând -tractatuli de - comerţii care era, făcută 
gata, iar cu noi Românii sora nâstră, Franţa Te: 
tusă de a încheia uni .tractată de comercit. 

De aceea din causa, unei apropieri şi întelegeri 
între Franţa şi Rusia, interesele Roinâniei Și 
ale celor Talte state Balcanice. nu Se mai po- 

. triveseii cu interesele francese şi. se bată in 
capete cu politica Jranțuziştilorii și panslariștilor î 

Din norocire cu totulă altă-feli stau - lucrurile 
„faţă cu cea-laltă suoră mai: mare a. României, 
acea matei veche « coloniilorii. latine, „Jtalia, care 
face adi parte din Întreită Alianță a Puteriloră 
„centrale. Nu nunai că Italia nu ne dă de zestre 
Rusiei, cum facă republicani francesi ; nu ntunaj 
că Italia nu a fonnulat propuneri ca aceea a lui 
TWadington în - cestiunea Ocreiloră şi a lui Barrtre 
în cestiunea Dunării; dar âncă ne-a, apărat cu 
căldură şi desinteresare în tâte împrejurările cele 
grele. Şi Italia ne-a apărat nu numai pe noi Ro- 
mânii, dar şi pe Bulgari, pe Serbi, şi pe cele- l-alte 

: naţionalităţi, căci Italia nu uită că ca însăși s'a 
reconstituită. (1860 — 70). pe, basa principiului de 
naţionalitate, cam în acelaşi timpă. cu, România. 

Sora n6stă Italia, a fostă. cea  Vântâiii Putere 
mare care u recunoscuti în.1880. independinţa No- 
“mâniei câştigată cu Sângele fiilor ci în -pâlele  
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Balcaniloră, pe când prea iubita nostră soră 
- Franta, dupe multe dificultăți, a fost eca din urmă 

Putere care a recunoscuti! acestă mare faptă ali 

"“Naţiunei române. Franţa republicană a preteritii 

să, nesocotâscă drepturile autonome ale Românilorii 

pentru a câştiga simpatiile Ovreilori. 
Ca să se ridice pedicele ce ne punea Franta 

la, recunoșterea independinței Românici şi să se în- 

vingă influența -llianțer Israelite din Paris, a tre- 
„uit ca, guvernului nostru să desfăşure t6tă ener- 

gia și prudenţa şi ca regretatulii Vasile Boerescu. 
să străbată ca, fulgerul întrega Europă. spre a 

„convinge Cabinetele asupra drepturilorăi politice 

și naționale ale României în cestiunea Ovreilorii 

şi a recunăşterii independenții. 

„Pe'când parlamentulă şi publicitatea Franţei 

ni se arătau ostile, parlamentulă şi publicitatea. 

„Italică se rosteată în: modii francă și categorică în 

tâte cestiunile; în fardrea României independente și 

«a tutitori 'stateloră și naționalităţilorii Balcanice. 

"De aceea ne-am bucurati când am văduti că 

sora nâstră mai mare Italia a intrati, ca putere 

latină, în Alianța „ustro-Germană, âncă de la 1883 

și a; adusii cu acesta, mari servicii păcii şi ecui- 

libruluiy. din Orientulii. Europei, de -care.are. inte- 

resti să nu cadă sub stăpânirea nici a Austriei 

nici a Russiei. 

“Cuvintele solemne rostite în parlamentul Ita- 

iei şi faptele urmate confirmă încrederea n6stră 
în politica guvernului din Roma. Feă ună frag-
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“umentă din celebrulă discursă pe care ilustrulă 
deputată al Italiei, Pierantoni la rostită în fav6- 

-vea nâstră în parlamentă, în anulă 1880: 
„Câtă despre prima - îndoială pentru a se şti 

„de ce guvernulă Italiană a recunoscutii pe. Ro- 

„mânia înainte de cele Ialte Națiuni, va spune 

.. acesta, On. Ministru de esterne ceea ce știe şi 

„ ceea ce crede: că pste spune. Dupe mine, raţiu- 

„nea inițiativei mi se pare lesne de înţelest. Po- 

-, lifica esternă e fondată înainte de tâte pe ono- 
„ geneitatea principieloră şi pe necesitatea, leyitimet 
„ protecțiună a, intereselori mai importante. Acum 
„ privind la ora geneitatea principiiloră şi:la protec- 
„țiunca intereseloră Italiei, şi ale naţionalitățilorii 

„de curînd constituite ca state în peninsula Bal- 
„canică, şi la Dunăre, se înţelege că cabinetul 
„italiană mai multii de câtă ori 'care altă statii, 
„deea necesitate să stabilescă legături diplomatice ve- 
 gulate cu gueer nulă care vepresintă pe acelii popolit 
» Care, âncă de la 1856, prin sacrificiile Piemon- 
„tului, fusese rechemat — de şi în mod im- 
„ perfecti — la, viața naţională. 

„De altă parte; privind la interesele. nostre, nici 
„0 altă Națiune nu are mai multi ca Italia îu- 
tei esăi de a protege în Orienti pe acele. popore, cari 
„Sunt, supuse unoriă guverne absoiute, dar care 
„ constituite în state libere potă forma o starilă în 
faţa: ideilorii” panslatiste, o putere de vesistenţă în 
„. contra ori cărei absorbiri și pr eponderanţă, care ar 

“zi pitea espune -peninsula Balcanică sati la bunulă
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„placii al Austriei sai la subjugarea ci de către 

„imperiulti Rusiei. (Bine!). Să 

„Quanto alla prima 'dubbiezza, quanto | al sapere 

ve che îl gorerno italiano prima di altre nazioni ri- 

„conolbe la. Rumania, diră. Vonorevole ministro 

„ degli affari esteri quel che ne sae quel che crede 

„dirne. Secondo me, la ragione dell'iniziativa mi 

„par facile ad intendersi. La politica estera & fon- 

„data innanzitudto sulla omogeneită dei principii e 

„sula necessită del la legitima tutela di preziosi. in- 

„teressi. Ora, gardando alla. omogeneită dei principii 

„et alla tutela degli interessi del Italia con le nazio- 

„nalită novellamente ordinate. a Stati nella penisola 

„ Balcanica e sul Danubio, sintende che il Gabi- 

„netto italiano pi di ogni altro Stato aveva la 

„necessită, di istaurare relazioni diplomatiche reg olari 

„con il Gorerno vappresentante di quel popolo, che 

„sino dal 1956, per opera del Piemonte, „era stato 

-s zichiamato, sebbene impenfettamente;- alla cita. di na- 

- „zione. D'altronde, guardando agli înteressi nostri, 

„ hessumwaltra -nazione pi - „delb Italia ha interesse di 

„proteggere in Oriente quei popoli i quali non sono 

„gementi sotto Govermni assoluti. ma che or dinati a 

„ Stati liberi possono formare tn antimulale alle idee 

„ panrussiste e preparare în un lontano avvenire ună 

„forza di resistenza, ad, o7ni asso! bimento o predo- 

„ minio, che ponga la penisola balcanica o in piena 

„bala delbAustria, o in piena. sudditanza dell im- 

;- pero musso. (Bene!) - 

— Interesul dar imediată ȘI naturală ce are 

13
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- talia în peninsula Balcanică-Dunărenă Și intrarea 
acestei Puteri latine în . Întveita Alianță, este o ga- 
ranţie pentru România. şi pentru cele lalte ţări 

- Balcanice, faţă atât cu politica de preponderanţă 
„a Austrici câtă şi cu politica, de cotropire a Rusici. 

„Italia, îşi are tradițiunile. sale genorese şi vene- 
Aiano în schelele Levantului Și interese actuale co- 
-merciale de protegiat în Marea-Nâgră, în Medite- 
“rana și Adriatica; ca nu ar putea dar să vadă 
- cu nepăsare nici. pe Austria rupândă ecuilily ulii 
prin .preponderanţa sa în. peninsula : Balcanică, 
nici pe Rusia r&vărsându-se cu Cazacii şi Cerche- 
zii ci asupra Românici şi peninsulei Balcaniloră 
până. la Bosfor, și sugrumândiă . statele. indepen- - 
dente garantate de: tractatulă: din Berlin. 

Există dar o comunitate de interese şi simpatii 
între noi și Italia. Există ună interes permanenti 

! pentru Italia că să, protâgă și să ajute pe Româ: 
--nia.şi pe cele Talte state Balcanice - cari sc gă- 
“sescu în drumulii: de cot ropireal Rusiei Spre A- 
. driatica .și Constantinopole. Cuvintele solemne ale 
“ilustrului deputat al Italiei, Pierantoni,. .aă fosti. 
„. confirmate de la 1880 până astă-di prin mai multe 
: fapte care ai probatii interesulă ce pârtă,. guver- 
“nulă din Roma pentru România, Bulgaria şi cele 
- Talte state Balcanice, : : 

Recunâșterea cu. grăbire a u independenţei | ȘI Je 
-- Jatului: Rominieă . şi sprijinulă dati Bulgariei tată 

cu apăsarea guvernului Şi amenințările - Kadar» 
-'şiloc Rusiei. sunt nişte Probe destul. de : elocinte. 

. 
ba
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hoinânii inteligenți şi prevădători- nu aă re: 
masi nesimţitori” la manifestarea simpatielori 

Italiei: pentru România. 

În uumna recunâșterii independinţei de către Minis- 
terulă Cairoli din Roma, şi dupe discursulă depu- 
tatului Pierantoni, Presa, inspirată de ilustrului 

bărbati de stată, Vasile Boerescu, dicea în 1880: 

„România va. fi tot-d'auna recunoscătâre. Mi- 

-„nisterului Cairoli pentru 'siinpâtiele ce a arătată 

„ŞI arată poporului latin de la Dunăre, 'sustin&nd 

„Şi în afară principiele de.libertate și. naţionalitate 

„cari au fosti basa regenerării "şi unitătii politice 

„a Italiei, principii ce s'au desvoltatiă şi afirmatu, . 

„începând de la 48 şi de la resboiul Crimeei, în 

-« MOI simultaneăi pe țărmurile Tibrului şi ale Du- 

33 nării. 

„Aceste principii aă fosti recomandate cu căl- 
x dură guvernului Italiană de către ilustrulă ora- 

„tori Pierantoni, care s'a ridicată şi anulă acesta 

„în Parlamentului: din Roma ca unii adevărati 

campionii ali causei fiiloră lui Traiani, şi şi-a 

„câştigată uni titlu la recunoştinţa României.“ 
“Mai în urmă în 1881, dupe proclamarea Pegu- 

tului României — pe care Italia sa grăbitii ase- 
- menea, a-lă recunâşte — importantulă diar [/Italie 

„din Roma, publica următârele, rânduri -târte: sem- 
nificative- şi încuragetore pentru noi: :* 

a România: a fostii şi este o porţiune a Oeci- 

î dentului plutindă pe d'asupă Orientului. - Acestă 

> ici poporă- este: formată. de- -pionarii: civjlisării -
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„nstre, ai ideilori n6stre, ai moravuriloriă nâstre. 

„„Nu.sa mestecatii, a vesistati valului orientală 
care-lă bate d'atâţia secoli, şi prin acesta, de-l 

» personificândă astădi viitorulă Orientului *. 

-— Uni alti organ însemnati, La Riforma 
- din Roma ne felicita pentru proclamarea Reg gatului 
în următorii termeni frățeşti și călduroşi: 

„ Proclamarea Regatalui este de faptă o nouă 
„Şi însemnată, afirmaţiune, nu numai a principiu- 

> luă naționalității române, ci şi a absolutei şi com- 
; plectei independenţe. Şi momentul pentru acâstă, 

"„ proclamare nici nu putea fi mai bine alesă. 
„AO nu putemii uita legăturile care unescii ho- 

„mânia cu Italia, şi trebue să ne înveselimă de 
"„ bucuriile ci, precumiă trebue să ne întristămii 

II de durerile ei. 

„ Existenţa acelui Statii are o mare însemnătate 
"»„Dentru Italia ; şi dacă politica nostră ară fi fostii 

„ Mai bine condusă, vechia coloniă romană arti 
„fi putută să devină pentru noua Italie uni a- 
„pogeă preţiosăi pentru stabilirea în Orientă .a 
„ acelei influențe numai şi numai morală la care 
„trebue să aspire Statele civilisate, pacinice ne- 
„ înteresate ca ali nostru“. 

— Din. norocire,.cu câti Francesii s'au depir- SR 
tată de la noi, cu atâtă Italienii sai apropiatil. | 
Și era naturală; acestă apropiere, nu numai prin. - 
comunitatea. origine şi a intereseloră, 'dar' şi prin 

- positiunea. geografică. a Italiei mai apropiată de 
Peninsula” Balcanică.
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* Cu ocasiunea espunerei politicei din afară a Lta- 
liei în Parlamentulă din Roma, în vederea in-. | 
trării: acestei Puteri în Întreita Alianță, ati -avutiă 
locă lungi şi importante discuţiuni, din: cari ati 
răsărită multă, lumină în interesul României şi 

ală naționalităților Balcanice. Pe la, începutulti 
anului 1883 sai ridicată şi alte voci în Parla- 

mentulti Italiani în. fazdrea naționalităţilorii. 

„ Ilustruli senatore Pepoli, discutândi asupra 
politiceă esternea Italiei a disă: „Cestiunea orientală 

„nu trebue şi nici că pote să se deslege în be- 
„Neficiulii vre uneia din Puterile mari Europene. 

La trebue să se deslege în beneficiuli dceloriă mică, 

» naționalițăți, care trăescii cu tradiţiunea trecu- 
„tului, şi care găsescii în lungile dureri ce aă 

„Suferitii uni îndemnă putinte pentru a resista,. 
» pentru a.combate pe aceia cari voescii a “de- 

„cide de sârta loră fără a-i consulta“, 
- Oratoruli amintind şi pe Albanezi, a disă că 

şi ei formâză o naţionalitate cu tradiţinnile lori 
istorice și că narii fi dreptă ca să fie sacrificați 

nici chiară în. profitulă altei naţionalităţi simpa- |. 

tice ca: Grecia.—Apoi a: încheiată dicându că Ita- 

lia nu trebue -să uite în -politica, esternă că prin- 
cipiulii de naţionalitate este chiar baza regenerării. 

sale naţionale şi politice. ” . . Ei - 

„Uni altă senatori, contele Tornieli— ilustrulă 
diplomată şi fostă Ministru plenipotenţiară în 
România, —- a, rostitii asemenea în senatulă Ro- 

ci ună strălucită discursă în care a afirmată
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principiele unei politice sănătâse şi drepte, dicând 

că e bine să se declare şi să se cunâscă do tâtă.. 

lumea că „Italia ne uitându-șă origina sa, urmeză. 

dreptuli celă: uuoă, pe cave profesându-li a găsită 

o buză solidă și o 'mare forță pentru a se ridica le. 

" demnitatea de Națiune“. 

Contele Tornieli a, invocată, amintindiă cuvin: 

tele profetice ale marelui Cavur, acea putere «: . 
opiniunei publice a Europei pentru causele drepte, 

putere care a servitii: multi şi la fondarea Italiei : 

moderne. Apoi vorbindă de principiulă naţionali-. 
tățilori a disă că regretă văzândi că chiar dmenii. 
din cei mai distinși nu facă sai nu vori să facă nici. 
o deosebire între preponderanța de rasă ... . și. 
între ceea ce' constitue. astă principiulii naţiona-. 

„Ltăţii,. fondamentă, ali noului dreptă. ală g ginţilorii. 
Fără a enumera, - elementele - cari constitue o. 

naţionalitate, D-nu Tornieli a afirmatiă: că „adevă- 
rata. și complecta naționalitate există numai acolo 
unde se manifestă, conștiința îndividualităţi na 
ționale.. * 

-D-nu Tomielli vorbinaii de Bquilibru a sus- 
ținută că elii trebue fondată pe: base: solide şi - 
ecuitabile şi că între aceste base .cestiunile nu- 
ţionalităţilorit: orientale sunti astădi copririse. 
pote cu multi mai multii de câtă sari părea,“ 

Cândi dar principiulă naţionalitățilori. e. sus- 
ținutu cu atâta, căldură, de. la. înălțimea, tribunei: 
Parlamentului Italiei, în aplausile majorităţii, şi e 
recomandati guvernului chiar-ca, o basă « d "ep
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tului gințiloră și equilib ului în Orienti, şi cândii 

fuptele că “confirmată - vorbele. de la 1856 şi 1878 

până astădi, este de datoria şi interesulă Români- . 
lori şi ală celoră Lalte naţionalității Balcanice: de a 

privi spre Italia ca spre unii .nuoii şi sineerii 
apărători ală existenței loră naţionale față cu. 

puterea cotropitre a Nordului. 

F, de prisos a mai insista asupra xolului im- 

portantiă ce "l-a avută Italia de la 1879 până as- 
tădi în menţinerea, păcii, împedecândă pe Fran:. 

- cesi de a provoca unii resbeliă europeni -şi pe Ruşi. 

de a se revărsa, din noii asupra „Dunără şi Bal. 
'canilorii.. Reînoirea, tractatului. Întreitei Alianțe din. 

S5 în 1887 âncă pe 5 ani,:a fosti bine primită 
nu numai de marea najoritate -a. Parlamentului 

şi Naţiunei Italiane, dară şi de statele Buvopei 

doritâre de pace şi de progresi. 

Sa disă că, pe lângă interesele de comerţii şi 
de eqnilibru din Mediterana, guvernului din. Ro- 

ma a avutii în vedere—la intrarea sa în Alianța 

„lustro-Germună— şi înfrânarea, curentului epulli- 

cană anarhistă şi ală Papismului, cari “min6ză 

Regatul Şi unitatea națională a Italiei. Ori care 

arii mai fi—pe lângă: principiulă naţionalilățilori și |. 

alti equilibrului— motivul pentru care Italia face 

parte din Întreita' Alianţă, faptulă importantă este 

că” acâstă mare "Putere latină a deveniti unu fac-. 

torii însemnată în deslegjarea cestiunei Orientale şi 

că România şi cele-lalte naționalități Balcanice tre- 

ue să se butenre de acestă inpiuență legitimă și liberală.



200: ” - RO3TARIA, RUSIA - 

„ Este lesne de înţelesă- că interesele politice şi; 

comerciale ale Italiei ceri ca nici Austria, nici 

Rusia să nu-și întindă mai : departe hotarele pe. 

țărmurile Dunării, Adriaticei și Bosforului. Cu a-. - 
cssti. condiţiune: a intrati Italia în Întreita Ali 
anță, dupe cum rezultă din discutiunile parla- 

mentului din Roma şi din cuvintele ilustrului se- 

natori Pepoli care dicea în. 1883, că: 

„ Cestiunea Orientală. nu trebue şi nici că nu 
"„pâte să se deslege în beneficiul vre uncia din 

„ Puterile mari enropene, ci trebue să se deslege. 

"+ în beneficiul „acelor mici naţionalităţi - care . 

„ trăescă cu tradițiunile trecutului etc.“ 

Aceste cuvinte asigurătore cari ai răsunat în 

Parlamentul Italici în favârea, naționalităților 
Balcano-Dunărene, ai fostă confirmate prin con- 

„duita Guvernului din Roma de la 1883. până 
astădi. , . 

Suntă cunoscute: serviciile ce guvernul Italici 
a adusă păcii. Orientului şi autonomiei Bulgarici 
în momentele critice prin cari a trecuti. acestă 
eră dupe detronarea -monstrusă a, principelui 
Battemberg, prin agenţii -conrupători ai Rusiei: 

„Graţie. . concursului. diplomaţiei italiene, Austro- 
Ungaria—ca putere directi interesată —a, putută 
să; pue stavilă :ntrigiloră şi ameninţărilori mutscăleşti 
în Bulgaria şi să asigure astirfelii pacea şi equi: 
lbrulă în Orient. : 

“Graţie Întreitei Alianțe ajutată, de - diplomaţia, 
Bnuliterei şi de patriotismulti Bulgarilori şi Ro:
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mâniloră— s'a, putut înlătura, catastrofa resbe- - 

lului la care tindea Rusia prin agitatțiunile pens-. 
laviste. din Bulgaria, România şi Serbia. | 

- Cei din Petersburg aă înțelesii : bine că intra-. 

rea, Italiei -în- alianţa AustroGermană a stabiliti, 
pacea şi cquilibru în Europa. şi că alianța franco- 

rusă nu este de ajunsă ca să rupă cu şanse de 
succesă. acestă eguilibru, mai. alesi când Româ- 

nia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, şi Turcia, 

departe de a se face ante-guarda muscălescă, sunt. 
hotărite de a respinge ori-ce invasiune despre 

Miază-Nopte. 
Ruşii ai întelesii bine că întrândă în înt “cita 

Alianţă, Italia nu a promisti numai ună simplu 

concursă diplomatică ci şi unt contingentii militarii 

impunătorii. Acestă contingentă, uniti cu puterea. 
formidabilă a Germaniei şi Austro-Ungariei şi aju. 

tatu de flota, Engliterei, întrece mulți forţele mi-- 
litare ale Aliauței-franco-ruse, cari ar avea, şi des- 
avantagele de a lua, ofensira şi de a ataca cetăţi, 

fortificaţii, rîuri şi munţă în calea lortă. | 

"Nu se ştie detaliat în ce condițiuni a intrată 
Italia, în alianța Austro-Germană la; 1883, care sa. 

- reînouită la 1887. âncă pentru 5 ani. 
Diarulă din Roma, J7 Diritto, a publicati în Julie 

anul corentă 1889, nişte importante destăinuiri: 

asupra convenţiunilori şi obligațiunitorit militare. 

dintre Italia şi Austria. 

Deşi alte diare a încercați să le desmintă, dar . 

ultimele știri ai confirmatit că „Italia, în casulă
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unui resbelă între Austria și Rusia, ar trebui să 
dea, 300,000 6meni ca corpă de observaţiune la, - 
Alpii Occidentali (despre Franţa) și 400,000 cinenă 
cari să opereze în Polonia în modă activi contra 
Jtușiloră sub comanda principelui Amedei și cu ună 
statii-majorii Italiană.“ 

Aşa în câtii daca Ruşii sar ispiti să strige: 
îi Vienne, & Vienne, —'cum striga: Francesii în 
1870: ă Berlin, & Berlin! — şi voră încerca să 
atace cetăţile şi forțele militare ale Austro-Un- 
gariei în Galiţia ca, să-și deschidă  drumi spre 

„Pesta şi Viena, -ei s'ar găsi în fața nu numai a 
întregei “puteri armate a Imperiului Austro-Ungară 
şi a cetăţitoră sale, dar şi în' faţa celoră 400,000 
Italianii, — cară ati: dovedită Rusiei la Sovasto- 
pole câtă valoreză — precum și în faţa milionu- 
lui de baionete promise de principele Bismarck 
în discursului -săă solemnă rostitii în Parlamentii 
în 1888. | : | 

Cât despre statele Balcanice, ele ar urma. exem-: 
plulă Italiei, iar Rusia, sar înşela amară daca ar 
coinpta pe agitațiunile panslatiste din Bulgaria, ŞI. 
pe influențele feminine din Serbia pentru .a se în- 
lesni oștiriloră ruseşti: pătrunderea, în Carpaţi și - 
în Balcani. România nu se fortifică şi nu sacri- 
fică aurulă şi sângele. fiiloră ei ca să : deschidă 
calea Cotropitoriloră.” Fii lui 'Traian. nu se vorii 
face. instrumentele şi pahonţii Muscaliloriă.; iar Bul-- 
garii, Serbii, Grecii, Albanezii şi Macedonenii, ţină
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la, naționalitatea lori şi respingă ideea panslaeis-: - 
întului muscălescii. E 

Se -ştie că există şi în Italia sentimentaliști cari: 
înclină spre republicanisnulă francesă.- Sai scrisă.- 

articole; sati ţinutii şi întruniri publice în acestă 
ssensii ; dar marea majoritate a Italiei cu guver- 

nulă. AL S. Regelui în frunte a preponderatiă şi 
a redusii la weputini pe adversarii i futreitet Ali 

anțe, - 

Vizita din unnă a primului. Ministru Crispi la 

Palermo, a fostă -ună -nuoi triumfă al politicei 

guvernului în rapârtele sale internaţionale. Chiar 

în vara. anului acesta, 1889, organe importante 

ca Gazatta: del popolo, Opinione, Riforma, Il Pungolo 
de Napoli, PItalie şi altele ati demonstratii radi-- 

caliloriă şi iredentistilori cari "se, uită, spre 'Priesti 

Și 'Trentin, că Italia a câştigati Venezia, şi Roma 

în urma, alianţei sale cu Prusia (1866), fără să fi 
dată o compensație de 60 mili6ne franci şi două 

provincii ca. Nizza şi Savoia. i 
Italianii at înţelesă bine că Prusia a deveniti 

marea Germanie şi că. Germania este astădi: 

aliata nabwală a Austro-Ungariei ; că priu urmare 

ar fi absurdă a-se gândi să revendice unt milion. 

de Italiani din “Prentin, când are să.apere nişte 

interese multi mai mari în Mediterana şi să ţie 

în respecti republicanismulă şi Papismuli câri sapă 

mereti Regatul şi unitatea Italiei : opera naţională 
şi gloricsă al lui Victor Emanuel, Cavur și Gari-.. 

baldi.. |
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„Sa discutată în presa, italiană şi ipoteza, când - 
Italia monarhistă sar alia cu Franţa republicană, 

Ce sar întîmpla ?. Pe de o parte în întru repu- 

Vlicanismulii radicală -şi papismulă anti-naţionalii ar 

săpa şi ar dărîma, edificiulă unității Italiei; iar pe. 

de altă parte, în afară, s'ar produce o reacțiune. 

şi o nucă grupare a stateloră mari în paguba 

ștatelori mici, sarit reînființa Întreita Alianță. 
i Nordului. Germania, ca să ţie peptă Franţei. 

aliată, cu Italia, ar face concesiuni Rusiei, midlocind 

0 împăciuire a acestei puteri cu Austria. Dar o 

asemenea împăciuire a Rusiei cotropitâre sari 

face pe spinarea Româniloră, Bulgariloră, S&rbi- 

loră' şi a tutuloră popârelorii Balcanice. Pâte că 
atunci sar pune în aplicare proiectul unorii par- 
tizani ai împărțelei peninsulei Dalcanilorii şi al sco- 
Dorîrei paralelă a Ruşiloră și Austriacilorii spre 
Constantinopole şi Salonicăt. | 
„Să, ne. ferescă . Dumnezeii de.o asemenea - în păcă- 

ciune a celorii mari pe. socotela celoră mici ? ! 
„Ce .ar putea face atunci Franța — chiar aliată 
cu Italia, — pentru salvarea României şi a sta- 
teloră Balcanice, contra; celori trei mari Puteri 
aliate : Rusia, Germania şi Austro-Ungari a? Franța 
nu ar mai fi în stare: să se mai gândâscă nici. 
Ja, Alsacia, şi Lorena, ne cum să mai vie în aju- 
torulă României şi al celorii I'alte popore Balca- 
nice. 

„ Ecă pentru ce Românii ai i apreciati forte mulit 
serviciile ce a adusii Italia cqusei naționalitățilori,
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pci Și equilibrului, intrândă în Alianţa Aitstro- 
Germană şi mergând de acordă şi cu Englitera 
în politica, europână şi orientală. 

Vizita, Impăratului Wilhelm IL ală Germaniei 
la Roma, și visita Regelui Humbert ală Italică 1 
Berlin, a contribuiti să asigure lumea. despe 
trăinicia Întreiteă Alianțe și durata păcii europene. 

Se înţelege că aceste vizite și manifestări stră- 
lucite, cari atestă legătura politică şi amicală 
dintre Germania şi Italia, nu aă fostii bine v&- 
dute de Franţa și Rusia, 

"Rușii, cari amenință mere Orientulă Europei, 
fâră să se pâtă mișca, nu v&dă cu plăcere fntă- 
virea alianței de pace și equilibru a Puterilorii ii cen- 
trale, 

Astiă-felă diarulă rusii Yiedemoste = esprimândiă 

simţimântele Ruşilori —dicea la 22 Maiii 89: că 
vesultatulă principali ali întrevederii de. la Berlin 

ca fi apropierea. Franţei de Rusia“. . 

Noi ânsă, ca Români, ne-amă bucurată « şi ne 
bucurămiă. de întărirea Alianței  Austro-Germano- 

Haliane, ajutată de Englitera, căci în timpă 'de 

"dece ani ea,.a dati probe de simpatii sincere pentru 
statele Balcano-Dunăvene și a menţinută pacea şi [- 
quilibru în Orientultie Europei. 

Discursulii pinipolul Bismarek din 1$$8.. 
Am reprodusă teztulă tractatului de Alianţă Austro-- 

Germană din 1879 care a servită de basă la în- . 
heerea Întreiteă :Aliauţe (1883). Am cercdtatiă şi
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constatată care este interesul generală şi spe- 

cială alu: Austro-Ungariei, Germaniei şi Italici” ca, 

să întărâscă acestă - Alianţă, fată cu' pregătirile 
de răsboiă ale  Moscoviţilorii panslarişti: de la 
Răsărită şi ale Francosilori vevanșiști de la 
Apusi. : 

Să reamintinită și să reproducem câte-va pa- 
sage din discursului rămas celebru, prin care prin- 

“-cipele Bismarck" a comentati 6re-cumă . -Şi a con- 
firmată acelă tractati inter naționali în 1888. 

Pe cândă în primăvâra anului 1888 se grămă- 
dea oștirile Rusici spre hotarele germane, aux- 

-triace şi române, şi făcea petotă lumea, Să crâgă 
într'ună resbelă apropiati, de odată : sa - audită 
glasulă geniului de la, Varzin care a liniștit Eu- 
„xopa şi a asigurat'o, că chiară când ară isbucni 
acelu. resbelă provocată de la Apusiă şi de la 

" Răsărită, Întreita Alianţă axe miliâne de baionete 
spre a face să: se respecte tractatele şi equilibrulii 

" europenii. . : 

- Deşi sunt aprâpe doi ani de atunci,: impre- 
 siunea acelui discursă istorică se resimte încă 
“şi intereseză actualitatea ca, şi cumă ari fi fosti 
“rostită ieri. 

Acelii discursă, = care nu-şi găseşte semănt în 
istoria modernă, de câtă în unele discursuri so- 
lemne ale Împăratului Napoleon NI —.a întărită 

- încrederea, lumii. în tractatulă Întreitey Alianțe şi 
„în menţinerea, păcii şi -a eguilibruluă europeni. -. 

Cuvintele principelui de Bismarck şi : sporulă
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forțelor militare, votati. de Parlamentul . ger- 

mană, ai făcută să se mai domolscă svârcolirile 

resboinice ale celori ce amenințaii cu «licența 
"Franco-rusă. : 

Doctoria a fosti bună şi a profitat. multi 

păcii europene şi. în deosebi fărilorii Dunărene cari 

crai amenințate de teatrul resbelului, austro- 

rusesci. | | 

- Prircipele. Bismarck a spusă atunci francă ce: 

lori ce a urechi să audă că: 

„Cea mai probabilă și apropiată criză va fi aceea 

„& Orientului “ 

ŞI cu acâstă ocaziune marele . cancelară a fă- 

cută apelă la; Puterile maritime (Englitera, Italia 

etc.) ca să'ş' iahotăririte lori, ca. unele 'ce- suntil 
mai directii interesate în Mediterana şi Levantii. 

In acesti discursă celebru Principele Bismarck 

-a 'destăinuitii şi declarată că pentru ocuparea 

- Bosnieă şi Herţegovineă a existati o înțelegere prea- 

labilă directii între Rusia și Austro-Ungaria âncă 

„din anulu 1877 şi că prin urmare n'aii dreptulă - 

„cei. din: Petersburg să „se plângă contra celori 

- din Viena, şi Berlin, după ce acea, înroială austro- 

rusescă a fostii sub-serisă de representanţii Rusici 

şi con ee a de. Europa prin. tractatulii din Be=- 

lin (1878 , 

Cincipute Bismarck a spusă că  pretenţiunile 

și: nemulțumirile . Rusiei . contra, tractatului din 

Berlin au silită. pe Germania. să închee cu Aus- 

“+ro-Ungatia - şi Italia, tractatulii Întreitel Alianțe din
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1885, traciată reînoitii . în 1887,. încă pentru 
5 ani. 

Asupra necesităţii şi trăiniciei acestui tractatii, 

inarele Cancelariă a disă în „discursului săi “din 
1888: | 

„Dacă -nu Vamiă fi încheiată ari trebui să-lii. în- 

„chetăm astădi. ELă are caractorulii unui tratati 
„internaționalii şi e espresiunea 'comuniunei 
„ intereselorii reciproce (Bravo). Suntă tratate 
» la cari nici o putere mare nu pote să ţie pen- 
, tru vecie firă ca să nu vie în contradicere cu 
„poporul săi. Despre tratatele de faţă nu pu- 
„temă dice totii ast-felă, fiind- -că nu e vorba nu- 
„mai de tratatulă cu. Austria 'ci 'și de alte . tratate. 

pp Sa: a anqgiamente pe cari le aremii și cu alte „state 
i (sensaţie) Şi în speciali cu Italia şi care suntă 
» espresiunea stăruinţelorii, comune pentru evitarea 
„ bericoleloriă: Italia şi noi, după ce ne-ami lup- 

„tată cu Austria, 'avemă. dreptulă să : ne.consc-.. 
» lidămă. Acum stăruințele n6stre suntă commune 
„cu ale Austriei pentru menţinerea păci. Avemă 

= încredere mutuală “că tractatele vor fi respec- . 
„tate şi de Gre-ce nici unulă nu atârnă de celă- 

n iei alti mai multă de câtu reclamă, interesele sale, 
coste tratate vorii fi trainice, 
„—— Ca să risipâscă multe bănueli asupra, siuee- 

rității alianţei. dintre Germania, și Austria, prin- 
cipele Bismarck a adăogatii cu o francheță şi unii 
naturali caracteristici : 

» Dacă ami şterge de pe hartă pe Austria, amii
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„ rimânca isolaţi între Francia și Rusia, cele maă mart 
pp state militare din Europa. Graţie coimunitiiţei de 
„ interese not aeemii duok amici decotaţi (Austria, și 
„Italia) nu din drag goste:ci din interesulii ce „ni-i, 
impune păstrarea equilibr ului europenii. De aceea, 

n credu că d-vostră veţi aproba, politica împeratu- 
„luă care a incheiati tractatulit- în- cestiune.: 

* — Ca să justifice Întreita Alianță și înarmările 
Germaniei, marele Cancelari a dist : 

„Noi avemi trei fronturi de atacii, pe cândă Fran- - 
„cia și Rusia n'ai de câtii numai câte unul, 

- Noi suntemă unei coalițiuni mai multă espuşi 

„ de câti ori-care alti poporă. D-deă ne-a pusă * 
» într'o posiţiune în care suntemi împiedicaţi prin 
- vecini de a ne lenevi şi trândăvi. Elă ne- a pusi 

„în față pe Francezi, celi mai r&sboinicii şi celt 
„nai „neastâmpăratii popor, iar în Rusia: încli- 

„» hările spre răsboii suntă cu multi maă mari cr 
>» mai de multi 

— Apoi mai 1 vale Geniulă păcii armate a 
adăogati : - 

„Dacă vomi fi atacați din două părti; putemii. 
„pune la fie-care din graniţa nâstră câte uni. mă- 

„ lionit de soldați, mai răniânendu-ne și 0 reservă. 

„de o jumttate sai unii milionti întregii.“ 

Și în fine a conchisă astii-felă : 
„ Mi-aşă permite să adresesii o rugare străină- 

- taţii ca să lase le 0 “parte amenințăr ile ; 3 căci și 

> așa n i folosescii la nimicit. 

„Nu ne tememi de resultatulii: unui răsboiti. 

14
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N Credemit cu tărie în victon ia mostră: și în Cusa, 

„ nostră dreptă. Focul trebue să fie. pusă - de cine- 

ca, nol nu-l punemă,. Nici puterea n6stră, nici 

„aliaţii noştri.nu -ne- voră putea. împiedica ca să 

„ Stăruimă pentru menţinerea .păcei “. .. 

_— Ce învățăminte putemii trage noi Româhii 
“din cuvintele Geniului. de la -Varzin .care ţine 
firulii. politicei .curopene în mâna. -sa- de feri? 

Primul învățământ este ca. să ne facemii 
ochii patru: faţă cu streinii, să veghemi şi să ue 

armămă mereit ca .să fimă gata .de « ne -apăru 
neutralitatea teritoriului şi independința. 

- Să comptămii: pe noi înşine şi să fimă harnici 

și gata de luptă, căci numai. cei harnici. suntă 
respectaţi atât în timpă de r&sboiă câtă şi. în 

timpu de pace, atâtă ca, învingători cât şi ca 
învinşi,. 

Dacă, pentru. Germanii. cei A puternici şi totă a 
găsit de cuviinţă, principele. Bismarck să. qică 
că nu trebue să se lenevâscă,. ci să se armeze 
mere, ce trebue să recomandăm noi Româ- 

„niloră, cari .suntii espuși. invasiunilori de la 
„Miaqă-Nâpte, prin chiară posiţiunea, loră . gco- 
grafică? , 
A duoilea, învăţămontiă din cuvintele — une-ori. 

clare, alte-ori sibiline —.ale marelui. Cancelară, 
eşte că trebue să ne îngrijimă. Şi: de «alianțe. iar 

alianțele trebue basate nu pe sentimentalismi — 
care adesea ori rătăceşte — ci pe interesele poli- 
fice- și naționale.
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" „Daca, state puternice .ca Germania, Austro-Un- 
garia, și Italia. și totii a -trebuinţă să se aliese 
și să se ajute'la nevoe, ce trebue să dicemă de 
România; și de statele Balcanice, cari: sunt puse 

în drumulii invasiuniloră ? 

De aceea este o datorie pentru ori-care guvernă 

să se gândâscă, din vreme,. să cumpănâscă inte- 

resele nâstre .şi ale vecinilor şi să prepare t&- 
remuli unorii alianţe cu acele state cari aii în 

- Zerese comune de apărată alături cu.noi. | 
Vomă vedea-mai la; vale,—deși sa putută deja 

lesne înţelege: — cari sunt acele state . cu cări 

“avemu interese comune. de:apărată, în casă de ună 
resbelă orientală,: şi cari - sunt acele contra că- 

Tora vomu fi siliţi oventaliă să ne apărămii. 

“POLITICA. ROMANIEI 

 XEUTRALITATE, ARICARE, ALIANȚE 
  

. NEUTRALITATEA : Pi 

In cursulă acestui studii de istorie politică .con- 
timporană am atinsă deja în diferite ocasiuni po- 

litica naţională care se impune României prin . îs- 
"torie, posițiunea “geografică, cavucteruli vaționulă şi 
tractatele internaţionale “şi” am: definită : missiunec 

- acestei Sentinele latine de la guirele Dunării. 
„„ Buntemil stată independenti recunoscută de Eu- 
ropa întregă; prin urmare suntemii responsabili
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de: faptele n6stre şi datori a ne îndeplini cti dem- 
nitate şi bărbăție misiunea pe-care ne-a încredin- 
țat'o istoria, tradiţiunile - strămoşilori noştri şi 

tractatele din -Paris- (1856) şi din -Berlin (1878), 
Ca să înțelegem . bine politica - Românier, am 

spusă că trebue. să înțelegemii politica şi. interesele 

veciniloră noștri şi: să pătrundemii bine scopurile 

ce urmăreşte fie-care Putere. Numai astă-felă vomă 

pricepe de unde ne pâte. veni. primejdia, cea mai 
mare şi de unde midloculă de scăpare. . 

"Am spusti că dupe resbelulă din. 1877 şi trac- 
tatuli din . Berlin, Rusia. n'a r&mastă mulțumită 

cu resultatele obţinute şi 'fol6sele morale -și -ma- 

teriale ce atrasă din' acea. campanie. . 
- De” aceea,. âncă. de la 1879, -Rusia.-a manifes- 

tată mari nemulțumiri şi a începutii pregătirile 
pentru “ună nuoi resbeli în Orientă, în aliaiaţă 
de astă-dată cu: Franţa: rezanșistă. - In- faţa, aces- 

"tori - amenințări sa, ridicati 0 contra putere în 
Europa. (1879) Alianţa Austro- Germană, care la, 1883 
a deveniti Întreita „Alianță Austro-Germană- Italiană 
şi a menţinută pacea şi ecuilibru până în diua. 
de astădi. a i 

De. dece ani Întreita Alianţă _Austro-Germană- 
Jtatiană face sacrificii pentru menţinerea păcii :eu- 
ropene. De dece:ani Românii şi cele-l-alte popdre 

„balcanice se armâză; în linişte și..se gătescă pen- 
tru -apărarea “naţionalităţi şi independenței loră. Pu-. 
țină a lipsită în primăvera anului 1888 ca vul-
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canulă: pe. care -stă pacea. Europei s să facă: o es- 
plosiune îngrozitâre !... a 

. Inţelepciunea, și. mâna de feră a principelui 

Bismarck a înlăturatii pericolul; iar Româniloră 

și popsrelorii Balcanice le-a.,datii ună avertis- 

mentii spuindu-le. în discursulii: ssă din 1888 .că.: 
>» Cea mai probabilă - şi apropiată e va fi aceea 

«a Orientului,“ - 

-Deci politica nâstră * naţională ne impune să, 

nu ne lenevimi, ci: pe de o parte săne armămă 
şi să ne fortificămă, iară pe de alta, să; ne lumi- 

nămiă ca, să vedemii bine: pericolul care ne ame- 
nință și mijlăcele- de: apărare. Este bine.să ne în- 

țelegemiă din vreme pentru ca.nu . prin „-surprin- 

dere,- din confusiunca.-ideiloră din: întru :să profite 

duşmanii din afară. " 
Să nu ni se zică: Suntemni neutri si putemă 
dormi liniștiți !... căci de no va fura, somnulii aeu- 
tralității şi de ne vomă perde timpulă în certuri 

bizantine, atunci chiarii ideea “neutralității ară de- 

veni O cursă pericul6să, - Prin neutralitate: nu se 
întelege paralisie şi -isolare complectă, 'ci înelop- 

ciune și armare pentru apărare. a. 
A fostă unii -timpă de eclipsă, acea epocă. fa- 

naniotă când Românii uitase. vitejia strămoşescă, 

Slăbiţă de intrigile din întru şi de-umilinţele din 
afară, ei începuse a; crede .cuvântulă ce li, se re- 

peta de susă : -,, că sorta, 'acestel. ţeri este-de a, 

„fi. în veci. smerită,& ! : 
„Din norocire Românii nu mai suntii astadi unii
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popolăi desarinati și: uitati de Europa civilisată 
pe țărmurile pustiite de invasii ale Dunării. Spi- 
ritulă de libertate şi naţionalităte şi-a “luată a-. 
vântulă âncă-de la; 1821 şi 48, iar tradiţiunile 
vitejiei loră secolare ai reînviată la Plevna și ai 
pusi pe fruntea Suiveranului lori Cordna de Ojelu. 

O transformare însemnată, pe calea, progresului 
şi a emancipării, s'a efectuată, nai alesi în urma 
tractatelorii din Paris (1856) şi din Berlin (1878) 
şi acesta nu numai în Principatele Române, dar 
şi în țările Balcanice. *! e 

Cestiunea Orientului ânsă este âncă pendinte, 
Pottele cotropitâre ale: Rusiei stat ameninţătore 
ca, sabia, lui Damocles' asupra, capului României 
şi alu Peninsulei Balcanice. Am dovedită cu is: 
toria în mână şi cu faptele recente că Rusia, lu- 
creză cu intriga, cu ruble şi : eu răsedlele în timpii 
de pace, ca să înlesnâscă terenulii resbelului 'care - 
să transforme periinsula: Balcano-Dunărână în o 
mare provincie rusescă ? - “ : - 

Dar astădi nu mâi e permisă popreloră Bal- 
cano-Dunărene să aşteşte mântuirea totă de la: 
streini” și numai de la streini; căci Puterile mari 
le voriă dice: ;, ajutați-vă, să vă-ajutii. | ” 

„ — Cu deosebire noi Românii, suntemii meniți 
prin trecutulă' şi posiţiunea, 'n6stră, "geografică, 
ca fruntași ai popsrelorii Balcanice, să: ară: 

- tămă şi: acestora, calea: adevăratei politice “şi - să 
dămă alarma, când primejdia, comună ne -va a- 
meninţa. E N a E E
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Negreşită că, în: timpi de pace. politica Româ, . 
niei nu pâte fi de câti.o politică de neutralitate 
de equilibru şi egală deferenţă, către tote Pute- 
rile. Neutralitatea care a, fostă: admisă de.tote par:. 

tidele nâstre, este o idee pe care o pote aplica 

lesne. ori care guvernii în timpi de pace. N 

Dar în timpă de. resbelă. ce va,, deveni acea 

neutralitate 2. 

Ce se va întempla când. va, ishucni unii vesbelăt 
între Rusia şi Austro-Ungaria, ? 

Respecta-vorii aceşti Puternici. vecini nentr ali- 

tatea .n6stră ? Ocoli-voriă ei teritoriulă nostru neu- 

tru, sai ne vorii cere. libera trecere a oştiriloriă 

lori şi prin urmare strămutarea teatrului de res-. 

belit pe pământulii României ? 2. 

Ecă întrebări cari s'a pusă şi sai discutati 

"în presă şi în Parlamentulu nostru âncă de pe 

la .1883 'şi:mai-cu deosebire. de “la Martie 1838 

încâci. Asupra acestui puncti esenţială trebue să 

vorbim mai multi. = : 

Am spusii cu isioria în mână că politica Ro- 

mâniei a fostii totă-deuna defensiră iar nu, ofen; 

sită ; că şi astădi noi ne armămi și ne fortificămiă 

pentru apărarea neut alităţiă . ter itoriiilu şi a, înde- . 

pendenței ndstre. a | 
Cine va riola acesti ter itoriii „neutru, acela, ta fi 

dușmanulă nostru... ae air 

Să. ne înțelegemi. bine. asupra, „euventului de, 

meatralitate. .... . . 

A fi neutru nu va să zică a sta cu mânele în
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senă, când o.putere, streină: ară. călca. hotarele 
şi ari voi.să trecă prin Țeră ca prin: unii sată 
fără câni! Dreptulii. de legitimă. upărare, strera- 
nitatea națională și tractatele obligă -pe ori :care 
sStatit neutru să-și apere neutralitatea și independența, . 

cându vecinii cari se r&sboescii între denşii nu 
vorii să o respecteze. . 

Acesta e cu atâtă mai adevăratii pentru - noi 

Care. nu avemu - 0 . neutralitate recunoscută Și a- 
rantată de Puterile. Europei, ca Belgia şi Elveţia, 
De-şi guvernele. nâstre ai cerut acâstă garanţie 
în. diferite ocasiuni solemne (1876. şi 1878), dar 
Puterile. Europene ne-aă refusatto! .. ,, 
Pote că ele aă socotiti de prisosti o asemenea 

garanție platonică și nai vrută să ne adârmă -cu 
acesti afionă, ci ne-ai dată. să -înţelegemiu.. că 
trebue să ne armămi bine. ca să ne putem a- 
păra în viitârele complicaţiuni. Câtă despre aliați, 
se vori găsi Puteri mari care să ne vie în aju- 

„torii, fiindu gurele Dunării, Balcanii şi Bostorulă 
de -interesă europenii. : 
„Dovadă. că neutralitatea, în timpulti de roshelă 

între. vecini, .e mai. multi .o consolație. amăritore, 
este armarea continuă şi fortificarea Belgiei şi 
F, Iveţiei. .. 
„. Aceste state suntii declarate neutre. ŞI neutra- 
litatea lori este garantată de Puteri. prin tractate, - 
Cu tâte acestea. aceste jări se armeză şi. se for- 
tifică merci. 

-Pentru ce? ..
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Pentru că nu -suntiă. sigure dacă oștirile ger- 
„mane şi francese voră respecta teritoriulă loră 
„neutru sai voră face mișcările. loră strategice pe 

acelii teritorii. 

"Ecă ce se seria: din Braxelii către 'Covesp- de 
i Est -din Iulie: 1889 în privința neuti alițăţii bel- 
giane: - 

„BB multă timp de când nimeni nu mai crede 

„la noi în eficacitatea tractateloră internaţionale | 
:„ cari ne garanteză independința şi neutralitatea 
n6stră. i aaa 

.„ Regele Leopold II, în marele discursă pe care 

„la pronunţatii la-Bruges îni 15: Augustii - 1877, 
a exprimată. couvingerea că: Belgia: nu pâte 

„compta, în casti de resbelă, de câtă Pe br apr iele - 

» sale mijldee de apărare. | 

=. : „ Construcţiunea forturilor Meusci este 
împinsă cu activitate. şi-va îi negreşitii - tormi- 

„nată în. câți-va ani. » -. i i 

Chiar în -Augustă 1889, cu ocasiunca 'unti ser- 
bări naţionale în Elveţia, unulă: din conducătorii 
politici at acestei ţări neutre; Colonelulă Frey, s'a 

exprimată despre neutralitate în: termenii - ur- 

mători: a a 

„Eă credă, de altmintrelea, că trebue să, ne în 
“3, orijimă astădi mai: multă ca ori când ca iarbu 

;, n6stră de-puşcă să fie uscată. Nimenin'a voită 

„să credă, dar-a irebuitu să facemu experienţă, 
„că nu este nimica neutralitatea nostră, că “nu 

„valoreză de faptă ceva de câtă: numai intru
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„ câtă vornti avea baionete şi tunuri, că tracta- 

„tele înscrise -nu:potă să ne protegă şi 'că, în . 

„cele din urmă, trebuie să ne - întemeiămi toti - 

x pe noi, şi numai pe noi.“ - 

— Când dar Belgia şi Elveţia, neutre şi garau- 
tate prin tractate şi toti nu mat crede în respec- 

tarea, neutralităţiă - de. către vecini, ce trebue să 

credemă noi: care suntemă puşi în drumulă inva- 

siuniloră dela Miază:N6pte ! : - 

Ca să - pricepemii mui. bine ce. s'a înțelesti « ȘI 

ce.se înțelege prin politica de neutralitate a Româ- 
niei, să recapitulămii aci cele ce sai dist şi sai 
scris în. acestă privinţă în. aceşti din urmă dece 
ani de. către -bărbaţii noştri. de stată și politicii 
eminenţi ai ţării: » .- -: 

“Im 1878; pe când.Rusia,. se arăta deja, nemul: 
tumită. de tractatulă din Berlin, şi-pe când -se . 
întempinaă dificultăți cu aplicarea unoră dis- 
posiţiuni din acelă tractatii, — -iar la, ameninţă- 
rile Rusiei respundea- alianța Austro- Germană, —: 
România, -se găsea într'o posiţiune prea dificile. 
Ea avea; să.ţie. peptii. nu numai în cestiunea Orrei- 
loră, adusă -de' Wadington în Congresiă, dar şi în 
cestiunea răpivei Bassarabia şi a amenințărilor 

“ "Țarului. cu desavinarea ! ! DIE 
În. faţa unorti complicaţiuni. ŞI pericole imi- 

nente, ilustrultă şi regretatulă Vasile Boerescu, 
luă portofoliulii ministerului. de Lsterne.. Prin -stă- 
ruința sa, inteligentă şi -patriorică pe. lângă Cabi- 
„netele Europei, elă-izbuti să -aplanese acele . difi- .
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-cultăţi ce nășteau din: aplicarea, unorii disposiţii 
ale, tractatului din. Berlin şi să facă a, se: dosloga, 

problemele. cele mai grele în interesul Ţării.: 

Discutându atunci în Parlamentă asupra Doli- 
„ticei esterne a - României independente,. . Minis- 

“tru. V. Boerescu. dise: . . : i. 
„ Politica, nâstră este politica veche națională, care . 

„nu este nici politica rusă, -nici politicu-de 
';; sentimente, nici de absorbire. înti?o putere 

 Gre-eare: este o politică de cenilibru, 0 po- 

» litică de interesti.*€ a. -. ii 

„Invăţămentulii -ce putemii. trage: astădl. din a- 

ceste cuvinţe: memorabile. este că politica 'ro- - 

mânescă nu se pote învoi- cu politica rusescă. 

Că nu trebue. să ne închinămi nici unei-Pu- 

_teri-streine, ori-câtă -de simpatică ne-ar fi; căci 
'sentimentalismulă de multe ori- rătăceşte pe 6menii. 

politici şi pe pop6re. o 

Că trebue :să  observâmi: mentralitatea fată cu 

Puterile şi să-atragemii simpatiile și. încredeica. 

“Europei; întruni cuvântul : pa a 

Că înteresulii naționalii şi upărareu  indepen- - 

denții trebue să. fie norma conduitei nostre . 

politice. Aa E . - 

Câti despre casulă unui resbelă în Orientulă 

Europei: şi de violarea, neutralității n6stre de către - 

vecini, se: înțelege că guvernul M: S.. Regelui va 

îngriji ca, să “asigure - "Ţării :alianțele. aceloră -state: 

cari.ati interese identice cu noi, spre: a'ne apăra: 
împreună contra: inamiculului comuni.
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"Discuţiunea asupru politice: nostre din afară, a- 
supra neutralității, apărării şi alianțeloră viitâre sa 
începutii .de la 1879 şi sa urmată în modi inai 
„accentuati în 1883, 87, 88 şi 89, atâtă în presa 
„câtă şi în Parlamentulii nostru. 

Am spusă că guvernulă din Petersburg, - re- 
mâindă nemulțaunită pe tractatulă din Berlin, s'a 

încercată să impue zufluenţe: vusescă la noi în 

țeră şi să rusifice Bulgaria, prin: corupțiune şi rio- 
dinţă. lu urma conduitei căzăcești a agenţilorii Ru- 
sici fața cu poporele Balcanice şi în vederea nuoi- 
„oră pericole. de -resbeli în: Orientii, cra naturală 
ca- bărbaţii politici ai Românici să nu stea indi- 
ferenţi, ci să scrie şi să vorbâscă spre luminarea 
publicului Și înlăturarea .curselori. Rusiei. - » 
Saă găsită însă la, noi âncă, de la 1879 unele 

rocă discordante' cari să îucerce a propaga, — fără 
nici ună succesii — întrecerea -R omânilorii către 
pracoslacniculă protectorati ruseseii ! . ; De şi opera 
generaţiunei bătrâne de la 1848, 1857 și 1806, 
care a desrădăcinată din“ ţeră acel -per icolosii pro- 
fectorală, era, âncă în picidre, şi deși sângele vi- 
tejiloră noştri de la Plevna, protesta; âncă; caldă 
contra pracoslarnicei răpiri. a Bassarahiei, totă 
sai mai găsită 4 partisani ai alianţei cu sfânta hu- 
sia a 

În vremea aceea, principele Grigore M. Sturdza 
a.rostită de. la tribuna Senatului 41879) unii dis- 
cursă importantă - prin care recomanda: Români-
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loră apropierea de . Rusia, şi. "de. protectoratul 

“celui abolită de naţiune și de tractate..-.- 

Ideile D-lui Senatoră Gr. M. Sturză, ai fostii: 

combătute pe. “atunci: în colânele organului -ofi- 
_ciosi al partidului şi guvernului. liborală :Romd-. 

mud, . 

“Acelă diari autorisată a opusti la” teoria- poli- 

tică a D-lui Gr. M. Sturza cuvintele prin 'care: 

ministrulă -de  esterne, V. .Boerescu, a: definită - 
poltica “nostră românescă, cuvinte. pe. care Te-am : 

reprodusă şi comentată mai susă:: iai 

Ecă ce mai respundea, Românul de: la -18 De- 
cembre 1879 celoră -ce, a doa di dupe răpirea 

Bassarabiei, ne mai vorbiaii de - recitnoștința ce da - 

torimă sfintei Rusii- şi de. fol6sele. ce: am. trasă, . 

noi Românii din campaniile ruso-turcești, fol6se 

pe. care le-ami plătiti şi resplătită - cu prisosă.- 

„Nu trebue. însă. să. nitămă, — dicea D:C. A, 

„ Rosetti — că chiar în acea - epocă (1830—34) Eu- 

>» litera şi Austria zii cerutii- retragerea oşti- 

 Ioriă ruseset din AGA e 
„ Nu- putemi asemenea şi nu trebuie să ul- 

„tâmiă “că; gucernuli; Rusiei: -a voii în urmă; prin 

„'renaunitulă avticolă din- Regulamentul organică, să 

„„ ne supună subt directa -sa suveranitate. 

„ Câmpineni, Văcăresci, Cantacozinesci, Rosse- 

„tesci, ete. etc;, ai protestati atunci. . 
„Nu putemă, chiar decami voi, să ascundem: 

“ 

„deplină. 
faptele de Ia 1848, căci. Rusia. le cunosce pe:.



Doo . . ROMANIA, RUSIA | 

- Ea știe că națiunea a, fosti - silită : să facă o: 
„ revoluţiuine: pentru ca să scape de supt domnia al- 
„Solută “a consulilovi:  - - E 
x La 1948 Rusia a ocupată Principatele. 
„„ Tratândă-:apoi: cu “Turcia, ne-a:  împutsăă Steebut- 

„tul de la Balta-Liman, - - . 
-;, Nu” putem ascunde că noi ami -protestatii. la 
> țăte naţiunile, că ami. arătată că faptulă erau o 
» grea lotire « autonomiei nostre şi Statutul. acela - 
„Ani mare re pentru târă. 

„La 1853, dechiarândii resbelă Turciei, Dnoia 
„ d ocupatii Principatele ca amanetii. : 
„Cum putemiă ascunde .că noi: ami protestată 
„la tote: puterile contra, acelui faptu ? 
„La 1877, Rusia a intrată în. România, ânsă 

e ca amică, şi în temeiul: unei coniențiatuă >. făcută 
cu Statală română, | 3 

„Amă dată dovedi prin: tanto şi sacrificii. că 
„ştim să fimă- recunoscători, . 
pAmă combătut alăturea, cu. armaţa ei pen- 

„ tru emanciparea, creştiniloră. din Orient. 
„Ami “ridicati prestigiul nostru militară ală- 

murea: cu armata rusâscă, și prin vitejia și 
33 sângele nostru ne-amii dobândită ne: atirnarca 
» țărei nâstre. 

- „ Putemii ânsă nega, durerea ce a simțit: în- 
„ trega, naţiune, română, când independinte - “prin 
„sângele oi, fu respinsă, de a lua, parte: la preli- 
> Minările păcii? .--. a ma 

„ Putemă nega că inima, națiunei a sângerati
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a când, în: urma . faptelorii ei pe câmpul: de o- 

„ore, su ruptă articolulii 2 din conzențiunea de lu - 

„4 Aprilie; prin tractatulă de la “Sau-Stefano, şi 

„ni sa reluată partea. din Bâssaradia ce ni sa 

„fostă redat prin tractatuli .de la Paris? 

_ „Şi. dacă amii nega, ce ar qice de noi lumea 

„tâtă, care cunâşte unanimele protestări ale na- 

„țiunei adresate guvernului rusescă nai ântâiă 

„Şi-apoi congresului de la Berlin ?*“ 

- — Pe acesti tărâmă s'a, discutati atunci nai 

multi timpă, prin. publicitatea n6stră şi sa do-. 

veditii: cu istoria, şi cu faptele din dilele. nâstre, 

cine asi fostă -îngraţi şi cine aii violată conreuțiu- - 

mile. şi ne-a răpită — drepti. recunoştintă — pă-. 

- mentulăă: nostril. strămoșescă, nu numai la 1819, dar 

şi la 1878 dupe căderea Plevnci!. De. unde Te- 

_sultă: că. ar fi o orbire culpabilă de a mai cădea 

în cursele promisiunilor unei puteri cotropitâre 

ca husia?! .. . 

"Ce-sa “întâmplat maj în urmă? | 

Înteţindu-se amenințările Rusiei. cu reshelulii și 

cu alianta franco-rusă, principele Bismarck, de 

„acordă cu curtea din Viena, puse fr6ă ambiţiu- 

nilorii. ruseşti și impuse: şi mai tare „menţinerea 

păcii -prin. atragerea. Italiei în atianța . austro-yer- 

nană (1883).. Atunci sa încheiată tractatulii În- 

treitei Aliante care a sar antatii pacea și ecui- 

Jibrulii Europei până astădi. 

„Mare mișcare s'a produsi pe vremea accea în
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humea politică şi financiară. Fie-care omti politică, 

fie-care Românii își punea întrebarea :: fi-va pace 

sati -resbelii ? și în casă de resbelă spre cine tre- 
bue să încline România, ca să-şi garanteze mai 

bine iudependenţa și interesele naţionale ?. Spre 
fusia belicosă și cotropitore sati spre Întreita Ali- 

canță care coește pacea, eqpuilibrulă și întărirea state-- 

lori Balcanice. 

?omânulii oficiosii de la 28 Septembre 1883, pu- 

nea cu o legitimă îngrijire. următârele întrebări: 

„Pace saă resbeli ? Neutralitate sai alianță? 
„Neutralitatea n6stră fi-va respectată ? 

„ Fiindă necoe de alianță cu cine s'o facemă 
Acestea sunt cestiunile. cari ocupă şi. preo- 

„ cupă pe t6tă lumea şi mai cu s6mă pe noi. 
— Pentru a şti mai bine cum să se orienteze - 

şi care trebue să fie conduita politică a: Româ- 
nici faţă cu pericolulă unui veselă or ientaliă, -pri- 
multi Ministru de atunsi, I6n Brătianu, sa dus 
la Viena, la Berlin și Gastein unde a. convorbitii 
cu marii Cancelari, comitele Kalnoky şi principele 
Bismark, . 
„Ce a resultatu din acele convorbiri? : 
“A resultată, dupe cum a. declarată însuși D. 

I6n Brătianu în Parlamentă, că şi la Viena şi la 
Berlin i sa vorbită de pace; iar pentru, viitorul 
Ţării, primul nostru Ministru a înţelesă că tre- 
bue să ne armămii bine şi să ne apărăm cu 
curagiă.
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"Bes co citimă în Jomânuli de la IA Septem- 
bre 1883: | 

„Să ne amintimi că toti ce ai spusă tâte 
„ diarele germane și austro-ungare, în privinţa, 

;, conferințelorii dintre principele. Bismark, comi- 

» tele Kalnoky şi D. I6n Brătianu este: 

1. „Că alianţa ce s'a propusi României ar fi a- i 

- Coca şi care de multi âncă sa făcută cu Italia: 

„Că României şi Italiei nu li sa corutii de 

5 câtă neutralitatea. | 

3. „Că ele nu suntii datâre să dea unii ajutoriă 

„ materială de câtă atuncă numai când Francia. sait 

Rusia ari -ataca ele pe Germania sai pe Austria: 

„d Caceste două puteri „din urmă suntă datdre 
la rândulă loră să dea ajutorii Italică şi Româ- 

„Nică, când ele yorii fi atacate ua de Francia și 

„ cea-l'altă de Rusia ş şi negreșil atunci când ele 

„vorii cere unii asemenea: ajutorii. “ : 

— Pentru 'mai multă lămutire a cestiunei, toti 

Românulă de la, 14 Septembre 1883 a reprodusă . 
„şi următârele rînduri prin cari oficiosulti J] Diritto, 

organulă inspirată atunci de primulă ministru 
alu Italiei, Depretis, explica, originea şi scopul 
intrării Italică în alianţa, Austro- Germană. Cu acea 

ocaziune 'numituli organii italian Vorbia Și „de 

politica, României, 
Ecă destăinuirile diarului IL Diritto, pe cati 

timpul şi faptele le-ai confirmati 

„Când cele două puteră centrale (Germania Şi. 

„Austro-Ungaria) sai unită în singuruli . scopă 
? 

o 15
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+ da păstra acesti preciosii factoră de propășşire 
„ (pacea), simţulă practicii ală Italieniloră "i-a sfă- 
„ tuită -să uite ceea ce les Debats - numește forte 
» bine — „anii cei lungi de opresiune“. —— pentru 
„a adera pur și simplu, - la lunga și bine-făcătărea 

„ liniște, manifestată la -Viena-și la Berlin. 
„Ec adevărata, genesă a apropiării, leale şi sin- 

„cerc, a Italiei cu Germania şi Austria. 
“„ Am Voi, adaogă II Divitto, să corcetămii și 

sa „ obiecţiunile ce se facă în privința ee entualei par- 
» ticipări a României. la- Întreita Alianță. Acestă 
„„ NOUă adesiune Ensă nu este âncă definitivă şi prin 
„urmare ne rescrvămiă observaţiunile. Simpaticle 
- „ nâstre. pentru România sunt cunoscute, ami 
declarat?o d6-mai multe. ori. Dâcă dsră negO- | 

, ciorile - între D. Brătianu, comitele Kalnoky și 
principele de Bismark au isbutitii să ralieze şi 

De România. la unirea pacinică a celoriă-l"alte 
„ State, negreșit, că: n'avemiă nici unii cuvenită da 

„NC plânge, Şi nici nu putemă justifica mirarea 
„ diarului Dăvats v&dendi: egalitatea. dreptului u- 
„nui Stati mică cu cele-l alte cari, Politiceşte 
1 suntii, mai însemnate.“ - 

— Conclusiunea ce trage oficiosulti: Românulă din 
. randurile de. mai sustii ale organului italian este : 

1. „Că alianţa, Italici este numai pentru men- 
: [inerea păcii. - i. . . 

2 - Că toti astii- -feli ari A şi. alianța. România 
3. C'acâstă alianță însă nu sa încheiată âncă 

 Hindă-că ministru . nostru, -D. [6n Brătianu, « 
4
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„corbită, a negociată, dar n'a luati nici ună anga- 

? jamentii 

— În numărulă de la. 28 Soptembre.,. 18 5, 

Românuli se ocupă toti de cestiunea, alianțelor, 

şi de resultatulă călătoriei. primului Ministru Ion 

Brătianu la Viena şi Berlin, în acele momente 

«le criză „europenă.. 
Ecă ce citimiă fîn -Românuli de atunci : : 

„În privinţa alianţei aumii disii: cunoscând pe 

„ primulă nostru ministru, suntemi în drepti a - 

„sustine că peste putință. este, ca. elă .să fi subscrisit 

„uă alianță cu cele doi mari puteri. 

„, Corespondentulii englesiă din Viena, dice Ti ies 

„ne scrie: 
„ Dupe opiniuneu - celonii. mai . bine: informaţi, va 

i fostiă vorba despre o alianță regulată între cele doă 

„state (România, și Austro-Ungaria) și mal puţinii 

„„âncă .despre:0 aderare formată « noului regutii 

(Română) la alianța austro-italiano- germană.“ 

The “Limes dice : E 
„Amândouă guvernele dorescii. să stabilăscă re 

;; laţiună conicale în” loculii actualeloră -bănueli. și ne- 

„înțelegeri ; aceste cestiuni le-a discutati în per” 

, sână primulă Ministru Română. cu Ministrul 

; afaceriloră streine ali Austro-Ungariei.“ 

Totii în acelaşi numără de la 28 Septembre 
"1883 al Românului, inspirată! şi. inspiratoră al 
politicei române, cetimii următ6rele rânduri sern- 

mificative : 
„ Nimeni nu pote. să nu recunâscă, că nare
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;; frământare este în. t6tă. Europa, şi mai mare 
„ âncă în jurulă nostru. | . | 
„Acum ca.şi la 1877. voimă să stămă neutri. 

„Acum Europa.nu numai nu vocoşte, dar se pare 
m Că nici. nu pute să s'alieze pentru a ne garanta 
, neutralitatea. N 

„Ne pare "nvederată că noi singuri nică acum 
„Hat ne putemă garanta. neutralitatea contra a doi 
puteri mari cari ară năcăli asupră-ne şi una în 
„contra alteia. 

The : Limes. dice : 
p dcumă o frământare analogă (ca, cca, din 1877) 

3 & începută a.se manifesta în. peninsula balcanică ; 
>, nu este dar de mirare decă gurernulă din Bucu- 
m reştă, temându-se de nişte complicări "europene, si 
„dorescă să capete. sprijinuli „dustro- Ungariei pentru 
„se opune la trecerea uncă armate pe teritoriulă că. 

» România, legată prin drunuui de fer cu Unga- 
» Tia-și cu Galiţia, Austria ari putea să ocupe! în- 
> dată regatulii. a 
350 bună înţelegere decă.cu Austria pote 

IA vrotege pe: România do presiune din afară. 
 Astii-feli 6că, că: f6ia engleză, recundşte t6te 

„ aceste adevăruri, necurmatii espuse aci de noi. 
» Dar, dicii unii, Austria ne va, vinde scumpi 

» aCc6stă garanție. : - 
„Nu credemă în- acâstă urcare-a preţului ; de 

ce? fiind-că de astă dată dustro- Ungaria are-și 
> densa trebuință mare de noi, fie măcară atâtă pe
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3 câti şi noi avemu trebuinţă de densa, pentru 
„a ne apăra neutralitatea.“ : 

— Venind la epoca mai “apropiată care a ur-. 

inatiă dupe reînouirea tractatului Întreite Alianțe 

în 87 şi dupe. discursulă-.celebru. alu principelui: 
de Bismarck, găsimă în Românul din Februarii 

16 anulu 1888, reprodusă -dupe oficiosulii: Pester 

Lloyd, următârele rînduri din o. corespondență 
vieneză, care lămureşto politica defensică și de le- 

gitimă apărare a teritoriului neutru ală României. 

„1 ambasada rusâscă d'aici se scie fârte bine 

; ce tratate şi încoeli may csistă afară de tratatele cu - 

„, „lustro-Ungaria şi Italia,- care aiă fostii publicate a- 
; cum de curândii ; ambasada na putută fi sur= 

„prinsă de cuvintele destulii de clare“ ale inar-: 

„ chisului Salisbury cu: ocasiunea discuţiunei :a 

; supra, adresei în Parlamentulă engles; şi la am 

„„basada rusescă este cunoscutii și copr insilit întoeli- . 

> lori făcute cu România. 
-- >, În specială acestea din urmă, înt”'unii mormentă 

dati suntă de natură da aduce  ad-absurdium pe 
> ceia care mai ered. âncă că politica lui Bismarcl: ” 

„tinde mai multi d'a- netedi. de cătii d'a închide hu- 

„ici drumulă spre Balcani. 

„ In ce priveşte midlocele cele violente, Rusia 

„se vede închisă de tâte părțile, astii-felă că 

„nu pote să-și facă drumă prin nici 0 parte. 
;, Dacă ar voi să ia drumul spre Bulgaria 
"prin România, arii găsi în fața casului de
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„resbelii cu Puterilv - din centrulii Europei; 

dacă ară voi să apuce drumulă pe mare, flota, 

» engleză va sci să o împedice d'a debarca mai 

„multă de câte-va, divisiuni, cu cari Bulgarii o 

„ vorii sfârşi singuri.“ 

“Din cele relatate mai susi — dupe diaruliă 

" oficiosă Pomânuli şi alte organe iinportante,—re- 

sultă şi se confirmă: Că politica guvernului ho- 

inână este „neutralitatea armată“ iar pentru apă- 

rureu acestei neutralități şi a independenţii Rega- 

tului, nu sa luati nici unii angajamentii în scrisă 

şi nu sa încheiatii nici un tractață formali de a- 

iianţă, dar s'a stabiliti, — şi cu dreptă cuvânti — 

o înțelegere prealabilă între România şi Aus- 
tro-Ungaria, pentru casulă respingeril unei invaziuni 

muscăleşti ; că Întreita „Atianță, avendu . interese 

comune de apăratii cu România şi statale Bal- 

: canice, este favorabilă întărirei acestori state 
și gata să le dea ajutorii la trebuință j—că politica 

din afară a regatului Români a avutii o înţel6p- 
tă şi: patriotică continuitate de la 1879 şi '83 
penă astădi, sub diferitele ministere cari sai 

succedatii. căci independinţa, constituțiunea şi cordna 

suntii treimea cea nedespărțită și mai pre susit de 
luptele pro tideloră. 

“Dacă, Întreita Atianță sa arătată bino-voitâre 

ŞI” protectâre către statele Balcanice şi în deosebi 
către România, nu e mai puţină: adevărații că şi 
România, și-a înţelesii misiunea pe care i-a încredin- 
tat'oEuropa civilisată şi tractatele caseutine lălatină
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și elementi de ordine şi equilibră la. aurelo Dunării. 

Cu tâte agitările panslaciștilorii ii în Balcani şi cu 
“tâto ispitele iconariloră şi -propagandele rusafililorii 

în România, poporului şi guvernulii Români nu 

şi-aă perdutii cumpătuli şi a continuati cu qma- 

rea Şi fortificarea ţării pentru respingerea oră cărei 

invaziuni streine, * 

Acâstă conduită fermă, şi înţelept a României 

a contribuită multi la „menținerea păci -şi eguili- 

bruluă, pentru care Într eita- Alianţă a făcută şi face 

mari. sacrificii. 

Ceea ce am -reprodusii mai susil despre poli- 

ticu din afară a guvernului D-lui I6n Brătianu, 

are ună interest nu numai istorică, dar 'şi de 

actualitate, de Gre-ce politica din afari a guvernu- 

lui Majestății Sale Regelui şi-a păstrat continui- 

tatea, şi caracterul săii pacefică, fermii şi defeu- 

sică şi sub. guvernele ce i-a succedatii, şi nici 

că putea fi altii-ietii, în interesului generali ali 

tării. - 

Sub guvernul presidati de D- nu 'T. Rosetti, 

scă în ce termeni clară şi categorici s'a esprimatiă 

ministru de esterne, D-nu „Petre Carp, asupra Do- 

liticei României în şedinţa Camerei de la 28. 

Martie 1888 : 

„A atinsă d-nu Blaremberg şi politica exteridră, 

;, dicândă că d-sa în nici unu cazi, chiară dacă 

„sarii: face: disoluţiunea, -nari putea să ne dea 

+ încrederea, d-niei sale. Eă m'amii întrebau toti: 

d auna pentru ce ?: Şi:aici ne atlămiă faţă iarăși
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„cu 0 legendă,. faţă cu legenda politicei germane. 

„ NOI ne întrebămi, pentru ce acâstă politică 

„germană a luati ună aerii aşa de teribilă. în 

„câtă fără să dea, nimeni nici o explicaţiune to-. 
„ tuşi s să qică : A! sunteţi pentru politica, g germană: 

„sunteţi niște adevăraţi trădători! Politica ger- 
» mană, d-loră, e caracterizată mai alesi prin fup- 

„bulă că gurernulă germani face câli se pote mici 
> Puțină politică externă. Vă pare pote acâsta, unii 
„ paradloxă, cu tâte astea, e strictulii adevării. 

„Lote răsbâele purtate de principele de Bismarck 
„ aă fostă resbâe de politică internă şi pe cari nu 

„le-a făcută de câtă numai ca să înlăture piedicile 
î aduse la, constituirea imperiului g german ;: încolo 
„a căutată cu cea mai strictă prudență, să. asi- 
„ gure pacea. de care Europa are nevoie. 
-„ Acâsta e caracteristica politicei germane Și 

» Noi ne întrebăm, de .ce avem. noi nevoie, noi 
„cari avem uni teritorii ce pote hrăni . de .trej 
„Ori nai multă populaţiune de câtii are, noi cari 
„ Mărindu-ne resursele ami putea îndoi „puterile 
„Statului Română fără nici o acţiune esteridră, 
de. ce avemii noi nevoie, dacă nu de pace?. 
„'Prebue dar să ne. asociemii cu acei cari ai 
». Jucratii totii-Aauna pentru liniştea şi pacea 
» Mecesară prosperității şi mărirei poporului 
„ românii. Acâsta e politica germană Şi în a- 
», cestii sensii guvernulii actualii e pentru po- 
2, litica germană, pe care a recunoseut?o și d, 
Brătianu cu unii tactii ce trebue să aibă a-
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» brobaţiunea. n6stră, şi mamii acută nică uit. 

„ motivă de a nui da, chiară fiind în oposiţiune» 

» întrega mea uprobare: pentru. o: politică. atâtit de 

„ conformă cu adrecăratele intevese ale ţării.“ | 
„Politica din afură a ministerului Rosetti-Carp 
fiind o continuitate a politicci ministerului [. Bră- 

tianu, reproducem aici şi cuvintele importante 

rostite. cu puţine dile mai înainte de d-nu I6n 

Brătianu, ca primă-ministru, în şedinţa Camerii 

din 10 Martie 1888, r&spundândi la o interpelare 
a d-lui deputati Blaremberg: 

» Domnilor, dacă, cuvântarea d-lui Blaremberg 

„Sară fi mărginită nwunai la efectele de optică, 

„ale imaginaţiunei d-sale, m'aşi fi mărginită și - 

„ei a răspunde numai prin acele puţine cuvinte - 

„prin cari am răspuns în toti-dauna în pri- - 

„.vinţa, politiceă nostre externe, ași - fi vepeţită și de - 
„astă dată că programa politicei nostre este 

„să nu provocămii pe nimeni, să nu jisnimii 

„îmteresele nică unui Statii, dar să le apă- 
> » xătmii -pe ale n6stre când suntii atacate. a- 

plause). aaa 
 Astădi, domniloră, este unii i faptă: constatatii 

j de Europa întrâză, că noi suntemii in Europa. 
„ unii. elementii de ordine şi de-cirilisaţiune, 

„că smitemii unii Statii care ocupă unii locii 

„ împortantii în .equilibrulii: Orientului, ci: 

„ Suntemi uni Statii care, prin desoltarea sa paci- 
>> fică, pote serei de modelii celorii-Lalte popore din.
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„Jurulă săi: Iată eare a fostă și cure este cnnbiţianea 
ge >, nostri i, politica nostră 

DD a i 

[e o. cc  . |. . . i. RR 

„Nu  știmă de unde onor. d. Blaremberg a 

„putută vedea că noi am  încheiatii vre-o - alianți, 

„fie de simpatie, fie de interosii; dar ceea coeii 

„poti spune d-sale este că nouă nu ne-a făcuti 
„» nimeni ondrea de'u ne propune vre-o alianță, 

„Când principele de Bismarck m& întrebă o 
„dată ce cauti la Viena, şi la Berlin, et i-am 
» respunsi, că am venită să mă orientezi, fiind-că 
» ună Stati micii nu pâte să propună nimică de 
» la sine, dar elti este datoră, mai multi chiară de 
„câtă ună Statii nare, să caute a nu fi st prinsi 
» de evenimente și să îngrijescă din- tâle puterile sale 
„e se întări, ca să-și poti apăra câti mai bine in- 
„> teresele atunci, când cre-unii pericolii Gre-care urii 
putea să-lii amenințe. (Aplause prelungite). - 
„După aceste cuvinte, principele: de Bismarck 

„ "Mi a disii: dacă ai venitii să te orientezi, 
„atunci să ştii că Austria şi Germania vorii 
„pace: . Dacă d-vostră voiti_pacea, . înclinată 
e către noi; iarii dacă voiţi resboiulii atuneş. 
» ădresati-vă aiurea, - 

» Ei, domniloră, înclinii înti“ acolo. unde « găsescii, 
ji pacea; acâsta v'amii mai -spus'o şi cu altă o- 
»'Casiune şi vă o spună + şi astădi. (Aplause pre-. 
„ lungite).
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„Puteti întreba pe representanţii Rusici şi Aus- 

„triei, şi vă vorii spune că, e. totiă-d'auna le-am 

„isi : D-vâsiră, puteri “mari, puteţi face greşeli, 

„puteţi să vă aventuraţi în resbelă, fiind-că dacă 

„ unulă din d-vâstră va perde, în realitate nu 

„perde de câtă amorulă săi propriii. Nimeni nu 

„se va gândi la cucerirea Rusici. A păţito . Na- 

» Poleon I, ca să nu mai aibă imitatori.. Statele 

„cele mai mici ânsă ai totii-d'auna, frica, în. ini- 

„mă la, asemenea conflagraţiuni, fiind-că se tem 

„că atunci când. se va face pacea între pute- 

;, rile cele mari care: se resboescă, acea, pace se 

„nu se facă în dauna celorii mici, şi de . aceea 

"not nu putemă fi de câtă pentru pace. Da» am 

„udaosii că ori cine va roi să intre în România cu 

„forța, fără voia ndstră, - să ştie cit noi îi vomit re- 

„sista şi com cersa până. la cea din urmă picătură 

„de sânge pentru a ne apăra ţera. (Aplause). 

— Politica şi inteiesele naţionale ale Româ- 

nică ceri: ca să ne armămti pentru apărarea neu- 

tralitățit şi independenţă, silindu-no în totă chipuliă 

a -zădărnici iar nu a încuragia cunoscutele porniră 

ale Rușiloră de a. transporta la noi în ţ6ră tea- 

„trulii de război spre a ne ocupa, şi-a merge 
mai departe. 

Sa găsită, din nonozocito, la, noi unii bărbaţi 

politici şi: diarişti cari at propagată ideea unci 

apropieri a-României de Rusia și de alianțe franco- 

rusă, badându-se pe: speranțe vagi şi pe simpatii 

amăgitâre rusești şi franțuzeşti.
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Ei at încercatii şi  încârcă, se încurce mintea 

poporului nostru, să linguşăscă uni amoră pro- 

pri răi înţeles şi să încurageze pe arenturierii 

amatori de Domnie, disă pămâentenă electiră — pe 

care aii condamnat'o toţi bărbaţii: noștri politici 
şi chiară prințiulă Barbn . Ştirbei şi Cuza-Vodă, 
dupe datele istorice şi dupe propria. lori: expe- 

riență 2. , 
” Ceva mai multă. Sau găsită unii rusofili cari 

au îndrăsnitii să conspire: chiar contra situațiunei 
legale și ; constituționale a țărei, contra stabilității 'Tro- 

nului și Coronei de. Oțel, ca, să -arunce ţ6ra în va- 

lumile pericol6se ale necunoscutului şi în abisuli u- 

navhică și al panslacismulu? moscoritii care .pândesce. 

la hotarele n6stre. : . 

Nu ne vomă ocupa, personală de acestia, nici 

de unele pene alimentate cu zuble. La sufiarea 

vântului naţionali pleva se spulberă lesne şi atmos- 

fera politică a Ță&rei. se. curăţă de miuzmele otrări-. 
tore, cum s'a curătatii neconteniti de la 1848 și 

1857 până astădi. | 
Respectămii opiniile contrarii ale bărbaţilorii 

luminaţi cari discută” din convicţiune pe. calea 

legală şi arată Ţării cum înţelegă ci conduita, 

politică ce ar trebui so urmeze guvernulă în di- 

versele eventualități ce se poti ivi în. giurulă 

nostru. De cesemplu, ne place a discuta, opiniu- 

nile emise în Senatii de prințul Gr..X. Sturza 

- 1).-Vegi broşura: La guestion d ynastique' en Roumanic | 
par un paysan du Danube ; 1889—Paris.
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cară a adusii chiar Ja tribuna.parlamentului- grava 

cestiune a politicer din- afară a României, în pre- 

vederea unui resbeli între Rusia şi Austro-Un- 
garia. | 

D-nu senatori, Gr. DT Sturza, a vorbită în mai 

multe rânduri asupra acestei importante cestiuni, 

în sesiunea, legislativii din 1888—1889. O datău, 
vorbiti: cu ocasiunea discutării adresei la roni 

în şedinţa senatului de la 23 Noembre 1888. A 

doa 6ră a vorbiti cu ocasiunea, interpelării ce a 
adresati guvernului. pentru politica esternă. A 

treia Gră-a, vorbită cu ocasiunea creditului de 15 
mili6ne pentru fortificaţii, când sa rostită cate- 

gorică pentru fortificarea unică a Focșanilorit, fără 
„să fi renunţat de totii la, ideca greşită a trecerii 

libere a Ruşiloră prin Dobrogea în Balcani. 
- In discursulă po care La rostită de la tribuna 

Senatului la 23 Noembre 1888, D-nu senatori 

Gr. M. Sturza, a dist. despre: politica neutră -ă.. 

României următorele : 
„Trebue să arătămău că voimă ca, guvernulii 

„Să păzâscă o neutralitate sinceră și leală faţă cu 

„ toti puternicii vecini ai noştri, fără nici o: deo- 

2 sehire, « 
- — Şi-cu tote acestea, totii D- -nu Gr. N. Sturza 

în același discursti a, dis: 
„ D-loră, dacă voimii .ca, neutralitatea nâstră să 

„fie dreptă, dacă voim: să ferimă târa n6stră . 

„de invasiune şi să nu silimu pe Rusiaa ne. lua 

„la cea ântâiii ocasiune Dobeogea, la casă când
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„Va îi resbelă între Rusia şi Austria, trebue să 
» lasămii Rusiei liberă trecere prin Dobrogea, pen- 
„tru că Austria are în peninsula Balcanică, în 
-- Bosnia şi Herţegovina, armatele sale şi are pe 
„» unde trece în acea peninsulă, pe când Rusia, dacă 
„X vomă opri trecerea, prin Dobrogea, atunci este 
„Silită să năvălsscă cu armatele sale prin Aol- 
„dova şi prin. Valachia. Dacă sar observa, că ce 
„ felă de neutalitate este acesta, să laşi pe unulu 
„din combatanți să trecă prin o parte a. terito- 
„ Tiului românescii precum este Dobrogea, atunci 
; respundemi, că noi nu putem compromite ar- 
; mata română, operândă cu ca pe Dunărea-de- 
Jos; căci -ne expunemiă a vedea armata nâstră 
„ aruncată în laculă Brateşii, în: mlaştinele Pru- 
„tului. şi a Dunărei-de-Jos ; ci trebue să preferimil 
»Tesultatulă principală, care este a, feri Moldova 
» ŞI Valachia de a fi teatrulă de resbelu a aces- 
„toră două puteri. Pe de altă parte, husia se 
» POte mulțumi cu acâstă linie de: comunicaţie : 
„care are ca basă de comunicaţie Bassarabia 
„ Cave este acoperită la flanculi ci de la apusiă prin 
3» mlaștinele Prutului şi prin neutralitatea Statului 
»Yomână, și apoi mai are ca linie de contuicație 
» Dobrogea,: ale cărei. flancuri: sunt acoperite, u- 
„nului de Marea-Negră Și celă-altii de Dunăre. & 

i Orice ar dice prințulă Gr. M. Sturza, și ori-câtă de strategistui - ar fi -D-sa, n'am: înțelesti 
cum se pote. împăca, ideea, aimei neutralităţi; sincere
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şi leale cu libera trecere a Ruşilorii prin o parte 

a României / | Si 

- Greti lucru, în o cestiune politică şi strategică 

de cca mai mare importanță, să încuscrezi a- 

ceste: doă idei” şi să scapi. şi capra şi: varza /: 

“Greă lucru să te faci arbitrulă intereselori Pu- 

teriloră vecine şi să credi că, prin o combinaţie 
sui-generis, poţă face ca şi neutralitatea să fie păs- 

trată și Rusia să fie îndestulată și Austr o-Ungari ia 

împăcată ! 

Cum va fi calificată conduita Româniloră când 

ei, în loc. de a împedica prin tâte midiscele, vorii 

lăsa, liberă trecere invasiunel ruseşti peste Du-. 

năre, ocrotindii şi acoperind flancul oștirei ru- 

seşti despre Apus chiar prin oștirea și prin neu- 

tr alitatea, statului Români?! 

Când amă permite Rușiloră ' să trecă prin o 

pante a României, cine. ne- va garanta că ei se 

voră mărgini numai în acea zonă de trecere şi că 

mu se oră întinde mai departe — dupe: obiceiulit 

muscălescii —-iar,. în: cazi: de victorie contra” Aus- 

tro-Ungarici şi Bulgariei, cine ne asigură că hu- 

şii nu- ne vorii plăti toti cu moneda cu.-care ne 

a plătită la.1812, 1818, 185 3 şi 1878? 

Cum am putea noi crede. că Austrc- Ungaria şI 

alte state ne vorii mai considera ca, statii neutru - 

şi independenti, când. vori vedea că prin o dupli- 

Citate bizantină înlesnimi drumuli dușmanului și zic- 

toriile sale? Ce încredere va mai avea Europa ci- 

vilisată în Sentinela latină de la gurele Dună-
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reci, pe care a ajutat'o- de atâtea, oră și a, recu: 
noscuto ca. statii independenti, — când: Europa 
va vedea că Sentinela deschide porţile cetăţii 
invasiunilorii ! * - 

Că în: locii de a fiună clămentiă de ordine: și equi- 
Jibru şi O zonă neutră între - Rusia, Austro- Ungaria, 
Şi - Slavii de dincolo: de Dunăre, se face punte de 
trecere a hiişiloră -sat Austriacilorii spre Balcani 
şi” Constantinopole 2! 

Dacă Ruşii ară trece ca amici, cu înroirea nds- 
tră, prin Galaţi și Dobrogea, și ar isbuti: să “se: 
întărâscă în Bulgaria, per: icohulă-- ar fi: pentru. noi 
toti atâtă de mare. Pe lângă că, acâstă, învoire 
din parte-ne- ne-ară atrage wa și neîncrederea Pute: 
riloră Europei, -ne-amă vedea — la începuti cu 
duhulă blândeței şi apoi cu torța — încongiurați * 
de: tâte părţile şi. strînși întruni cereii de. ferit 
muscăleseii, de Ia Dorohoiă până la Turnu-Seve- 
rin, și ameninţaţi cu sotniile cazacilorii de la 
Prată Şi cu. tunurile; pravoslavnicilorii Muscali 
întăriți în cetățile Silistria, Rugeiueă, Ni icopole și 
Pidin J- 

Sub ună pretext 6ro- care Ruşii ne-arti cere 
atunci supunerea sat desarma ea, dupe cum sai 
gândită ună momenti s'o facă, dupe căderea Plev- 
nei, când guvernul “nostru a, protestatii contra 
tractatului . de la; -San-Stofano.. “ “Când puternica, Întreită Alianță, ajutată, de En- 
glitera, e la. spatele. nostru gata să ne vie în aju- 
toră, şi când mai..tâte- -popârele Balcanice -— Îm-
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preună cu 'Turcii — sunt gata să 'se apere, cu si 

Tioi, contra înrasiunei Moscorițiloră, ar fi o nebu- 
nic. ca, să facemă causă comună cu cotropitorulă 

de la Miază- -Nâpte,. cedându amncnințărilorii. sau 
promisiunilor. sale amăgitâre : o A 

„"Poţă strategiştii Români şi: streini a recunos- 

cutii marea. importanţă, strategică şi politică ce are 
România prin positia sa geografică, Și prin înti- 

ririle sale.. . 

Dintre cele doă mari Puteri, vecine — cari mai 

curândii sati mai târdiă se vori lua la luptă, — 
Rusia are celii mai mare înteresii ca să-și trecă 
oștirile - sale prin România,.. pe -când Austria 'din 

contra, are interesă să 'respecteze şi să facă :să se 

respecteze neutralitatea teritoriului nostru. 

_ Însuşi prinţul Gr. M. Sturza, a recunoscută în 
Senatii că, în casii: de resbeli, Austro-Unbaria 

mare nici ună interesă .să viol6se graniţele şi . 
neutralitatea nâstră, de 6re-ce, a disii D-sa :,, Aus- 

triacii -aă Bosnia și Ierzeyorina pe. unde să t “că în 

peninsula Balcanilor, & ii SI 
Aceiaşi părere: a cemiso șia domonstrat;0 în 

No. 4 al. Recistei Armateă L.ocotenentii-Colonelii Gr. 

Crăinicânu. 
- Studiindii cestiunea, neuti palitățit: din punctulă 

de vedere strategică D.: Crăinicenu a dist: . 
„În câtă priveşte Austro-Ungaria, 'se -știo: că 

„acâsta are unii altii drumă:prin peninsula. Bal- 

„canică multă mai buni de câti prin România, 

16.
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„aşa în câtă nu este nevoită-a forța neutralita- 
„tea nâstră: şi a ne face resboiă. “ : 

lar în altă parte D-sa a conchisi că „Toti 
„ pericolulii venirii Iomânia este din „partea 
„ Rusici.« : 

- Când dar'unulti din beligea anţi, Nustro- Ungaria ia, 
este bine dispusă să ne respecte. neufulitatea, de 
ce să fatorizămiă. noi "pe celă-lultiă. beligerantii, 
Rusia? De ce să sacrificămiă terenul celă legali 
al neutralității, “şi: să deschidemi păârta  invazitiuei 
Auseatilorii, tocmai noi. care ne temeinti de acestă 
invaziune, noi” care ami făcută adesea: apelă la 
Oecidentii contra acestei inraziună primejdidse, noi 
caro „ne. armămi 'şi” ne fortificămii spre a no apăra 
era contra ori-cării invaziuni ? - 
„Dece prin purtarea n6stră să dăm axeptă ca 
şi oștirea, Austro-Ungară,- să pătrundă în ţâra n6s- 
tră, spre a opri sati a tăia comunicaţia Ruşilorii, 
şi să atragemii - astii-felă : pe pământulă . nostru 
teatrulă resbeluluă,.: lucru: de “care: cu soți 'vonnă 
să ne ferim? ' 

Departe dar de a încuragia, prin slăbiciunea 
Și şovăirea n6stră, pe: vre unulă din.vecini ca 
să-și bage oștirile în ţera nâstră, — fie. chiar nu- 
mai sub nume de trecere, — noi trebue. să, ne ar: 
mămi și să ne fortificămiă. ca. să respingemi ori 
ce: violare a neutralității pământului nostru, fie că 
ar veni de peste Pruti, fie că. ar. veni de: > pesta 
Carpaţi. . 

Acesta e uni drepti naturală pe care nu ni-l
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pote tăgădui- nimeni şi chiar. o datorie care ni se: 
impune . de posiţiunea n6stră de. statii neutra Și. 

independentă... - 

Pâte: că Rusia — ştiindă că. Românii suntă: 
fârte hotăriţi să-și facă datoria de a respinge ori- 

ce. invaziune — se va răsgândi Şi va renunţa, la. ideea 

ce ari. avea. de a- -ȘI deschide drumiă prin Roimâ- 

nia spre Dunăre şi Carpati, „ca, să.nu-şi adaoge 

unt dușmană mai multă în ,câstele sale. 

„ Neutralitatea teritoriului. Românii va aduce ser- 
vicii atât Rusiei cât şi Austro-Ungariei, „căci fie- 

care din aceste Puteri nu va, mai concentra oştiri 
pe la hotarele nâstre, ştiindă că nu-i va veni nici 
unii atacă şi nici o surprindere în partea Ro- 

mâniei. | = 
- Suntii: strategiștă streini Şi. Români. cară sustinti 

că, în casă de conflict între Rusia și „Austro- 

Ungaria, teatrulă resbelului va. fi în. Galiţia, şi 

“Polonia şi: că astă-feli Ruşii. nu voră mai căuta 
0 diversiune :spre România, când voră . şti .că ai 

să se isbescă aci de oștirea şi fortificările n6stre, 

care i-ar paralisa sute. de mii. de soldaţi. 
„Chiar daca ar isbuti Ruşii.să trecă ună corpă 

de armată în Dobrogea şi la Galaţi, ci ştii bine 

„că Românii singuri. sati aliaţi cu :Austro-Ungarii 
„arii. putea să taie comunicaţia acelui corpă de oştire 

rusâscă, care ar rămânea închisă şi bătutii de. 

Bulgaro-Români. : De e 
- Rușilorii le-a mersi forte -rietediă. în „resboele
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lori cu Turcii de câte oi at găsită - ușa deschisă, 
“găzduire Şi ajutoră la Români, . | 

Să se întilnescă însă în cale. cu întăririle. de 
Ja. Siret şi cu Plevnele din quadoilaterulă Focşani, 
Galaţi, Buicureşti- -Câmpina, și atunci vomit vedea, 
daca, trecerea, spre: Dunăre, și Balcani-va mai fi 
aşa. de ușcră,. a ai a a 

Combătendii părerea, coloră. e cari dicii că Rușii 
ar putea, ocupa. cu înlesniro Dobrogea și Moldova, 
Loe.Colonelă Gr. Crăinicenu.. le răspunde. astă 
felă (V. broşura, 1888):. 
n Rușii voră . intra fără greutate în Dobrogea 

, daca vorii. voi,: voră ocupa şi Moldova! Lesne 
- e toti !.: Și  negreşitii . că așa arii: fi, -daca .nu 
»„ lo-ar cşi înainte nici ună soldatii şi nici o. ce- 
» tate!. Dar. daca vom avea. o.armată, Și. trei ce- 
„tătă,- la Focşani, la Galaţi şi la. Ilirgova, ori la 

x Cernavoda, ori -la Constanţa, ori la Babadag, 
„ tormândii o bază sprijinită pe de o parte.1a 
„ Carpaţi şi de alta. la Marea- Neară, totii aşa de: 
„lesne îi va merge Rusioi:. Noi. credemiă că nu; 
» Navemiă de câtă să ne aruncămi. ochii pe hartă 
» Apoi în acâstă ipotesă, sa pâte întîmpla ca să 
„îVemit.; şi O armată austriacă, care. eşind .din 
> 'Transilvania, prin Carpaţii Moldovei, să, vină să 
:; COOporeze . cu .armata nâstră, pentru. tăierea li- 
» Bici-de operaţiune a. Rușşiloriă. În asemenca cazi 
„NU numai că aceştia nu vorii intra, așa, de lesne 
„în ț6ră, -dar armăta_nostră pote. chiar s să. zădăr-. 

A „ nic&scă invaziunea.
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„:— Ceea ce va, contribui mai multi ca Rușii 
să renunţe la ideea de a :trece .cu' forța prin Ro- 
mânia, va fi nu numai. resistența oştirei şi. cetă- 
țiloră române,. dar: şi f/ma de a li se tăia comuni- 

cația de. către. oștirea; austro-ungară căre ar trece 

pe la Oituz în Moldova: Pe cât este de comodă . 
şi avantagi6să pentru Ruşi o portă deschisă printre 

Focştni şi: Galaţi, pe atâtii “ea. este de pericol6să 

când va fi închisă la, spatele unoră corptri de 
armată rusescă, care arii. fi isbutiti să trâcă spre 

Dunăre și dincolo de Dunăre: 

Tâma, de a li se tăia comunicaţia de către Aus- 

ria a preocupat pe Ruși ori de câte ori ati pro- 
iectati ci vre unii resbelui în contra Turciei, :tie- 

cendiă prin Roniânia. | 

Istoria ne spune că Rusia a avut ântcii arije 

să se asigure de neutralitatea Austrici şi apoi a, 

declarată resbeliă Tureici șia porniti oştirile 
spre Dunăre. N IN a 
Ca să nu mai amintiti! învoelile și alianțele 

"Ecaterinei: Il a Rusiei cu Iosif II-al Austriei din 
secolul trecuti, e destulii. să-ne amintimii fapte 
mai recente din timpii noștri. 

Ast-feli amenințările Austriei, de acorl-cu En. 

glitera, ai silită pe Rusia să-și retragă - oştirile 

din Principatele Române în 1834. 
„Ameninţările „Austriei - din 1854 ai siliti pe 

Rusia să-şi retragă în grabă oșțirile sale din Prin- 

» „cipatele Dunărene și să mărginâscă teatrulii Tes- 
„belului în Crimeea.
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“Chiar resbelulu: din urmă cu-'Turcii : din 1877, 
„Rusia "nu Ta: declarată - de „cât 'dupe pregătirea, 

tărâmului diplomatică .prin desele “întâlniri ale 

„celorii trei împăraţi şi după asigurarea că Ger- 

mania şi 'Austro- -Ungaiia, vorii sta neutre în con- 

dițiunile prestabilite. A 

" Căci ce sară fi întemplată daca oştirile Austro- 

Uiigariei, ari fi intervenitii . şi ară fi tăiatii comui- 
nicaţia oştiriloră rusești prin Moldova, mai alesi 
în ună niomentii : critici ca. acela, ali nămolirei 
de ia Plevna! . 
- Daca arti fi. Ştiută Ruşii că Austriacă “şi ho- 

"mânii le-arii sări în spinare la ună moinentiă dâtiă 
şi le-ar tăia comunicaţia, nici mari fi plecată de 
4 casă marele Duce Nicolae şi Ţarul Alexan- 
du Îl în primăvara anului 1877. 

Unii credă că Rușii vorii părăsi vechiul drumă 
prin România şi vori mărgini teatrulă resbelului 
cu Austria în Galiţia şi Polonia, spre a-şi încerca 

„acolo 'sârta armeloriă în modii hotărâtoră. Unii, di- 
plomâăţi şi inilitâri Ruși, repetă formula : +, Zac voie 
de. Constantinople * passe par Vienne.“ Adică odată 
bătută bine Austria, restulă: va veni de sine, i 
"România, “şi peninsula, Balcaniloriă voră” pica în 
"coșhita Rusiei fără, mâre osteneălă. aa 

" Profesorultă . Marga şi” alți: strategiști militari 
suntă de părere câ, daca Ruşii voriă lua; offensiva, 
contra Austriei, ci vorii încerca, să răshescă prin 
Galiţia şi să ia: drumulii spre Pesta şi. Viena. - 

Acolo 'se va da lupta Suproină care va, decide de
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epuilibrulă şi cicilisațiunea Europei.:: Dar. în acea, 
luptă mare Ruşii. se, voră întălni şi cu milionulii. 

de soldati: Germani promis prin tractatulu În- 
teitei „Alianțe şi. prin discursulă. solemnă al, prin- 

„cipelui Bismark din 1888, precum. şi. cu .conțin-" 

gentuli pe care-lă va îi promisă, guvernul regelui 
taliei, . ni, 

Pe câtu timpi dar Românii voriă "sta neutri. 

dar cu pușca lu umăr și gata de a-și apăra ho- 
tarele, şi pe. câtă tiinpă lupta, -cea notărâtâre va, 

fi în Galiţia şi Polonia, avemi speranţă. că Ru- 

şii voră „ocoli. teritoriulă Românici . şi. vorii găsi 

chiar :de interesul lori .ca să nu-şi mai risi- 
pâscă. oştirile și, în părțile , Dunării şi să-si creese 

nuoi inimici din statele. Dunărene. 
Dar s'a disă că Ruşii ai mare interesu. ca, în 

casă de.resbelă, să. pătrundă în Balcani Și că 

drumul. pe Marea-Nâgră le-arii putea fi închisti 

de flota Analo-ltaliană. | 
Dar. ce sunt Românii: de. vină, daca, drumul 

Mării-Negre pâte. fi închisă Rușilorii ! de flotele 
puterilor maritime?! Este, acâsta ună cuvențiă 
pentru ca România. să-și deschidă ușile sale incasiu- 

net muscăleştă și să-şi pă dă tărâmulă leg galii. al neu- 
tralității și independinței ? > Nu negreşită; căci odată 
intrați Ruşii în Ţâra Român6scă, chiar. sub con- 

dițiuni. şi promisiuni amicale, nu ştimă când voră 
mai eși și cine va maj. veni. să-i dea, afară, De 

aceea trebue să ne pregătimă de a respinge, iar 

„nu. de a încoragia..asemenea „Violără de teritorit



218 - 4 ROSTANIA: RUSIA 

- Discursulă D-lui Senatorii. Cr. M. Sturza, 
care pe de o parte a recomandati guvernului po- 
litica de neutralitatea, iar pe dealtă partea admis 
“trecerea liberă a, Ruşilor prin Dobrogea,—nu putea 
să remână fără uni r&spunsi în senulă Senatului. 
Sa însărcinată cu:acelă i&spunsă” însuşi pre- 
şedintele Senatului, D-niu Generală Florescu. ek 
Gâte-va pasage din acelă importanti respunsiă 

“rostită în şedinţa Senatului de la 23 Noembre 
1888: 
„Care a fostă fundaimentulii, care a, fostă basa 
„Poică care "Şi-a propus'o prințului Sturdza ? 
— Este acâca: care eii credă că, este în cuge- 

- “turta fio-căruia "din noi ȘI poti dice a ţerei în- 
p tregi : neutralitatea. (Aplause.). - 
„Ei bine, 6re nu sa: cam depărtată D-sa de 
- acestă mare principiu : > Oare dacă aim accepta 
„tărâmul pe 'care sa pusi principele Sturdza, 
» n'am compromite noi înşine acâstă, neutralitate 
Pe care '0 'doriintă toți şi o xecomandăriii gu- 
A p Yernului ? 

A 

» Dar 'diceamii că, pe langă, amânuntele mai 
» » multi militare în cari a intrati principele Stur- 
Za, —' când: D-sa cu multă cunoscinţă de cauză. 
a făcutii fotografia; diferitelorii puteri şi a for- 
- + feloriă loră militare, şi când ne-a, vorbiti: NU NU 
= Mai de 'paterile: militare ale fic-cărui stati mare 
PA + din Puropă; dar : şi de aptitudinile fic-cărci ar-
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„mate, — ne-a. mal vorbită şi de situaţiunea imi- 

„litară-a n6stră în casă de resbeli, admițând 

„D-sa. ună. casti nenorocit, de. se va întempla 

„întruni modă sait altă-feli, că armata n6stră 

va fi aruncată în nu mai ştiu. care baltă!.... 

-D, Gr. Mihai Sturza : „In laculi Brateşului. 

-D. generalii I. Em. Florescu : „D-sa ne- a mai 

„recomandati o cestiune de o importanţă forte 

„mare: ce vom face cu Dobrogea. (laritate). 

„Fă bine, D-loră, pentru ce tâte acestea ? Ca 

să ne alegemii alianțe? Apoi noi vorbimă de 

„neutralitate. Dar principele Sturdza vorbindu-ne 

„de tote acestea, negreșitii că trebue. să aibă 

„unii scopă; acestii scopii. trebue să fie acela al 

„ întemeiărei aspiratiuniloră nostre, a combinaţiu- 

„niloră acelorii forţe seridse în raportă . cu inte- 

„xesele vitale ale ţărei. Apoi tâte acestea, putemii 

„noi să lo facem fără de a compromite chiar 

- principiuli neutralităţei ?. 

„Ei credă că chiar .a se aiminti în. şedinţă 

„publică, întruni Corpi legiuitoră, este.o atin- 

„gere indirectă — inocentă primescii. — dar esto 

o atingere. a marelui principii pe care 1 do- 

„rimă cu toţii, acela al neutralitătei, :(Aplause ge- 

nerale), - 

— Aceste cuvinte, bine cumpănite, ale genera- 

Tali Florescu ai fostii de ajunsi pentru ca Se. 

natulu să respingă.teoria politică a D-lui. sena- 

tori Gr..M. Sturza. De . asemenea, cu ocasiunca, 

interpelări totii a D-lui Senator Gr. AL. Studza,
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supra, politicet esterne a guvernului, Senatul a rămasă 
nulțumită cu respunsulu D-lui Ministru de. esterne 
Petre Carpă, şi-a trecută la ordinea dilei. 

ARMAREA (FORTIFICAŢIUNILE) 

Cu ocasiunea diseuţiunel creditului de 15 Ini- 

line pentru. continuarea fortificațiunilorii ţării, sa 

„vorbită iară do politica de neutralitate și de apărare 
a României în şedinţele Camerei şi Senatului pe 

la. finele sesiunei, în Aprilie şi Maiu 1889. 
„Atunci sa-atfirmată din nuoii în modă hotări- 

toră şi sub guvernulu liberali-cousercatoră, voinţa 

Naţiunci şi a puterei executive «dle a continua cu 
politica externă a guverneloră precedente şi cu 

opera începută: a fortificărilori, pentru apărarea 
neusralităţii și independinței Românier. : ae 

Cu-acâstă ocasiune s'aii făcută. în: Cauneră, s Şi 
in Senat discuţiuni fârte importante; s'au co- 
municată deputațiloră şi senatoriloră, în şedinţă 
secretă, memoriile şi planurile fortificărilori, sai 
dată esplicări de către D-nu ministru de resbeli. 
ueneraiă Manu, şi de către militarii noştri spe- 
ciali, generalului Berendeiti şi generalul : Arion, 
maiorii Botenu, Culcer și alţii. Din tote acestea 
a resultată convingerea, tutulorii. representanţi- 
lori Ţării pentru necesitatea acestori instrumente 
puternice ale apărării naționale. : 

Pentru: a se face mai multă! lumină asupra 
utilității. și necesității fortificărilorin6stre, s ai pu- 

=
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blicatiă articole. şi. broşuri de către militarii noş- 
tri competenţi, ca L.-Coloneli Crăinicenu; St, 1. . 

kr. . (generalii Fălcoianu '); Colonel J. Lahovori?) etc: 

“Cu drepti .cuvântă. a. disiă D-nu Colonelă La- 

hovari în broșurasa «, Les fortifications “, că tre- 
buie să comtămă mai: multă pe armările şi tor- 

tificările nâstre de câtă pe promisiunile-vecini- 

loră că ne vorii respecta. neutralitatea. 

+ Credi, — a disii D-nu colonelă: Lahovari, - 
- „că neutralitatea atâtii de dorită, nu depinde nici 

„de noi nici chiar de vecinii. noştri şi că ori-ce 
„promisiuni. ni sar face: în acestă sensă, ar putea 

„fi considerate. ca. deşarte: . 

„Evenimentele - sunt mai tari de câtii ori-ce, 

„şi promisiunile nu voră putea resiste îinpreju- 
„răriloră cari nasci dintrună resbelii. | 

Deşi bunul: simţi spune. ori-cui: că - o. armată  - 

înzestrată. cu arme şi fortificaţii perfecționate . are 

îndoită şi întreită. valâre şi Că apărarea ţării... în 

asemnenea condiţiuni..este multă mai, garantată, 
„cu tâte acestea, spre: ase convinge. şi. cei mai 

îndărătnici, s'a invocatui atâti în Parlamentii 

„câtii şi afară din Parlamenti de către :nilitarii 

noştri competinți autoriatea.-unor. genii. militare, 

ca, Napoleon Î, Mareşalulii Marmont, + Mareșalulii 

dle Moltke, etc.: 
„Napoleon 1 a disti: că, fortărețele sunt utile 

DV. Răspunsulii la discursulii rostită 08 D-nu N. G. 

Bibescu. i i 

2). v, Les foititications devant la Chambre. :



235 ROMANIA, RUSIA 

„atât pentru resbeluliăi defensiră câtii şi pentru 
"> Cel ofensivă ; că ele potii împedica,. și slăbi pe 

„inamică, chiar când el este învingătoră.“ 
— Mareşalulii Marmont susţinea că : ,„ Cetățile 

„servesc a facilita mişcările: airmateloră şi a 

-„ împedica sai a, contraria pe acelea alo inami- 
> cului.“ - 

— Generalulii: Maureillani afirmă, - că: „ fortere” 

„tele constituescii singuruli midloci de a resista 

„pentru o armată: inferidră în numără și că asti- 
„felu ele sunt „absolitii indispensabile în resbelă de- 
fensicăă:“ a: - 

—- Mareșalulii: de Moltke se exprima asti-felt: 
„ Am văduti “în resboiulă. actuală (1870 — 1871) 
„câtă numerâsele mici cetăţi francese a împe- 
- dlicatiăi mersului armatelorii nâstre întrerupendii 

» comunicaţiunile ete. “ ) a 
Singura cetate Belfort cu 16,000 apărători a 

pututi -imobiliza, 100,000 de. germani. : 
Cetățile, pe -lângă că împedică şi paralisâză 

uni numeră împătrită și încincită de inamici, 
"mai înlesnescti mişcările şi 'reîntăririle trupeloră 
de apărare, prelungesc resistenta  loră până lă 
„sosirea ajut6relorii din ţâră sau de la aliaţi: şi 
"în fine, la închecrea, păcii, silescă pe inamicii să 
acârde condițiuni mai avantagi6se. 

Dar pentru luminarea cestiunei întăririlori a 
ce să ne ducemă prea. departe în câmpului isto- 

i) Y. broşura 1,-Colonelă „(ir Crăit icânu 1889.



INTREITA ALIANȚA 258 

„zică. şi să nu ne amintimii. câte sacrificii au cos- 

“tată. pe. Ruși cetăţile;de. pe malului dreptă al Du- 

nărei . în .resbâiele . ruso-turce. şi în .ce-pericolii 

s'a aflati în fața, Plevnei armata, Rusă cu împă- 

ratulă şi cu. guarda, imperială: cu toti: =... 

Poţi credeati în 1877 că, puternicele oştiri. ale 

inarelui imperii de la Nord, avândii a se lupta 

cu unii inamici slabă ca 'Lurcia,. voră face nu- 

mai o plimbare până la, Andrianopole.. . 

„Şi cu.tâte acestea, — dice - D-nu , Col. Taho- | 

varil)— faptele ai desminţitii. prognosticulă; tâte si- 

„ linţele eroice ale Marei Puteri se sdrobiră în timpu 

„de 8 luni în faţa unci.resistențe obstinate, care 

„a făcută să curgă ,şiroae de sânge. La ce săa-, 

„tribuimii acesta. ?... numai. la lagărele întărite. 

„(Camps. rctranchs) pe care. le poseda ţgra in-. 

„vadată, şi la acelea, cari aii tostii. create în tiu, 

 pPulă operaţiunilorii şi care s'aii, născută din exis- 

 tenţa celorii-l'alte. | 

„În adevâră, dacă n'ară fi esistatit piadritater uliz, 

„armata, marelui Duce pe Lom, şi aceea a ge 

„neralului Zimmerman, trecând. prin, Dobrogea, 

„arii fi sfărimatii repede armatele improvidate ce. 

„li se. opunea, ete... .. a 

Aşa, dar quadrilate-ulit cu cetăţi permanente, 

ca. Silistra, Şulma, _Rusciuk. ete. a paralisatiă,. o 

“mare parte | din. oştirile ruseşti şi a lăsată totii 

d'odată,. timpu | îndestulă lui, Osman-Paşa ca. să 

fortifică şi să. aprovisionese Plevna. 

1), Les” fortifications” devant la Chambre. :
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"Se ştid câte perderi şi: pericole. a -trebuită să 

„. intrunte oştirile ruseşti în fața aceloră. întăriri 

turcești. Acesti exemplu e -celă mai bună r&s- 

„ punsi celor -ce combată fortificările ţării nostre. 

„ În-adevără, persâne strcine de. armată -— dice 

» genegeneralult : Brialmont-— contestă utilitatea 

» fortiticaţiunilori de la; București și că riu văd că 

- Francesii. ati fortificatii Pârisulă, Italieni-Roma. 

„Danezii  Copenhata,  -Olandezii Amsterdam şi 
„ Belgianii au făcută din Anvers basa' de opera- 

„ţiune, pivotul denancvre şi cetatea. de refugii 
„a armatei 'loră.“*. (V. Revista armatei 1885). 
„Pentru a. împiedica cetatea (Bucureşti) de a 
primi ajutre în 6meni, muniţiuni şi nutrimente, 

„inamiculu ară'trebui să efectuede ună blocus 
= Tigurosă ală oraşiului. Dar incingătorea . forturi- 
; lori axândii- o- descoltare - de: 65 kilometri, acestă 
» operaţiune, din cause naturei terenului - care 
„este planu şi descoperiti, ară necesita ună efec: 
„ tivă minimumă de 4 Gmeni pe metru corenti 
>, Sail în totală 260,000 6meni pe cari inamicul 
„arii trebui. să-i. imobiligeze etc, (Vezi Revista | ar- 
;, matei. 1885). | 

Celi Mântâiă care a luată: cuventulii în senuli 
Senatului, în cestiunea, fortificărilor şi creditului de 
15 mili6ne a fostii principele Gr. M. Studza, D-sa 
—fără de a: mai. insista, multă. de: astă dată a- 
supra ideci 'de-liberă trecere a Ruşiloră. prin: Do- 
brogea, care se bate în capete ci neutralitatea şi 
Jortificarea -țrii —a admis în 'principiii fortifica:
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vea ţării ânsă a insistatii ca. să. de fotifice nu- 

“mai puntulă F ocşani. DP 

„Acolo,—a.disi d-sa âncă, din anul trecuti — 

„trebue concentrate tâte fortele n6stre. militare 

„acolo trebue a, se forma acelti lagără. întăvitit de 

10,000 soldaţi şi 400 de tunuri, etc.“ 

„Dinu Senatoră Gr. M..Studza,. a combăţutii for-. 

tificarea Bucureştilor, a cerutii ca să se întărescă 

câtă de tare Focşani, dar — lucru f6rte ciudati — 

-să se lase Galaţii descoperiţi !. | 

„În aceiași şedinţă a Senatului de la 17 -Maiii 

1889, D-nu preşedinte, generală Florescu, a com 

bătută teoria principelui Gr. M. Sturdza şi a sus- 

ţinută cu .succesă :fortificările întregului. quadri- 

laterii românii. Ec cum a.conchisă. D-nu ge- 

neralui Florescu :. .. 

„În modă mai precisă, apărarea țării trebie 

„să fie astii-feli combinată. în câtii să pue lu 

„adăpostit. punctele. de sprijină ale armatei: Pi- 

„voturile de. manovre—capetele . de . poduri -.de- 

„ positele de. arme şi de muniţiuni— magaziile de 

hrană, -de. îmbrăcăminte. și de echipament —a- 

- celea de materii prime de toti felul. . 

-. 3 „Aceste condițiuni se poti găsi în quadrilaterulii 

» Focsani, Nămol6sa, Galati, Bucureşti, munţii 

„ Prahovei,“ 

„—. „Susţinendă anume fortificarea Bucu eştilori i, 

D-nu generală Florescu: a nai disi: 

E În Bucureşti dar, în inima, țării putemă da, 

„ultimulă cuventă în moinentele cele grele, și
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„acelă cuvânti trebue să fie susţinută cu tâte 
„resursele unei energice apărări, pe cari întări-. 

„rile suntă menite a, ni le procura.“. . 
— Combătândă seepticismulii .celori ce mu. 

at destulă credinţă în vitalitatea României Și în, 
misiunea, pe care i-a încredinţat'o Europa la gU-. 
rele Dunării, D-nu generalii Florescu a amintitit 
tractatulii din Paris (1856) şi încrederea ce a 
pus'o Puterile garante âncă de atunci în viitorul 
României. D-sa, a disă : 
"Apoi; d-loră, când streinii ati venită și al 1e- 

„ cunoscutii că Românii poti şi trebue să aibă 
„0 armată, ci ati înţelesti prea bine că, dacă fa-. 
„ cemiă' sacrificii ca, să avem o iputere. militără, o; 
„să vie şi. vremea să ne serviinti de dânsa. Dar 
„în contra cui? În contra acelora: cări ară crede că: 
> tera Romântscă este sută fără câini? (Aplause). 
» Dar când Puterile aă recunoscuti acesta âncă. 
„dela 1836, — şi âncă, odată băgăţă de semă că nu- 
>» eram atunci nici hegată, nici ţeră, independentă, 
— ci bine, cum ne-am trata, noi adi mai josi de. 

IF câtă ne trataă chiarii atninci stroinii, când ne. 
>» Tecunoscâii dreptulă de a avea o armată, Şi prin. 
„» urmare: de a ne servi de dânsa: pentru aptra- 
„rea ţări. (Aplause).i - . 

— Dnu Ministru de resbeli, generală Manu, a. 
susţinută cu. energie şi „succesti în Cameră De- 
putaţiloră credituilii de 15: miliâne pentru for- 
tificaţii şi a. dovedită necesitatea. și utilitatea 
lori, contra opiniunei celoră ce le combătăit..
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Răspundeândă - maj în „specială | d-lui” deputații 
N Bibescu = care găsise ocaziune spre a se ocupa. 
“de. prețidsa.:d-sale . persână, 1—D-nu generală, Manu 
-a spulberati părerile acestui domni deputati care: 
„conduceaii : drepţă la: desavmarea „Și umilivea, „din. 
„trecută ! : 

D-nu Ministru de Resbelă, generală “Manu, 
ședința Camerii „de la 4 Aprilie:1889,:a dist 

„Ei bine, amă avută ondrea,. să vă comuniciă 
>» Opiniunea unanimă și autorisată a generalilorii, Ro- 
» Mâni, şi vamă spusă, că. sencralii Români, fără, . 
» divergință de opiniuni,., eredii, că Tera, româ- 
„N6scă, în! posițiunea.. sa actuală, trebue ; să 
aibă întăriri, 

„ Vam mai comunicatii că, sa,  disentatiă. între, 
- oficesii noștri, dacă; odată. întăriri trebue: să se. 
» facă, în ce punti urm6dă a se face acele. în- 
> tăriri, și că s'a determinati acele. „Diuieţe.. 

ar 

. . . .:_. .. - . . . . - 

» Noi nu averii câtuşi de putin intenţiunga, 
„de a face resbelă ofensiră ; 7 nu ne. ducemiă s să, 
„ căutămiă alianță cu Auştria în. contra Rusiei, 
„Sail cu Rusia, în contra. Austriei, Nu acesta, esţe. 

"„» rolulă pentru' care Europa a creati: Statul, Ro- 
„ mâniei moderne ca un bulevard ală Orientului, 
„ că putere care să, desparţă, inamicii, din renta 
„de cei din: stânga, ...: m 

„„ Noi ne preocupămă. . pură și “Simplu. de. mij- 
„l6cele la care trebue să.- recurgemi, pentru ca, 

17
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„tera nostră, să fie de sine stătătore şi să potă 
> să-și apere independența, abstracţiune făcendi 
„de ce gânduri ati compeţitorii Orientului” unii 
„ Către alţii. 

„Ei, d- lori, ami ascultatii cu mare atențiune 
„pe d-nu Bibescu, şi mărturisescă că conclusiu- 
„nea D-sale, de şi n'a exprimat'o, dar e o de- 
„duci din toti ce D-sa-a dis, este teoria dex- 
„Cr, mărci. 

„ Dacă. d-vâstră credeţi că nu trebue să spri- 
*„jinimă armata nâstră, în timpu de resbelă, a- 
„tunci pentru ce să mai cheltuimi atâta cu ar- 
„mată ? Pentru ce nu ne amiă întârce lu epoca ve- 
>  Vulamentuluă organici, ca, să avem numai o mică 
„armată în ţsră, care să ţină ordinea în întru, 
„Şi să pâtă face o mică demonstraţiune. la gra- 
„Niţă 2 Pentru ce atunci cele 31 miliâne, cari le 
» cheltnimiă pe fie-care ană, ca 'să avemtă o ar- 

*„mată-? Mărturisescii că d-nu Bibescu ară trebui 
-„-să. fie consecinte şi să vă recomande să nu nai 

; votaţi budgetulă ministerului de resbelă, pe care 
“lu voi presinta peste câte- -va dile, 

ee .' «+ . 

„Noi nu credemii că starea de astădi a to. 
„mâniei este totă starea din acele timpuri când 

"> se dicea: că sărta acestei țări este. de a fi în veci 
„smerită. Noi nu: primimă acâstă, situaţiune ; noi 
„ dicemii că sra n6stră are: astădi: ună altu rolă 

“n ȘI O altă misiune de câtă o umilă smerire, și 

  try 
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„+ de aceea ne credemti datori ia lua tâte năsurile, 
„ ce prudența, ne dicteză, pentru a garanta indepen- 
„denţa nâstră, şi numai din acestă punct de 
„„ vedere, fără cea mai mică preocupaţiune nici 
„de alianţă nici de ostilitate către vre-una din! 
- puterile streine, ami făcutii aceste fortificaţiuni, 
.» cari ai fostă recunoscute de autorităţile nâstre 
„Militare ca absolultă necesarie pentru apăra- 
„Tea țării şi pentru întărirea moralului armatei 
 N6stre.“ - 

Am amintiti aci desbaterile din Parlamentul 
nostru asupra, fortificărilori și am insistată a- 
supra, utilității loră, pentru că armarea şi for- 

_titicarea fării nostre stă în strînsă legătură cu po- 
„litica, naţională, și apărarea independenții şi neu- 
tr alitățiy. 

_ Scimă că nu place unor Puteri . vecine _ridi- 
„carea, acestori stcivilave oțelite şi permanente contra 

invaziuniloră. Dax trebue. să, se convingă odată 
buuii noștri vecini că era răsbeleloră - de cotro- 
pire -la Dunăre şi Balcani sa închisti cu resbelulă ” 
din 1877, pe care “l-ai tolerată: Puterile Europei 
în niște limite prealabilă stabilite şi că acâsta 
a fostii ultima concesiune Jăeută „Rusi. 

De la tractatele din Paris (1856) şi din Berlin 
(1878) încâce sa făcută multi progres în Ori- 
„entulă Europei. Principiulă, naționalitițilorii şi liber- 

, tățiloriă ă a prins rădăcini tari în valea, Dunării. S'a 
dusă timpulă când Principatele Române, slabe 
Și desarmate, crai ună câmpă "bună numai pen-
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tru găzduirea şi răsboirea oştirilorii streine, pentru 
interese şi cuceriri streine! | 

Sa dusă timpulii când desarmarea şi slăiciu- 

nea Românilorii era pentru guvernanţi ună mid- 

loci de a se' recomanda şi a complace. sireini- 

loră! S'a dusă timpulă nefastă.... Când Domnii 
fanarioți saii pământeni suiaă şi coboraă trep- 

tele tronului la, fie-care 2, 3 ani şi adesea la fie- 
„care 2, 3 luni, (peste 100 Domni într ună secolii): 
dupe cum sutla vântul de la Constantinopole 

sâti de la Petersburg și dupe cum intriganţii şi 

amatorii de Doinnie ofereaii mai „multă Viziriloră 

ȘI "consuliloră streini ! 
Astădi “Principatele cele amilite şi. desarmate 

de altă dată ati ajunsi ună Regatii independentii, 

| bine armati şi bine organisată, care are uni Su- 

"veranii bravi. şi devotată patriei sale adoptive, 

“gata totă-d auna să se pue în fruntea vitejilori 
+ de la Plevna pentru apărarea independinţey. | 

Când este vorba.de viitorulă României, tâte 

"- partidele îşi dai mâna, cuin at făcuti în timpulă 
unirei (1859) şi ală fondării Dinastiei (1866) şi 

cum făcură acumă mai în urmă, cu cestiunea 

independenţi, a regulării Moştenirei Corânei 

şi a tortiticărilorii Teri. 
Nemulțumirea, * unor vecini. cotropitori pentr 

“ întărirea, Țăriă şi a Tronului este 'o dovadă - 

mai multă că bună este calea ce at picat 

Românii, că înţeleptă şi naţior ală este politica 

ce aii urmati şi urm6ză şi» că fortificările şi
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Dinastia. suntii, pavăza: naţionalităţ ţi și inde- 
pendinţei nostre! * * 

N'ai drepti să se supere puternicii noștri vecini 
pentru că mica Românie se armâză și se întă- 
reşte casă, se apere. 

- Dreptulu de legitimă apărare nu ni se pâte 
tăgădui 

Românii sunt pacinici şi muncitori. Fi i nua-. 
tacă, ci se apără. Se ştie din istorie că: tote res- 
belele purtate de Români. aă fostii numai defen- 
sive. Românii nai atacată pe vecinii loră, dar 
când a fostii vorba de apărarea . drepturilorii 
şi a moşiei strămoşeşti, . atunci : Mircii, Vladii, 
Mihaii și Stefanii cei mari, .nu şi-auă. numerată duş-: 
manii și nu sau sfiită să! “înfrunte, cu cate-va 
deci de mii; acele sute de mii de duşmani co- 
tropitori? E . 

Acestă politică, aă urmat'o. şi : o vor urma şi 
de aci. înainte Românii cu devisa;: armare pen- 
tru apărarea neutralității şi independenţei.: 

- Acesta ai declarat?o în modii solemnă în mai 
multe rânduri miniștrii şi bărbaţii noştri de Stati, 
în Cameră, şi Senată. 
„Daca pravoslavnicii Moscorifi sau uitată şi se 

uită chiorușă la fortificările României Și la, des- 
voltarea liberă a stateloră” Balcanice, „Puter ile cen- 
Inale ânsă, care voră pacea, sati arătată forte fa. . 
vorabile. Ecă ce dicea diaruliă: vieneziu Pe olitische ». 

- Corespondenz de la, 25 Junie 1888, vorbind de for 
tificăr ile şi progresele. armatei române :
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„O țară care pste' să pue în linie 150,000 oa- 
„meni de trupe exersate şi care ridică fortifiea= 
„țină capabile de a ocupa și de a neutralisa. 
„200,000 inamici-nu e o cantitate neglijabilă. 

„Gmenii de Stată și militarii ruși şi austriaci o 

» şti prea bine: Thebue să fim yecunoscătoii ho- 
„ mâniloră. dacă facii pază lună la graniţele loră și 

„dacă voră arma totă-d'a-una - politica prudentă ce 
„cu adoptatii-o. * 

În funie 1889, Contele Kalnoky a repetati în: 

senulă delegațiunilorii: austro-ungare, că politica, Im- 

periului vecinii concordă forte bine cu independenţa 

“și “întăvirea statelovii, Balcano-Dunărene: Contele Kal-" 

noky a disă: „că are deplină încredere că Royiâ- 
„hit sunt prea mândri de naționalitatea și inde- 
„ pendinţa loră pentru a renunța la ele cu uşu- 
n rință şi fără motivii. Trebue să se dea tinereloră 
„state Balcanice 6re-care libertate de mişcare. 

„ Desvoltavea' statelorii Balcanice - priu ele 
„6nşile și neamesteculă streinilorii în afacerile 
„lori; poti! singure | să producă cu încetuli resul- 
„tate bune.“ 

Acestă limbagiii — confjrmată prin fapte î în timpi 
de dece ani — a. tăcută ca România! şi statele Bal- 
canice să vadă acordulii ce există între. întere- 
'sele lori politice și acelea ale Imperiului Austro- 
Ungară şi Înto citei Alianțe — după cum aă avută 
ocasiunea să constate desacordulii şi chiar con- 
ilictulă între interesele loriă pacifice- şi. intere- 
scle resboinice și cuceritâre ale Rusiei.  
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Nu se voră uita în adevără lesne nici răpirea, . 

Bassarabiei, nici drama, detronării principelui Bat 
temberg al Bulgariei, nici împotrivirea . Rușiloriă 
la unirea Bulgariei cu' Rumelia, şi la, recunâşterea 

principelui Ferdinand, nici răsedlele prococate de 

agenții Ruseşti în satele n6stre, nici intrigile din: 
Serbia, nici propa gandele panslaviste contra Dinas- 

tică nostre, ” 
Când lucrurile staă asti-felii, şi se confirmă 

prin istorie şi prin esperienţa de peste dece ani 

din urmă, cum să nu încline România şi Statele 

Balcanice mai multi spre Viena şi Liya-Păcii de 

câtu spre Petersburg şi Liga vesbeluli de r&sbu-" 
nare și cotropire!. | 

ALIANTELE 
Alianţa ea Rusia. — Alianţa cu Austeo-Ungaria şi Liga păci. — . 

Alianţa cu statele Daleanice, 

Politica, de neutvalitate nu ne pâte garanta de 

tâte eventualităţile, în casti când ar isbucni unit 
rosbel între Russia, şi Austro-Ungaria. ! 

„Ca să ne apărămi neutralitatea și independenţa 

"noi singuri va, fi imposibil. Deci, în cazi de res- 
belă, vomă avea trebuință, de “alianţe, 

Politica, de neutralitate, care a fost aclamată de 

t6te partidele și guvernele nâstre, nu esclude idea 

de alianțe pentr u apăr area "aicesteă vieutrulități, “când
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„ca.ar fi atacată de vre una din Puterile vecine. 
Să fie bine înţelesă că nu este vorba, de alianţe 
ofensive ci numai de alianţe defensive, de înţelegeri 
prealabile şi învoeli amicale în interesulii apărării. 

Ori-ce! alianţa presupune identitatea de iu- 
terese şi de” scopuri între statele cari se aliază. 

„- Politica nâstră, fiindă o politică pacifică de in- 
terese și apărare naţională, urmeză a, ne căuta 
aliați acolo unde. vomii-găsi dori de pace şi con- 
cordanță de interese, pentru salvarea independeu- 

_ţă n6stre şi a equilibrului orientală. 
«“Privindă cele doă mari tabere în care s'a îm- 

părțită Europa, trebue să vedemă în care parte 
se găsescă mai nnlte garanţii pentru interesele ŞI 
independența nâstră şi în care parte mai multe 
primejdii. i 

Alianţa cu husia. 

Cu istoria, în mâna am doveditii că Rusia, prin 
tradiţiunile și natura ei, este o putere cotropitore, 
care. desnaţionaliseză Și mistuesce popârele. 

„ Nemulţumită de resultatele resbelului din 1877, 
* chiar astădi Rusia voesce unii noi resbelii şi 
nuoi cuceriri spre Dunăre, Balcani şi Bosforă, 

Acâsta, nu mai e ună misterii pentru nimeni. 
Limbagiulă organelorii celoră mai autorizate ale 
Rusiei, faptele cele mai căzăcești petrecute în cei 
dece ani diu urmă în Bulgaria, Serbia şi Româ- 
nia, prin uneltirile Kaulbarşilori, Hitrovilorii, So-
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bolefilori şi coriteteloră panslaviste —  protegste 
de guvermulă din Petersburg — sunt o rumpere 
completă a, vălului transparentă care se mai în- 
cerca odată să, mascheze scopurile Rusiei de-a 
transforma peninsula Balcanilării — începând 
cu România, Serbia şi Bulgaria — în o mare pro- 
zincie rusescă ! . 

: Deci, o apropiere de Rusia şi o alianţă cu a- 
oestă Putere ară fi o aiurare saă o: cursă peri- 
col6să- care ni s'ară :întinde.:.Ori câte promisiuni! 
ni sară face din partea Colosului Moscocită, ele nu 

„ari fi de câtă o momâlă pusă în undiţa pan” 
slavismutzi, spre a ne prinde:mal. lesne şi a ne 
face noi: înș ine puntea invasiuueă şi cotropirei 
muscălești!... . : pn 
A roca destule alte nefericite popâre expe- 

rienţă cu alianţa. şi protectoratulii Rusiei, și 
ele aii fostii misturite ! * 

Amii făcută şi: noi înşine acea tristă experienţă, 
âncă din timpulă lui Petru celii: mare, care ajun- 
gendă la Prută întreba: „Mai e multi până la Cou- 

stantinopole? !* Am făcută esperiența și în: tim- 
puli Ecaterinei IL ai căreia generali « cucerise de 

faptă Principatele Române! 
» Amii mai făcută acea durerdsă experienţă şi în 

timpulii Ţarului Alexandru 1 care anexase amân- 
dou& Principatele Române la Rusia, prin Ueazuli 
din 1811... şi din ghiarele căruia am scăpată 
scurţi ca, prin minune, perdendă numai Bassa- 

rabia, ! LA
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Ami mai repetati: acea experiență, și mai în- 
câce când cu invasiunea, Rusescă de la 1818 ŞI 
1851, când numai intervenirea Austriei şi a Pute-, 
riloră Occidentale ne-ati scăpatii autonomia Şi na-. 
ționalitatea, în interesulă eguilibrului eu “opeanii. ” 
Ami mai experimentati praroslarnica dra goste 

rusescă nu numai în trecută, dar și acum în e- 
poca, nostră şi ami vădută cu ochii cuun ami fosti 
resplătiți dupe. luarea, Plevnei! Amă vădută cum. 
ni Sa respectată convențiunea din 4 Aprilie 1877 
care ne garanta integritatea teritoriului şi cum anii: 
fostă ameninţaţi chiar cu desarmarea ! 

Apoi chiar acum. sub : ochii noştri v&durămri 
în 1888 'mâna streinului puind focă sateloriă, nds- 
tre, spre a înlesni prin anarhie drumul invasiuneă 
și vesbelului, - care . era, gata, să: isbucnescă! Cum 

„amă putea dar vorbi de -o alianţă cu Rusia și la 
ce ne-ami putea aştepta de la, pracoslavnica n6s- 
tră vecină și de la pauslavismulă ce ea urmăresce ? 
Căci să nu uitămii faptele. recente şi cuvintele 
fostului ministru de esterne, Petru “Carpii, care 
—. dupe retragerea sa de la putere — a, decla- 
rată în Cameră, astă, primă-vară, că: „alături cu: 
„» Suvernulă din Petersburg este comitetul -pan- 
„Slavistă. Că, în dosul iconarilori expulsaţi este 
» Comitetulă panslacistii, care de la Kiev Și Moscva, 
„& dati edicte contra României, amenințând 
„ Chiar pe Regele nostru, că va avea aceiași sârtă, 
„ca regele Milan şi prințulă Battemberg! 1) 

1) YV. giarulă Democraţia, 

p
p
 

=
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Chiar astă primă-veră (Mai 1889), dupe sosirta, 

principelui Moştenitoră, — pe când diaristica, Eu- 
ropei, şi în deosebi organe. ofici6se ca Standard 

din Londra şi Gazeta Germaniei de Noi d din Ber 

lin, constatai cu mulţumire priimirea căldurâsă, 
făcută la, 19 Aprilie Moștenitorului Cornei în 

Bucureşti şi spuneau că acesta; e unit erenimentii 

politică însemnatiă care întăreşte Dinastia și vii-: 

torulii României,— fiarele ruseşti autorisate, ca No- 

roje Vremja şi Suiet, se încercară mai ântâiu să a- 

“meninţe guvernultă şi Parlamentulă Români Şi 

„să conteste chiar constituţionalitatea acestui 
acti naţională şi coristituționali, confirmată de 
Corpurile -n6stre .legiuitore şi: de Națiune. | 

lar dupe ce aii văduti că tâte statele Europei 

se grăbescii a recundște ca Moștenitorii pe principele 

Ferdinand şi a, felicita pe Regele şi guvemulă 

nostru pentru îndeplinirea acestui act de întă- 

rire a Tronului” şi viitorului României,  Noeaje 

Vremja, organulii “panslaciștilorii, a spusi -la 28 

Maiti. că : -„ Respunsulă Rusiei la notificarea pro- 

» Clamării Prinoipelui Ferdinand ca „Moștenitorii al 

, Tronului a, fostă numai o concenință diplomatică, 

„„ care nu l&gă mânele Rusici! * 

Cum să ne aliemii dar cu celă ce ne-a, pusi 

gândă răi de multi şi care și astădi sapă erei 

la temelia nostră naţională : ; dependența, Consti- 

tuțiunea şi Stabilitate a Tronului ! 2... 

"Ori-ce concențiune ami încheia cu Rusia, ar r&-
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“mânea o. literă .mortă, dupe victorie Erperiruţa 
-e făcută /: 

.Ce convenţiune ară putea să încheie Mielulit 
cu Lupulii ? Lupultă ar găsi ori când unii pretext. 
ca, să sfârșie acea conrențiune şi să, spuie câ, Mielulii 
turbură apa Prutului şi a Dunării ! ț 

. Lupulă își schimbă părulă. dar năravulă nici.o 
dată: ,, Grattez le Russe, tous trouvevez le Cosague, 
:a disă Napoleon |. - a. 

- Că Rusulă nu și-a lăsatii năravrultă său cotro: 
pitori, acesta. o. dovedeşte istoria, de la Petru Și 
Ecoterina Il până în diua de astădi. .O spunii 
faptele și organele -panslaviste de: astădi. Se poti 

- interpreta în diferite chipuri "unele: fapte. istorice,: 
dar cele ce am vădută: ŞI. vedeinti noi cu: ochii .-. 
de dece ani înc6ci, cum sarii maj: putea xăstăl- 
măci şi tăgădui ?! 
„Noi voimii conservarea, păeel și equilibruluy.. 

Ruşii voră resbelulii : şi cotropire ea. Noi voirnii 
neutralitatea, respectarea,. vecinilor: șia tracta- 
telori; Ruşii turbură, liniştea pop6relorii şi ne a- 
meninţă cerendu-ne cheile Dunără și Carpaţiloră. 

Deci nu ne potrivimiă cu Russia, nici. în interese, 
nici în scopuri politice, RR , 

«Alianța cu o putere mare şi cotropitsre ca Rusia, 
ară fi forte pericolisă, căci şi în casti 'de victorie, 
noi ami: fi cea. d'ântâiă victimă a Pracoslavnicei 
nostre «iliate! do 6re-ce scopulă resbelelori Ru- 
siei este cotropirea, Și noi ne găsim fatalmente 
în dramuliă ci spre Balcani şi i Constantinopole!
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„Experiența cu politica rusescă- ami făcut'o și ami 
pățit'o, iar alte popore ai păţit'o şi mai reă:-: 

“Rusia îşi mănâncă Aliaţii ca Saturnii t0- 
Dil l.. « E aa i 

| Desnaţionalisar ea și: rusifica) ea este pasa consti- 

tntivă şi unitară a marelui -Imperii 'vecină care: 
„urmăreşte panslar ismulii. In acâstă privinţă Bu. 

„sia unitară diferă multi de Austria poliglotă și fe- 

„deratică. De unde resultă că pericolulii din: par-- 
tea. Rusiei e mare și permanentă. Pe când Rusia. . 

„rusifică şi mistuește, Austria consercă şi civiliscză di-- 

versele naţionalităţi. Austria poliglotă n'a desna-- 
ţionalisată . şi n'a, germanisată . nici: pe Unguri, 

nici pe. Români, nici pe Croaţi, nici pe. Poloni, 

nici pe- Italieni, cari. ceră şi obţină pe rând au-- 

„„tonomia, lori najională. : 
Nu e totă asti-felă. cu: „Rusia care' a mistuită 

atâtea, popâre de la Baltica, până la, Marea-Nâgră, 

Ce era, Rusia, înainte de Petru celii Mare și de: 
„Ecaterina, şi “ce -este 'astăqi? Unde.mai sunt sta: 
tele şi naţionalităţile cari se întindeau de la ţăr-. 
murile mării de Azof. şi Mării-Negre până la .ma; 
lzzile: Prutului .şi costele' Balticei?: Istoria: ne: 
dovedeşte că ce încape în ghiarele Rusiei, na mai 

scapă cu viaţă: naţională ! Pe “porţile Rusiei stă. 
sserisii cuvântulă fatală din Infernulă lui Dante :: 

>, Lasciate osni Sperauza v oi che entrate-!! & 

„Lăsaţi ork-ce speranţă roi care intrați: - "(n pânte-: 

cele sfintei Rusii!!) ai 
Cine voeşte să se a pătrundă de acesti înfioră-
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torii adovări, să nu mârgă mai departe. ci să 
trecă dincolo. de Prută şi să întrebe unde - mai 
e patria. lui -Ştefanii celă Mare şi ce a dereniti 
naționalitatea, şi Biserica română din Dasa- 
rabia ? 

Cine mai cutsză dincolo de Prut să spue că 
"e Jomână şi să cultive limba, şi literatura româ- 
“nâscă ? Aceliiîndrăsneţiă ară cădea, sub loviturile 
Knutulă sau ară fi trimisă ca. să- ŞI ispăşescă 
asemenea, păcate naționale în fundulă Siberier! | 

Numai țărănimea, talpa casei, mai resistă Ru- 
şițorii prin simplitatea vieței sale rustice. 

Cei 80 de ani-de russificare nau fostă de a- 
junsii pentru. ca desnaționalisarea să. răsbescă în- 
“destulă până în senulă familiei, feranului Basaru- 
benă, ca să, stingă de totii foculă sacru alti na- 
ţionalității române din Căminul strămoșeseit. Mama 
Basarabenă nu ştie altă limbă de câtti limba ro- 
mântscă şi cu laptele ea o transmite copiiloră ci 
la adăpostuli colibei și ali vietei sale izolate de 

“la ţeră.. 
Multă țărănime Basarabenă a fost strămutată 

prin toti felulă de midisce în interiorulă Rusiei 
'şi în Caucaz, iară pe moșiile: cele mari perdute 
"de boerimea. Moldovână, sai adusi colonii de 
Cazaci cari: aă luată: locul: Românilorii. 
„Nu ai fostă de: ajunsă asemenea miql6ce de 

„desnaționalisare şi russificare a Basarabia : S'a mai 
luati: contra Românului - Basarabenu ȘI - 7nesuă
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- administrative și preoțești. pentru .u-i . face să în- 

vete rusește şi. să uite limba românescă, . 
Pe la judecătorie nu se mai pomeneşte altă lim-. 

bă de câtă cea rusescă, în cât uni bietă. Ro- 

mână Basarabenă, dacă nu ştie rusește, ori câtă 

dreptate ară avea, nu pâte să şi-o capete." 

„Prin şcâle nu -se pomeneşte altă limbă de câtă 

"cea muscălescă. Copiii t&ranilorii ânsă, fiindă mai 

totă anulă ocupați. cu. nunca. aoriculturei și a 
grădinăriei,. nu învaţă bine rusește şi ce învaţă 

uită curândă. Astă-felii ei mai scapă de rusificare. 

Ne putându-se rusifica îndestulu poporul prin - 
.se6lele -rurale, s'a recursii la Biserică şi la popil 

Museali şi Museăliţi. Românul Basarabeni nu 
mai aude în biserica sa de câtă limba muscă- 

lescă; lui nu-i este iertată ca să se închine lui 
Dumnedeă de câtii în limba inuscălescă pe care no 

“înţelege! 
Unu forte interesantă raportii al Consistoriu- 

lui din Dişineu (publicatii în Telegrafulă de la20 .. 

Septembre 1887), ne-a desvelitii m&surele. de vi- 

. sificare din Basarabia prin Șevlă și Biserică. Fed 
- ce dice raportulii Consistoriului muscălesii : 

„Ori cine a vizitati satele Basarabiei este 

- „coprinsti de mirare că poporaţiunea. rurală . de 

„prin aceste sate nu înţelege de loci liinba, 

;, rusă (polneiseie neponimanie ruscoi reci). 

„Se înființedă rşedle rusești, preoții Moldoveni 

„sunt pretutindeni înlocuiți cu preotii Ruși, Ii-:
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„turghia nu se oficiasă de câtă juseşte şi s'a dis- 
„pusă .ca spovedania să fie asemenea făcută 
„Negreşită în limba rusâscă (9) În tribunale, 

- n PEnă chiar şi pe la judecătoriile de pace saii 
„desființată dragomanii, și “părţile care se judecă, 
„Sunții datâre a vorbi rusește. Tote acestea n'a. 
„adusă âncă râdele dorite până, acumi : precum 
„ ami disu sătenii n'aă ânvâțată bine limba, rusă“ 
ee îc. . Î..g 

„Este necesarii ca acâste şcoli să fie scâse de 
„Sub gerinţa instituţiuniloră speciale Şi să se puie 

„> Sub ocărmuirea. consistoriului, care va veni! prin în- 
EX termediuliă preoțilorii miveni:să ajute guvernuli în- 
pruni modi tenace la rusificarea poporațiunei, 
"„Acâsta cu atâti e de firescă cu câtii poporul 

» MoldovâniL.e blândă şi svlaviosă. ri 
— Aşa dar nu numai administrația dar şi preo- 

țimea lacr6qă, din. răsputeri ca, să, smulgă limba 
românescă din gura, bieţilori Basarabeni! De se 
vori fi. găsind şi pe acolo preoți Roindui: trădători 
şi muscăliți ca, Mitropolitul Moldovei Gavrilă Bunu- 
escu. din: timpului Ecateriei II, apoi vaide biata, Ba-. 
sarabie şi. de poporulă lui Ştefan: cel Mare!!) . 

Cine voeşte 'să 'ajungemi ŞI noi - Românii de 
dincâce de Pruti în starca de plâns a Români- 
loră Basarabeni, să predice închinavea României li- 
bere la picidrele Tavulu „Alexandru III, dupe cum 
Mitropolitul şi Exarculă.. venetică Gavriil ȘI Vă- 

DV. Revista Nouă, An. 1, No. 10, Episcopu Râmricului.
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erăt fanarioți şi renegații predicat închinarea ţă- 

riloră Române la picidrele Ulog gordor -olnicei “stăpâne 

Ecaterina IL şi a. pracoslae niculuă Țară Alexandru 

JL, celă cu ucuzulă de robire a ţărilorii Române 

din 1811 şi cu răpirea, "Basarabiei din 1812: 

, Alianţa şi promisiunile Rusici nu arti fi do câtă 
nişte curse periculâse pentru a ne face punte: 

-invaziuniloră, garda şi înstrumentulii .cotro- 

pirilorit ruseşti, târnăcopulii care să serve la 
surparea națţionalităţilorii de peste Dunăre și 

Carpaţi. 

De aceea lu promisiunile” Și darurile Aluscă- 

lilori şi Muscăliţiloră trebue ' să 'respundeinit : 
„'Timeo Moscovitenses et dona ferentes!* 

Mârgă rusofilă la Kişineu, la Kiov şi la Mos- 
cova, să se închine cinstitelor-ă i icdnte muscălești. No5 

nu ne trebue pică iconarii, nici iconele 'Țariloră 
Rusiei, nici Potemkinii, Romanzovii, Cutuzovii, 

Trandafirofii și Duhaumelii,. nici Ignatiefii, Kaiul- 
barşii şi Mingrelii Rusiei. O a 

Noi avemii pe Regele - nostru Carol, - „Alesulă |. 
Naţiunei, învingătorulă de' la Plevna, şi pe JMoşteni- 
toruli săi Fevdinand. Avemiă şi în cartea istoriei 

şi în -Disericele'ndstre nationale din Curtea, de Ar- 
„geşii; 'Tergovişte, Iași și din Mănăstiri, destule 
icone -mărețe. ale glorioşiloriă. Domni. și „martiri ai 
naţionalității n6stre şi ai creştinătăţii. N 

Sunt la noi unii rusofil. cari, luând'o pe cârda 

sentimentalismului, ne vorbescă de recunoștință către 
“Rusia și ne îndâmnă să no închinăm acestei . 

18
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“Puteri, sacrificând. pe altarulă recunoștinței chiar 

Independența ţărei, Dinastia şi intevesele naţionale! 

| La asemenea, aiuări am răspunsti. deja în a- 

“câstă scriere şi am doveditii în ce constă acea 

recunoștință .şi co valoreză ca în: fața istoriei, a 
"moralei “şi a; intereselor adevărate ale României. 

Daca Russia a purtată atâtea resbele contra 
“Tureiloră, 'Tătariloră, Poloniloră, Kazaciloră şi 
„Cereliezitorii, “că a făcută acesta „pentru ca să- şi 

3 întindă hotarele și stăpânirea spre țărm Asii 
Negre, Balticei şi Bosforului. 

Au ajunsă. Ruşii stăpâni pe Baltica, pe mu 
“toti litoralul Mării-Negre. Au trecuti Dunărea 

şi. Balcanii «de mai inulte, ori, dar aci 'aii fostă 
siliţi. de î împrejurări şi de Puterile Europei ca 
să se tragă înapoi şi să se mărginâscă numai 
până la gurele Dunării răpind Bassarabia. Nuşii 
“însă nu sc lasă de vechiul obiceit şi unnărescit 
"prin r&scsle, corupţiune şi resbele, visul de aurii 
„al Ecaterinei IL şi Alexandru L. 
„Pentru acesta : sa luptat şi Se luptă merci 
pracoslacnica Iusie! Pentru acesta minză ca ne- 
contenită. hegatulă României şi statele Paleanice . 
iar nu' pentru dragostea. ereştinilorii ! 

* Când dar cotropirea poporelorii caracterisă 
“politica rusâscă, cum mai pâte fi vorba de bine- 
facere  desirteresată - din. „partea husici şi de ecu- 

: noștință. ctemă din partea tomânilozii. cari . ai 
“ prinsă multi” bine Ruşiloră în: -resbelele lori” cu 
«Pareii. şi Tătarii şi at resplătită cu sânăele şi
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“averea loriă: fol&sele - ce „Ie -au trasi din tractatele 
vuso-tureești.: . - ia 

Recunoștinţa presupune o bine-fucere desinteresată, 

“dupe cun virtutea presupune 'saer ificiulii şi dero- 

tamentuli pentru binele 'aprâpelui” şi ali omenirci. 

“Dar când se constată că bine-fucerea : este nu- 
"anal o faptă uzurară cu scopă de a răpi averea 

“şi viața nenorocitului beneficientă, atunci cun 
“mai pote îi vorba de recunoştinţă către usu- 

rari?! Ie 

Sau: voduta, în - viata - politică - Protectoră. sati 
"Epitropi înghițind popârele proteste, dupe cum 

sai veduti în viaţa civilă Epitropi cari ai în- 

ghiţită în -totală sau în parte, averea - "Dino ilor i 

cpitropisiţi. - i 

Daca nu intervenea Tribimalulit Eu ropei ci- 

xilisate, de multă ar fi fostă mistuite Principa- 

tele Române de către praroslae nică Protectori de 
la Miadă-Nopte! 

De multi suzeranitatea Sultanului 'aună: fi fosta 

înlocuită cu juzulii de feri al Țarului Alexan- 

“au I şi Nicolae Pavlovici! ... - 
Să nu uităm ce dicea hemuritorulă Ieliade 

despre recunoştinţa; către Rusia. 

Înainte de 'sosirea în Bucureşti a gene “calului 

rusă Duhamel, şi le isbuenirea” mișcăirit- naţionale 

“din */, Iunie 1848, Ieliade' avu: 0 cGhvorbire cu 

:Vodă, Bibescu - căruia îi arătă teincrile: “Români- 
„oră - patrioţi. de..planurile politiceă -rusești. 

Când Vodă Bibescu pomeni" de recunoștință, „di-
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cândă „că Rusia are mai multi de unt titlu a- 

supra Moldo- Valahiei, Heliade îi respunse: 
„Când e vorba de vecunoștință, noi o simţimit 

» „pentr u. aceia cat o merită. . Socotit'ai Măria, Ta, 

„câte - sacrificii a, făcută. era ndstră de la Petr u 

„ celă Îlăie- până în. dilele ndstre? Ce a făcută însă 

„pentru acestă eră Rusia — care trebue să fio 

: tecunoscătore,. şi. care se dicea. garanta dreptu- 

-„riloră nâstre? — Ea sili pe Portă să. ne trimită 

„Pe boii ci din Fanară, smulse. de la Moldova 

-„, Bucovina, în „folosul Austriei şi Bassarabia în 

„e Popriulă, său folosi; apoi luându-și fără rușine 

„şi titlu de Profectore, nerăpi dreptul legislativit 
, ȘI sfirşi prin a esercita ună. dreptă mai multă 

- “de câtă suverani în acestă ţsră, 1): 

_» Să lăsămă dar-la o. parte sentimentalismulit şi 
„ moneda tocită a, ortodozismului muscălescă, şi să 
ne apărămu cu credință și curagiii pământul 
nostru strămoșescii și biserica -ndstră- națională... 

Când e vorba de alianță pentru asigurarea, și 
„apărarea existenţei unui Stată, nu se ia de bază 
sentimentalismuli, ci garantarea intereselori veale ale 
țării.și. înlăturarea, pericolului care ameninţă în. 
dependența Și naționalitatea. . 

Astă-felă ati lucrată strămoșii noştri și Domni 
„cei mari ai. ţării.. 

„Stefan. celă. Mare „—dupe numerâse victorii— 
a recomandată fiului săi să se alieze cu Turei),. 

1 V Mâmoires sur Phistoire de: la . _YOgen6ration Rou- 
“maine, pag. 31. 32. Paris 1851.
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ca. să scape țâra de alte pericole; iur Mihai. 
Vitâzu Sa aliati cu Rudolf Împăratulii Ger- 

mamici, “pentru: că: “acesta să-i dea — precum i-a: 

şi dati — ajutorti în contra Turcilorii, fără ca 

acei Domni români 'să îi întrebat daca Sultanuli 

şi Împăratul Germanier suntu simpatică şi or- 

todos! 

* Apoi când istoria. trecutului Şi i faptale petrecute 

în cei dece ani din urmă sub ochii noştri ne. a- 
rată că Rusia voeşte resbelulă şi cotropirea- penin- 

sulei Baleano-Dunărene, şi când Puterile. Europei . 

civilisate sau coalisată şi s'uă- aliată în 1883 (ca 

şi la 1851 înainte de resbelulă Crimei), ca'să a- 
pere din noă equilibrulii Europei şi să scape 

popârele Dunărene şi Pale: unice de torentulii 

AMoseoriţilorii, — cum nd amii orbi noi până în-: 

tratâta, în câtă să nu ne inai cunâștemii: inte” 

resele adevărate şi să nu mai vedemit de unde 

ne vine primejdia cca nare -și de unde mân- 

tuirea ? 

Ari trebui să în - Dumnedeii mințile - Români- 
lori ca să numai vadă: care este posiţiunca lori. 

gcogratică şi rolulii 'Joră-de Sentinelă latină la 

" gurele Dunării si cum stai astă-qi constelațiu- 

nile politice şi alianțele Puteriloră Europei,. cari: 

vor garantare păci şi a, independenţei Stateloră 

„Balcano-Dunărene. - a 
Daca Românii âncâ de la începutul acestui”. - 

secol ai înţeles pericolul: panslavismului şi . . 
Sau luptată cu curagiii pe calea culturală şi po-
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litică contra, cotropirei făţișe sai pieţişe a Iusiei, | 
cum își vorii pleca, ci astădi fruntea, sa cum se” 
vor: orbi: ci 45 “ispitele și  momslile ' ruseşti, 
pentru -ca sub. numele. de aliați. să devie undlte. 
invaziuniloriă și cotropirilorii Rusiei, a căvei pic- 
timă cea d'ânttiă ară fi România 1? . 

Dupe atâtea, evenimente. istorice şi dupe e: expe- 
riențele tăcute. cu protectovatulii: rusescii, — pe care 
Pati combătută Românii: patrioţi şi Pa desfiinţat 
tractatulti din Paris (1856), — şi dupe ultima în- 
„Cercare “cu conrențiunea. - Puso-romiinucă şi perderea, 

Bassarabici (18 78), nu mai pâte dar fi vorba de 
alianță și supunere ci de apărare faţă cu Rusia. 

Dar, dică unii, prin alianță cu Rusiaamă pu-. 
tea să luămit Zransileania şi alte. provincii . ro- 
mâne: la să vedomi ce însemneză şi acestă, îs-- 
pită şi momâlă muscălscă ! 

Luarea Transilvaniei. 

Precumii se, şoptise, în primăvara anului 1888, 
“la, urechia, făranilori răsculați din. satele năstre acea 
fabulă mincindsă că împăratul Rusici a lăsată 
câte 5,000. lei de. fio-care comună şi că are să 
vie tecioruliă lui: Cuza, (unelte muscălâscă ! să le. 
dea pământi, asemenea, sc toti sopicate: la ure- 
chea, celorii lesne credători cuvântult gâdilătoră 
do: „avea. Transilvaniei, cu ajutorul Rusiei !, | 

“ Acesti momâlă rus6scă ne aminteşte fabule
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_cânelui care “şi-a, lăsatii bucata din sură. ca să 
prindă umbra din apă! , 

Cum ne-amti lăsa noi posiţia, nstră egală de. 

Stati neutru și independentă, sprijiniti de tractate 
"si de Puterile civilisate ale Europei, ca să ne fu-, 

cemii instrumentul incaziuniloriă. asiatice de la Miază- 
Nâpte!! Cum ne-amiă face noi „de bună voe pur 

teu Ruşilorii cotropitori ca -să trecă Dunărea, . şi 

cum le-am mai da şi cheile Carpaţilorii în mână, 

cu speranţa deşariă, că coli ce ne-a răpită Ba- 

sarabia dupe. Juarea, Plevnei, are să ne dea. 'Tran-. 

silvania şi alte provincii!!! .... Şi acesta dupe. 

ce își. vorii înfige bine Cazacii stâgurile şi suli- 

„ele lori în câstele acestorii țări Române! 
Dar cine va fi acel ușurelă. şi. nepriceputii. 

care să crâdă că, dupe ună -resbeli îngrozitorit 

din care arii oși furiugători, Colosulii Moseovitii,: 
arii mai părăsi aceste țări ocupate şi nu sarii 
întări elă cu unii piciorii în Carpaţi şi cu 

altulii în Balcani, ca să stăpâncscă Orientulă şi 
să amenințe Europa din înălțimile acestori. donă 
masă fortărețe naturale ? 
Care Putere Europenă ară mai putea atunci 

constrânge pe Rusia biruitore, casă se ţie de unii . 
„terfelogi de concențiune ce ami fi fosti închoiatii 

noi cu Rusia și cum sari crede că Moscoviţii, 
de dragul nostru, voră. părăsi ci Carpaţii şi Bal-. 
canii şi se rorii întărce acusă.cu mânele g6le!! 

Slab de: îngeri arii: mai. fi acela, care. ară aul- 

mite uni singură momenti una ca acesta!
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- Când Întrcita Alianță a Puteriloră centrale arii 
fi biruită şi când Ruşii învingători art fi stăpâni. 
pe situăţia Orientului, atunci nu numai căci nu 
ne-vor mări Regatulii nostru cu noui provincii ; nu 
numai că nu ne voră da Transilvania, Bucovina 
și Pasarabia, dar ne voră lua şi ce mai avem 
şi. sub unit pretextă sai altulti, ne vorii resplăti 
cu s6rta Polonici şi Basarabiei desmoştenite şi 
muscălite! | 

" Acâsta ară decurge nu numai din natura co- 
tropitâre- a Muscalului; dar şi din natura lucru- 
riloră, căci nimeni! nu întreprinde unii mare res: 
belă și nu-şi varsă sângele și comorile ca să se 
întorcă acasă cu mânele dle! Şi din nenorocire Ro- 
mânia, prin posiţiunea ci ucoarafică, se găseşte 
tocmai la porțile. Orientului în drumul cuceriri- 
lori Rusiei spre Balcani şi Constantinopole. 

Chiar când arii voi huşii învingători: să ne 
„respecte independenţa: şi teritoriult, le-ară fi im-: 
posibilă, căci pe unde ară mai comunica ci cu 
Bulgaria şi cu restul: orientului - Europei; - dacă 

„Regatulă Românici sarii mai mări și sari mai 
întări în calea lori 4 - 

Ca să respecte teritoriulii Nomâniei. şi să co- 
munice cu: Bulgaria, arii trelui ca, oști» ile Juseşti 
să nu mai aibă drumt pe uscată, ci numai -pe 
Marea-Ngră - lucru: neadmisibilt— sau -. să inven- 
teze nişte bal6ne Colosale cu care Colosul :m0s- 
cor iti Să trâcă peste capetele nostre! 

Fă ! cu asemenea Vedenii și cu momeli amăgi-
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târe ca „luarea Transilvaniei“ nu se faci alianțele 
şi nau se. sacrifică o situaţiune sigură și egală pentru 
ele mai periculose arenturi !- .. 

Dacă Ruşii, dupe: convenţia ruso-română: “din 

1877 :şi dupe ajutorul norocosi ce le-amă dati. 

la Plevna, şi totii "şi-au băfută joci de noi la 

încheerea: păcii, ba âncă ne-ai ameninţatii cu 

desarmarea şi ne-ai răpitii şi peteculă din Basa-. 

rabia, care ne fusese garantată, cum ami mai 

putea, crede noi astădi că toti aceşti pr acoslaenică 

vecini -- odată stăpâni pe 'Orientulii Europei—aril 

spori şi întări Regatulii Români, care este toc- 

anai în drumul Cuzacilorii ii Şi Punslaciştilor 2 

Când vedemii că chiarii astădi. când Întreita 

Alianţă este în picidre, Ruşii urnărecsi po față 

realisarea panslerisnaului sai rusificarea poporelorii 

Balcanice, cine ari. mai putea stăvili acesti to- 

rentă când eli sară revărsa învingători preste. 

Dunăre şi. Carpaţi 2 Cum ară mai putea o ho- 

mânie mare: şi liberă, să stea, ca o insulă latină, 

în miqoculi: Oceanului slavii 2 . , 

“La cea, nai mică încercare de resistenţă contra | 

operei de rusificare a Naulbarşiloriă și panslaciștilovi i 

Moscoviţi, Românii ară îi maltrataţi mai ră de 

câti Pulgarii, căci Cazacii Rusici învingătore sarii 

așeza atunci în România ca. Ja ci acasă ŞI ară a- 

mnenința pe oștenii noştri. cu. desarmarea (ca în 

1878); pe tinerii cei mai inteligenți. și patrioţi 

“ară înfunda în Siberia; pe cei mai buni mili- 

tari ai noştri. l-ară înregimenta sub stâgurile
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ruseştă, și 'i-ară trimete în pustiile Asiei; iar pe: 
bietulă poporii Români, ţărani, industriaşi și co- 
mercianți, j-arii supune să dea cotropitorului tri-. 
butulii sângelui lorii şi să verse în haznaoa 
împărătâseă din Petersburg impositele şi ve-. 
niturile țării Româneşti, dupe planul ce fă-. 

„cuse generalii împărătesei Ecaterinei IL! 
„Aşa în câtă rusafilii cari totii.mai cred sat se. 

prefacă că credă în momelile şi promisiunile sfintei. 
Rusii, — în locit de o Daco-Românie mare eşită din. 
sulița Cazacului şi Knutuli muscăleseii,—s'arii 
tredi în curendă cu patria lui Ștefan cel JMare și 
Mihai Vitezu transformată în o gubernic-rusâseă, . 
„dupe modelulii Poloniei. şi Basarabiei, având pâte 
de o cam dată pe Tronă—dacă Tronii arii mai 
exista—vre unt duce din Petersburg sati ună 
Mingrelia, din Caucazii!! 

- Suntii unii Români de bună credință, cari, fără, - 
a fi Pusofili, facă joculii Rusofililoriă și ali pla-. 
nutilorii muscălești, legănândi poporul cu visulă. 
Inării Lransileaniet prin ajutorulii Musealilorii! 
Curentulii naturali de simpatie pentru fraţii de 
dincolo de Carpaţi, -ară putea deveni astă-felă 
intro di o «rmă contra politiceă de neutralitate sai 
de alianță cu Puterile centrale, cerută de iutere- 
xele. vitale ale ţării și de apărarea independenţei. . 

De aceea: e bine să lămurimă Și acesti 
punctii, pentru ca nu cum-va din confusiunea î- 
deiloriă şi ciocnirea, întereselorăi cu simţimintele
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să nască o rtăcire pentru unele spirite-şi:0 pa-. 

gubă mare pentru Românismi. | 
Sai can. deprinsit Românii să uite pe frații 

loră de dincolo de Pruti, care gemă sub Kautulit: - 
muscălesci, şi să compătimescă mai multă pentru. 

fraţii. de dincolo de Carpaţi,— deşi Transilvania, - 

şi Banatulă nau. făcutii politiceşte parte inte. 

grantă din statulă Români, cum a. făcută ne-. 
norocita, Basarabie parte integrantă din patria lui 

Ştefan celii Mare până la 1812. 

Cu tâtă asuprirea Unguriloră, Românulă. - nu 

pere! elementulii Români de dincolo: de Carpati 

” stă: viguros în” picidre: şi luptă bărbăteşte — pe- 

calea legală şi constituţională—pentru conserva-. 

rea limbei şi naţtionalităţii sale. 
Nu e totă astii-felă în Basarabia. Să 

Preferinţa, de simpatii pentru Românii de peste. 

Carpaţi provine dir desele. relaţiuni comerciale: 

"si culturale ale României libere cu Transilvania - 

şi din emigraţiunea, continuă a celorii de dincolo 

în 'Peră la noi, unde-ci îşi crează averi şi posi-. 

țiuni sociale și exercită 6re-care intluenţă chiar. 

în sferele politice şi parlamentare. | 
Este naturală ca, aceşti emigraţi Români să nu. 

uite lesne loculii lori natală-şi să aspire cu. 

inima, peste culmea Carpaţilorii, înce cândă de a 
"forma uni curentii naţionali. în acestii sensă. 

Dacă acâstă comunitate de idei şi simpatii s'arti 

mărgini în calea culturală şi naţională, fără a jieni- 

întru nimică reporturile politice internaționale dintre.
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statulă. Română şi Imperiulă Austro- Ungară, nu: 

arii avea nimeni nimică de obiectată. 

- Cea nai. mare. dovadă de iubire:şi celă -mai 
bună .serviciti ce s arii putea -aduce fraţilor .Ro- . 
anâni de peste -Carpaţi-este de a nu -le -înflăcăra, 
niște ilusiuni ce nu se potă realisa și de a nu 
îhăspri raporturile lori legale cu Ungurii, aţă 
ţândă neîncrederea şi bănuelile acestora, -că noi 
ună fi lucrândă la surparea Imperiului Austro- 
Ungară, făcându-ne chiară instrumentele Rusiei !- 

" Cu-câtu Ungurii vori'avea nai multă încre- 
dere în Zealitatea Românilorii, cu atâtii șocinismulii 
loră sc va doimoli şi ci vor -ajunge. în -fine să 
se convingă că, în fața. pericolului comuntă - din 
partea punslarismului, înfrățirea Ungurilorii cu Ro- - 
mânii, avendiă Carpaţii drepti foriereţă naturală: 
esto cca mai puternică sfarilă contra invadiunilorii 
Moscovite, cea mai. tare garanţie a existenţei lori 
în “viitorii. n. 

" Când elementi Tomânii “Transilvănenii, ru 
fugiati la noi, arit lucra în-acestii sensi Şi Sari 
mărgini: să ajute pe fraţii de dincolo pe calea. cul- 
turală, trimiţându-le bani pentru: secole şi biserici 
româneşti, clă arii da cea mai mare dovadă -de 
înţelepeiune şi patriotisnă. 
Cât pentru: raporturile inte naționale Şi dir ccțint-: 

er politicei din afară, acâsta .c treba: guvernului 
M.S. Regelui şi: a Corpurilorii nâstre: legiuitore. 
Politica, Românici este defensiră iar nu 'ofensiră, 
politică! de neutralitate iară nu de cucerire,
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Nu ne este permisă: nouă, statii micii, să i Iaăamii 

iniţiativa. şi să provocămi desmembrarea unui 

mare Imperii vecină, mai alesi când avem 
chiar trebuinţă de ajutorulii acestui. Imperii con- 

tra. unei primejdii multii mai mari de la Miaqă- 

„Nâpte. i ti 

Noi nu crcămii evenimentele cele mari, ci ne 

orientămă şi ne acomodămii: dupe dânsele, ap&-. 

rândune naționalitatea şi. independenţa. E 

Nu pâte şti nimeni secretele. viitorului. Sarii 

putea: întâmpla. ca într'unu .viitori necunoscutit. 

:și depărtată să se provâce de către alții sgu- 

„duiri-şl evoluţiuni în Imperiulă Austro- Ungară, 

„care să 'schimbe grupurile politice de-ai ale naţio- 

„nalitiţilori cari compunii acestă Imperii poliglot 

şi să dea ast-felu naştere la noui: combinațiuni. 

și grupări pe basa federalismului. 

Sară „putea, produce o eroluțiune interidră, care 

să transforme Imperiul dualistă Austro- -Ungarit 

„întruni Imperii federaliștă, câștigându-și printr'a- 

câstă, mişcare interidră şi alte naţionalităţi drep- 

„urile lori. | | 

Sari putea întâmpla ca chiar Ungurii — în 

ncastempăruli și trufia lorii—să provoce 0 trans= 

formare în senulă Imperiului; sarii putea ca Un-- 

gurii, Boemii, Croaţii etc., .să provoce ruperea 

dualismului. Atunci neapărată că Imperiulă Aus- 

„tro-Ungari ari lua o transformare, în care natu- 

ralmente diferitele naţionalităţi voră căuta . să-și
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mecâştige. drepturile Și să -se «grupeze dupe legea 
afinitățilori și coriservării-lor- naționale. . 

Dar suntem departe de: asemenea; transformări 
“politice. Acum. ne găsim în faţa, unei situaţiuni 
„certe : Austro-Ungaria este aliata Germanici şi a 
Italiei și ami putea “adăoga și a Engliterii. Ea 

“este mal tare astădi de câtii era înainte de Sa- 
“dova şi: este considerată ca unii factorii indispen- 
sabilă equilibrului Iuropenii. Acum mai inmulti ca 
“ori 'când se . -pâte aminti cuvântulă unui: “diplo- 
“matii care'-a. disă că: „daca mar fi existatii, dus: 
dia ar fi trebuită încentată Caci: în: “adevără, din 
“desmembrarea : ci: ar “resulta- chaosulii pentru 
“equilibrilii: Orientului şi cufundarea naționalită- 
țilorii: în valurile: Germanismu- și De nslacisanr 
7 e d. A 

De aceca Clementuli - Lu girescă şi Pomâneseit 
"= Singurele elemente « de altă -nenii, de câtă celt 
uermani şi slavii — a - trebui să se înfrăţescă 
până “ce diua de încercare a. viitorului reshelii 
nu va fi sositii âncă, -. - - - 

Cât pentru noi Românii de dinedei, : este -na- 
“turală ca să simpatisămi cu -cei de dincolo de 
“Carpaţi, ca: și cu cei de 'dincolo de Prută şi de 
"Dunăre Şi să le dorim totă binele: şi totă des- 
"voltarea lori culturală: națională, Sbnpatiile acestea 
:ânsă“nu trebue: să: amăgescă -pe nimeni: cle nu 
„potă trece “limitele stabilit“ de rapărtele “politice 
sinternaţionile: cu' statele vecine. -Politica Românici 
este o politică „defensiză iar 'nu afensică și cuceri-
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„târe, în acâstă epocă de încercare când puteri 
„mari ca Rusia, lucreză. pentru - cucerirea ndstră și 

“a tutuloră naţionalităţilovit de dincolo de Carpaţi și de 

- Dunăre. | A 

Simpatiile nâstre pentru fraţii de dincolo şi 
desidevatuli României a tosti formulată şi. bine 

-esprimatiă de către d-nu deputati N. Ionescu în 
“sedinta Camerii de la 7 Decembre 1888. D-sa a 

disă: o 
„ Precum Austro-Ungaria a recunoscuti indivi-” 

„„ dualitatea politică a Ungurilor, asemenea şi 

„regatului ungurescii pote să recunoscă şi elit 

„i Românilor, Gemnanilori şi Slâvonilorii, care 
sunt sub corâna 'Sântului Ștefan, autonomia ua- 

: Honală, casă nu înpedice-desvoltarea "lori - fi- 

„Tăscă şi ca să facă din nişte națiuni nemulţu- 

„mite nişte populațiună fidele corânei ; şi atunci 

noi nu am avea nimic de doriti, cum nu are 

"„ nimici de doriti populaţiunea, francesă din EI- 

"„vetia, şi nimici” de individiată de la marea Re- 

„» publică franceză, pentru că cantonele din Elve- 

„ţia sunt mai independente de cât provinciile 

"„ din Republica francesă. Asemenea şi cantânele 

“germane nu ai. de ce "şi îndrepta ochii spre im- 
' poriulii * germanii, precum nici cantonului Tici- 

„; nului către regnulă Italici.. Atunci vomii fi şi 

„noi în situaţiune de a ne bucura de buna stare 

+ a- fraţilorii, noştri, cărora nu le va rămânea ni- 

,, mică de doriti pentru viața loră naţională, pen- 
„tru viața lori culturală.
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„-Loță acâsta voiu dice și în privința Macedo- 
„neniloră, Singurele - popâre din peninsula, Balca- 
» nică, cari aștâptă âncă consecinţele. tractatului 
„din Berlin, cari aşteptă, âncă constituirea. lori, 
sunt Albanezii și Românii macedoneni. | 
— Ştimă că se faci propagande ruseşti nu nu- 

mai dincolo de Duaăre ci și dincolo do Carpaţi. 
Dar ori câtă de! asupriți ar fi şi ori câtă de 

amăriți ar trăi Românii de dincolo cu Ungurii, 
; nu credemi că ci ar fi hncuroși, să sc dea în 
brațele Rușilorii, adică să se ar unee. din lacăt în 
puță ! 

Ori câtă de nedropti Și asupritoră ar fi regi 
„nulă unuvescăi, elă nu pote întrece pe cel maus 
călesciă: și. nu pentru înălţarea Românismului şi- ari 

: înfige Cazacii. sulița, în c6stele Carpaţilor. 
Momela muscălescă cu Marca Dacie română, — 

"de care a vorbită. și Ecateriua II — nu ar fi de 
„Câti o mare cursă în care arii cădea, țările To. 
„mâne spre a, ferbe apoi tâte în cazanulii pansla- 
vismului Moscoriti ! 

Austriacii . în timpă de sute de ani n'aă pu- 
„tutii germanisa, nici pe Unguri, nici pe Români, 
„nici pe Croatţi, nici pe Boemi şi Italiani, Cum ar 
„Putea dar așa de repede Ungurii să maghiarisese 
pe. acelii- vi uurosii elementi românescii, care la înce 
putul acestui secol ne-a transmisă chiar noă 
lumina şi ne-a, desgropatiă latinitatea nmului prin 
Şincai, Petri. Maiori, - Lazării, Laurianii, Cipari ”
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Papii, Bariţii :: și „alți învățați profesori şi „acade- 

miciani. - 

Când” comparăniii starea cudttrălă naţioală a 

Româniloră din Transilania şi Bucorina cu aceea. 

a. Româniloră. din. Bassarabia, găsimă pe .aceștă 

din urmă într'o stare -de jale. care face pe ori 

cine” să dispere d6 acea jurhătate a "patriei lui 

Ștefanii celă 'Mare'! 

_S'a constatatii. acum 1) “că! “chiar; în Bucovina, 

— unde domneşte multă libertate culturală și Să 

unde majoritatea, populaţiunei este de nâţioriali-. 

tate română, —. nu este. elementului germanii ci. 

elementulii Jutână! sai mutscălesci, câre năbuşaşte - 

prin slavizare şi biurocraţie pe poporul Romârii 

din acea, ţră. - 

Panslavismulii muscălescii sate jericolulti celiă.. 

nai mare de' care trebue să se temă Românisniuliă 

din tâte tările. . 

„Acesti adevără . politică Tau înţelesăi şi Ro- 

„mânii inteligenți şi patrioți - de dincolo de: „Ca r 

paţă. 

Ecă ce dice diaruli Pribunia aia Sibiă * —" es- 

primendi adevăratele sentimente ale Românilori 

Ardeleni — la 15 Maiu 1888, în prevederea, unui 

resbelă provocată 'de Rusia, în Orientul: Europei. 

„ Monarhia n6stră (Austro- -Ungaria) nu! ate nici 

„unii interesă de a slăbi statulu română, care pen- 

= tru o forte însemnată parte, din hotarele ei este 

1) Y. Revista -Politică din” Sucâva. 15 August 1989. 

! 19 
-



290 E , IROMANIA,/ RUSIA. 

„xin-zidă despărțitori “faţă cu o puterâ: (Russia) 
» de caracteră eminamente agresivii şi: cuceritorii. 
„Interesuli '6i-este, ca zidul: acesta. să; fie pe 
cât se pote de. târe: şi de sigură: i; 

1.» Câtă pentr u noi, Românii din imperiulăi austro- 

. - - în. .. 

„ungară, amiă fi nişte rebeli “trădători faţă cupa: 
„tria nâstră, şi Monarhulă nostru, dacă, ne-amă 
„ gândi măcar,. ca.:în- ajunult unui resboit să "i 
„„Creămi: monarhiei greutăți, iar în timpul r&s- 
» boiului să facem: causă comună, cu. dușmanii 
sei (Ruşii). Invinşi ori învingători, noi 'a1nă. fi tra» - 
„taţi: cum astădi sunt tratată în Europa, rebelii, 
„ȘI Nimeni n'ar -ridica,: slasulă să ne apere. Chiar 
» Nici astădi n'amiă avea să suferimă câtă suferimii, 
„dacă nu li s'ar fi: dată adversariloriă noştri pu- 
„tinţa de a, face ca, lumea -să ne. cr6qă : capabili 
„de trădare, E Ra i 

„Rusia slavă nu pâte să sufere între ea şi „ Slavii de Sud ua poporă neolatină, care trăește 
„În cea mai 'strînsă, legătură. cu lumea. apu- 
„.S6nă. e EI II e i - Rusia mongolisată. nu: pote :suferi -în :mijlo- = cul Orientului unt. centru. de viaţă, europână, şi 
„untă- focarii- de cultură arică,. . «| i 
“» Rusia: ortodoxă nu: pote :suferi. în mijlocul „lumii ortodoxe .unii poporii, care a întrodusă » În biserica. orientală, spiritul: de andependență
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naţională şi înclinare. spre. așezăminte: dibekăle ale 
-, primelorii secole din'era creştină. : :*:: 

24 Învinsă ori învingătâre; România,  6ste' str 
„vită, perdută, ea şi poporuli: română nimicitii:are 

„Să fie, dacă Rusia, va putea să "dicteze! cândi- 

 tiunile păcii. Chiar aliaţă să-i fie Românii, ea 
A nui pote cruţa;și vidhiat. silită de puterile, cari 

„„ Sunt interesate să existe statuli românii aşa cum 

„este, numai umilită, 'Rusia îi suferă; pe -Roimâni 

FA „alăturga cu că; şi în mnijloculii: Orientului: + 

„N'avenii noi Românii nici o : alegere': scitimieu- 

“udă de conservare naţională ne împinge să fină: toți 

3 garda Orientului ameninţată de Rusia, garda! ivira: 

;, lismiuluă în faţa, despotiei, garda latină în mijlocăliă 

= lumii slave, garda cultirii arice faţă cu înrîuri- 
„tea mongolă, garda independenţei naționale”! fată 

3 cu cesaro-papismulii inoscovitiă. | 

„Altă-feli nu avem nici ună înţelesă în Jia 

„acâsta şi trebue să dispareniti” din istoria ome- 

3, Dirii, cum dispărut-aii - tâte popârele” "oare nii 
+ aveau misiune ori nu 'sciaii să "și-o împlinăscă“, 

..—-Eeă cum. simti şi "vobescă acei Roinâni “Ar. 
deleni cari pricepi politica naţională şi “înateoiude- 

țională şi înţelegi bine că, în“ faţa, incasiuneă Mos- 

coițilori i şi a, valuriloriă. Paislaci isnuluă trebuie ca 

Românii și Uny urit să-și dea mâria, pentru a să apăra | 

împreuna şi a, faec: ca, -Culihca: Cai „pațiloiit i Să fie 

cetatia inespughabilă,. zidulă- dei: ăpărare a între: 

ului Românisniii din: regatulii Româniti “și vaii 

Iinpărială Austro-Ungar. îi
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Afară: de iredentismulii “muscălescă, (cu luarea, 
Transilvaniei), mai este o momeală, de care se 
servă unii ca să atragă -pe Români în curentulă. 
alianței franco-rusă. . Acesta este simpaţia pentru 
Francia sa. girulit Jranţuzescă.. 

“ Giurulii Pranţazeseă. 

„. Sail găsită la noi unii politici sentimentaliştă 
cari, deşi recunosci, pericolulii ce ne ameninţă 
din partea Rusiei cotropitâre, — chiar când ne- 
ami alia cu densa — ânsă ei îşi închipuesci că” 
girul franţuzescii pusă pe o convenţiune ru-. 
S6scă ne-ar garanta, îndestulii ca să. nu mai pă- 
țimă ca cu conrențiunea din 1877, dupe luarea 
Plevnei. . a 

Acei politici sentimentalişti judecă lucrurile dupe 
inima loră și îşi închipuesciă că și politicii Frau- 
fel, — cu .Vadinctoniă și Barreriă loră, — cu or- 
ganele lori de publicitate. -rusofile,. Vor corez- 
punde pe deplină simpatieloriă acelor Români . 
cari se. ţinii de cdda modelorit franțuzeşti până Și 
în politică! - o 

Dacă, amă admite că politicii franceză sunt sin- 
ceri cu noi, că ei nu „Cugetă să speculeze simpa-, tiele nostre ca, să ne dea, de zestre Aliate lori de la Miagă-Nopte ; că nu este vorba, de unii pact infernal ca cel de-la Tilsitt dintre Napoleon I. . Şi Alaxandru I; că-în fine: ni s'ar promite marea _. cu sarea şi că, nu ar fi vorba numai de o cursă,
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nică de vre-o farsă; franţuzescă, întrebămii : Cum 
Sari putea schimbă în ceva prin acesta, posițiunea 
geografică a României şi cum ar putea, Ruşii să-și 
urmeze drumul lori spre Balcani şi Constantinio- 

pole, fără, să, se împedice de România ? Cum ami 
"putea admite unii singuri momentă că tradițio-. 

“ malele planuri ruseşti de cotropire "— concepute de 

Ecaterina IL şi urmărite de arii Alexandru 1. 

Nicolae I și Alexandru II, iar acum pe faţă; sus- 

ținute de Comitetele Panslavismului (presidate de 
generalul Ignatisf şi patronate de familia Impe- 
rială) —. s'ar pune la dosari; în câtii prăroslai- 
nicik Moscoviţi nu'-s'ară mai gândi nici odată, să-și . 

urmeze drumulă lori spre Balcani şi Constânti: 

nopole prin România, nici să rusifice poporelel Du- 

nărene şi Balcanice.! 
Am spus'o și repetămiă că nu pe vorbe. nitscăz 

dești şi simpatii franţuzeşti se pote resema politica, 

şi existenţa statului Românii, Găci Rusia, — încora- 
„piată, de alianţa interesată a Franței, — nu nu- 

mai că nu-și va modera ambițaonile sale de! co- : 
tropire în peninsula Balcanică, dar “âncă-le va 
îndoi şi întrei, potrivită succeselorii Și sacrifi- 

ciiloriă ce va face în viitorulii esbelă ce pregă- 

„teşte. - ' 

La cazi cână Rusia n'ar voi: să respecte înde- 

pendenţa şi integritatea, teritoriului - n6stru, nu 

înțelegemiă cum arii putea veni Francesii, obosiţi 

de resbelii, să execute chiar. pe, Aliaţii loră Ru 
şii, declarându-le resbelă ?1 :” : dci
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„Puţini, le va păsa :ânsă -Francesiloră,.: de sârta 
Românilori,:. dupe ;ce-și, voră fi luati ci, Alsacia. 
ȘI Lorena ! Franţa, va, trebui să menajese pe Aliate 
sa: Rusia, şi “în “viitorii, ca, să- şi potă păstra pro- 
vinciile câştigate. Așa în. câtă, fiindă-că Românii 
sunt şi ortodozi şi vecini cu “sfânta Rusie, ei vori 
putea .forbe într?0 6lă cu Cazacii, “Tătarii şi Cer: 
chezii! -.. -: , “3 
Aşa Vor raţiona “renanşiştii „Praneesi, aliaţi 

Ruşilori. : . 
Pentru a constrânge po Rusia să ne “lase în 

pace,. ar trebui o expediţie mare ca, aceea a lui 
Napoleon I din :1812, când amă scăpat scurți ca 
prin minune perdend numai „Bassarabia. Ar tre- 
bui o alianță europână ca aceea din timpului ;ros- 
belului -din Crimeea, când Tarulă Nicolae l ne 
mase Ţăra amanetii! . 
„Este. lucru . cunoscută de tâtă lumea, că de 
câţi-va ani lucrurile sai schimbati cu totulă în 
sferele, politice francese. Franţa republicană nu 
nai este Franţa: Napoleoniană.. Francesii - at de- 
veniti de fapta. aliații Ruşiloră şi pactulă dintre. 
denșii. este . basaţiă . pe interese, pe răsbunări Şi 
;Cuceriri. a - : 

Franţosiştii noştri se lSgănă pe sentimente ȘI 
ilusiuni, pe. o legendă care: nu mai există; ei ames- 
tecă, simpatiele ce ai pentru cultura şi modele 

feanţuzeştă, cu politica, statulu). Română, politică ce 
trebue întemeiată, pe interesele: de. cons6rare “şi apărare naţională, 

pp i,
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De 6re-ce interesele nu. mai 'sunt de acordăicu 
simpatiile franţuseşti, acele simpatii se înlătură, 

sai se reducă la proporţia cuvenită. Prin-resbe- 
lele și evenimentele cari sai petrecută de la 

1870 până astădi, s'aă schimbată nu numai: rapor- 

turile politice internaţionale, dar şi harta Europei. 

„Interesele rev anşiste ale Franţei se: găsesci, 
din. nefericire, în acordii cu interesele cotropi- 
târe ale Rusiei. Deci sunt. în contradicție! fla- 

grantă cu interesele pacinice şi defensive. ale 

României. . - | 

Franţa, — la momentu. oportună —— voeşte 1 unii 

resbelă de răsbunare şi” revendicare .care nu ne 

priveşte întru nimică. Rusia, aliata Franţei, voește 
unii resbâlă de cotropire a Orientului, ale cărui 
chei ca le cere: de la:noi, „fie prin alianţă, fie 

prin violentă. -. 

* Cum ne-amiă putea dar tace noi de bună: voe 

puntea încasiunei: şi “un6lta; cotropitorului - de la, 

Miadă-N6pte şi cum — de dragul Franțosismu- 

lui — ne-amă arunca cu ușurință în “valurile 

panslavismului! . " ": 

Prin o: ciudată, .confusiune şi: contradioţiune 

unii franţuzişti de la, noi se temă de panslavismi 

-şi arată o neîncredere în convențiunea ce ar în- 

cheea, România cu Rusia; dar ei-dică ca să-nu 

“ne uitămi 'atâta la, celă ce subserie Convenţiunea 

ici'la Girantuli, care ne-ar - garanta executarea 

ei, şi acelui giranti - axă fi Prancesulă gliatuliă 

Mascalului. ă e ii
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Dar dacă din capul locului nu avemiă încre- 
dere în principalul şi pracoslavniculi contractantii, 
care “e şi vecină, apoi slabă speranţă putemiă 
avea de la, acel girantă depărtati care, chiar 
când ar fi sinceră cu noi, nuarăă putea veni să 
execute pe Aliatulii săă . din Orientă, care arii ti 
stăpânii pe situaţie. . -. : N Aa 

Cu mirare; și regreti am vedută cuni, în Mar- 
tie 1888, însuşi D. N. Bluremberg s'a: lăsată a fi 
îritii de. sentimentalismulii Franţuzescă, şi de pasiu- 

nile politice, în câtă a susținută în Camera De- 
putaţiloră Girulii franțuzeseii pe. o Convenţie 
rusâsti, ca: o mare asigurare a, independenţei și 
viitorului României ! . 

Am. înţelesă ca simpatiile fianţuzeşti” să rătă- 
câscă pe alţi. 6meni mai naivi și. mai.ne price- 
puţi în ţesăturile şi cursele politice ruseștă, iar 
nu pe celii ce în :1868. (în diaruli Pâra) a, dată 
alama și-a arătată Naţiunei şi. Occidentului pe- 
ricolulii permanentii cu care Rusia amenința sta- 
tele  Dunărene și .equilibrulii europenii ! : 

La 1868 Franţa Napolconiană a, pusi zeto Ru- 
siei, care ameninţa, Orientulă .cu' resbelulii. De 
acordă cu Austria, Napoleon. III a, siliți pe Mos- 
coviți și Panslaviști să-și ţie sabia în tâcă. 

Astădi lucrurile sat schimbati în sens in- 
versi. Franţa nu numai că nu impune. Rusiei 
nici ună- veto ca 'să-i înfrâneze aumbiţiunile: co- 
tropitâre, dar âncă 'o încuragâză și o îndemnă 
prin presă şi prin manifestări. de toti felulii, ca
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să încâpă odată, ataculi în Orienti şi să ia ce 
va găsi în calea sa, pentru ca şi Franţa, la răn- 

dulu ei, să-şi încerce noroculă armelor, spre a 
recâștiga, Alsacia, şi Lorena. 

Unde este dar Giruli franţuzescă şi ce gu- 
ranție pote da el Româniloriă, - față cu cotro-. 

pirile Rusiei. şi cu potopulii panslavismului, 

când chiar girantulii este complicele cotropi- 
torului şi Panslavismului ? - 

Cu tote acestea, D-nu deputatii N. Blaremberg, 

vorbindi - despre politica din afară a guvernului 
Românii; a disă în ședința; Camerii de; la 10 Mar- 

tie 1888: Dia 

„Prin urmare, am- totă dreptatea să vă 'spuni 

„că de astă-dată, că pe ciitoră, când veți maă con- 

„» tracta alianţe, să aveți în-cedere nu numai pe alia- * 

„„ tulă de astăgi cu care întrați în-campanie, : dar şi pe 

 girantele; dar mei alesi pe arbitru de mâine, care să 

„TE asigure: execuţiuneu sinceră a pactuluă la Gina - 

„ scadenţei şi în casă de neințelegere saii conflictii. ** 
“Voci: Apoi pe cine să luăm de girantă ? (lla- 

ritate) - 
D. N. Blaremberg : - Bu D-loră, între girul 

„Franciei şi girulă Germaniei, ei unulă nu voii 

„„hesita nici o dată. (Sgomoti). 
„ Căci aci am 'ca giranti până şi vocea sâuge- 

„; lui şi identitatea de interese.“ 

Aşa dar, D-nu-Blaremberg, credea (sperămi că, . 

nu mai crede) că amestecându-ne noi în -alianți - 
franco-rusă şi ajutândiă pe Ruşi să fie învingă-



298 “ROMANIA, RUSIA 

_toră în viitorulii: resbelii, va, ti destulă girul fran: 
țuzescii pusă pe unt pergamenti  rusescă, pentru ca 
să nu. ne mai tememiă. de nimici, căci, dupe pă: 
rerea D-lui Blaremberg, ș girantultt are sâug ge și în 
terese identice cu” nol. - „n. 

la să examinămi ânsă' puţină. ce valre are 
acestă giru franţuzescii faţă cu -ună resbelii 
de cotropire muscălescii ! resbeltă încuragiată și 
sprijinită chiar de armele fiancese! 

Să cercetămi dacă se mai potrivesctă astădi 
interesele politice  franţuzeștă. cu cele româneşti. şi 
dacă, de la 1870 până astăqi, s'a mai audit o zoce 
franţuzescă sai ună glăsciori ală sângelui de pe 
malurile -Senei care să răsune în favârea Sentine- 
Iei latine de pe -malurile Dunării! 
- Da, sa audită din când în când o voce, dar 
aceea, a fosti vocea" Padingtonilorii şi a. Bavreri- 
loră, cari: ne-ai îmnâbuşitii : vocea, -Şi drepturile 
n6stre naţionale în cestiunea,: Ovreiloră şi:a. 
Dunării ! .. a 

- Sa: audită âncă de 1a 1872 vocea, sinistră. a 
diarului Repudligue frangaise, organulă D-lui Gam. 
beta, care se Ispăda, de tradițiunile politice. [rancese 
din Orientă: și: de. sprijinulă promisă : Poloniei şi 
najionalităților de la Dunăre, pe : cari: le .abandona 
în voia Rusiei, pentru ca, și Rusia “să ajute pe 
Franţa, să-şi recâștige Alsacia şi Lorena, să-şi re- 

„pare greșalele sale politice. ȘI Să-și - plătâscă po- 
lița către Rusia....., cu pelea Românilor, Bul- 
gariloră Și -altoră. naționalități 7...
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Sa auditi vocea diarului. Le Soleil din Paris 
care la 1879— —supăratii pentru protestarea. contra. 
răpirei Basarabiei—califica pe Români do descen- 

denți ai unoră criminali trimişi de Traian po ţăr- 
murile Dunării ; iaru în 1887 acelaşi diară Le Soleit 

din Paris, în prevederea unui mare resbelii,. în- 
den:na po Sentinela latină de la Dunăre să se.a- 

runce în braţele. lusiei aliata Franţei. îcă ce 
ilicea Le Soleil : : 

„ Dacă România sarit alia cu Jusia, puterea, a- 

„câsta, de la începutulă campaniei ară dobândi a- 

; vantagie în contra adversarului ci. Dobândindii 
„drumiă liberii priu câmpiile Moldovei şi tării 

» Româneşti, trupele Țarului, unite cu oștile hRomâ- 

: hești, potăapeibrunde” în” inima” Bulgariei și să-ocupe 

» Bulgaria, „incapabilă da le opuie er'o : resistentă 

„ seridsă, : 

:, Posiținnea Ruşilorii arii fi atunci minu- 

„nată: drumulii..spre Constantinopole Wo- 

„parte, spre Viena, Valta, le vorii fi deschise. . 
„ Armatele austriace din Galiţia,.. împresurate ŞI 

„ amenințate” pe. din napoi, ari fi nevoite să -se 

„retragă, sai celt puţin să se ţie. în defensivă. 

„Rusia întwunii cuvântii, arii dobândi o supe- 

3, rioritate. zdrobitore.“ .. 
— Așa este, mari ari fi av atagele: militare 

ale. Ruşilorii şi multe şanse de isbândă:aru avea 
ei, dacă: Românii,—înşelaţi de cei interesaţi ca 
să-i înșele şi uitând pericolulii la care sari es- 
„pune chiară ca aliați,— sarit face instrumentulil
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Cotropitorilorii Orientului şi: s'arti cufunda, sin- 
„uri în valurile panslavismulni Moscovitii!: 

„Numai Nușofilii rătăciti sai cei setoşi de 
caftanele regimului ruseseii împreună cu pre- 
tendenţii Donchişoţă Ja Domnie—cari pândesciă 
ca marodorii o catastrofă în România-—s'arăi pu- 
tea face instrumentele invasiuneik și tirnăco- 
pulii cu, care Muscalii să spargă mai lesne porţile 
cetăţii și să sape mormântulii naţionalităţi 
Române !. Da o 

Diarulă Figaro din 25 Decembre 1887 şi din 
Iunie :1889 îndemna, pe. Români, Bulgari, Greci 
şi tote naţionalităţile Balcanice să se arunce în 
brațele Rusici, în semnă. de: recunoştinţă către 
Rusia şi de dragoste către Franţa!! De 

Diarulă Le Fance din 1887 publică uni ârti- 
colă „Ia chasse. auz alliances“, în care îndemna 
pe. Români: să se alieze .cu Rusia... ;. cel pu-" 
puțini de dragoste pentru Franţa, pentru. ca 
triumiurile Ruşiloră” în' Orientii să înlesnescă pe ale Francesiloră în Occidentă ! i Puţini le pasă Franceziloră dacă Rușii : voră deveni odată stăpâni pe valea Dunării și penin- sula, Balcaniloră penă, la. Constantinopole și dacă 
România va avea s6rta : Basarabiei !... Alsacia; și 
Lorena să trăiască! - E E 

Toti sunti Românii ortodozi, şi. vecini cu: Ru- 
sia, de ce 6re n'ariă ferbe ci într'o dlă cu Basa- rabenii, Cazacii, 'Pătarii și Cerchezii ! Francesii de 
astădi suntă mai galantoni. cu. pelea altora de
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câtă chiar Napoleon I! Celă puţinii Napoleon I 
dăruise. Rusiei. la Tilsitt Principatele: Romârie, . 
dar refusase. Constantinopole, dicândi.: „ Gonstan- 
tinople c'est Pempire monde ! 
„. Astăqi Francesii-suntă-mai-darniti : Ei dăruiescii 
Rusiei nu numai România, dară: şi Constantino- 
pole și Viena! Destul numai ca Rusia să ajute . 
pe Franţa ca să-și. resbune contra Germaniei, să 
sfâşie tractatulă pe care a subserisă acumi 20 - 
de ani la, Francfort şi s să-şi xeparese greşalele: 

“sale politice ! 
„Ușurinţa. cu care Francesii de astădi dăruescii:' - 

Rusiei peninsula, Balcanilori s'a manifestatii nu 
numai în diarele citate mai 'susă, ci și în alte. 

"organe importante ca diarulă- Le Temps. ” 
Acestii organă a formulată în 14 August 1888, 

în modă și mai lămurită - îndemnulii Rusiei c: 
Să înc6pă îndată unii resbeli de cotropire a 
tutulorii statelorii mici de la Dunăre şi Bal- - 
cani, până. ce:ele nu se întăresci ; căci a dist. 
Le Temps : „dacă el se vară întări şi” se rorui 
înţelege între ele spre i se confederac atunci 
visulii. Mosco îţiloră (Panslavismulă și Constan- 
tinopole) ară găsi ună obstacolă mai de temutiă 
de câtă a fosti vre:o diută puterea, Otomană 
(V. pag. din urmă 165). 

Din acele cuvinte ale diarului din : Paris, s'a 

putută convinge ori cine că nici.ună Ignatief şi 
unii Kaulbars nu ară fi deslușitii mâi' bine sco- - 
purile politice cotropităre ale Rusiei.
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Ecs cumă r&sună, astădi vocta simgeliui dupe: 

malurile Senei)... n. 

Ecă la ce ne putemil aştepta noi Românii 

şi cele Palte naţionalităţi de Ia girulii fran- 
tuzeseii ! E 

„. Ecă ce arii: costa pe statele Balcano- Dună- 

vene victoriile Alianţei franco-ruse!, - -- 

_ Dar nu numai. în. cele mai. importante. diare 

din Paris, ci - și în: Parlamentulii Fr anţei ai 

transpiratii . niște asemenea, iacă sinistre pentra 

sorta la care se pâte aștepta România şi statele 

Balcanice din "partea, alianţei franco-ruse. 

În. ședința Camerii deputaţilorii Franţei din 29 

Februarie 1888—pe. cândii se agita multă sgo- 

motul tnui resbelă orientală şi occidentală -a 
luati cuvântulă 'chiară unii monarhisti  moderătă 

marchisulă Breteuil., Dupe ce. a. recomandată Fran- 

cesiloră prudenţă și aşteptarea -unui momentă, 
favorabili, monarhistulii  Breteuil —- în” aplausele . 
Camerii —.a; vorbiti. forte favorabili pentru 
Rusia, i-a esprimatii multă simpatie şi i-a! ară- 
tată perspectiva unei. alianţe franco-ruse. Ba 
âncă a îndemnati şi pe Englitera să se împace 
cu husia. . .:î. 

Câtii pentru pericolulii curopânii. pe care Ta 
vedută Franţa, alte dăţi în înaintarea .Rusici spre 
Constantinopole, D-nu Breteuil a, spusă că nulă 
mai vede 'astădi, căci Franţa are “înterosil să 
se alieze cu Rusia, | . - 

Dupe ce a recunoscută importanţa şi carate
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ruli pacifică ală - Întreiteă Alianțe a Puterilor cen- 
trale, deputatuli monarhistii Breteuil a dis des- 
pre Rusia următorele: . - | Si 

: , Rusia de 150 ană încăce nică odată ma renuu- 
„tati la tinta ei spre Constantinopole. La 
„ începutii Rusia, era combătută pentru că se 
„credea, că va deveni “prea mare şi prea, puter- 
„Dică ; astădi împrejurările în. privinţa Meditera- 
„Nei sai' schimbată, Italia, Francia, şi Anglia a 
„ devenitii: puternice puteri maritime şi strîmtorile 

” ;de-la Suez au fostă străpunse; deci nici una 
„» din aceste națiuni. nu s'ar ă.. mai “lupta pentru ezis- 
» tența Sultenuhă. Din punctii "de vedere fran- 
„Cezii, astăqi cestiunea Orientului pote fi 'altii- 
„ feli: privită de. câtit acum trei-zecă. de ani, 

+ (Aplause). | 
- Mai” ântâiu pe ne dreptă şi gratuită, Marchizulă: 

Breteuil a amestecată! politica Franţei cu “aceea 
a.ltaliei şi Engliterei și le-a, pusi să ferbă, într'o 
dlă 1 Italia, şi “Englitera; nu numai :că nu suntii 
indiferente pentru srta, Constantinopole - ȘI - a 
statelorii Balcanice, dar âncă aă' dati: dovezi 
acum de curândă—ca, şi la resbelulti din Crimea 
(1854)--că, Constantinopole şi statele Balcanice 
represintă unii interesii eminamente europânii 
şi. suntii: indispensabile equilibrului pe care lau 
ameninţată cei din: Petersburg prin tractatulu 
de la: San-Stefano. şi apoi prin intrigile şi. agi- 
tările pansluviste din Bulgaria, „Serbia, Şi “Ro: 
mânia în anii din urmă;
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-" Dacă nu se opunea guvernele Engliterei, Ita- 

liei și Austro-Ungariei, de multi sofniile: Cazaci, 

loră ară fi înaintată iar spre Dunăre, Balcani 
„și Bosforiă ! „- RI 

“ Când dar în organele cele mai. importante din 

„" Paris şi în Parlamentulă Franţei, pe la solemni- 

". tăță şi ocasiuni, bărbaţii de stati -ai Republicei 
francese faci avansuri mari Rusiei şi stabilesciă 
o indentitate de interese între Franţa și Ru- 
sia și cândă interesele nâstre româneşti suntă 
în: contradicere cu cele muscăleşti, cum mai 
pâte fi vorba, de-ună sirii franţuzesii, de vocca 
sângelui și de alte asemenea ilusiuni ale /rau- 
fuziștilorii şi rusofililori de la noi! d 

„ Când ştiute: şi mărturisite suntiă planurile de. 
cotropire ale Rusiei în Orientultă Europei, ce mai 
putemii spera noi Românii de la alianţa. franco- 
rusă și cumă ami putea, da, în cursa 'unoriă pro- 
misiuni deșarte, pentru a ne face puntea de tre- 
cere şi instrumontulii Cotropitoriilui de la Mia- 
dă-Nopte!. 

Cu părere de răă amii vădutiă că de dece aniîn- 
c6ci nu s'a audit vocea sângelui de pe malurite Senei . 
în favorea Sentinelei latine de pe malurile Dunării! 

Cu părere de răi amii constatată, că, bărbaţii 
politici ai Franţei ne-ai apăsată în cestiunile a: 
tâtu politice cât şi economice şi ne-ai îmbrân- 
citii merei spre Rusia, ca şi cumiă. ară fi vrutii 
să-şi câştige: alianţa Rusiei cu sacrificarea Ro- 
mâniei şi a stateloră Balcanice! 

Li
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„E regretabil că interesele. Franţei s'au. ilen- 
tificată astă-di cu ale Rusiei așa în câtă au a- 
junsă diametralti opuse. intereseloriă României ŞI 
ale celorii Talte naţionalităţi. 
„Sa dusii leg genda Na apoleoniană ! 

„Când Napoleon III trimetea oştirile francese ca. 
„Să se lupte în Crimeea alături cu Italienii, En- 
glezii şi Turcii contra Moscoviţilorii —care luase 

deja, România,. amanet, şi tindeati- “spre Constan- 
tinopole—elii apăra nu numai interesele. politice și 

comerciale ale Franţei, dar şi prineipiulii natio- 

nalitățilorii şi exuilibrulii Europânti, al cărui 
arbitru era, - a 

De aceea tâte popârele vedeai. atunci în Napo- 

leon ÎIL ună protectorii al causeloni drepte şi 
in Paris centrulii de gravitate al Politice cu- 
ropene. 

„Po atunci nu se mișca nimiciă,nu se descărca, 
uni tunii în Europa, fără ştirea şi voia Franţei. | 

Dupe catastrofa de .la Sedan, Republica fran- 
cesă se armâză neconteniti pentru retauşă ; .se 

svârcoleşte în întru şi caută în afară să-și recâş- 
tige eghemonia, şi -provinciile perdute, cu alianta. 
Și ajuto» ulii per icolosii ali Rusie), nitândii. sângele: 

generosi ală erociloră din. Crimeea, și fradițiunile- 

politicei sale din Orient. ” 

„Daca, nu sar fi ridicată din centrulii Europei, | 

Colosul Întreitei Alianțe şi daca. nu sar fi 
găsită în. Franța, bărbaţi prudenți, ca Barthelemy 

"de St. Hilaire, Grevy, Carnot şi alţii cari să mai 
20
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ţie în frcă .pe cei-impacienţi, de muliii. lesan- 
şismalii şi panslavismulii' ax fi provocatii acelii 
resbelii îngrozitor care amenință Europa. de lu 

» Apusi şi de: la Răsărită. - 
Daca guvernului Republicei francese ânsă a fosti 

prudentă şi a pusă strejă guvei: săle, organele de 
publicitate, bărbaţii politici şi deputaţi. ca Brgteuil | 
ne-aii destăinuitii: îndestulă. planurile. alianţei 
franco-ruse, pentru ca. și noi Românii, — ami 
iaţă prin asemenea destăinuiri, prin experiența 
istoriei și agitările panslaciste de față, — să ştimă 
cu'cinc avem a face Și la ce curse şi pericole 
ne putemi aștepta de la Alianţa franco- rusă. 
“Românii. 'aă avută - și totii mai ai încă sim- 

patii pentru F ranţa şi: în Special pentru Zegendu 
nejoleoniană. :.: - 

Românii. știi şi cunoscii că multă bine ne-a 
tăcutii Napoleon III : și: la multe greutăţi ne-a a- 
jutati, până . să: ajungemă a ne realisa unirea 

“Principatelor şi a; stabili o Dinastie ereditară pe 
tronul României. a 

- Cu tote acestea amiavută cu a toţii. durerea. ș 
descoperimii' mai în :urmă, că chiar Vise- -făcător adi 
nostru Napoleon III a, șovăită în unele împreju- 
zări în protectoratul săi şi ne-a oferit, în com- 
binaţiunile sale politice, de doă-.ori Austriei, ca 
compensație pentru Veneţia ; iar Austria;- pen- 
tru motive ne. cunoscute „noă, a refusatii acesti 
tratică. ...-.. | 

Mai ânteiă în 1836, dupe resbelulii din C Tie
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aneea, când se întrunise. Congresului din Paris, 

„Napoleon II s'a gândită cum ar face să deslege 
cu acea ocasiune şi problema Italici, dând satis- 

facere Italienilor, atâtu pentru promisiunile ce 

"clă le dedese pe când nu cra împărată ci numai 
vefugiul politică, câtă și pentru sacriticiile şi ero- 

ismulă, celor 20,000 de Piemontezi, cari. se lup- 

taseră alături cu Francesii și Englezii în Crimeea. 

„ Pentru a evita resbelulă pe care a trebuităl 
să-i facă Austrici în 1859 şi să-lă închee la Sol- 
terimo, Napoleon Il se gândise să dea Austriei 
Principatele Române în schimbulii Lombardo- 

Veneției. 
Secretul acestei negocieri. Ta dostiinuitii în- 

suşi Contele Cavur, caro făcea parte din Congre- 

sulu din Paris, spuindu-lii în o scrisore nui a- 

micu al săi din Piemonti. ata 

Feă ce seria contele Cavur din Pari is în 956: 

„Acum câte-va scri - îinpăratulii (Napoleon IlL) 

„ înni dicea: „/lustria nu se încoește le mimică ; eu 

„este gata să facă resboiii mai bine dle câță si con- 

„simță ca Parma să fie cedatii în facorea . custră ;- 

„și în acestă momenti. nu poti să-i facă unit casus 

„bell, dav fiți liniştiţi că. cm o presimţire că pacea 

 actială mura ţine multi timpă.“ 

„ Împtvatulă « propusă „Lustriei să. ocupe Prin- 

„cipatele şi să ne lase.noă Lombardia şi. Ve- 

„neţia dicendă. în presența mea. lordului Cla- 

„rendon: „C'est lă la seule solution raisonable „des
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» dffaires d'Italie.“ (Vedi Coirespond. lui Cavur 
publicată de deputatul Luigi Chiala). 

Ca o confirmare a -destăinuirei de mai susii şi 
ca 0 dovadă, că chiar Napoleon III avea în ve- 
dere' mai multi juteresele şi combinările sale poli- 
tice 'de câtiă dragostea, pentru protejații săi de lu 
Dunăre, reproducemă aci, dupe Românulă din. 24 
Ianuarie 1880. cuvintele pe cari principele Albert 
(al Engliterei) le adresa într'o scrisâre către anii- 
culă săi baronulă Stocknior în 18 Maiă 1857: 

„ Politica francesă, după ce a fostă austriacă 
„pâniă “Ia absurdui înaintea conferinţeloră pentru 
„pace, sa aruncată d'uă-dată în sensul opusi 
- Ş'acum favorisâză pe Rusia cu aceiaşi ardore. 
„ Acăsta, se dice că proţine din causă că Austria: 
„a refusatii. pentru “ea ânsă-și aneesarea Prin- 
„cipatelorii - “Dunărene, care ară fi pututii fi pun-. 
» tulă de plecare alti unci prefuceri a hărţii Europei, 

— -Oterta, Principateloră Dunărene făcută, Aus- 
trici de către Napoleon III li: începutul şi finele. 
xesbelului din Crimeea se esplică de unii și prin. 
faptulă: că Românii nu inspirati destulă încredere 
Europei. 

Conduși pe atunci de o clasă pricilegiată și 
mai multi ruso filă, Românii nu “sau. arătată. 
harnici ca. să-şi recâștige drepturile și indepen- 
den prin propria; loră forţă şi bravură, Româ.-.. 
nia pe' atunci nu era armată - şi fortiticată iar. 
Vodă Știrbeiă părăsise 'Tronulă în vara anului 
1855, pe 'când „Muscalii ircceii. hotarele nstre şi - -
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Juaii aniauctii țera Românscă,. pe care a guver- 

„.. nato câtit:va timpă generalulă rusi Budberg! 
Pe atunci Puterile Occidentului nu ne cunoșteati 

„bine şi nu aveau încredere în aspirațiunile ș şi vi: 
tejia poporului latină de la Dunăre. 

Mai cu grei se pote esplica a, doa încercare. 

pe care a făcut'o protectorulii nostru 1 Napoleon ÎII, 
în 1864, de a da Austrici România unită în schim- 

bulă Veneţivi. - " 
Se ştie că Italianii, aliați cu Fi rancesii, “Giştiea. 

seri i deja Lombardia, la Solferino(1859), d: îndă des- 
păgubire Fr anţei Nitza şi Savoia, pluş- cheltueli 
de resbelă. Câtă „pentru restulă Italic, Italianii, 

luptând singuri cu Victor Emanuel şi Garibaldi 
în: frunte, își realisară unitatea politică națtio- 

nală a Regatului, - afară de Roma şi Veneţia pe 
care le câștigară nai târdiii prin alianţa cu 

Pnisia. (1866—70). - | 
Sa. întâmplată însă în acestii interva dă (1861— 

1866), ca Austria să nu voiască a recunoşte hRega- 

tulă lialiei- unite, de temă, că va perde și. Vene- 

ţia şi din causa P: apei care striga câtu putea, 
contra, apropierii “guvernului Italiani de homa,, 

"capitală. 
Guvernulii Franței şi “diplomaţii ei cci i miste: 

rioși sat încercată, pe la 18304, să înduplece pe, 
Austria. ca să recunâscă "Itegatulă. Italie, iar în 

schimbulii Veneţiet să în Prâncipatele-Unite” 

sati, România de astadi! ! Austria însă a refu- 

satu și acesti târg îninoraliăi și a „pireforatii să
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: aştepte: resbelulă pe care i: Ta declaitii Prusia 
şi Italia în 1866. E - 

Gencialuiti La Marmora, primulii ministru” ală 
Italiei în: 1864, a publicată uni șiră de doewmnente. 
Și corespondențe diplomatice din timpul ouvernului 

"s6ă şi-ală negocieriloră cu Austria, pentru -ceda- 
rea 'Venecţici. În acea broșură (tradusă în limba 
francesă : Un peu plus de lumitre 1574), se: găseşte 
la pas. 51 o corespondență diplomatică din care se 
constată, încercările Miniştriloră lui Napoleon. IIL 
de a :obţine de la Austria cedarea Veneţiei în 
sehimbulii: României ! 

> Tică 'ce-ncia, spusă la pagina 5la citatei cărți 
primulii Ministru ală Italici de atunci, generalul 
La Marmora : 

„Le 96, le ministre Nigra m'&crivit de nou- 
„ Veau une longue Jettre contidentielle et, centre 
„ autres choses, îl me dit: 

„ Paris, 26 „Noembre 1864. 
- >> Selon Ar. Drouyn de Lhuys (et aussi: selon oi), 

» badutriche se vefusera ă toute proposition «e cession 
- de le Venctie contre une compensation' pteuniaire. 

» Mr. Drouyn de Lhuys n'a pas le moindre 
„doute ă cet 6gard; mais îl eroit qiie peut-ătre 
» dâns V'avenir, ou pourrait: zaincre la repugiance 
>» de Pitutriche. si, au lieu d'argeut,: on" Ini propose 
un Cchange de territoire. ...-. 

— =. Apoi gencralulă. La Mance adiogă : 
„Il Wagissait bien entendu des Principautes
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„ Danubieunnes, projet qui. avait cte trts caresse par 

+ le Ministere precâdent et surtout par le commandeur 

„ Nigra, mais dans lequel je m arais pas grande cou- 
„Fiance ; je le mis de cot6 avec; la, ; proposition 

„de reconnaissance par YAutriche,. bien que le 
„baron Mularet, (Ministrulă . Franţei) vint. trâs 

; souvent men entretenir.. Dupe părerea D-lui 
„ Druyn de Lhuys — şi dupe.a. mea asemenea — 

„Austria-va, respinge ori ce propunere de cesiune 

„a Veneţiei pentru o -compensare bănâscă. 

,D-nu-Drouyn. de Lhuys nu se; îndoeşte de 

„locă în privinţa acesta; dar_elii crede.că pote 

„în viitoră sară putea învinge repugnanţa „Aus: - 

„triei,. dacă, în locti de bani, i sari propune unii 

» schimbi 'de teritorii. 
— Apoi. generalulă La Marmora, adaogtă: 

„Era vorba,. bine înţelesă, de Py rincipatele 

„ Dunărene, proiectii: care . fusese prea.“ agreati 

„de Ministrulii precedenti şi mai alesă de co- 

„ mandoruli Nigra, dar in care că nu teamă 

„multă încredere. Lum, pusii Voparte. cu propu- 

„ nerea, de recunâştere din partea Austriei, cu 

„tote că baronulii Malaret (Ministrulă Franţei) 

„a venitii adesea să-mi vorbâscă de dânsulii.”) 

„Dacă, dar .sub guvernulii Vine-făcătorului posi 

„Napoleon III, stati încercatii diplomaţii. Franţei să 

facă, în secretii unii trafic. cu simpatiile și. i 

mentul nostru strămoşescă, ca să. ne, dea, Aus- 

trică- în „schimbulti. Veneţiei, :la „ce trebue .să ne a 

- La.
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- teptămă astădi când "Franţa are interesii să se 
alieze cu Rusia, şi să-i „cedeze— pentru Alsacia 

"şi Lorena,—nu numai România şi Bulgaria dar 
întrega peninsulă a Balcaniloră !! îi 

La ce trebue să ne așteptămiă noi Românii și 
statele Balcanice. de la, triumfulialianţei frantu- 
ruse, astădi când: pe față, organele 'cele nai im- 
portante din Paris, ca Republique Franeaise,. Le 
Temps, La France, Figaro, Le Soleil etc, “precum - 
şi deputaţi aplaudaţi în Cameră, ca, - marchizului 
Breteuil și aspiranţii la dictatură saă la cordnă, 

„facă cu toţii mari avansuri Rusier . și . îndâmnă 
“pe acestă Putere cuceritâre să se arunce asupra 
statelori Balcanice ; iar pe aceste state, încependu 
„cu România, le îndâmnă să se supue protecie- 
ratului, Rusioy, saă mai. bine să, se. prosterne la picirele Țarului și să dică: m „Ave, Caesar, morituri te salutanţ! | (Să trăeşt” Împărat, ceă ce dii să moră te sululă !) Nu voimă a ofensa pe nimeni; dar cânde vorba, de interesele vitale şi de - existenţa Statu- "ni Românii, suntemă datori să lăsăm -la o parte -0ră ce simpatii și să spunemiă adevărul în totă 'goliciunea, şi! crudimea, lui“; ca să nu cădemă victimă, ilusiuniloriă nostre şi a combinăriloră po-. litice streine, fie că ele se. urzescii pe 'malurile - “Senei, fie că se plămâdescă pe malurile Nevei. Regretândiă Schimbarea fatală, ce a luată poli- tica, francesă și contradiețiuea în care se găsește ca cu tradifiunile. ci politice, din Orientă si cu în- :
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feresele.. nostre vitale din “causa alianţei franco- 
ruse, să ne rugămi lui D-zeii ca Franţa să revie : 
la vechile sale tradiţiuni -din Orientă şi la, mi- ” 
siunea, sa europână.. 

De câtă să îndemne şi să încurageze pe Rusia 

ca să, năvălâscă, asupra Balcanilori şi Carpaţi- 
loră, spre a-şi realisa visulă panslarismului 'mos- 
coriti până la Bosfor, mai bine ar face - Republi- 

canii Prancesi să-şi aducă aminte de cuvintele: 
profetice ale fondatorului Republicci conservatâre 
“Thiers, care pe când se alanna ca  oposantiă în 

1867 de perspectiva, unei mari Gerinanii unite, nu 
uita, să atragă seriâsa, atenţiuine a Francesiloră 
şi a Europei asupra acelei primejdii şi mai mare 

care ar resulta pentru pacea. şi equilibrulă Eu- 

ropenă din rgvărsarea punslarismulă Moscoviţilorii 
asupra Orientului. 

[că “ce dicea 'Thiers în Camoră deputaţilorii, 
din Marte 1867: 

„ Cure e interesulă En '0pră ?... 

„De a împiedica să nu se petieăi, în Ori- 

> entiă ceva analogii cu ceea ce sa petrecuti în 

; Gennania, de « face ca Constantinopole să nu cadă 

;; în mână deja destulii de putinți, Constantinopole de _. 

„care Napoleon, la 'Pilsitt, qicea: Constantinople 
„ Cest Tempire du monde: a 

Dar pericolul nu va. veni din partea Engli- 
3 - orei, Semnalulti - politicei mareloră aglomera- | 

„tiuni fiind dati, nu va visa densa, la Constan- 
„tinopole. Nu se ia? gândeşte nici venorozita Aus- 

- . - 7
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> drie, care se sbate în dificultățile veconstituirei sale, 
„Se pâte dice fără a ofensa, pe o mare putere: 
, PericoJulii stă în a vedea Constantinopole 

cădend în mânele Ruşilorii. î Sa 
» Dacă. acea, Rusie care se întinde de la Ca: 

„pult Nord până la strâmtârea de la Bering şi 
„pe Care o străbate rîuri cari se aruncă în ma- 
„rea Baltică. şi Marea-Nâgră.. arii ocupa Constan- 
„tinopole, -ca ari avea: mai multi de 100 mniliâne 
„locuitori şi atunci predicerea. sinistră a lui Xa- 
- poleon sară împlini. Ecă unde e. pericolulit 
» Europânii, şi adevărata. politică consistă de 
„a-l înlătura 1 - 
„Nu totii. astii-felăi cugetă-politicii Francest. de 

astădi, căci însetaţi de reranșismulă lorii, ei în- 
curaz6ză panslav ismuliă Muscalilortă: Și speră ca, 
dintr”ună. mare resbelă europenii şi din alianta 
en Rusia, să pescuiască unii Dictatura, iar. alții 
Corona perdută şi să repare greșalele trecute, cu 
sacrificarea poporelori din Orientulă Europei ! 

Puţină le pasă politiciloră francesi dacă Ro- 
“mânia va.avea sorta . Poloniei şi Bas arabiei. şi 
dacă. Peninsula Balcaniloră va fi înnecată de va- 

- lurile, Cazaciloră, Tătariloră Și Cerchezilorii, iar equilibrulii Europei : va fi pusi. în pericolul de 
care s'a înfiorati însuși Napoleon I şi Thiers! 
> Aprăs la revanehe le. d6luge ! - 
„ Deşi -Bulangismulii a cădutii în -alegeri și res- 

1). V. Moniteur du soir 1867 Mars 16,
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belulă sa amânat, D-nu Dâroulede ânsă,—în nu- 

inele puţiniloră Bulangişti. din Cameră —a decla- 
rată în diarulii la - Presse din Octombre .89, că 
voră fi toti-d'auna devotați provinciilorii perdute. 
şi partidană necurmații ferhință ai. „alianţei 

ruseşti, 

Dacă „lucrurile stati astii-feliă şi dacă din ne- 
norocire interesele francese,—din- causa alian- 

ței franco-ruse—suntii dia metralii contrarii in- 
tereselorii României şi naționalitățilorii Balca- 
nice, nu mai pote fi nici o vorbă de apropiere: 

a guvernului nostru de -acea alianță periculdsă 

franco-vusă. Iar. sirulii franțuzescii altoitii. pe 
Kuutulii căzăceseil, ar fi o deriziune ș și 0 amăgire 

Junestă a ae , . 

„Să nu ne jucăm cu -cuvintele şi să. nu n6.or- 
“bimii noi înşine în cătă să nu vedeimii că astăqi 

la spatele alianţei franco-rusă stă sulița Caza- 
culni şi potopulii panslavismului! -: 

Să nu uitămă istoria trecutului” şi” cele ce aii 
păţită în timpulii din urmă Bulgaria, Serbia şi 
satele ndstre dupe :urma politicei de turburare, 

rusificare şi cucerire a celoră din Petersburg. 

Să nu uitămă că scopulăi ce urmărește. Rusia. 

este slacisarea sai rusificarea tutuloriă poporeloră, 

din: Orientul Europei. ... ! - 
Să notămiu bine şi cursele ce ne întindă conu- 

tetele panslaciste cari -vorii să monrtscă: pe „cei .les- 

ne credători cu vorbele amăgitâre că husia —
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care. ne-a. r&piti Bassarabia — are să ne dea 
Transilvania şi Bucovina ! 
In Septembre 1859 Times din Londra a publi- 

“cati. cele dece porunci sai programa Comitetului 
Panslaviştiă . din Moseva. Intre. altele. -acea, TTO- 
gramă din Moscva dice că „ Tnausileania cu o 
parte. din Ungaria meridională și Bucorina coră fi 
"date României“ însă, cu condiţie : : 

1. Ca ostirea Româneseă să jure credință și 
Supunere e Taralui Rusiei, . 

2. Ca Românii. să înlocuiaccă dinastia Joră 

de astăqi cu altă dina tie ortodoxă ?). 
3. > Ca Biserica n6stră natională iudepen- 

dentă să se închine Bisericei Muscăleşti ! 
Cine: nu înţelege că aceste trei condițiuni ST 

consecințele loră însemneză trădarea, subjuga- 
xea si nimicirea. uaționalitățiă Române : arun- 
carea României cu "Tri ausilvania. şi cu toti n- 
mulii româneseti în stomaculii muscălescii ! ? 

Aceste condițiuni din planul Moscoviţilorde adi 
pară a fi copiate dupe planulii de subjugare a 'Țirilorii 
"Române, pe: care-l întocmise - generalii Ruși «ai 
dlogorodnicei Împărătese Ecaterina, TI. Şi atunci. se 
vorbea de o dinastie ortodoxă, : iar Ja, s spate sta 
gata seneralult musealii Potemkin. Oştirea, ad- 
ministraţia, finanțele şi Piserica Română eraii 
inchinate Rusiei ! ! Pa 

]) *B; Copii 3 Moştenitorului de adi al Tronului vori Â botezați în 'ritulii ortodoxii, conformnii Constituţiei tării, "
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„_ Astăqi dabia, amă scăpată de Suzeranitatea Ţa- 

rului şi Turcului şi de supremaţia Patriarhului. 

din Fanar, şi Muscalii și Muscăliții ar voi: să de- 

punemi de bună voe la picidrele Ţarului Rusici 

și stâgulii vitejilorii noştri, şi Biserica nostri 

națională şi Cor6na de oţelii şi t6tă suveranita- 

tea şi libertatea poporului Românii Ii 

Ar fi absurdă dar să mai vorbimii de o alianţă 

cu Rusia şi de momelile ruseşti! Si 

Alianta cu Austro- Vngaia i Liga pi 

Sa disă cu drepti cuvântii că, în casă când 

ar isbueni uni vesbeli între: Rusia și Întreita 

Aliantă sa în specială între Rusia: şi Austro- 

Ungaria, cu greu ami putea, noi Românii să r&- 

mânemiă neutri, cu speranţă că vecinii beligeranți,- 

şi-eu deoschire Rusia are să ne vespeote neutra: 

lata şi independența. n6stră. 

Ciiar Dinu N. Blaremberg a dist, în şedinţa 

Caunerii: de la 19 Martie.1888, că în- asemenea 

casă cântul neutralitate ar ți mai mu, o.: 

cursă şi o amăgire:” i ie 

Cu cine dar să ne aliemti la -nevoc. şi lu.mMo- 

mentulii oportunii, când ar isbucni vesholulii în - 

Orientul Europei? 

De Gre-ce am doveditit că alianța cu Rusia. . 

ar fi o cursă primejdidsă pentru noi. este cvi- - 

dentă” că aliatulii nostru naturali -va, fi celi-l' altii. 

-.
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Veligerantă, Imperiulit Austro- Ungară şi cu Întreita 
Alianţă, care este ajutată şi de Engliţera. . 
Am „spus deja, și am dovedit cu istoria şi 

cu faptele .actualităţii, că Ausţro-Ungaria poli-. 
şlotă şi .tederalistă — caro face parte din Lis: 
piicii — are interese vitale să ConserȚe. pace: 
şi equilibrulii Europei. orientale. Iar pentru a a. 
junge la, acestă .scopii, Miniştrii din Viena şi Pesta 
ai spusă că celă mai bună. midlocii este 're- 
Spectarea independinţet și desvoltarea liberă a 
Statelorii Balecano-Dunărene, spre a nu deveni 
prada Rusiei panslaviste. 

Apărândă pe aceste. state tinere, Austro-Un- 
garia se apără, pe sine însăși, : . 
“Fes de' ce este naturalii ca și statele de la 

Dunăre şi Balcani. să încline spre Austro-Uigaria 
şi Liga păcii. - a 

- Este mare deosebire între politica de cotropire 
a Rusiei şi politica de conserrare a Austro-Un- 
arici; .. a A 

Intre unitarismulii despoticii şi mistuitorii 
al Moscoviţilorii şi: federalismuliă constituțio- 
nalii și civilisătorii a] Austriaciloră. . 

La pericolulă celi mare al. Ppanslarismului.: să 
nu ni se opue. pericolulă germanismului, căcă între 
România şi Germania există Imperiulă poliglotă 
Și” quasi:federală al Austto - Ungariei, care 1nai multi a. organisati. și a civilisată,. de câtă a germanisati. -popârele cari 6 compun. Probă că 
aceste popâre sunt şi adi în fiinţă, se desvoltă în
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cultuia lor- naţională . şi se întindă - spre federa: 

Jismii. 

Austo-Ungaria, este pentru noi mai multă unit 

atăvilarii în: faţa, germanismului, dupe cum este 
o pavăză. în faţa panslacismurlui. Dincolo de Du-! 

năre- nu se află popâre-de rasă germană, ca să. 
ne tememi-că germanismulă are să-și dcă mâna 

cu -densele, -trecendiă peste - capetele nâstre; — 
dar ştimu că există mai multe popore de ori- 

„sină slavă ; şi tocmai aci stă pericolulii - pansla=: 

vismului-! Căci Rusia, — invocândiă comunitatea de- 

origină slară și de veligiune — se încercă moreii prin 
țote midldcele . ca -să înnece în valurile pansla- 

vismului Moscovitii atât pe Români cât şi pe 

acele popore, cari respingă jugul străină și țină 

la individualitatea lori „națională, la, tradiţiunile 

loră strămoșești, la libertăţile și drepturile lori 

“autonome, pe care ie-ai -garantatii tractatele. din 

Paris (1856) şi din Berlin . (1878) și le-ai luată 

astădi sub scutului lori Puder ile aliate din cent ulii ă 

Furopeă. - - , : 

Desvoltarea, 'şi întărirea indiriduialităţiloriă i națio- 

nale şi a stateloră de la Dunăre şi Balcani contine? 

“politice Austro-Ungariei, pentru -că acesta e Mid- 

loculă de a face ca ele să nu devie prada Ru-: 

sică. şi instrumentuli acestei puteri cotropitore. 

Dupe. experienţa făcută de împăratulă Iosef IL 

cu alianța împărătesei Ecaterina IL în. resbelulii - 
contra Turcilori, Austria sa. convinsii. câtă de. 

poricolâsă. -era acea tovărăşie. cu. Rusia pentru...
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împărţirea, Orientului. De aceea, au: adoptatii în. 
urmă 0 politică de pacificare Şi de conservare 
în Orientulii Europei, pentru canu cumva Ru- 
sia .să devie stăpână pe: Principatele -Române şi. 
pe peninșula, Balcanilor până la, Constantinopole. 

De la începutulă acestui secoltă și până astădi,. 
Austria n'a mai: încercată nici ună resbelă de cu- 
cerire spre Dunăre și Balcani.: Ea sa mărginitii 
numai a-şi exercita influenţa sa: diplomatică pen-. 
tru a asigura, libertatea comerțului și a pune sta: 
vilă. ambiţiuniloră cotropitâre ale Rusiei. 

De câte ori Lușii,- dupe resbelele loră cu 'fur- 
cii, Voiaii să abuzeze prea multi «le ospitalitatea. 

„creştinâscă și găzduirea, pe care le-o. dedea Ro 
mânii, cu pericolile şi sacrificiele lori de toti: 
felulă; Austria intervenea cu teto' al puternicei” 
sale diplomaţii ȘI silea pe. Rusia, să-și retragă 
oştirile. sale din Principatele Române, mărginin- - 
du-se la acea protecțiune sai suzeranitate pe care. Țarul o exercita în Principate împreună cu Sul-. 
tanulă, şi mai multă de câtă Sultanulă. | 
Ami văduti din istorie în. câte rînduri Austria, 

a dati „alarma, “Şi, de: câte ori „ea; împreună cu. Prusia, Franţa; şi Englitera, -a pusă frâă: ambiţi- 
unei Moscoviţiloră. a a 

Când în: 1853 împăratulii: Nicolae 1 al Rusiei 
luase Principatele Române amanetii Și voia să 
“m6rgă, la „Constantinopole, Austria. dete alarma 
şi promise sprijinulă Aliaţilorii Occidentului : iar 
în 1855 guvernulă din Viena puse Rusiei -acelii
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ultimatum cu « condiţiunile păeik, între cură era 
desființare ea vrotectoratiilui rusescii, ii 

- Dupe” resbelulă din 1877—1878, Austro- Unga- 
ria fu Puterea, care 'stărui. mai tare, împreună cu : 

- Englitera, pentru ca, Ruşii să se retragă de la, 
„porţile Constantinopolei, iar tractatulă: de la San- 
- Stefano să fie supusi - revizuire Congresului 

“uropâni' din Berlin (1878). 
Austria stărui în Congresă ca să se 'scurtese 

„termenuliă de doi auă ce pusese Rusia, pentru plim- 
barea, oştiriloră sale prin România, independentă, 
„Mai în urmă, pe la 1881, Austro-Ungaria a, 

- ajutată pe. România și pe Serbia ca, proclama» 
rea. Regatului să fie recunoscută, . de Puterile 
Europei ! 

Dupe încercarea brutală a generalilorti husiei 
„de a rusifica Bulgaria, şi dupe detronarea mon- 
strudsă a principelui Battemberg prin uagenţii 
vanslavismului, protegiaţi de guvernul. din Pe. . - 
“tersburg, Austro-Ungaria — de acordii cu. Engli- 
„tera, Italia și Germania, — puse veto la ori-ce in- 

. tervenire militară rusescă, 

« Dupe cum oprise pe Turci! învingători la Alexi: 

naţ (1876) şi pe Bulgarii biruitori la Slivniţa, şi Pi- 

rot, ca, să înainteze la Belgrad, tot asemenea gu: 
vernuli Austro-Ungarici stărui să se închec pacea 

. Serbo-Bulgară la Bucureşti în 1885. 
Fără intervenirea, Austriei şi “in finenţa pacifică 

a puternicei Întreite Alianțe, intrigile și "dramele 
sânger6se urzite şi înscenate- de asenţii pautsla- 

2.
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vişti ai. Rusiei în Bulgaria, în Serbia şi în satele ho-. 

"nâniei, “arii fi luată proporţii mari şi.ară îi des: 

chisă porţile 'vesbelului de cucerire. 

A trebuit ca Întreita-A lianţă să, . apese cu 
ureutatea - puterii sale pentru ca Rusia să-şi ţie 

sabia în tecă, iar paceh să, dureze în Orientulti 

„Emopei. Da 
Lică pentru ce este firte natur al, ca Români si 

popdrele Balcanice Să încliue mai multii spre 

_ Viga păcii ce. câtii spre politica resboinică Și 

cotropitâre a Rusici. . 

_“” Sub scutului î -actatuluă din Berlin şi al jntrcitei- 

„tlianţe a putută Pulgaria să-și esercite drepturile 

sale autonome, să înființese o Pegență națională, 

«dupe 'abdicarea principelui Baitembere, şi să-şi 

„nlsgă. ca, “Suveran, pe principele F erdinand pe 

care numai Rusia nu voeşte să-lă recunâscă, pen- 
„dru că el ţine cu. Bulgaria și cu poporulă care 

-Ya. alesi şi: nu se > închină Țarului și agenţilorii 
panslavismului. .. o 
Sub. scutul tractatului din Bealin. şi al Întrei- 

je Alianțe a pututiă şi Serbia să. dejâce planurile 

Panslaviştiloră Ruși ; iax în urma abdicării Regelui 

Milan să întroneze pe principele Alexandru Obre- 
novici şi astiu-felu să tae pofta. altoră pretendenți . 

„la: Tronul acelei ţări, care. şi-a xescumpăratii cui 

sângele ci independența şi a “meritată încredere: 
Europei. . 

Snb :s scutulii: îractatuluă din Berlin: Şi al întrei- 

„tei-Aliante a : putută - şi tomânia să întieneze
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" agitările. agențilorii rusești, să m6rgă. înainte pe ca- 
lea progresului, să proclame pe Moştenitorult le- 
gală al Tronului şi să, continue cu fortificările şi 
armările pentru apărarea Ţării. 
„Că- o alianță cu Austro-Ungaria şi Liga - piei 

"este mai naturală şi mai salutară de câtă o 
| alianță cu Rusia, aessta nu mai lasă nici 0 în- 
doială. Am dovedită -cu isroria în mână şi cu 
faptele recente, că Rusia. tinde la rusificarea Şi 

mistuirea chiar! a protegiaţiloriă şi aliaţilori ci; 
pe, când din contra, sistemulii politică at Austriei 
tinde la conservarea: şi desvoltarea naţionali-. 

„tățilorii, atâtă -în interiorul săi câtă şi în Pe. 

ninsula; Balcanilorii. : | 

Deja s'a vorbită, cu, ocaziunea manevrelor mi- 
litare din vara, acâsta, despre încoronarert, Împă- 

ratului Austriei ca Rege ul Bocmiti. lar în. dieta 
din Insbruck s'a făcută propunere pentru 0 autone- 

mie naţională mai desvoltată a Tirolului Italiani. 
" Austria are prea multă de lucru în: casa sa cu 

împăciuirea şi conducerea, poporelorii sale, pentru 

ca să se mai gândsscă la nuoi cucâriri spre Du- 

năte și Balcani; iar rivala sa ltusia e destul de. 
"tare şi. de gelsă ca să nu-i permită asemenea 
întreprinderi. - 

Austria e destulă de înţelept Şi. luminată. ca 

să înțelâgă că, daca sarii ispiti să încerce cuce- 

rizea, pop6relorii Dunărene şi Balcanice, nu, ară 

face de câtu să împingă pe aceste popore fatal- 

-mente în brațele Rusici, ceea. ce ară avea armă-
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rile cele mai funeste atât pentru acele "popbre 

câtă şi pentru casa de Habsburg. - , 
“ Austro- Ungaria 'are -celă mai maj-e interesiă cu să 

iusufle încredere. popor eloriă “Balcanio- Dunăvene și să: 

le ajute ca să se întărescă, spre a putea. lupta, 

împreună contra, intaziinilorii 'Moscovite. Acssta 
a spuso chiar guvernulă şi politicii - din parla-' 

mentul - Austro-Ungariei şi ati probat'o prin fapte 

reale în cei dece ani din urmă, dupe tractajuli 
din Berlin. i 

Există dar-o comunitate de interese între 
Austria și statele Balcanice. 

„Pe-:hasă acestei comunităţi” de interese sar 

putea, dar stabili o alianţă def: ensivă între densele. 
De şi alianţa, acâsta nu este âncă încheiată, for- 

mală,: dar comunitatea; de interese - şi: solidarita- 

tea, există ȘI se afirmă continuă d& mai mulţă ani. 

Chiar în- vara anului acesta, (28 Iunie 89) con- 
tele Kalnoky.a repetată, în sânult delegaţiunilorii: 
Imperiului Austro- -Ungari „că Românii sunti pru- 

„ denţă şi: voescă să rămână neatârnaţă asupra, 
5 ;tutuloră puncteloră, şi asta e tocmai. ceea. ce con- 
„cine şi „dustro- Ungar iei - : 

> Acelaşi lucru e pentru Serbia.“ 

„ Cea mal: bună desmintire a proiectelorii 
- „de întindere ce se atribuc. Austro o-Ungarieci, 
„= a dist contele Kalnoky,, — este mentinere: 
- consecinte - a politicei sale în: Orientii, poli-.: 
tic: „desinteresată şi vasată pe observ area 
„fidelă a tr: aetatelorit.“”
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i Comitele Kalnoky crede, cu tărie, că. ultima fosă 
N: descoltără : “popo-elorit: “di: “Oiitentii vi”fi- formii: - 
rea unorii state vigur6se. În ceea ce privește răs- 
EX boiulăi, ministr ulii a pledatii cu căldu ă pentru -a- 
„mânarea sa, căci ună r&sboiu ar.fi funestii pen: 
„tru geniulă omenescii şi pentru industrie. E mai 
„bine să se cheltuiască -fără de folos sume-e: 
„» norme pentru armate de câti să se. întrebuin- 
2 ţeze acestea; din urmă, într unt r&sboiă care ar 
„aprinde .tâtă lumea. Dacă politica cea mare ra. 
; merge bine, evenimentele din, Balcani vorii. trece fără Ă. 
oa primi aaa: i: daune. O acțiune prematură ă în afa- 
m Ceră. mică ar putea să compromită pe. cele - mari. _ 

„ Acâstă, expunere a D lui Kalnoky a „produs 0 
BA impresie: excâlentă.“ 

— Ecă ce a dist şi M. Ş. “Împăratulă. Franţ, 
Iosef, cu ocasiunea, primirei- solemne a, delegaţiu- 
nilorit Imperiului Austro-Ungar, totu în vara acestui 
ană 1889: 

„Au sa ivitii ere-g schimbare nici în relaţiunile 
„ Rostre cu puterile streine, nici în _direcțiunea - gene-. 
„„7ală a politicei ndstre din afară. In deplin acordii 
» cu aliații noștri, spivernuli, mei garanteză pentru o. 

IES desvoltave pacinică a situaţiunel europene . ecua 
„ Mesi gură (vii Aplause);. “ 

„Eli are ferma speranţă,. că ŞI “dea aci încolo ne. 
a VOM bucura de bine-facerile păcii (noui Aplause), 

„ deşi. pr ebutindeny forțele. răsboinice Crescii, ceeă: came... 
„a Sileștei și. pe--noE a -- ne: complecta” + forțele: militare. 

e Regretabila, notărîre a regelui :Milan ală Ser: 
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„bici, de a renunță, Ja tronă, â dati puterea pe 

;, timpul. minoratului. regelui Alsxaridru în mâi- 

„ nile unei Regenţe, câre "mia datii în modă for- 
„mal asigurarea, că zoește a urnia și a cultira și 

„de aci încolo amicalele velaţiuni cu  Aaistr 5- Ungaria. 

„» Plinii de cele mai Dine-roitore simțiminte pentru 

5 regatulă vecinii, doresc acista și din parte-ni, şi sperit 

„că înțelepeiunea și patriotismuli Serbiloră vor 2 păzi 
tera de pericole seridse, 

„În Bulgaria “doinneşte ordinea și liniștea și este 

„înv eselitorii lucru de i constati n6enrmatele 

 Drogrese ce. acâstă teră face cu tctă poziţiu- 
„Nea Sa cea anevoidăă.« 

— Acesti limbagiă cală şi bine voitoră a 
produsi cea nai bună inpresiune în Peninsula 
Balcanilorii şi „a încuragiatii pe Sârbi, Bulgari ș Şi 

homâni să ţie cu: tărie la independența loră şi s 
incrgă. înainte pe "calea descoltării lori naţionale 
dejucând tâte intrigile şi provocările agenţilorii 
Rusiei. 

Sa constatată că cu cât statol6 Dunărene şi 
Balcanice se întărescti şi dai doveqi Europei ci-: 
-vilisate, că potă trăi şi progresa prin ele însele; 
cu atâtu “cei din Moscova, și Petersburg se tu- 
bură şi propagă ispita și zizania, în Senuli acc- 
loră. state libere şi, crâștine. Da 

Acestă conduită a agențiloră pauslavişti şi "a di- 
plomaţiei din. Petersburg comparată, * cu “conduita 
sinceră şi: bine- voitore -a guvernului din Viena, 
formeză unii contrast 'isbitorii pe care po-
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porele - Dumărene. și Balcanice - știi să-l apre-" 

imiască. : a 

Pe când popârele Balcanice, se bucuraii, de: cu- 
vintele -de încuragiare din discursul Împăratului! 

Franţ, Iosef, diarele ruseşti sfârșiati acelă dis- 

Cursul. 
PDiavulii, rusesciă Nocosti se exprima, astii- felă : | 
» Aluziunea, discursului împăratului la nec ma- 

„tele progrese ale Bulgariei, a trebuitii să producă 

7.0 vie impresiune, de dre-ce, în, faţa actualelori - 
: xelaţiuni dintre Rusia şi Bulgaria, 'tote laudele ce 

„„se aducă acestei din urină ai caraeler ulă vacă Yde- 

„monstrațiuni oștile Rusiei.“ 

— Pentru ce demonstrațiune, ostilă Rusiei ? Ore 

Rusia, ca -putere creștină or lodoză, nu irebue să 

so bucure şi ca de progresele ce le face în li- 

nişte şi Jegalitate acel popor. creştinii ? 

Ore fiindă-că Ruşii s'aii luptată împircuuă cu 

homânii pentru Jiberarca, Bulgariei, constitie” a- 

cesti faptă unii dreptii câştigată pentru Rusia 

sai pentru România de-a răpi poporului Bulgară 

drepturile sale autonome și naționale, pe care i le-a . 

darantatii tractatulii din Berlin ? 

În virtutea. cărui articol din. tractatulii de la 

„Berlin -a impusii Rusia, mai mulţi ani, pe” gehe- 

julii săi ca, "miniștri al Bulgariei aitonome, căci 

art. 7 î nu-i permitea acăsta, nai multă de9 luni ? 

Cu ce. drepti. Rușii aă urditii acolo. prin CON- 

| raptiune, conspirări, trăia. și „tuuburări Sân- 

gerose?
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„De ce se mai miră Ruși. şi se supără, când 
Bulgarii şi cele-lalte popore își întorcă fața de 
la Rusia, şi îşi caută. sprijină în altă. parte ? 

- Ore Bulgarii, Românii, Serbii, Grecii, Albano. 
Macedonenii nu pricepi ei scopurile ce urmărește 
guvernulii din Petersburg prin covaitetele pansla- 
viste cari “frământă erei Peninsula „Balcaniloriă 
şi le ceră o 6rbă supunere la, Rusia ? 

Cuin dar să nu se băcure aceste popsre când. 
audiă alte voci puternice şi. desinteresate cari le i 
sigură independenţa şi drepturile, lori na- 
ţionale ? ? | 

Cum să nu privâscă ele cu nai multă încre- 
dere spre Întreita Alianţă, care de 10 ani:le 
asigură: pacea, și libera, oră desvoltare, de câtit 
spre Comitetele panslaviste ; > Kaulbarşii, So- 
bolefii şi toţi agenţii provocatori ai Rusiei, cari 
entreeră România, Bulgaria, Serbia, şi: Mace- 
donia şi provâcă, neliniște, turburare și răscâle 
sângerâşe ! a 

Noi Românii voimii să tinta 3 în pace cu toţi, 
vecinii. noştri, nu provocămi şi nu atacămi pe 
nimeni. Noi nu avemiă nici o ură contra popo- | 
ruluă usi, care suferă şi, elă din causa sistemu- . 
lui de guvernare despotică și aşiatică, pe care. 
cel din Petersburg ară voi să-lă. impuie și. sta- 
telor de. la Dunăre și Balcani. | 
-. Poporulii Rusă e muncitorii şi are „9: tsră des: 
tulă de vastă şi. fertilă, udată de. uri naviga: 
bile şi- mări întinse în câtă n'ariă avea, de. câtă
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să se ocupe de reformele şi progresele. interidre 
şi să lase în pace ţările Dunărene și Balcanice.. 

Câmpă destul de întinsă are poporulă Rusă, 

pentru .desvoltarea şi îmbogățirea, sa, . și „dacă 
voește.o expansiune și mai mare, are. la dispo- 
siţiune Asia centrală, unde ortodozismulă şi cul- 

tura vusescă ară putea prinde mai multă -locă de 
câtă în nişte tărişore creştine și luminate care 
ÎȘI. sui tri adiţiunile Jorii istorice, cultura -lorii 

națională si iustitut iunile, lorii liberale, de 
care pote sunti geloși mulţi Ruși . patrioți. . 

Dacă Ruşii suntă creștini oriodozi,. de ce nu 
“lasă în pace pe bieţii creştini din ţările Dună- 
rene? De ce nu urmâdă cuvântului Evangheliei. 
care dice: » fericiţi: făcătorii de “pace * 2: Pentru ce : 

grămădesci mere oștirile loră li hotarele n6stre 

"şi ameninţă Peninsula „Balcaniloră şi Europa cu, 

ună noii resbelă ? . 
„Ce 'aă greşitii Românii, Bulgarii, Sârbii. s şi Gre- 
cii înaintea Ruşilorii-—cu cari ai luptată., alături 
«pentru independenţă, și creştinism, — şi care este 

păcatulă lorii celă mare.de câtă acela, de a-şi a- 
păra în contra ori-cui independenţa şi Biserica, 
lorii : naţională, limba, tradițiunile şi pămân- 

ulii striimoşeseii, pe care l-ai udati .cu Su- 

__d6rea, şi sângele loră în cursuliă - atâtor vecuri ! 

Să nu se supere dar. şi să nu se crucâscă 

" pracoslavnicii noştri vecini de la, Prută dacă vădă 

şi vorii vedea âncă şi mai multă. pe aceste _po- 

pore creştine libere, că-și apără, cu ; „tărie. liber-
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tatea” şi nationalitatea, loră | şi-şi caută în "altă 

parte protectori şi aliați sinceri, când -voră îi 

siliți la acâsta de amenințările Rusiei. 

Din fericire, pentru protecțiunea drepturilor ȘI 

libertăţilori acestori popore şi pentru conservu- 

rea, păcii şi equilibrului europeni, sa stabilit de 

10 ani în Europa o Alianţă mai puternică şi mai 

durabilă de câtă aceea d'ânaintea, resbelului din 

Crimeea (1854). e 
Acestei Aliante datorită noi, lumea întrâgă 

bine-facerile păcii şi respectarea, drepturilor şi 

tractateloră. i 
În vara anului corentă 89, sa, sărbătorită la 

Berlin a zecea aniversară a încheerii Alianței. 
Austro-Germane prin vizita ce Împăratulă Franţ 
Iosef a făcut împăratului VVilhelm II și „prin 0 

„strălucită revistă militară, 

Tâte diarele germane și austro- ungare ai ex- 

primată bucuria şi încrederea ce ai poporele i în 
tăria acâstei alianţe naturale. 

Toastele căldurâse. ce aă ridicati cei doi Im- 

părați Aliați la, Berlin aă făcută să, se simţă de | 
tâtă lumea hotărîrea energică a lutreiteă Aliante 
de ă "respecta, pacea Europei şi - a: "face să fie | 
respecta tii: si de atit. a 
Hhpăratuli Wilhelm IL. a “terminati toastuli 

stă cu, urhătorele, „envinte „semnificative: î 

. - . , La . k. 

„În armată ca şi în “poporă aceste sivhţiminte 
+ voră fi, „păzite: GU. credinţă, „Ammnata ştie că tre:



INTREITA, ALIANȚA da 

„bue să răspundă “de menţinerea. păcii pentru 
-» țările n6stre în.unire cu viteza, armată, austro- 

„ungară şi a se bate alăturea de ea: dacă voința 
» Proredinţel ca fi ca să fie luptă. . 

Impăratulă Austriei a rEspunsii : 
„VE sunt recunescătorii pentru toastulii Ma- 

-„ jestăţii Voastre, pentru. bine-voitoarea, primire 

„ce mi sa făcută şi pentru marea cOrdialitate 
„ce mă „înconjoari în inijloculii unei alianțe 

„fidele. a . 

„ Beaă în sănătatea zei cinici şi aliatii atât de 
: scumpi inimei mele ;. beaii pentr i, îngrățirea şi cama- 
„„ raderia braveă urmate g ger mane cu armata mea. Beqă 

„ Pentru Spor: irea.. și întărirea garanțiiloriă - de- -puce, 

„pentru fericirea popărelori i aliate și a între; egei Lu 
de „vope! 

— O impresiune totii atâtă de vie. a produsă | 

în Europa întregă şi vizita, ce Impăratulii: Wvir 

helm IL a făcută Reginei Engliterii, Impărătssă, . 
a” Indiilor, în castelul Osborne, la Londra, toţi 
în vara acssta, cu puţină înainte de vizita Im- 

păratului Franţ Iosef la Berlin. | IN 
Priimirea, strălucită, ce ati făcuti Regina Engli- 

terii şi principele de Galles Impăratului 1 Wilhelm 

„IL — când a desbarcată din ; ipachtulii Ioheszolleru, 

„precum şi grandi6sa, vecistă narală ce sa “dez: 

tă ișuratii la Spitheat d6 cea mai. mare flctă din 

lume înaintea Suveranului celei inai puteriiice :: * 

armate de pe Continentii, ati pusă pe 'toți în ui- 

inire şi au făcută pe tstă lumea să-înţelegă câtii
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"de puternică este Întreit: a-Alianţă Austro- Ger. 
mano- Italiană . şi câtă. de. leată este scopul ce 
ea urmărește, 

"Dacă, acea mare putere maritimă, Englitera, : — 
care e toti-d'auna. forte reservată Şi. precaută,— 
sa. decis să-şi deslege gura 'şi să-şi arate pe 
faţă şi solemnă simpatiele și încrederea Sa în 
Întreita-AJianţă, înţelege ori cine că acesti, În- 
treită- Alianță nu are altii scopă - -de câtă menţi- 
nerea păcii și equilibr ului Europeni, apărarea şi pro-. 
decțiunea sinceră a statelorii Balcano- -Dunărene, contra 
invasiunilorii Moscovite. E 

Asupra semnificării politice a acestei întâl- 
niri de la Londra și a marei reviste navale, li 
sămă cuvântul celoră mai. mai. şi mai. autori- 
sate organe de publicitate europene. 

La 2 August: stilă nucă din corentulti anti 
1889, organuliă principelui Bismarck N orddeutsche 
Aligemeine Zeitung a disă că: „pregătirile ce se 
„facă în Englitera; pentru priimirea, Împăratului 
» Wilhelm probsză simpatiile poporului Engleză 
„pentru împăratulă. Germaniei care-și 'dă tote si- 
„ linţele pentru menţinerea păcii. Cu nişte ase- 
„ menea manifestări de simpatie se afirmă NU. 
3, numai legăturile de rudenie cară unescii pe 
a '; Împăratulă Wilhelm cu Regina V ietoria, dar 
> Şi comunitatea de interese între poporulii ş ger- 
„ manti și poporulii Euglesii.« 

— Lă 3 August st. nuoă se anunţă; din, Lon: 
ara, „Qin- sorginte oficială, diarului Nuoa .Presă h-
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beră' din Viena.că: ,, călătoria Imp&ratalui. Wil- 
E helm în Englitera are' unii caracterii cu totulii: 

» politicii și că-e de natură a deveni de cea. mal 

„mare însemnătate pentru politica continen- 
„> tală, “mai cu s6mă pentru statele din Sudul şi: 
;, din Estulii Europei. Cu tote că, dupe instituţiile: 
„sale parlamentare, Englitera nu pâte. să între. 

„ forimalmente în Tripla alianţă, totuşi sa conye- 
n nitii la Osborne de acordii cu Tripla alianță, 

„ în privința unei “direcţiuni a. liniei politice 
» ; engleze; coprindudii tâte eventualitățile con- 

SI , tinentale. 
„In cercurile competente există conivinețiunea,: 

„Că, în urma intervenirei personale a împăratu- . 
2 lui, raporturile între Englitera, și Germania, ati 

„ devenită fârte cordiale. “ 
— Standard, organulii oficiosii din Londra, 

arătată importanţa politic: a, vizitei “Trnpăiatur 
lui Wilhelm II la -curtea Engliterei și a spusi 
curati. că pacea și equilibrulii Europei sunt a- 

rieninţate şi că Europa, trebue să, tie peptă.. 
- Amenintare ea, dice Standard, vine din am- 

n pele părţi: din partea Rusiei şi aFr anciei, : 

PR ; Campionii sai apologistii acestori puteri şi-ar 

A perde timpul. lor „pentru a ne spune că ele 

sunt adevăratele amice, apărătorele. re? le. ale. 
„ păcii. În zadar ni sar. observa, „că Alexandru NL 

„a ştiută să se stăpânescă. în mai multe î împre- 

„jurări provocătâre, cari părea de natură alu 

„face. „Să sodtiă, “sabia; de prisosi Sar insista a--
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„supra semnificaţiunei pacifice a Esposiţiei uni- 
p versale.. Se 

n Pentru moimentit este certi “că nici Ruşia 
Dică Franta nu caută resbelă, dar ele se ab- 
„ tinii-de la. acesta pentru, că at „eonştiinţa — 
PR sentimentit salutari —.că puterile eu care 
A avea a face sunt mai „Puternice de eatii 
- dle. aa Da 

„Dinti la Nil şi la Indus; tota 1 Manea ştie 
„ ceca-ce .cle mediteză, și ceea-ce face câ Germa: 

„„Nia şi Anglia, ca Austria și Italia, fără să mai 
n vorbimiă de State secundare, să întrețină „colo- 
n sale forţe militare și navale. 

„Nouă nu ne place acestă nare greutate ce 
„ne apasă, Germaniei ! de asemenea. Dar ca şi 
-. Germania, nu vomit lipsi, de lu. datorie oră 
„câtii de. gravă ar fi ca, şi, ca şi Germania, nu 
PS “ne vomii da în Tături în înța necesităței de a 
„0 îndeplini. 

» Impăratulă pote; afară, de. âcesta, să fie asi- 
„9 gura” că, câtă timpii: Germania va fi gata să 
- contribue, în ceea, ce o priveşte, la menţinerea 
„păcei, sa dacă pacea. va, fi ruptă, în a apăra 
„ integritatea, teritoriale a. țărilor atacate, împă- 
„ratulă, (al Germaniei) dicemi, pste fi convinsă - 
» Că Anglia nu rămâne înapoi, că nu va esita să 
„ia și densa parte , în îndeplinerea * datorici pu- 
; blico.! Este de trebuinţă, ca acesta să fie bine 
„ înţelesti de ambele părţi astii-felă ca inamicii
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„păcei curopene. să fie reţinută, de temere, sai 

„pedepsiţi.“ 

Intr'ună alti aaticolă de fondii toti Standard. 

onmnulă Ministrului de externe al Engliterii, a 

” dis pe la finele lui lulie trecutii:. 

„ Silinţele Întreitel Alianțe; care tindă a îm- 

„pediica realizarea planurilorii. ambitise ale 

„Rusiei, sunt aprobate de opotrivi "de popo- 

„ruii Emzlesii. Englezii credu că Germania po- 

„sedă legitimamente . Alsacia şi Lorena, atâtu 

prin dreptului de concuistă,. câtii şi prin tae- 

„tatulă pe care ]a subscristi Franta. o 

„De altă parte Englezii suntii - -de părere că 

„statele Balcanice ati dreptulii să se desvolte 

„Fără să aibă trebuinţă. să asculte ordinele venite fie de - 

„du Viena, fie de la Petersburg “ saă de la Constantino- 

se pole. 

„Dacă, Austria sar încerca să restrângă liber. 

-. tatea de care se bucură statele Balcanice, En-. 

P glitera ar înceta îndată de a sprijini politica 

„cabinetului din Viena. "Toth asemenea Engliteru 

„nu ar'putea să ajute pe, Sultanulă: în casulii 

„când acesta, ar încerca să, recucereseă autori- 

tatea, pe care a perdut'o din greşala să pro- 

„prie sai a împrejurăriloră. . 

„ Programa Engliterii se pâte resuma astă 

„felia: . . 

3 Libertatea pentru “vowore "de-a se orga- 

„DiSa cun le place; fără amesteculii puteriloră 

„streine, |
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„Acâsta, este: şi programa Germaniei, Şi a- 
„ c&sta. face ca Englitera, Germania, şi: “Aliaţii a 
„ cestei din urmă: puteri se găsescii: astădi uniţi 
„fără să se fi încheiată unt  braotatii de alianţă 
„formală. “ Di 
— Toti în acea. epocă; primul: Ministru al 

Engliteril, Lord Salisbury, a ținută ună discurs 
la Mansion House, unde a, arătati prin vit oraiă - 
politica din afară a Engliterii totiă' în: înțelesulti 
arătată prin organul săi Standard. - 
— Norddeulsche Allgemeine Zeit 7, organulă prin- 

cipelui Bismarck, sa arătatu satisfăcută de dis- 
cursulii Ministrului Engliterei.. e 
Comentândă acelă discursi, numitultă organi . 

din Berlin a arătată „că limbagiuliă : Lordului 
» Salisbury. asupra situațiunei. politice europene 
„ coneordi în tote punctele cu acela ţinutii de 
„ contele: Kalnoky în faţa, deleg. gaţiuniloră. Diarulă 
„ Oficiosă berlineză conchide observânât că toţi 
„cei ce consideră, starea de față a Europei din 
puntul de vedere conservatori nu.aă tâmă 
; pentru viitoră. « 

Marele organ din Londra, imes, a disă : asu- 
pra visitei suveranului germană că „ Englezii nu 
„Primescă pe împăratulă Germaniei ca, rudă a 

-, casei regale, ci ca şef al celui mai puternică 
„ imperiă de- pe continentă şi al unei rase unite 
» Prin legături de: rudenie. Amică al păcii, V'ilhebn 
„ alII-lea ta: vemâne fermă unitii cu liga păcii, căcă
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pn oyr ecuulit Fuvopel. și. chiar „Siguranţa umanităţei a- 

„ târnă de acestă pace. 

„Englitera, ştie. forte bine că e o. nai “mare 

a i cdimunitată de legături între ea şi Germania. 

„Sunt multe. motive puternice. pentru ca ea să 

„nu - adoreze formală la; Liga. puțerilorii  cen- 

i “tiale; dar. națiunea britanică. simpatiseză, cu 

a cei ce cauţă, a. asigura. menţinerea, păcii.“ .. 

Intre alte organe “importante. din Roma, „Opi- 

nione de la 4 August st. nuoiă, vorbind. în ună 

articolu de tondă asupra visitei împăratului WVil- 
helm II la Londra, a apreciată în următorii ter 

meni. însemnătatea sa,. poliţică : 

» Guvernulă şi Englezii, dice Opiniona, s se e arati, 

„cu drepti cuvânt convinşi că acestă, vizită a 
- Împăratului Ja Curtea, pritanică .Va,. contribui la 

» apropierea din ce în ce mai mare a Germaniei 
„Și Engliterei. Intre. cele doă naţiuni există, le- 

„ gătura, afinități “de rasă şi aceea a rudeniei 

„care l6gă pe Suvezranii lori. Dar afară de a- 
„câsta, între Englitera şi Germania maă sunt 

„acele legături care sunt pazate pe interese ; ş 

"Enplitera, ca şi Germania, ca și Austria, şi Italia, 

:; Vor menţinerea „statului-quo în Europa. Dupe 
„cum! sa distă de. atâtea, ori, ea nu este. legată 

» prin ună tractati formalu.cu Puterile centrale; 

„dar că vederile sale se . acârdă. cu ale. loră în 

„privinţa, situației internaţionale şi. că ea nu voeşte 

„să se desinteresese de principălele cestiuni Eu- 

„ropene și în specială de cestiunea Orientală; 

29
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» „acbsta se confirmă și prin discursulă dordului Salis- 
n bury.* 

» — Precum vedemi, unii mare eveniment ŞI 

0. însemnată pagină în istoria politică, contimpo- 

rană ai fostii vizitele auguste de la Londra și 
Berlin din vara anului 89 şi confirmarea misiu- 

“mei europene a puternicei Întreitei Alianțe. A- 
tâti prin toastele semnificative ale Împărasilorii 

aliaţi, câtiu şi „prin aprobarea oficială, din: partea, 
guvernului Engliterei, s'a confirmată scopul pa- 
cifică și liberalu, ali politicei ce. „urmăreşte Pu- 

terile centrale ale Europei. 

| Acesti evenjmentă politică a întărită nu nu- 

maj. pacea . Europei, dar şi credința stateloră 
“Balcano-Dunărene că ele nu vori. fi părăsite 
„de.Europa, civilisată în prada Moscoviţiloră şi a 
panslavismuluă loră, ci. voră fi ocrotite ca, şi până 
acum spre a se putea. desvolta libere pe basa 
drepturilorii naţionale şi.a tractateloriă. 
Prin "promisiunea, solemnă a, guvernului Engli- 

terei de a da concursul săi puternicii politicei” 
urmată de „Întreita- Alianţă, putem dice cu dreptă 
cuvântă.: că ne. găsimii astăi în fata, unei Împă-' 
trite-A lianţe, a celoră mai „puternice state ale 
Europei, care. suntă hotărâte. să apere cu arma! 
în mână pe uscată şi pe apă atâtă pacea și equi- 
libr u Europenii, câtă. şi marele. principie înscrise . 
în tiactatele, de la Paris (1856) şi de. la: Berlin - 
(1878), a cărori descoltare sa confirmati prin 

„cele mai solemne discursuri și declaraţiuni din
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parlamentele şi: delegaţiunile Austro- "Ungariei, Ger- 
maniei şi Italiei. 

Dacă, în alegerea aicnțelorttatniă lua, noi Românii 
Şi poporele Balcanice ca normă balanța forţe» 
loră Europei şi a grupării Puterilor aliate, pen- 
tru a şii cine e mal tare, Sarăputea l6sne vedea 
că, Colosul Moscoviti,—ori câtii și-ară fi sporită 
forțele sale pe uscati: şi pe apă de la căderea 
Plevnei: încâci—şi chiarii când s'ară alia, formală 
cu Franța, totă n'arăi putea egala, Sai covărşi 
forţele puternicei Dutreite-A lianţe, la care s'ară: 
asocia și Englitera,:'Turcia și statele: Balcanice. 

Dovadă despre acesta, este esperiența de 10'ani 
și svârcolirile Franţei şi Rusiei cari sai mărgi- 
nită numai la nişte amenințări fără efectă ; și a- 
cesta nu pentru că ele doriaiă pacea, ci pentru 
că -— precum a disii oficiosulă . Standard. din Lon: 
dra.—,, Rusia și Franţa: ati conştiinţă — senti. 
mentii salutari. pentru ele,” — că Puterile cu 
„cari arii avea a face sunt maj „puternice de 
„ câtil- ele. 

— A fi cu. celăă mai tare &. nu este adevărata 
normă de conduită: nici chiar pentru statele, cele 
Mici, căci adevărata, normă, pentru! ori-care stati 
şi ori care poporii care voeşte a trăi liberti ȘI a-Și 

păstra individualitatea sa naţională, este de a-și 
apăra cu tâte. purerile indepeidența“ şi drepturile 
“sale, fără a-şi număra dusmanii, 'dupe “cum fă 
ceai strămoşii noştri la Rovine, Rahova şi Can 
găreni. : i
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Din fericire ânsă,; Alianța cea mai puternică di 

Europa este totii de 'odată și apărătorulă sinceri 

alii: cauzei drepte a statelorii de la Dunăre şi -Bal- 
cană, 

Când dar întroita-A lianţă, ajutată de engl: 
tera, este o-putere atâti de formidabilă şi când 
causa. pe care ea o apără este atâtii de drâptă 
şi. legală, — având de: obiecţii pacea şi cquili- 

brulii în Orientul Furopei,—cum să -nu încline 

România şi statele Balcanice spre aceste Puteri 
civilisate care de: 10 ani le garanteză libera, lorii 

desvoltare: şi drepturile lorii autonome şi na- 
tionale ? 

Să nu uitămi dar uni singuri: momenti is- 
'toria trecutului și a presentului, “ca, să vedemit: 
bine! calea -viitorului. Să nu uitămi că  âncă de 
la..1856, dupe resbelulă din Crimeea, Puterile ci-- 
vilisate ale Europei ne-ai recunoscuti ca, Senti-. 
melă; latină. la gurele. Dunării, demnă de o 'sârtă, 
„mai bună și—desfiinţândi. protectoratuli rusescii— 
au pusi încredere în. misiunea şi viitorulii nostru. 

Să nu, uitămi că în Congresulti din Berlin 
(1878). acel6și.. Puteri mari ati recunoscuti vite- 
jia -şi independenţa poporului : Românii -şi mai: 
în urmă (1831) ai recunoscuti înălțarea. Româ- 
niei la rangulă. de. Reg za tii, E 
“Să luămi. aminte şi să, respingemii c cu energie: 

ispitele mOscov ite şi. intrigile, panslaviste cari 
se svârcolescă. în giurulu “nostru, să rămânemi .- 
credincioşi misiunei nâstre istorice de Sontinelă :
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latină, la porţile Orientului .şi'să nu dămi cheile 
în:mânele -Cotropitorilori de la Miaqă-Nâpte. 

Dupe cum sa dis :de -nişte niari diplomaţi 
despre Austria, și Italia, că „dacă mară fi ezistătiă 
„ară fi tr eburitiă înventate,“ -să facemiă prin în- 
ţelepciunea, și: bărbăţia” nostrâ: ca Europa _civili- 
sată să, dică totă-dauna',, că: dacă România in 
dependentă marii fi existatii, ea arii fi tre- 
buitii -inventată, ca: ună elementi necesară de 'or-, 
dine şi de equilibru în Orientulă Europei.“ 

Incenţiunea acesta e făcută de multă chiar de 
Împăratul “Traian, care a adusi aci colonii la. 

tine, spre a fi o sentinelă a civilisațiunei Ro- 
mane şi unii valii de" apărare « contra, barbazici 
asiatice. m ” 

- Sentinela, a, rărasti credinci6să misiunei sale şi” 
și-a făcutii datoria în cursul: secoleloră trecute; 
atâtiui-ca latină câtă şi ca creștină. Să-și facă, da- 

- toria şi în _viitoră, i 
Când sub masca ortodozismului, ' Sotniile Caza- 

ciloră, Cercheziloră şi “Tătarilori “îmbrăcaţi ru-! 

„sește, vori - trece: Prutulă, şi ne vorii sili să “ne 

apărămă independența şi neutralitatea - teritoriuluy 
nostru, să ne facemă datoria, cum şi-o făceaii stră-” 
moșii noştri, când respingeai invaziunile barbare." 
Să ne apărămi cu vitejie şi':să fimă siguri că” 
Puterile Aliate ale'Europei nu ne vorii părăsi. * 
Ele ai spus'o solemnă în fața lumii și aă dată: 

dovedi Stateloriă Balcanice: despre: Protecţiunea 
loiă- sinceră şi leală,  :-: i 

+
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Alianţele scrise, dupe cumă a spus'o însuşi gu- 
vernulii Engliterei,- -nu suntii așa necesare, cână: 
interesele cele mari: suntă de acordă. 
„Am dovedită cu istoria. şi faptele recente în: 

| mână, că; interesele n6stre cele mai vitale con- 
cordă cu interesele și principiile pe care le apără. 
Liga Păcii sai Împătrita Alianţă de astădi. 

A fostii bine: inspirată primulă -rninistru | loan. 
Bă tianu, când s'a dusă — dupe încheerea, Întrti- 
tei-Alianţe, în 1883 — la, Viena şi Ia, Berlin ca, 
să ss. orienteze. 
“Adevără "i-a spusă atunci Principele Bismarck 

când i-a dist : . 
„ Dacă. ai venită. să te orientedi, atunci să ştii, 

- că Austria. Și Germania, voră .pacea. Dacă D-tră.. 
„-voiti pacea, înclinați către noi; iară dacă voiţi 
„ tesbelul atunci adresaţi-vă aiurea.“ 
F aptele ai confirmată disele acestea în curs 

de 10 ani. - aa 
Bine a făcută şi ministru de esterne Carpă,.. 

„când în 28. -Martie. 1888 a declarati în Cameră, 
„Că trebue să ne asociem cu acei cari a lu- 

- crată totă- d'auna, pentru liniştea, şi pacea ne-.; 
». cesară prosperității și mărirei poporului Românii, . 
-. Acdsta. e politica. germană și în acestă sensă 'gu--- 
n cernulă, e pentru „politica Jermană pe care a recul-:, 
» noscut'o şi D-nu don Br ătianu -cu ună tactă ce tre- 
- Due; să aibă. aprobaţiunea nostră. e e 
“Puind interesele țării mai pre susii de. intere-., 

scle de partid, şi considerândie. că politica din a- 

+
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"fară a ţării trebue să aibă.0 continuitate ca, şi a- 
părarea naţională, . cu drepti cuvânti D-nu Lascar 
Catargiu, președintele consiliului, când * a. venită 
la guvernă, a disă în,programa sa: 

„ Vomii continua în afară politica înțeleptă, cară 

„ne-a atrasi bună-voinţa puteriloră celor mari, 

„ amiciţia veciniloră, care a făcută. din România, 

„unii elementă de ordine și.de pace în Orientii.“ 

D-nu I6n Brătianu,'ca, primă-ministru, ne-a, spusă 
de multă, prin viă graiu şi prin organele ofici6se, 

că mergândi la Viena şi Berlin (1883) „D-sa a 

„zorbiti, a negociati, dar na luată nică ună anga- 

„Jamenti“, adică nu a subscrisii nici unii tractatii 

ci a pregătitu numai tărâmul... Ă 

Dacă este .adevăratii că guvernuliă Majestăţi, 

" Sale Regelui nu a luati angajamente scrise şi . 

subscrise cu Puterile Centrale, nu e mai puţină. 
adevărată că este de datoria ori, cărui guverni 
“să veghieze şi să asigure. din vreme şi la timpu 

oportună sprijinulă celor patru mari Puteri, cari 

ocrotescii de mai mulţi ani libera destoltare a sta- 
telorii Balcanice. şi cari s'aă legați. să apere cu 

energie. pacea şi -equilibruli Europei. .. 
Şovăirile, interesele de partidii, urele. sauă. sini- 

patiele. trebue lăsate la o parte, când e vorba de 

apărarea natională. | 

Să ne aducemii. totă-d'auna . aaninte de- cuvin: 

tele patriotice pe care, le-a. rostitii M. $. Regele 

Carolă .la aniversarea lui 10 Mai, din „1888, când 

a disu:.



Su _- ROMANIA RUSIA 

„Să privim numai înainte avândă numai ună 
„Singură gândă, 'o singură "ţintă, sânta,. datorie 
„de'a păzi v atra strămoşescă de tâte primej- 

„diile cari o încongidră. 

Alianța cu Statele Balcanice, 
Prin luptele sale seculare, prin vitejia şi cul: 

tura naţională, a poporului săă, prin salvarea, drep- 

turiloră şi câştigarea, Independenţei şi a rangului - 

de Reg gatii în concertulă Europeni, ' România a 

meritat simpatiele și încrederea, Puteriloră mari 

și mici cari sunt gata, s'oajute contra, ori cării 
invasiuni şi cotropiri din afară, 

Guvernulă Majestăţă Sale Regelui va îngriji ca, 

pe lângă simpatii şi încredere, să asigure Româ- : 

niei la timpi oportunii și alianțele de care va 
avea, trebuinţă. 

Pentru respingerea invaziunei Moscovite care 
re amenință, ai interes să vie în ajutorulă Ro- 
mâniei rin numai statele cele mari, dar şi statele 
cele, mici Balcanice. : 

“Daca, Întreita, Alianţă şi Englitera ai “uni 
interesii Europânii, politicii şi ' comercială, că 
să ajute pe România în ' respingerea invaziunei | 
de peste Pruti, apoi statele Balcanice a chiar 
uni interesii vitalii de existenţă naţională, 
ca să se. alieze cu noi şi să, aducă contingentuli 
lori. la; fortificațiile nostre, cari vorii fi parăză nu 
numai a idționalității române ci și a tutuloră na: 
fionalităţiloria ăi din Orientulii Europei.
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"Adi, î în valea Dunării şi în” pâlele .Carpaţilori 
se va decide de :sârta.şi de viitoruli oră, daca 

ele ati să mai trăiască. ca, naţiuni libere saă să 

devie rdbele pr acoslavnicei stăpâne de la: Miază- 

Nopte! 
Daca alianța -cu Statele cele mari este câte o 

dată pericul6să, alianța cu Stalele cele mici este 

totă-Vauna, folositâre şi naturală, 
Multă potii face cei mici uniţi în faţa perico: 

lului cel mare. Daca puterile Europei centrale 

aă simţitii : trebuinţa să-şi: dea mâna între ele 

şi să formeze Întreita şi Împătrita Aliantă, 

pentru conservarea păcii şi equilibrului Buropâhă 

ameninţată de Colosulii Moscovit, cum arii sta 

nepăsătâre Statele cele mici de Ja Dunăre şi Bal- 

cani, fără a se alia între ele? cum nu și-ară da - 

“ele mâna pentru apărarea existenței. lori najioniale 

de acelii mare pericol care le ameninţă? 

Este dar fârte naturală şi necesariii ca bărba- 

"il noştri de stati să prepare nu numai ali- 

“anţa cu Statele Balcanice la timpă oportună, 

dar şi realizarea acelui: Ideală politică + Confede- 

deraţia Balc: ano-Dunărână, sati Statele-Unite 

ale Orientului Europei, 

Contederaţiunea Balcano-Dunărenă 

- Alătuui cu principiulii naționalităților şi 

_ală equilibrului din Orientulii Europei sa năs- 

cutu şi sa desvoltatii. ideea Contederaţiunei 

Balcano-Dunărene.
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“Cu câtii popsrele dela Dunăre şi Balcani sau 

emancipată şi s'au constituită treptatii în State 

autonome şi independente, cu atâtii Ideea Con- 

federațiunei. lori -a apărută mai lumin6să în 

mintea tutuloră şi, din posibilitate, a devenită o: 

necesitate, o soluţiune practicii a a marei probleme 

Orientale. ă 

Ceea ce acum 20, 30 de ani se considera ca 

uni Ideali. politică forte depărtată şi chiar ca o 
 chimeră — cum o numea. Thiers în 18671). — 
acum a deveniti! o formulă care se impune nu 

numai Statelori Balcanice cari se gândescă la 

propria loră existenţă, dar şi Puterilorii mari cari 

se interesâză, de libertatea, comerţului şi de equi-: 
librulii Luvropei Orientale. 

Astăqi cei mai mari bărbaţi de Statii a ai. Euro- 
pei civilisate, şi cu deosebire ai Puteriloră Ceu- . 

trale, suntă- încântați. că aă găsită la Dunărea de 

jost şi în Balcani nişte popsre tinere şi mândre 
de naționalitatea şi independința loră, cari. să îm- 
plinâscă golulii celi lasă puterea Otomană în. 
equilibrulii: Orientului, şi să fie ante-garda cirili- 
suțiunei în faţa, învaziuniloră de la Miază-Nopte. 
“Acum 30 de ani Puterile cele mari. din Cen.-. 

trulă și Occidentulu Europei nu aveai destulă. 
incredere în zitalitatea -poporelorii Dunărene şi 
Balcanice, şi de aceea Congresulti din Paris (1856) 
sa arătată cam avari în privința emancipării a- 

. Da! 
1) +: . Moniteur du soir 16 Mars: 1867 .
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cestorii popore. Ele voiau să facă ! încercări Şi s 

pâşâscă gradatii. 
- -Dupe 20 -de ani de încercare cu libera desvol- 

tare a- României — a cării Unire. şi: organisare 
învinse tâte obstacolele — veni şi: dioa de mare 

cumpănă din faţa Plevnei şi Vidinului, “când. re- 
învie vitejia strămoşescă şi spuse Europei că viii 

-este poporulă Română. și demni de ttă încre- 
derea. : 

Atunci Puterile cele mai resorvate, ca Austria: 
și Englitera, au adoptată:împreună cu Italia și: 

Germania, o politică: multă: mai liberală şi mai 

încredătâre față nu "numai cu România, dar şi cu 
poporele Balcanice cari. au făcută şi ele-mari sa- 

“ crificii "pentru libertatea, loră. - Ia n 
De aci recunâşterea Independentei şi Regu- 

tului României. . : 
„Recundşterea Independenţei şi nezatului 

Serbiei. , 
Acordarea de noui teritorii. „Greciei.: 
Recunâşterea. Bulgarici - autonome - precum şi 

„protectiunea, ci pe: calea unci.:libere descoltări na- 
ționale şi respingerea violenţei streine -ori de câte 

ori pravoslaenica- Protectore de la: Nord sa încer- 
cată să rusitice şi: să-și însuşescă' acestă, naţio: 
nalitate, pusă sub scutul Ruropei. | a 

-Când marele puteri ale -Întreitei Aliante; îm- 

preună cu Englitera, aii aplaudatii curagiulă cu . 

care poporulii Bulgari a ştiutii să dejoce tute intri i. 

gile panslariștilorii Moscoriţi şi „să-şi apere pe calea,
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legală drepturile. sale naţionale garantate de trac- 

talulă din Berlin, și când aceste Puteri aă îm- 

bărbătată, prin fapte şi promisiuni solemne, des- 

zoltarea liberă a Stateloră Balcano-Dunărene, este 

naturali ca în mintea lori să existe deja şi.con- 
ceptulă unei consolidări a acestoră State printr'o 
Confederare permanentă, care să -pâtă resista. 
cu mai multă tărie contra. ori-cării. invasiuni şi 
cotropiri streine. Si, 

Odată, ce Regatul României şi cele-Talte State 
„Balcanice ai fostă recunoscute de către Puterile 
Europene ca ună noii factorii şi ca uni ele- 
mentă indispensabilă păcii. și eguitibrului din Ori- 
entulă Europei, este evidentă că acele Puteri-nu: -- 
se vorii opri la drumulă jumătate ci voră îm- 
pinge opera, acâsta înainte până. ce :noulii edi- 
ficiii politicii, ce se ridică treptatii în peninsula . 
Balcanilorii, va, fi încoronată cu cheea bolțer sale: . 
Confederaţiunea Balcano-Dunărână, 

Cine nu ştie că, „Unirea face puterea“? Cine 
nu înţelege că odată ce Statele Balcanice se vorii 
uni solidariceşte, ele vori forma ună Corpii po- 
liticii destulă de tare ca să. asigure libera des- 
voltare a, fic-căruia în întru, Şi apărarea, inde-: 
pendenței şi iutereselorii comune ale tutulori! 
în afară, SI e . 

- Ori-ce pericolă care ari ameninţa. pe una din 
ele-ară fi ună pericolii al. tutuloră, ună casus fe- 
deris : „Unulă pentru toți şi toţă pentru unulăi:— : 
cum dicii Elvetianii, :
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„Cu chipul -acesta. puterile rivale, Rusia, şi Aus- 
tria, nu "'şi-arii mai disputa preponderența în cu- 

“tare sai cutare Statii Balcanici ; agitările şi a- 
meninţările cotropitore ale panslavismuluă Dosco- 

vitii- sar isbi de stânca de granitii a Casrpajilorii 
şi Balcaniloră, iar naţionalităţile şi Statele Bal- 

cano-Dunărene ari înceta 'de.a mai fi privite ca 
o pradă lesne de înghițită, fie pe tărâmului. poli- 

ticii, fie pe tărâmului economici. 

_. .Esemple de puterea: ce dă feder alismulă « avemit 

în: Statele-Unite ale Americei şi: în mica Elve- 
ţie.. În Elveţia. sunt trei naţionalităţi , diverse: 

- fuancesă, germană şi italiană, cari şi-au dată mâna 

și: ai. formată uni Stată :federalii liberă, prosperi 

şi: respectati de: Puterile cele mari. 
Amii putea cita ca exemplu mai aprâpe denoi 

pe ânsăşi Austro-Ungaria poliglotă, care este unii: 

imperiă guasi-feder alistă. Ce arii însemna popsrele 

acestui Imperii, daca ele-ară fi desmembrate și 

împrăștiate, şi la câte pericole nu arii fi ele ex- 

puse? Pe când, unite: sub ună: acoperemântii, - ele: 

formsză o putere -mare care dureză de secole. 

De câtă consideraţie nu sar bucura, Statele. 

Balcanice şi câtă, greutate nu ar avea, puterea lovă - 

armată “defensivă. în ! equilibrulii Europei orientale; 
când şi-ar da mâna frăţeşte şi ar forma, o ligă 

de. pace şi apărare, - - 
Că o- asemenea ligă sau Confeder ave. a fi bine: 
vădută .şi- sprijinită de -Puterile : cari vorii pacea, 

” E
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libertatea şi equilibrulă în peninsula Balcanilorii, 
nu- nai rămâne îndoială. aa 

- Deja cei mai mari bărbaţi de statii ai Pute- 
ziloră Întreitei-Alianţe şi ai Engliterei sau pro- 
nunţatii -solemnii pentru libera desvoltare a sta- 
telorii Dunărene. și Balcanice. :. . : 

“ Numai Rusia mar fi mulţumită cu ridicarea, 
acestui stăvilarii în.-drumulă cotropirilori sale 
spre Constantinopole! ::: .:..- i 
- Şi Rusia ar vrea ună felii de Confederație 
Balcanică, ânsă o confederație rusâscă şi ca 
instrumentii al cotropirilorii sale şi al pansla- 
vismului Moscovită ! - | ea 
-- Dupe cum.a spus'o diarulii: Le Temps în 14 
August 1888, -o confederație de popâre libere ar 
fi ună castă câmpă -întăritiă (Champ vetranchd), apă- 
ratii de fortificațiile oţelite ale guadrilateruluă Româ- 
nici, de renumitul guadrilateră al Bulgariei, de pep- 
turile stîncâse ale Carpaţilorii şi Balcanilorii și de 
braţele vigurose ale vitejilorii” acestori nâţiuni în- 
frăţite, care s'ar lupta :până la cea din urmă, pi- 
cătură de sânge. pentru - independenţa Şi . exis- 
-tența lori nuţională. ! 

- Negreşită că acestii nuoii edificii politicii al 
Orientului nu va răsări de o dată perfecti şi 
frumos. ca: Minerva din “capul lui Joe. Va 
urma și el legea transformismului. la, care s'aii 
Supusi până acum popsrele: Balcano-Dunărene, 
ca sa.ajungă la trepta 'de state. autonome şi in- 
dependente.
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Vorii începe aceste popâre prin a se întelege 
mai ântâiă frăţeşte asupra -mididcelorii de apă- 

“sare contra pericolelorii imminente care le ame- 

ninţă despre Miază-N6pte;. se voră- alin Ia. tre- 
buinţă între dânsele pentru 'a- se apăra împre- 
ună; iar cu sângele . eroicii ce-lii .voră vărsa ele 

pentru libertăţile şi drepturile lori naţionale, se 

va, cimenta, acelă nucă Edificiii: politicii: Con- 

federaţia Balcano- Dunărână, saii a statelorii 

Unite ale Orientului. Sa 

"Nimicii nu înfrăţeşte pe popore, ca şi-pe in- 

divide,. mai multă ca - apărarea împreună în 

contra unui pericolii comună. a 

- In acesti 'secolti, -poporele acestea, renăscânde 

aii profitatii de resbelele. Ruşilori cu Turcii, ai 

luptati alături cu Ruşii și şi-au dati contin- 

gentulii lori de sacrificii pentru cruce și liber- 

tate. îi - . 

- Când ânsă, ai vădutii că pravoslavnica "Rusie, la 

umbra cruce, ascunde robia Hnutului în 10- 

cult libertăţii, atunci ai începutii o nucă luptă 

[e -calea, culturei și apărării naționale contra noului 

jugi ce li se prepara. - Ia 

“-Românii ai protestatii solemnii la, 1848 con: 

tra, -protectoratuliii sati suzeranității Rusiei. Iar în 

timpulii înrasiunei Ruseşti din 1853, Românii pa- 

“trioță şi exilaţi.aii făcută apeli la Puterile civi- 

“Jisate din Centrul și - Oceidentulii Europei. Se 

ştie. 'scopuliă resbelului din Crimeea. şi resulta- 

tulă consacrati în tractatuli din Paris. (1856).
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. Toti acele Puteri civilisate: — cu 6re-care. deo- 

„sebire de factori -— s'au adunati -în Congresulii 

_din Berlin (1878) unde ai. mărginitii pretenţiu- 

nile- și aă dejucatiă planurile Rusiei asupra penin- 

sulei Balcaniloră. 

Acum, ca, şi. în trecuti, popârele Balcano-Dună- 

rene se găsescu în fața „unori pericole toti a-" 
tâtă de mari. Aceste pericole reclamă înfrăţirea, şi a- 
Jianţa loră pentru a se apăra împreună, cu patriotis- 

muli şi armele în mână, și a-şi asigura viitorulii. 

sub 'scutulii unei Confederări permanente şi sub 

garanţia Puterilorii. Europei. o 
Se ştie că într'o Contederaţiune de state di- 

verse este. necesarit ca unulă din ele să aibă di- 

recţiunea politicei din afară în interesul tutu- 
lori. 

O asemenea di, ecțiune nu se impune cu forta; 
„ea reese din natura lucrurilor, din înteresuli co- 
mună şi din consimţimântulă : spontane: al stao- 
lori confederate. 

Intr'ună. șiră -de vecuri România a fostă parăza 
creştinătăţii şi pământulii făgăduitii. al-refu-. 

„ giaţiloră creștini din Orientă, . | 
„În secolulit: acesta de: renaştere, România a 

fostii ante-garda. naționalităţilorii » Prin cultura, 
și emanciparea ci treptată. . 
„Prin spiritulu lori de libertate şi de progresi, 

prin cultura, loră naţională, ca: popor latină în- 
faţă, invasiunei Moscoviţiloră,; Românii aă câşti-. 
gatit simpatiile Poteriloră Occidentului şi a ple-
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dati astiă-felu cu succesă, nu numai causa, loră, 

ci şi pe a celoriă-l'alte naționalități din Orientul 

Europei. Iar, prin vitejia, desfăşurată, „pe câmpiile 
Bulgariei, Românii ai câştigati nu nuinai înde- 

pendența loră dar şi încrederea Europei în vita- 
litatea popsrelorii Balcano-Dunărene: SE 

Acâstă, încredere europtnă sa întărită în anii 
din urmă prin. coragiuli şi patriotismului cu care 

Bulgarii au știutii să-şi apere drepturile lori au-' 
tonome şi naţionale faţă cu intrigile şi violențele, 

“agenţilorii Rusiei. 

Prin tradiţiunile istorice Şi. luptele, seculare, 
“prin comunitatea intereseloră, a suferințelorii . și a 

aspiraţiunilori cu cele-lalte popâre Balcanice, Ro- 
mânii sai bucurati totă-d'auna; de simpatiele a- 
.celori popâre. 

Prin gradulă de cultură, prin, numeruli popu- 

laţiunei și forţa militară “ce pote desfășura, în 
contra pericolului din afară; prin posiţiunea. sa, 
geografică care face adi din România Se ntinela 

care are să vegheze şi să înfrunte cele -d'ântâiă 
atacuri duşmane, acâstă țâră a fostii şi este în 
epoca n6stră privită ca ante-garda naţionali- 

tățilorii şi a civilisațiunei, ca farulii luminosă şi 
Tucâfărulii Orientului. i 

Acesta ati spus'o publiciştii cei mari şi i băr 

baţii de stati ai Occidentului. 

Acâsta' aă recunoscut'o şi bărbaţii luminaţi şi 

patrioți ai popâreloră Balcanice, dupe cum vomit 

arăta, îndată;
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„ Bulgaria, “Serbia, (ticeia şi “Turcia, față eu' România. şi tu era 

„ Conheeraini Baleano-Dunărână,. 

Bulgaria. 

Să--vedemă cari sunt ideile - şi - sentimentele 

Bulgarilori în privinţa României şi a ideci unei 

Coifede “țină Balcanice. 

“Sunt cunoscute din istorie rapoiturile: amicale 

dintre Români și Bulgari şi chiar. legăturile. lori 

politice - când '—: sub cânducerea, lui IGniţiti, Petru 
şi Asan — "formată Regatulă - Româno - But, arii! şi 

apărai îrnpreiină îndependinţa ș Şi naţionalitate: 

“ 1oră. Ei : 
"Cât pentru”. epoca contămporană & am artitată 
deja în acestă, scriere -câte interese comune şi 
simpatii l6gă aceste doă state riverane ale- Du- 

ării. k N CI a - | 

- Românii. — "cari at încurajată în trecuti prin 

exemplulă loră pe Bulgari — ai aplaudat înn- 

preună cu: Europă, civilisată; acelă spiritii” vigu- 
„rosii de naționalitate Și -independentă” cu care Bul- 

garii —- dupe. -emaânciparea, de jugulă turcescii — 

ai ştiutu să "xespingă şi noulă jug rusescit, pe 

“Sare” voiaii să li-lă” impue cei din Moseva: şi Pe: 

_tersbură prin: violarea dr epturilori ăt: autonome ale 
„Bulgariei, garantate de trăctatulă: din: Berlin. . 

Prin purtarea lori. înțelâptă. Şi :curagidsă, Bul- 
„garii ai câștigată încrederea, : Buropel, în: câtă 
tote puterile “— .afară de Rusia. — suntă- gata 
să recunâscă pe »c principele oră F ordinand ca Su
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Yeranii legală: âl Bulgariei g unirea. Bulgariei cu 
Rumelia. sue ae 

Întârdierea - reruriâşterii principelui Ferdinand 
„nu a împedicată şi nu :'va: împedica, strângerea, 
„Jegăturiloră. amicale între cele doă:popâre ve- ' 
'cine, pe: care Dunărea, .le uneşte:iar ru le des- 
parte, căci ele aii interes coală ca.să apere libey- 
tatea navigaţiunei acestui fluviă, ca şi mdepei 
«dența lori. naţională. Eta 

„... Tâte şicanele, şi. zizaniile Moscoviţiloriă nu voră 

împedica -pe Români. şi..pe Bulgari ca, în mo- 
mentulă .de.. pericoli,..să-și :dea mâna şi să. lupte 

alături contra, invaziuniloriă și cotopirilori streine. 

„Cu - câtii. amenințările. Nordului voră. fi imai 
mari, cu atâtu. confedei ațiunea * Balcano- Dunăre en 
se va, realisa. mai curând. - 

" Procedările . îndărătnice şi căzăcoşti ale agenţi- 

Jon Rusiei în statele Balcanice nu aduci de cât 

pagubă politicei rusești. Ac6sta .aii recunoscut;'o în 
cele din urmă chiar. unele diare . din Petersburg 

-ca Grajdanin şi. Petersburg Vesta]. () 
În locă de a, se descuragia, popărele Balcanice 

Sai oțelită şi sau înfrățită mai multă. 
Regretatulă Zaharia Stoianoit, —- preşedintele . 

Sobranici Bulgariei, — care. era unuli din cci mai. 
înfocaţi . apărători . ai. naționalități: Bulgare şi pro. 
pagatorulă marei. idei: a: Confederatiunei Bal- 

camice, a .arătată câtă de vii şi naturale suntă 

Jegăturele amicale dintre: Bulgaria : şi: România, 

0) YD Idtpendance: Roumaine, 24-Septeinlire 1869
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Acesti “ainică sinceră al Românilorii — espri- 
mândă sentimentele poporului Bulgari — a publi- 
cati. în: 1887 o scrisdre politică în diarulă Tele- 
grafulă din Bucureşti, în termenii următori : 

Amicilorii, 

„ Nu esistă unii singurii Bulgar mai mult sau mai 
„ puținii inteligenti şi patrioti „care n'ar fi călcat; 

„ pământul. liber al. României și nu sar fi folo: 

„sit de ospitalitatea, frăţescă a Românilor. Într o- 
„ epocă de o jumătate secol, înta'o epocă gr6znică. 

„și. nâgră pentru noi, privirea, poporului bulgar: 

„a fost pururea; fintită asupra. malului stângal 

„ Dunărei. Tot: ce e onest şi nobil, tot ce avea vro: 

„ iniţiativă şi fu: coprins de ideia da salva, patria, 
„sa. nenorocită, tot ce na putut trăi şi respira în. 
„ Bulgaria robită, lucra şi trăia, în sfânta Româniă. 

„ Da, fraţilor: Români, pământulă vostru a fost 
„pentru noi pământul făgăduiti. . 
„*„ La începutul renascerei n6stre naţionale, cele 

» dântâl voci, cari: n6 trediră din. somnuli robiei: 
sati audit din România. 

„ Tara vâstră a, fost pentru noi. focarul luminat: 

» al libertăţii, speranţa în viată, nouă, în.progres. 
Ai ti 

„ Păinântul vostru a hrănit pe apostolii libertăţei 
„ bulgare; pe luptătorii uriași ai independenţei! 
„» n6stre, pe” Levsky, Bencovsky, Hadji-Dumitru,. 
„ Caragea, Colow,; adică, întregul şir al martirilor
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; noştri, căduţă apoi pe câmpul sfintei lupte, mortă - 

„ în ştreang şi prin temniţele turceşti.. 
Salutare 'dar pământului sfint al României; să 

> fie bine-cuvântat! | ; . 
„ România a fost a doua patiie pentru mii de 

- martin ai noştri. - 

- . [i bă . . .- ". . , 

3 In: dia. nefastă, de 9 August, când de. la Noră 

> se grămădea, nori negri asupra, patriei n6stre, 

„ când libertatea, bulgară era gata să se ascundă, 

2 prin stâncele şi strâmtorile sălbatice: ale Bal- 

» canilor, am fost, în România. Şi. inima mea de 

3 > Patriot bulgar sângerândă . riu va uita ceea-ce 
„ am vădut, nu va uita, spectacolulă. frumosă ce 

- înfăţişase capitala României în diua de 17 August, 

» Când în pers6na prințului, Alexandru poporul ro- 

» Mân întâmpină Bulgaria. liberă şi, independentă. 

„ Destinul României este - frumos ! Din România 

ne. vin razele  bine-făcătbre ; ale libertăţei, razele 

„ redeșteptărei n6stre inorale. Usurpătoriă ş și trădă- 

„torii de la 9 August ştiau bine simţimentele ca- 

„ valeresci ale poporului: Român, „tocmai: pentru 

„ acesta ei se ţineau departe: de: malurile Dunărei 

„ române şi îşi căutail sprijinul în puterea gean- 

„ darmului de la Reni. , 

„Cu întristare şi -amărăciune ne gândim -că 

a penă acum n'am răsplătit cu nimic popârului ro- 

> mân pentru tote astea.:. În" temelia libertăţei 

: n6stre, zacii osemintele fiilor. României, iar noi
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„ Nici două cuvinte de inulțumire n'am pronunțat 
> penă acum. ae 

, Ştiţi 6re. pentru cea i Su 

„Nu ne. ăcuzati; poporul bulgar: şi clasa mostră. 
„ inteligentă» cu evlavie pronunţă cuvântul sfânt. 

-„de' Româniă, dar vai! nu suntem încă pe pi- 

„ cioarele' .n6stre ;.şi dacă. adi nu. mai -esistă în 
: Bulgaria, iataganul, " apoi esistă, “rublele a căror 

„ înrîurire. e mult mai erosnică, mult n mai neîndu- 

 rătore, o : o. 

* "i Mare şi 'solemntă va: fi momentul când două. 

» pop6re ” vecine “şi vor întinde frățește “mâna şi 

„Vor încheia -o alianță puternică; compuind o'fe- 

i, deraţiune: întemeiată pe 'respectarea libertăţilor 
» reciproce. Nu” esistă absolut-nici un singur nio- 
“tiv pentru ca'Românii și Bulgarii să nu trăiască, 

precum. a trăit, întro pace şi bună înţelegere; 
3 nu' esistă' asemenea nici un motiv ca;să se mai 
„repete o:dată resbelul fratucid” între „Serbi Și 
: Bulgari.“ E 

Aceste rânduri dictate. de' o inimă curată şi 
“patriotică 'vorbescă de sine: şi nu mai ai tre- 
buinţă de comentarii. - 

en mai 3 

“serbia 

. Acelaşi linbagăi fi: ţese de iubire Şi. încredere 
mutuală, sa schimbati între Sârbi: şi Români, 
prin scricr re şi prin vit: grai, în publici, şi chiar 

is în ocaziun solemne şi la toasturi Regale.
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Întrun şiră -de. vecuri Românii:at trăită cu 
Serbii — ca şi cu Bulgarii — în cea mai bună în- 
telegere şi nici. o-dată nu.sa înscrisiă. în „istoria, 

loră de glorie saă, de restriște vre o luptă tratu- 

cidă.. Mulţi viteji. refugiați din Serbia — ca şi din 

Bulgaria, Grecia; Albania şi Macedonia —. vengaii 

şi se luptau, voiniceşte sub. stegurile . Române 
contra: dușmanului. comună. F Familiile nâstre Dom- 

nitore se încuscreaii cu cele din. Serbia şi se a- 

jutaă reciprocii în: resboae, _ 
„.. Aceiaşi cordialitate a existată și oxistă, Şi atac 

între Curțile Regale din Belgrad şi Bucureşti. 
În timpulii nefericitului resbelă fratucidii Serbo- 

Bulgari din 1885; “inima Românilor. sângera. de 

durere în fața acelui tristi .spectacolii, iar. gu- 
vernulă nostru şi-a dată tote silințele pentru îm- 

păciuirea, celoră două pop6re: vecine. cari, sunt 

“menite. a trăi. frăţeşte spre a. face faţă pericoli- 

lori dir afară .cari le ameninţă. .. Pa 

Multi au contribuită Românii cu consiliile: lori 

frăţeşti la curmarea, acelei lupte, iară pacea sa 

încheiatii chiar aici în Bucureşti, prin. mijlocirea 

bărbaţilor” noştri de stati. ..... i 

În. dilele trecute ori care: Română, a cetită « cu, 

“plăcere resumatulii pe care: ni la. dati firulă e- 

lectricăi dupe unii importanti articolă ală dia- 

rului sârbă din Belgrad, Narodni Dnecuih; care a, 

„propusii alianţă între Serbia cu România. : 

Fe acei. resumatii i - 

„Biarulă Norodui Dnevenil publică ună articol
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„ remarcabilă în care regretă slăbirea: ce. sa pro- 

; dusă în raporturile amicale între Serbia, şi Bul- 
;, garia, atunci când situaţia geografică : a celoră 

, două state. trebue săi împingă d întreține 'velațiu- 

„mile cele-mai aniicale.. " 

- Aceiași. f6ie crede că arii fi o operă folositâre, 

„dacă. sară aspira 'la o: alianță intimă cu Ro- 

i» mânia, ea pledeză cu căldură acestă cauză a- 
„dăogând că acesta ară fi primulă pasă pentru. rea- 

„Jisarea idee solidarităței Statelorii: Balca- 

„nice, Nici o piedică nu se opune la acâstă a- 
„lianţă căci interesele Serbiei şi ale României : 

„Nu sunt nicăeri în antalogism, -ci din potrivă, 
„identice sub multe raporturi.“ . - 
.:— Aceste idei şi sentimente naturale, oredemiă 
că sunt împărtășite de toţi Sârbii patrioţi şi pre: 
vădători, cari nu voră. să subiuge individualitatea 
naţională a Serbiei ispitelorii amăgit6re ale .pans- 
lavismuluă AMoscocitiă. a . 

» Serbii cei luminaţi voră fi înţelesti. deja intri- 
gale rusești cari ail -tesutii acea dramă conjuyală 
între. regina, Natalia, “şi: Regele Milan, care a.ab-. 
dicată pentru a asigura, țării sale liniştea şi fiului, 
săă tronul. Serbii cei patrioți nu se vorii. înrola, 
în acea, tristi comedie politică pe care o jâcă agenţii 
Danșlaviști şi Zancovişti ai Rusiei, —pe spinarea naţiu- 
nei serbe— comedie: în care ex-regina Natalia sa 
făcută instrumentă 'streină. şi sapă, —pentru ambi. 
ţiuni deșarte — la temelia pati iei  Sărbiloră. și a 
Tronul fiului ei,
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Acestii pericoliă- Ta notificatii însuşi Regentulă 
Ristici în o scris6re ce el a adresată către ex- 

"Regina Natalia şi: în care i-a spusu: . 

„Sunt fârte convins: că tronulă. Regelui Alec- 

- sandru nu este ameninţatii de nici uni: pericol 

„din afară:saă din năuntru. Nu potă lua ânsă a- 

sup) ră-ml văspuuderea că desbinarea ce s'a iscală 

„ între înalții păiinți aă. „regelui, nu va fi periculosă 

3, pentru tronă, în caz când acâstă desbinare se 

„va întinde şi -maă -multii în. interiorulii sta- 

>, tului. sârb.i€ 

— În.adevării s'a vâzuti cum numele lut Ka- 

ragherghevici şi ali principelui de Monte-Negru, 

— fidelulă amică ali 'Țarului,—a fostil- colportată 

„de propaganda Moscosită, ca avândii să ia locul 

Dinastiei Obrenovici ! .. . 

„Când unii asemenea fatalii : desnodământiă. s'ar 

'realisa, atunci arti vedea ex-Regina Natalia ale 

cui interese a serviti! Sa 

Din .norocire , -Regenţii cari. a dati dovedi 

-de înţelepciune, ex-Regele Milan şi Sârbii patrioti, 

'veghiază ca -să. asigure liniștea, - patriei „lori Și 

Tronul junelui Rege Alaxandru. 

- Că, acea, dramă conjugală şi abdicarea Regelui 

Milan. a fosti o consecinţă mai multă a intri- 

jilori, vuseşti, acesta nu se pâte. tăgădui, . căci. ea 

a, fostii pe faţă şi.cu sgomotii mărturisită de chiar 

-organele acreditate din Petersburg. - a 

- “Astii-felit. No voie IVremja de la 23 Februarie 39, 

„se lăuda, pentru acestă ispravă a. politiei ruseşti !;
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amintind cu îngâmfare şi despre trădarea mon 

struâsă a, principelui Batemberg; ba amenințând 

chiar şi pe Regele Carolii ali României! 

Scopulă. ânsă ce a urmărit . Rusia: prin întri- 

gele şi :rublele sale nu s'a pututii atinge nici în Bul- 

paria; nici în Serbia, nici în România (când cu 

rescola, țăranilori noştri din 1888). 

“Că Regenţii Serbiei 'voră fi. favorabili păcii - şi 
„întrăţirei între Statele .Balcanice,: acesta, -resultă 

"din conduita loră patriotică şi cumpănită de până 

acum, din înțelegerea” prealabilă ce-ai avută cu 
Regele Milan înainte de abdicare şi din procla- - - 
mația în: care“ Regenţă a, disă că ;, Regele Milan 
“merită recunoştinta Serbiei * şi că ca:za 're- 
ghia ca Serbia nu numai să conserve: amiciția  ma- 

rilorii puteră dobândite pentru. Patrie de Regele Ji: 

lan, da: și..80.:destolte. şi s'o complecteze prin 

mijloculă buneloriă relaţiuni internaţionale - Şi a 

respectului: tractateloriă. ..: AI E 
"Mesagiulii -de la:9 Octombre: 1989 . ae la, des. 

-- chiderda a nouei: Skupcine serbe - al6să, în .basa 
: nouei constituţii . — a promisă o era nou&'de pace, 
prosperitate și bune relaţiuni cu statele - vecine: 
Mescig giulii a recunoscută patriotismulii: şi  înţelepta. 
pree 'cdere a Regelui AMilan care, abdicândii a întă- 
rit Dinastia în. pers6na, fiului săi, Regele Alec- 
sandru,: şi a. imaugurati unii . rogimit: pazlamen- 
tară . progresistă: - i, 

Discursulii Regentului Ristiai a produsă cea, 
mai i bună imnpresiune -la, Sofia, Viena și Bucureşti,
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căci el promite. pace şi respectă. pentr u libera des: 

voltaze.a poporeloră *Balcanice.: 

Râspunsulii Skupcinei: la discursulă - Regența 
Serbiei, —votatiă «la: 28. Qctombre-— a espimati a- 
celeaşi sentimente. de; înfrățire “cu popsrele, Bal-. 

canice şi dorinţa ca guvernulă Serbiei să Jucreze 
pentru ,, asigurarea păcii şi:. descoltarea : autonomiei: 

stuteloriă. din peninsula. Balcanilori pe. basa solida- 
rității și ocrotirea, intereseloră şi .: drepturilori mut” 

tuale. NE a o, 

Aceste, desiderate. sunt unii buni începută e: care: 

promite râde folositâre- în viitoră, pentru . reali- 

- sarea; marei ridei- a Confederaţiunei-. Balea ne- 

“Dunărene. .. .. e ei 

"Grecia: ' 

“Grecit— care * şi-ati câștigată independenţa cu: 

preţulă sângelui. loră eroică —: sunt toti: atâti 

de interesaţi ca şi Românii, :ca, şi tote statele şi 

naţionalităţile Balcanice, să nu.vadqă revărsându- 

se potopul “panslavismului moscotitii până la Adria- 

tica şi. Dardanele. ..:- :... „. 

Ei, cari ai. exageratii şi oxagorăză âncă şi as 

tădi ideea, panelenismulhiă, nu voră privi cu. ochi 

nepăsători la, cotropirea. văci Caxpaţilori şi a; pe» 

- ninsulei Balcanilorii de sotniile. Cazaciloră: şi Cer- 

chezilorii, căci.— odată, întăriţă în Balcani — acei 

cotropitori ară face numai uni. „pasii. până la 

Pie şi Bosforu!:. - ...: - i 

„Fără nici ună spiritu. de ostilitate. contra Ru
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siei, sentimentulii .de conservare :naţională şi 

îngrijirea de viitorii, aii făcută pe mai mulți 

patrioţi Elini să se adune acum câţi-va; ani şi să 

se înţel6gă. între dânşii. despre mijloculă de ă 

propaga marea idee a unei Confederaţiuni Bal- 

-canice, | : 
Membrii comitetului Elină din Athena sai 

“pusă în corespondenţă cu marele patrioti ală 

Bulgariei Zaharia Stoianoff şi sau îmbărbătată 
unii pe alţii ca să propage ideea mântuirei po: 

p6reloriă: din Orientuli Europei :: confederarea 

între dânsele. i ” 
Am reprodusii mai. susiă cuvintele căldurâse şi 

“patriotice cu care regretatulă Stoianoff propaga 

înfrăţirea, şi constituirea, statelorii Balcanice în o 
“confederație pentru apărarea existenţei naţionale 

şi: a intereselorii mutuale. 
Nu mai puţin căldurâse și patriotice ai fosti 

-şi cuvintele cu care patriotulă Eliniă, D.. Philimon. 

'redactorulii qiarului Aion şi președinte al Consiliului 
municipală din Atena, a sustinutii în colsnele dia: 
“ului Românulă, — în o scrisâre adresată la 10 

„Septembre 1886, D-lui Vintilă" Rosetti, — ideea 
unei înfrăţiri şi conf ederări „a Statelori Bal: 

-canice. 

-. Dupe. ce a arătată impresiunile ce “a produsi 

marele progrese ce a făcută România şi Bucu- 
reștii— pe .care nu-i mai văduse de 25 deani. — 
D. Philimon, sa exprimati astiă-felă : 

„Ca Elină, devotată ideiloră. de naţionalitate
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„și de: independinţă, aparținândi rasei care a în- s 

„văată. cea d'ântâiii lumei ideile: sfinte de pa-. 

„ trie și de:libertate, salută din fundulă inimei: 

„transformaţiunea săvârşită de voi, şi faci ură- 

„ile cele;:mai căldurâse pentru prosperitatea ţărei 

„ vâstre. e A a 

„Să nu credi că aceste urări suntii, inspirate. 

„de ună simplu sentimentalismă ; este şi ună mare. 

„înteresă naţionali care mă împinge la acesta. 

„Sciii că urândii prosperitate și mărire Româ-. 

„nici, faci urări pentru securitatea scumpei mele. 

„ Patrii. : îi : 

„Când Grecia va; fi asigurată spre Nordii, ea 

- „va putea privi fără temere viitorulă. Şi -rasa, e: 

„lenică nu _pâte:avea mai mare siguranţă; de. 

„câtă aceea, de a .avea hotarele sale spre Nordiă.. 

„apărate de uni popori viteză, de unui stati 

„bine organisată şi iubitoră. de independenţa sa. 

- „Este o fericire pentru Orient că, aceste idei. 

„începu a fi: sustinute în “România. Numai prin. 

„isbânda, acestorii credințe, popsrele Orientului 

„voră putea, să-şi asigure independinta lori şi să 

„facă să piară, ideia, unei alte conchiste străine, 

„ care voiesce să .ia loculii acelei care dispare. 

„Trebue ca Românii să înţelâgă, acesti adevării 

„verificati de întrega “istorie; că. geniul naţiu- 

„nilorii nu se; formedă : de tratate, convenţiuni. 

„ protocsle. “constituțiuni scrise, ordonanţe, - arti-. 

“cole de diare sai de acţiunea, mai multă sai.
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„mai puţină: contestată a:: societăților : secrete. 
-  Goniulă. națiunilorii. se formâdă cu succesiunea, 
„ secolelorii şi cu desvoltarea vicisitudinelori vie, 
„tei loră, asupra “cărora situațiunea, : geografică 
4, esercită. o. imensă - “Și :necontestată, influință. 

Provedința a. dată . Fliniloră marea, ŞI flota; 
„aceeaşi provedinţă.vă a. dată, vouă și celor 
„Tate popsre'care. locuescă Orientul, pământul 

-» fermă. Independinţa, Orientului depinde de com: . 
"> binarea şi . de. unirea . intimă şi - sinceră “a a- 
-„ cestoră două elemente fisice, ' marea Și pă- 
» » mentuli, | | 

n Să. ne. dăm decta niâna, cu : sincerităte, fără 
; Sfială ;:să. contrăctămii o. aiantă--şi o - unire, 
, basată, pe adevărul istorică, şi: independința 0. 
7 „rientulni va, “fi. pentru toti-d'auna,. asigurată. 

» Lumea civilisată ! dorind: menţinerea -păcei,-0, . 
„muncă ne întreruptă va fi.. nevoită: să salute, 

“= brintr'o. mișcare. spontancă, desvoltarea acestei, 
-„ idei şi o.va; susține: din tâte puterile - sale mo- 
=, Yale 1a.caro .se-voră. uni puterile materiale la. 
-, momentultă ' propice. . " - E 

n Elinii. fură, represinţaţi adesea, ca o naţiune 
„mal multi teoretică de. câtii: practică, ca o. 
dunare mai multi de poeți. şi de artiști de cati 
> de 6meni politici. Nu intru în: deshbaterea; acestei 
3 păreri, căci acssta ari. întrece ținta mea; Der 
» crede-mă în tâtă, sinceritatea, şi. poti: pretinde 
3 Că « Cunoscii Puţini țera,.mâa şi” “pe compatrioţii
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mei; ldeia unei confederaţiuni Orientale, ci 
» recunoșterea,. limiteloră teritoriale istorice şi ne: 
„tăgăduite,. este o idee. scumpă pentru noi E- 

linii, Inţelegemă. bine că puterea nostră stă: în po- 

-, sesiunea. costelorii. orientăle ale "Mediteranei; în  în- 

„ sule și-că pământulă fermă nu ne păte. fi folositori. 

3» De. decea“ nu "pute perde nimică printr'o  înțe- 

» legere “cu poporele“ Orientului, pe cari ami înce 

„tati unii :momentii d'a- k prizi că frați; 'cari ai «- 

NR celeași interese pr ecun uă ae ută aceleași Sufei “ințe 

5 și nenorociri în trecuti, : 

„ lcestii trecuti să: ne serve tuturoră de îucățăineutii. 

;„SE. încetele deci: îutre „n0ă neînţeleg gerile,. cari aii.fostii 

„atât de bine: întreținute de o politică dibaciă, care 

„a înlesnitii -penă acum mersulă conchistet. străine și 

„să veluăm. rolul. care ne este desemnată de îstorie - 

+ şi: de cunoștințe esactă' a interăseloriă nostre reăle.* 
, Uniţi,- vomit “ți neatacabili, 'independinți, liberi și 

; prin. urmare :fericiți ; ne.uniţi şi” sfâşiindu-ne în- 
„tre noi, vomă fi mai târdiii, prada, politicei câre 
„ Voesce să înlocuiască cucerirea Orientului, care 

„esistă âncă în parte, printr'o altă cucerite mai 
-, de temută,; care de şi mai. civilisată, mai di- 

„ baciă, mai pricepută, este și ' mai „sromnieă- de 

Câtii cucerirea care a precedat 0. 

„—.Nu numai popsrele independente din penin: 

sula, Balcaniloră v&dă în o înfrățire şi con/ederare 

între dânsele Zimanulii mântuirei şi. mijloculu a 

sigurării. viitorului. lori, dar și naţionalitățile nai 

-miciă-ca Albanezii şi: Românii-Macedoneni. Este
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natural ca şi aceștia să găsescă în. acestă idee 

mare speranța, în o'sârtă mai bună în viitorii. 

Turcia. 

Chiar Turcia, a începută a rocunâşte. puterea. 

invincibilă, a progresului şi a înţelege că 'destol- . 
tarea, naţionalităţilorii și întărir ea state- 

lorii Baleano-Dunirene este unii mare avantagiii. 

şi o garanție a Porții Otomane, pentru “apărarea. 

sa proprie despre Miagă-Nopte.. 

Spiritulă de independență de care ai datii do- 

vedi aceste state tinere, faţă cu ingerinţele fățișe: 

ale politicei. din Petersburg şi cu agitările pas 

lavismului moscoriti, ai convinsă şi pe băr: 

baţii de statii ai Sultanului ca şi pe bărbaţii de: 

Stati ai Întreitei-Alianţe şi ai Engliterei, că cei 

mai buni apărători aă peninsulei Balcanilori şi ai 

gureloră Dunării suntii chiar poporele, creștine 

care le locuescă şi care sunt gata a- apăra cu ti- 

tejie drepturile Jorii naţionale şi pământulii lorii 

strămoşescti. . 

Porta, Otomană a înţelest deja. că, dupe cum: 

Turcii suntă puternica Sentinelă a Bosforului 

şi Dardanelelorii, toti asti-feli Românii și Bul 

garii suntă Sentinela, deşteptă și vitedă a Car 

“ paţiloră şi Balcanilorii şi, că dându'şi mâna într'o: 

Confederație tote poperele de la Carpaţi până 

la Arhipelagă, vorii forma 0 nouă putere în equi- 

librulă Orientului şi o paciză despre Nordă & 

Constantinopolei.
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- De aceia este în "natura, lucrurilori şi în inte! 

resulă ei, ca Turcia, să fie în viitori amica, şi, la? 
trebuinţă, aliata statelorii Balcanice, intrândri 

Chiar în confederație cu dânsele. | 

Conduita, amicâlă a Porții Otomane. faţă cu e. 
venimentele petrecute în anii din urmă; în Bul-, 

garia şi buna-voinţă ce: ca a manifestată de a: 

râcunâşte unirea Bulg panică cu "Rumelia sub scep- 
tul Alesulii Natiunci Bulgare, priicijiele .Fer- 

dinand, probedă, lumina, ce s'a, făcutii în sferele 

politice şi guvernamentale: ale Turcii şi pricepe- 

rea rolului ce se cuvină în viitori acestul Im- 
“perii, de a fi mai multă Sentinela Bosforului, 

apărătorulă puternică ali ptovincielorii sale din 

Asia şi aliatulă naturali al stateloră Balcanice, 
Organizarea finanţelori şi a armatei Otomane, 

prin cei mai capabilii financiari Engleză şi: cei mai : 

instruiți oficeri Germani, şi înclinarea, Sultanulu; * 

spre politica Întreitex- Alianțe, suntii o nouă dovadă . 
că Porta Otomană îşi întelege interesele. şi mi- 

siunea, şi cun6şte, calea pe care va „putea salva | 

și: întări Imperiul pe. baze mai trainice. - 
Ori ce sari dice şi ori cât. ari "cânta, Mos- 

coviţii pogribania Dinperiului Otomanii, elii este 
uni factorii necesariiă în eguilibr ulii Orientului şi 

uni „apărători siguri şi tare ali Bosforului ȘI 
Dardaneleloră. i 

Constantinopole nu pote cădea, în mâna unei : 
alte Puteri mari şi cu atâtă mai puţinii în mâ- 

nele, deja, „prea, puternice ale Rusiei, căci—, cuin “ 

24
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-a dist -Napoleoni |: Constant inople c'est lempire. 

„du monde!“ - - 

:Dacă; Rusia, art avea Constantinopole ea ară 

stăpâni lumea. _- 3 - 

Cu drepti -cuvântii : dicea.- Thiers în Ca amera 

francesă din 1867 D, că: „banulii simţi pe comandă 

de a primi ceea ce ne dă natura lucvuriloră, prin 

amare de a: menține pe Turci la Constantinopole.“ 

„Posiţiunea; geografică şi bravura soldatului Turcii 

—:care sa constatati şi la: Plevna; — faci ca 

Imperiul ottomană să nu fie o materie negligebilă. 

„Ce mar da Ţarulti Rusiei ca să aibă pe Turci 

de. aliată ? Câte. tîredle nu i-aă dată diplomaţii 

_Moscoviţă ca: să-lu pstă prinde în cursele lori? 

Probă - că” Imperiulă Ottomanii — a cărui ar- 

mată, instruită de ofiţeri germani, se pâte sui la 

400,000 '—- are “greutate în combinaţiunile şi 

alianțele Puterilor Europei, este vizita pe care a 
făcut'o deunădi Sultanului împăratulii Germaniei 

Wilhelm II, cu ocasiunea, călătoriei sale la Athena. 

Priimirea, strălucită ce a avută Impăratulă 
Wilhelm . IL la; Constantinopole -- în urma pri- 
mirilor strălucite de -la Londra şi Athena — 

constitue unt. evenimentii politici fârte împor- 

tanti. - | 

-Mavele succesit: politie al vizitei de -la Londra 

se cumpăneşte cu sucecesuliă sirălucitit al” vizitei 

de la. Constantinopole. 

ww Vedi Aoiuitea du soir, 16 Mars 1867.
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: Pentru -a înţelege-acâsta, e destul să ne amin- 

timă telegrama semnificativă pe care' Impăratulii 

Wilhelm II a: trimis'o principelui - Bismarck de 

pe ţermii Bosforului. - - IP 

- fieă ce a depeşatiă Impăratulă Germaniei. Can. 

celarului săi la G Noembre st..n. din anuli cu- 

I rentă: 

e momentul: plecări, aduci la cunoştinţa „Alte- 

; Vostre că șederea mea “la - Constantinopole a . 

til în “tote priv inţele din “cele mal sutis- 

„făcstore. Sultanulă, populaţia întregă; tote clasele 

societății, tâte credințele aii căutat prin tote mijlo- * 

„cele a-mi dovedi perfecta lori simpatie: Wilhelm.“ 

— Acâstă telegramă ecuivaleză cu 0 apropiată in- 

rare a Portii Otomane în dntreit a-Aliauţă. 

teza ileei caen aie în România. 

“Ideea, sulutară a unei Confeder atiună Raileano- 

Dunărene a fostii întrevădută şi'propagată de 

politicii și publiciştii noștri âncă' de 'acum:20 şi 

“mai. bine de ani. Regretatii Vasile: Boerescu şi . 

G. A. Rosetti o susţineaii: cu căldură: ca ună li- 

manii de mântuire. pentru - poporele Dunărene şi 

Balcanice. 
* Colânele diarului Românulit erai: dusehise aces-. 

tui Idealii politicii, care pe” atunci era mai . 

multă ună zisă şi care astădi “se: consideră ca 0 

necesitate. ă ia e da 
Da a sic .
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„. Sai scrisă cărță şi broşuri pentru susţinerea, 
şi propagarea acestei mari Idei politice. 

„Astiă-feli, acum; 20 şi mai bine de.ani — între - 

altele — s'a, publicatii în Bucureşti o broșură asu- 
pră Cestiunei. Orientului, “în care se susținea. 
—. conformii- dreptului publici şi spiritului tractatu- 

“lui din Paris — 'emanciparea treptată, a popâre» - 

lori: Balcanice! şi gruparea loră într'ună Corp 
politicii federatie, pe basa principiului Naţiona- 

litătilorii şi a equilibrului europenii. . | 

Dinu Sava, N, Şoimescu, în acea broșură poli- 
tică publicată. acum 21 de ani (1868), se cspri-. 

ma, şi conchidea asti-felă: . | 
„0 dată constatati, prin tote cele espuse mai 

A sustii, că. Naţionalităţile creştine sunt singurele 

„Şi legitimele -moştenitâre ale Turciei în Europa; 
„ că aceste popore sunt. singurele elemente june 

„şi sănătâse asupra cărora trebue să se concen- 

- „treze: atentiunea, : și - influenţa - bine-făcătore .a, 

„Europei civilisate; că. viitorul nu; mai e cu 

„ Turcia musulmană ci cu 'Turcia, creştină ; va fi 
„lesne de;înțelesi şi de demonstrată că, Naţio- 

„ nalităţile: creştine nu numai că sunt în drepti 

„de ase preocupa, de sârtea loră, -dar ai âncă. . 

„Şi O datorie sacră de-a lucra; pentru viitârea 
„oră emancipare, nu numai pentru. că, acesta, 

„e în interesul lori propriă, ci: pentru că e în 

„înteresulă și mai mare; ali -Europei civilisate, 
„al păcii-şi equilibrului ei pe viitori. Căci dacă . 

„» înteresulă politicii Occidentale este de a pune o bu-
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; rieră forte ambiţiunei moscovite și a-i simulge 

din ochi acea. pr cidă “co: se. chiamă moştenirea, 

», imperiului -Ottomanii,. ce- barieră mai: putinte, co 

;, bulevardii: mai :mare: “pâte-fi pe: viitori -ridicatu 

;, contra acelei: ambiţiuni;. de: câtii cehia. acele Nu- 

 ționatităfi creştine, june, pline de "viaţă, setâse de 

„libertate şi gelâse de independinţa lori, pentru 

care se vor lupta. contra ori cui ari tenta să 

;, le-o smulgă? Ecă dar cum răsare în mintea fie- 

„căruia, ca. o necesitate impusă "de logică. de 

„dreptate şi de înaltă politică, acea idee putinte 

„şi fecundă .a unei Confederaţiuni Baleano- 

„ Dunăreno:* (paz. 77, 78). Aa 

. . . . . . . . „ . 
. 

„Nu numai: că 0 Confederaţiuie “Baleano- 

„Danubiană e singura soluţiune naturală a ces- 

tiunei Orientului, — dacă nu -voescă să :se lase 

„; acâstă moştenire în “prada Colosului: vecin: 

„Nu numai că acesti  edificiă politicii este urii 

„ sistemit conformă principielorii de dreptiă'raţio- 

„nâlă şi: legilorii naturei câre ceri întruni orya- 

„„ Nismii prosperă - unitatea şi murltiplieitatea, vanitate - . 

în faţa dreptului: internaţionali, multipticitate în 

„; desvoltarea, autonomă a fie-cărei naţionalităţi; 

„nu numai, repetă, că o "Confederaţiiune. ca: acesta, 

va fi unt 'aliati naturală 'al Occidentului, dar 

' ancă va, mai oferi şi garanţiele cele mai natu- 

, srale şi mai durabile equilibriduă Furopenă MO 

„ dernă care a recunocutii în statele şi nationa-
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„litățile cele mici niște parafocui “puse- de Pro- 

„ videnţă,, între Statele cele mană spre a le feri de. 

„ conflicte desastroase' şi indefinite.“ 

„Afară "de acesta, « o Confederatiune” ca aceea. 

„A peninsulei Balcanice, ca ori-ce confederaţiune 

„ organisată, astă- felă, are uni scopii curati de- 

„Jensiză,. şi este . tare în apărarea independinței 

» comune, şi inofensicii în. timpă de pace, când 

„Nică ună pericol -nu o forţâză a .eşi din neu- 

„tralitatea ei. 

- Dacă dar emanciparea şi reconstituirea na- 

; tionalitățilori de sub Turcia concordză așa de 

„bine cu interesele politice şi economice ale Fu- . 
„ropei civilisate, daca o Confederație Balcano- 
; Danubiană presintă, mai multe şi mai lungi ga- 

ranţii pentru equilibruli și pacea Europei, ară 

„fi timpul ca, Inaltele puteri gaiante să ia în 
, Seri6să considerare și îmbrătișare acâstă causă 

„sântă eto.: (păs. 82, 83). 

„0 Conteiteraţiune Baleano-Danubiană bine 
„organisată, sub protecţiunea puterilor celorii 
„mari, conţine în sine naturalmente, pe lângă 

» cele-l'alte garanţii şi avantagie, şi ideea solida- 

„ritățil poporelorii ce o va constitui. Adică 0 ga- 

„ranţie mai multă contra miceloră cotropiri cari - 
„se faci câte-odată alla sordina, (pe nesimţite), 
„cum sa făcută aceea a Passarabici şi. Buco-
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„vinei; şi cari fiind parţiale şi nu atât de im- 

„portante “ca să decidă pe Europa. să facă din 

„ele unii casus belli generali, se protestă, dar se 
„trecă cu vederea, căci ar costa prea multă res- 

“„taurarea loră. în' starea dântâiu. -Aşa în. câtă 

„celă mai putinte :şi cutezătorii —— profitândă de 

„unii, imbroglio europână — în lipsă de cuceriri 
:, mari, se multumeşte şi cu cele .mici. 

„O confeder ațiune ânsă mare. şi solidară de 
» părțile ce o compun constitue unii co -pii ponde- 

"-»vosă în Balanța Europei şi integritatea ei este apă- 

„Tată nu numai 'prin puterile. sale proprii (des- 
„tuli de considerabile la popârele libere), dar 

„âncă şi prin importanţa - ce va pune politica 

“> Europei pe dânsa, sciindu-se legate - interese: de 

„equilibru şi de comerciii aşa de mari cu inte- 

-„ gritatea acestui Corpă. politici, care -va. fi celiă 

„Wântâiă a face ună casus belli din. violarea, înte- 

„ erităţii sale.“ 
„ . . . . .. | .. . e . Lă . . . . 

„E bine dar, e o datorie şi unii drepti -ca a- 

„ceste naţionalităţi, de lu Carpaţă şi până la 

-„ Archipelagă, fără a precipita evenimentele, 'să 

„, se prepare. pentru aceste evenimente mai multă 

„sai mai puţini depărtate, să se întelâgă 

„între  densele,. să se apropie una de alta. 

-;prin ună spirită de. fraternitate. şi lcalifate, şi 

„— animate de acelă sentimentii de justiţie şi 

„de amorii pe care "li simti cei ce ai suforiții . 

împreună nenorocirile trecutului —— să înlăture
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„„.ori-ce elementii: de discordie și neîncredere, să-și 

„„Xevele. una, alteia, comunitatea. intereselorii morale . 

„ Şi. materiale şi solidapitatea „s6rtei loră politice pe 
EI viiţori. Cu unii cuvântii să .prepare- cu. “prudență 

„ Şi perseveranţă, prin tote mijl6cele morale și ma- -.: 

» teriale, acelă terâmii ideală care are 'să- se rea- 

“„liseze mai curând sati - mai. târdii într'ună 
„modii definitivi.“ (pag. 84, 85). - : 

"Şi- mai departe D. Sava Ni Şoimescu.: încheie 
„astfel 2. n n - 
a Ideea putinte și czcatrice. a a unei Contedera- 
„iuni Balcano-Dunărene, concordândiă 'atâti 
-„ de “bine cu principiele de drepti publică Şi ra- 

EN si ționale, cu Enquilibrulă europen şi cu spir itulii Şi 
„scopuli : jinalii ală tractatului din” Paris — şi a- 

-„ Vendă de base nouli și fecundulti principiă -ală 
E Naţionalităţilori d — : adunese dar popârele Baleano- 
-„ Dunărene: în. giurul acestui fu;ă -luniiviosă, a- 

 cestui Idealii politicii şi mergă cu astă bussolă 
„ la -portulă dorită.“ (pag. 162). 1) , 

Nu numai în „publicitate, dar şi în parlamen- 
tulă nostru s'a susținutii, ca, o necesitate jiolitică 
„ŞI 0 garanție a, independenței n6stre naționale, re- 

. alizarea marei Idei a, Confederărei Stateloră Baleanice. * 
Di 'anulă 1885 — când cu nenorocitul. resbeli - 

„Tratucidi Sârbo-Bulgari — sa, ridicati în Camera 
nostră uni vechii parlamentari Şi ilustru! ora- 

1). v). Cestiunea Orientului în fata dr eptuluă publică. Bu 
vopân şi a: tratat din Paris, de Sava N. Şoimeseu, 
1868 Bucureşti),
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RE tori D.N. Ionescu cate,— cu ocâziunea unei in- 

- 4orpelără” — a arătată ca unii Ideală politicii în- 

- frăţirea Românilorii cu popârele Balcanice şi as- 

piraţiunea, - Ia: 0 > Confederi ațiune Balcano-Dună- 

renu. . | 

| In.- şedinţa. Caaneril de Ja 25 No ombre 1885, 

D. deputati ă N. Ionescu a, dist: -- o 

„Domnii :mei, nu facu istoria. omenirei, şi aş 

ruga, şi pe.D.. prim-ministru să nu o facă nici. 

„D. -sa de astă-dată, când va vorbi despre politica, 

„actuală. Este -prea, frumâsă istoria: omenirei, ca, 

„coprinde o mândră pagină a " epocei în care Bul- 

„garii cu Românii ai înfiintat la Balcani un stat 

„puternic, care a sfidat imperiul Bizantin. şi: La-. - 

„tin din Constantinopole.: Dar să nu ne punem 

„pe. tărâmul archeologic,-să facem politica prac- 

„tică,. suntem datori să facem acesta. 

„Prin urmare, întreb pentru ce ne-am dus nol 

la 1877 dincolo de Dunăre,. de am xersat 'sân- 

> E nostru acolo ? Numai pentru ca să ajutăm 

„să triumfe armata rusâscă, sai şi pentru ca să 

„ne asigurăm şi noi un vecin care să ne fie. o- 

„ bligat pentru acest mare. sacrificiu al naţiuni 

„care "i-a, dat, ajutor înti'un. moment suprem ? 

„Pentru ce arătatam noi atâta pacienţă la tote. 

„provocările pentru delimitarea fruntarielor ? A. 

„fost numai o neputinţă din partea n6stră: de a 

„obţine o fruntarie de uscat „ae la Dunăre la 

„ Marea-Neagră, o fruntarie maj. bună, mai mare, 

;, sati. am avut în vedere, că nu trebue, să amă
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» râm, Să jicnim pe vecinii noştri Bulgazi ? În pur- 
“„tarea n6stră prudentă. și amicală, în tâtă pu- 
"„terea cuventului pentru Bulgaria, am avut noi 

_- „ consciința legăturilor: intime și unirea, cu statul | 
"„ Bulgariei născânde, ori am făcut'o numai dintr'un 
„ Simţimânt de vană glorie pentru armele n6stre, 
„un simiimânt, de reputaţiune, de abilitate pentru 
» diplomaţia nostră ? Dar D. Kogălniceanu a dis'o, 
„când era ministru, că, pe cât am fost de noro- 
„Coși pe câmpul de luptă, pe atât am fost de 
+ Nenorocoşi: pe tărâmul diplomatic. Prin urmare, 
„întreb că: acest act patent şi indubitabil nu ne 
„arată el re că noi avem sentimentul unor in- 
„time. legături cu Bulgatia ? Ori-ce sfială din par- 
„tea n6stră trebue să înceteze când vorbim de 
» Poporul Bulgar astădi, fiind-că astădi ne-a; do- 
„ Vedit şi - principele şi poporul că este de capul 
„S6ă, că nu lucreză ca un instrument orb pentru 
» Rică o politică streină, ci din contră, "si-a angajat 
» tiitorul pentru propriele interese ale statului Bulgar. 

» FĂ bine, între aceste interese ale unei Bulga- 
n rii independente şi cât mai mari se pote dincolo ” 
„ de Dunăre, nu arem și noi un interes capital ? 

„ Intimamente, de aqi înainte nu putem con- 
» Sidera pe poporul bulgar, pe Statul Bulgar, pe 
« Principele bulgar, nu ?] putem . considera de cât 
„demn. de independență şi virtualninte independent, 
„Și -ca atare. trimetem salutările 'n6stre poporu- 

„lui şi principelui cari. ati: unmat aşa cum noi
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înșine am -urmat, fără “să facă, interesele străine. 
„lată pentru ce vocea mea purcedând din fun- 

„dul convicţiunei mele, -m6 face să dic că de 
| „aci înainte avem cel mai bun vecin. dincolo de 

» Dunăre, și âncă de astădi noi: putem să. dicem. 
că suntem în fruntea poporelor Orientului, de 
 Gre-ce aceste popore nu găsesc mai bine de cât 

„ să ne imiteze în .ceea, ce noi am făcut pentru pe- 

- construirea“ Statului nostru. Noi nu ne-am deo- 
„ sebit în cestiunea amnirei. Nu eram atunci libe- 

„Tali independenţi, conservatori liberali, și mai 

„sciă ei cum, -ci eram toţi uniști şi cu toţii ne- 
„am grupat în giurul ideci naţionale a unirei, 

„și astădi nu revendicăm pentru -Gmenii noștri, 
„ Politici de cât titlul acesta: că ai fost; sinceri, 

„Că pentru realisarea, idei. acesteia nu -aii. făcut 

„ divorţii cu națiunea. 
„Fi-va aqi. divorţ între opiniunile bărbaţilor 

- politici de eri, cari s'aii luptat pentru unire şi 

„ independenţă, :şi- între opiniunile. de adi ale 

„bărbaţilor politici. ai Bulgariei cari se luptă. 

„pentru independenţă, ? 
„Vedeti cât devine mare o naţiune Mică, care 

se pune pe tărâmul aspiraţiunilor şi desvoltări- 

„lor sale legitime ? a " 

-„ Domnii mei, ei rogi pe ministrii Majestăţei 
Sale, să ne spună ce atitudine ati în momen- 

„tulă presentă față cu interesele Bulgariei? Să 
„ne spună D. prim-ministru şi ministru de ex- 

„,terne, dacă, înțelege că este de o bună politică
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-, naţională, -ca noi să facemă tote chipuriie spre 

„a aduce o împăcare între Serbi şi Bulgari 2' 

| „Cred că acâsta nu pâte să compromită întru 

- „nimici atitudinea reservată, care ami ținut'o 
+ până acum ; și'amă convincţiunea: că o ascme- 
„nea atitudine „din partea. României ară fi ună 

"„ gagii mai multă, cum că ea n'are altă ideală 
i îi Peninsula; Balcanică, de. cât ca Ștatele Bal 
"„canice să: formeze o sântă alianță 'a popâreloră 
-; în -care principii Să fie identificaţi cu poporul. 

 Acâsta nu este numai unii - ideali, “căci fio- 

- care disposiţiune- de principii a: tractatului din 
„ Berlin o dovedeşte "prin numirea -unui guver- 
+» Norii chreştină- în Peninsula: Balcanică şi trata- 
„Tea pe-un picioră de. egalitate a tutulor ele- 

„, menteloră de-acolo; -  * o 
„ Prin urmare, daca astădi ar avea, Bulgaria 

dă multă de câtă Serbia; daca, mâine. Mace- 
„doniu şi Albania ară avea mai multă de câtă 
- Grecia, nu 'după întinderea teritorială, nică după 
„ multimea - "populaţiunei se 'va decide egalitatea 
„între naţiuni. - RR - 

, Acestei, suntă . cestiuni de. gclosie meschină, 
= micşorătâr6; şi credi .că, “precum în constitui- 
= rea naționalităței nâstre, precumii şi în stabili- 
„Te! buneloriă relațiuni, rioi ami dată uni exem- 
„pla până acumi, totă : asemenea, şi în politica 

"= Cficace trebue să- dămă exemplu, pentru că a- 
» Câstii- exemplu - va aduce pacea și sentimentele 

4 . .
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> 
» de solidaritate între popsrele cari. astăși conti- 

„nuă o luptă fratricidă. 

— D-nu Primu ministru I6n Brătianu a res- 
punsă D-lui Ionescu cu reserva, cuvenită” şi, între . 

altele, a disă. despre întrăţirea,. popreloriă. Bal- 

canice; : - 

„EU nam doritti de câtă pacea între popârele ' 

PI din Peninsula Balcanică, n'am dorită, să ficură 

„ŞI resbelii între ele; şi ca să se încredințeze” 
„D. Ionescu. despre acâsta,. să ia. informaţiuni de . 
„la Bulgari şi de la Sârbi şi să vedă daca am 

„fostă pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă. 

_— În şedinţa Camerei de. la, 28 Noembre 1886, 

D. deputată N. Ionescu, vorbindă de politica din 

afară şi de evenimentele din Bulgaria, a aplau- |. 

dati patriotismulti poporului Bulgară care reîn- 

tronase atunci cu entusiasmi pe principele Bat- 

temberg, stigmatisândă pe trădătorii din întru şi 

- plestemândii pe patronii acestora, din afară. 

„Dar apoi, —a dist D. depntată .N. Ionescu — 

„ce ami vădută în vecinătatea n6stră, Imperiulă 

„ Austro- Ungară ? Sciţi şi cuvintele Împăratuiui 

„Şi cuvintele ministrului, şi mai cu s6mă ale mi- 

„nistrului Ungariei, -care expresă a pronunţatii 

„simpatiele ţ&rei. sale pentru lupta de. libertate 

„Si de independenţă. a Bulgariei, în particular, şi - 

„pentru ideea Confederațiunei popdrelorii "Balcanice, 

„Nu am nevoie 'să vă mai spună cu ce accente | 

„elogi6se a, vorbită. primul ministru ali Anelici, 

; lordul Salisbury, la o ocasiune însemnată, di-
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- cândă că, ori-care popor june trebue să fie ge-" 

„los de a -merita, asemenea. laude ca poporulii 
„Bulgară. şi bravuli săi Principe: 

„Fă bine, când Italia, Austria şi Englitera “și-a 

exprimată simpatiele loră pentru! poporulă'Bul-. 

= gari, şi când vedemă de aprâpe pe acestă po- * 
„poră că persistă în ideea, de a, consolida situa- 
- ţiunea sa independentă şi de a'şi preserva suve- 
„ ranitatea, sa, neatinsă, putemi. noi să Qicemă 

= că evenimentele cari se petrecă acolo în sensă 
> contrarii ideelori şi simpatielorii Europene nu 

„Ne MiŞcă?% 

'„ Jurnalele oposiţiunei, nu sciti pentru ce ai 
„găsită motive de a fi simpatice r&sturnători- 

„1l0ră, — nu dică că ele suntă. resturmătâre în 

„ Spiritul loră — dar aă găsită motive dea face - 
= încriminări “primurui ministru al M. Ş. Regelui 

„Carol I, că sa dusi în fruntea ovațiunei pentru a 

+ saluta reîntârcerea principelui Alexandru. D-loră, 
„daca e ceva care să ne facă să iertămii multe: 

din greşelile primului ministru, este de ajunsă 
„acestă singuri faptă prin care elă cra CXpresi- : 
=. unea fidelă şi complectă a Naţiunei române în- 
„ tregi (aplause prelugite); este acestă demonstra- 
2 ţiune contra dictatoriloră şi perturbatorilorit 0X- 
„teriori şi interiori ai Bulgarici. & - 

— Un altă veterană ali parlamentului -Ro- 
: mână, — care a luati parte activă; la tote eve 
nimentele prin care-a trecută şi sa desvoltatii
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România de la Adunările, ad-hoc şi Unire până | 
la proclamarea Regatului. şi a Moștenitovrului Tro- - 

nulă, — D:; deputatii M. Cogălnicânu, sa.rostită 

pe faţă şi lămnritii pentru viitârea,. Confedera- 
tiune a peninsulei „Baleanilori,. . Ra 

.Cu ocaziunea discuțiunei budgetare asupra con- 

solilorii Români, cari trebue să represinte şi să 
apere interesele nostre în. ţările vecine, D-nu de- 

-putati. M. Cogălnicenu, în şedinţa Camerei de la 

18 Mautie 1887 a disu.: 

„„ Napoleon'al III-lea, prevedea, căderea "1 urcici. dar 

„nu voia să vină alţă moștenitori de cât moştenito- 

„rii naturali, popârele Creştine; dupe cum când pu- 

„ tredesce-ună- copaci mare, ună stejari, să vie 

„mlădiţele lui, copacii cei mici; astă-felti în loculă 

„imperiului 'Purcescii cădută, “să se înalțe pop6- 

„rele Orientului, România, Serbia, Bulgaria,. Ma- 

„„ cedonia, Grecia. Când ne comă uni o-dată cu toții, 

„na romii acea să ne mal tememă de pe! ricolă, nici - 

„de la Nordă, nici de la Sudă, nici de la Estă, 

„Nici de la Westă, “pentru că uniţi toți la unii 

„locă, :vomi fi şi noi. o putere mare.. 

„ Viitorulti e ali acelori guverne şi naţiuni, 

„cari voră, aci .a:realisa pe tărâmi politicii acel 

„sfatu dată -de uni părinte murindiă copiilor 

„S6, când a adusi acelă snopă de verge, di- 

„cândii: Rupeţi!, şi copiii nu au putută, ŞI. a- 

„tunci “l-a deslegată, şi fie-care a ruptă câte o 

„verguţă. Ei, noi. adi suntemi o verguţă, . dar: 

„când vomă face ună. snopi :. Bulgarii, Mohte- .
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negrenii, Grecii, Sârbii, Românii, când toți” vom | 

fi la unt locă, vomii fi ună “snopi respectati 
de top - - 

ae „Eă sunt bătrână, dar D-vâstră ti- . 
: Neri, veţi vedea realisându-se confederaţiuneia, - 
„Orientului. (planse): 

. . . . . . . - 

Pa „Este teâba guvernului să i aibă o 
n politică în acsstă cestiune cum'va vrea, şi daca, - 

„ contestă şi tăgădueşte, pste că, bine face. . 
„E, cât pentru mine, daca, s'ar mai întâmpla, ! 

+ Prin hasard, ca să fiu ministru, declari că voiit 
» btera francamente pentru federațiune, “ - 

— Aceste cuvinte rostite solemn în auzulă 
vepresentaţiunei naţionale și a lumii întregi, sar 
putea numi testamentul politică. alti -veteranului par-. 
lamentului Români. : 

Daca nu va avea fericirea să, vadă cu ochii . 
„realisarea marei. idei a coufederațiunei Baleano-Du. 
nărene, fie siguri D.. Cog gălniesnu că, gerieraţiunile 
tinere voră urma, sfatulă bătrâniloră şi vori exe. 
cuta legatulii politică al experienţei Şi patriotis. 
mului loră. - . 

În ședința, Camerei. de la' 7 Decembre: 1888; 
D. deputată. N. Ionescu .a, repetatii cele dise și. 
altă dată despre politica nostră din afară. şi” ra: „ 
portele cu poporele. vecine. -
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„Eu cred, —- a gisă D. N. Ionescu, — că vii- 
„torul popâreloră Balcanice are sa, fie stabilită 
„p6 fundamente cu totulii altele de cât cum 

sa făcută până acum. cu formațiunile cele nări. 

E cred, că tipulu Elvețiană, unde credinţele 

Şi “naţionalităţile suntii de o potrivă, respectate,: 

„va fi luată de model do “către „popbrele Bal- 

- .canice, şi “zori trăi alătari în pacea civilisaţi- 

„unei ca şi în pacea intelectnală: a spiritelor ; 

„vorii trăi alături Grecii cu Albanezii şi Mace- 

„ donenii, şi Bulgarii cu Sârbii şi Muntenegrenii. 

„ Cu unii cucântii, idealul nostru în priciuța re- 
„Zatiunilori exleridre este să intrăm în mare frăție 

„0 ientală eu. acele popăre, din cari unele «ăi înce- 

„put înainte de noi, și altele covit ceni. dupe noi, 
„ca să afirme iiudependența loră, şi prin urmare să 

 constituimit cu toți! uni elementi de ordine şi de 

„ progresă în peninsula balcanică. * 

— Precum vedemii, inarea idee a Confeder: 

tiunei Baleano-Dunărene, şi-a făcută aramultă 

“treptată şi naturală, alături cu. deszoltarea naţio-. +: 

nalitățilori şi cu întărirea statelor cari aii să 

constitue acesti nuoii Co pi politică în Orientuli | 

Europei. 

Dupe ce în doă decenii a fosti propagată pe 

calea, publicităţii, în cele din urmă acâstă idee 

salutarie a începută să fie scosă la ivelă, nu 

numai în Parlamentului nostru, dar şi în Parla- 

mentele Puteriloră mari. Ea e îmbrățişetă, de cei 

nai fruntaşi politici ca formula cea. mai neme- 

23
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rită pentru deslegarea, șpin6sei cestiuni Orientale 
Şi asigurarea-pe o cale dreâptă și liberală, a or- 
dineă, equilibrului şi civilisaţiunei în Orieu- 
tulii Europe. | 
Când “marii bărbaţi de Stati ai Austro-Unga- 

riei, Italiei și Engliterei consideră acestă idee ca 
o solutiune utilă și necesară păcii şi eguilibrului 
Europei, putem dice că nu e departe realisarea 
ei, pentru fericirea Românită independente și a Sh- 

„telor Balcanice.



CONCLUSIUNE 

Din acestă studiu istoricii făcută în: iitoresulă 

adevărului şi al apărării naţionale şi întemeiată 

pe documente și fapte reale, putemiă trage multe 

şi folositore învăţăminte pentru - noi Românii și 

_pepârele din peninsula, Balcaniloră. i 

Multe invaziuni barbare -aii trecută peste n6 

multi Românescii, dar nici una nu a pusă în mai 

mare pericolii existenţa 'sa naţională ca invaziu- 

nea de atâtea ori repetată, a Rușilori cotropi- 

tori ! a 

Am demonstrati cu istoria în mână, că de.la 

- Petru celii mare şi până astădi, Rusia a; “urină 

xitii cu o stăruinţă înverşunată, prin tote: chipu- 

zile şi midlâcele, Cotropirea Principateloră.:. R6. 

“mâne, a paninsuler Balcânilorii: și Constantino-! 

polei. aaa: 

Am arătată cu fapte și date. istorice positive 

cum, în mai: multe Xînduri,. Principătelo: Române 

"ai fostă. ocupate milităroşto; stipânite prin ge- 
. 25 pazit
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nerali Aluscali şi declarate chiar prin. Ukazii îm- 

părătescii ca parle integrantă a Imperiului Rusiei !...' 

Iar daca amă scăpată ca prin minune din ghia- 

rele rusificării şi nu ami fosti coutopiți cu Rusia, 

şi sterşi cu totulă, ca stată și Națiune română, 

din harta Europei; daga amu scăpată de sârta 

nenorocită a Poloniei şi Bassarabiei ; acâsta o 

datorimi numai Provedinţei şi: intervenirei di- 

plomaţice şi armate a Puterilorii din Centrulă și 
Occidentul Europei; precum şi devotamentului 

unorți Români: patrioţi, cari asi deșteptati .şi a 

condusi poporulă; Români, pe calea, culturei na-! 

ționale şi 'aă pregătitii emanciparea ţării. şi „fon- 

darea Regaţului independentă de astăqi. 

- Am vVădută,. din .istorie, că nu -se mulţumiat 
pratoslaenicii Cotropitori . de la Miadă- -Nâpte: nu- 
mai-cu provinciile pe cari.le câștiga pe tărmu- 

- rile Mării-Negre, în Europa și Asia, și cu. alte. 

“mari fol6se .c6 ci le irăgâii din resbelele .ruso- 
turce, al căroră fetru desastrosă și rutinătorit :eraiă 
Principatele Române. .. : a E 

" Dreptă recunoştinţă pentru găzduirea creştinsscă 
-şi ajutârele detotă felulă: ce le dedeati Românii, 
Ruşii voia, cu lăcomia -Joriă usiatică şi Căză- 
-ecscă, să le răpâscă şi-autonomia, Și naţionalita- 
tea, şi moşia, strămoşâscă!! ! - 
Aşa * în cât pericolulii care ne venea, altă dată. 

din. partea, 'Turciloră de la Miagă-di, s'a înlocuit 
cu acestă pericolă multi mai mare din: partea. 
hușşiloră de la Miagă-Nâpte. :
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- Şi. acestă pericolii e cu atâtă inai.mare,: cu 

câtiă Rusia este mai puternică; iar prin. politica - 

că: de cotropire: şi rusificare ea, desnaționalizăză - şi: 

contopeştă . neionatățt pe cari le apucă în  ghia- 

_rele sale. 
Şi acesta, nici nu pâte. fi altă-felă, căcă I chiar 

pasa, constitutivă a Imperiului. Rusii nu este 

federalismulii şi conservarea popârelorii, -c: 

în Austria, ci unitarismulii şi mistuirea lorii 
în stomaculii Moscovitismului panslavistii! 
__Aceiaşi politică pericol6să de. cotropire” şi des: 

naţionalizare, pe care a urmărit'o de la Petru 

cel Mare şi Ecaterina II, Rusia o urmăreşte și 

astădi cu 'tâtă dibăcia şi înverșunarea,. sa Cunos-! 

cută. , a 

"Ne găsim dar adi, noi Românii și poporele 

Balcanice, în faţa aceluiași dușmanii sccularii al 

cărui vis de aurii este Constantinojole; iar dru-: 

mulă de. trecere şi cotropire este. valea . Dunării 

și culmea Balcaniloră. e. o 

Nemulţumită pe folosele: ce. .a trasi. din c cam- 

pania Plevnei şi pe încheerea,- tractatudii europenii 

din Berlin, Rusia.voeşte. alte. „cotropiri. mai mari 

“în Orientului Europei. 

Acestă lucru e atâti de “adevărată, în câtii 

puțin a lipsită, în urma concentrăriloră -'din pri- 

“măvâra anului 1888, ca să isbucnescă,. chiar o 

conflagrație europenă. . 

In faţa acestui nuoii pericolă - care ne aune- 

nință pe noi Românii şi pe popsrele Balcanice,
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am credută că e bine să se facă câtă mai multă 
lumină - din-istoria'trecutului şi din faptele, pre- 
sentului, ca, să putemiă vedea, care trebue să fie 
politica României și midiocele sale de apărare. 
„Am vEdută că politica naţională a României 

„nu pote fi de câtă neutralitatea şi armarea 
pentru apărarea acestei neutralități şi a înde- 
pendenţii. 

* Iar. în casti. de: resbeli: în Orientul Europel; 
să ne aliemiă cu acele state cari ati ucei€și în. 
terese comune -cu nqi de apărată. 
„Noi să stămii liniștiți şi neutri, cu arma 1 
mn&rii şi. care dintre vecini va, viola neutralitatea: 
teritoriului Română, acela - va fi duşmanulii 
nostru. 

Am: spusă cine are interest să violeze neutra 
litatea. n6stră și să nimicescă chiar existenţa sta- 
tului Română. 

Am dovedită că numai Rusia are acestă interesă, 
din puntulă de vedere politică ȘI strategici, căci 

„ea, vocşte să apuce, cheile Dunării ȘI Carpaţi- 
lori. - = 

Dar. Românii nu. vor wrăda nică. o dată misiu- 
a loră de Sentinelă latină la gurele Dunării. 

Aosta, e raţiunea, lori de a fi ca, stată indepen- ! 
dentui, şi mu: se vor face înstrumentulii Ruşi- 
loni cotropitori, a: căroră victimă ar fi însăşi - 
România, şi toti nemulă Românescii! .... 

Românii. se annsză și Se întărescă, ca să-și 
ă tacă. datoria, Iar puterile, Întveitei și Impătri-
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tei Alianțe, cari. ai interese mari la Dunăre şi 
Balcani, ne vorii veni în ajutor. | - 
Am arătatii că despre o alianță cu Rosia, ar fi 

absurdii a mai vorbi cine-va, căci nu pâte fi-a- 

lianţă, cu dușmanulă nostru seculară. Promisiu- 

nile- Rusiei ar fi numai niște curse pericul6se, 

Am făcută chiar la. Plevna .o0, tristă. experienţă 

cu 0 convențiune rusiscă, şi lumea întreg ştie ce 

ni s'a întemplată. , 

„Nu pâte fi dar vorba: de nici, o legătură cu o 

putere care, violându legea morală, „nu. ştie . să 

respecte credinţa, tractateloră. . 

- Ce conzențiune.pâte încheia, Mielului. cu Liapulă : 21 

Rusia, îşi mănâncă aliații, ca Saturnă copiii !- 

Dar de astă-dată dici rusofilă, şi sentimenta- 

liştăă franțuzişti, ne găsim în fața, alianţe Franeo- 

Ruse. - 

Am dovedită însă câtu de  pericolăstă. Gsto a-: 

câstă alianţă pentru noi Românii şi pentru po 

psrele Balcanice. 

Am constatată că alianța cu “Franţa. face ca 

Rusia să fie şi mai pericol6să pentru noi Ro- 

mânii şi pentru popsrele Balcanice. Căci, în loci 

de a ne da ajutorii, "politicii Franţei și organele 

din Paris facă astăqi. oferte Rusiei pe faţă şi în- 

d&mnă pe acestă Putere cotropitâre să: se arunce, 

asupra naționalităţilori Dunărene și Balcanice și 

să le înshiţă, pentru ca 'şi Franţa să-și pâtă re- 

"câştiga Alsacia şi Lorena, cu ajutorulii Cazaciloră 

Rusiei! . .
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„Să depărtămit dar de la noi ori- ce ilusiuni. sen- 
timentale și speranțe amăgitâre de a maiavoa vre. 
unii ajuțori de la Franţa în viitoră. 
„„Astădi (ramgozismui rimâză cu -panslavis-. 
mut | 

Uitândă sângele. vărsată în Crimeea și tradiţiu: 
nile sale „din Orientă, Franţa republicană şi re- 

„vanşistă de astăqi și-a, dati mâna cu Cotropi- 
torulă de la, Miaqă-N6pte. Interesele Franţei sai 

. identificati cu. .ale Rusiei, deci cele ati deveniti 
diametral contrarii intereselorii Românici: 
„Franţa republicană a Wadingtoniloră şi Bareri- 

lori .de. astădi nu mai e F ranța Napoleoniană de 
altă dată! 

„Cu tâte că ami avută durerea să constatăm 
cu documente istorice că, nu numai Napoleon 1 
ne dăruisela Tilsitt (1807) Rusiei, dar chiar şi 
binefăcătorulu nostru Napoleon III, ne-a oferită 
de două ori Austriei, în schimbuli Veneţiei, şi 
numai prin refusulă Austriei ami A Seăpat de acelă. 
trafică franțuzesci |... - . . 

Apoi daca bine-făcătorulă nostru A Napoleon III: 
a precupeţitii în secretii . existența statului Ro- 
„mâni, la- ce trebue. să ne. așteptămă de la po- 
liticii Franţei, de astădi cari, în generositatea lori,. 
oferă pe fată, "Aliate Joră de la Nordă nu numai 
România, şi întrega peninsulă a Balcaniloră, dar 
chiar și Constantinopole, pe care Napoleon I îlă 
refuzase ] la Tilsitt?+ .



INTREITA ALIANŢA 208 
_ „lo 

Departe dar de. noi alianţa Franco-rusă şi. 

Trauțozismulii Muscălescii:! , + 

Câna “e vorba de vocea sângelui şi "do. spriji-. 
nulă unei Puteri latine; avem din norocire 

astădi, în loculii Franței, pe Italia care nu 'şi-a 

desminţitii nici o-dată simpatiele sale pentru noi. 
și tradiţiunile sale Genoveze şi Veneţiane. 

Acestii l&găni al civilizaţiunei Europei ; acestă 
_anamă, a naţionalităţi: * Române este astădi protec.. 
torea sinceră şi naturală a tutulorii Ar aţionalităţi- 

lori, fiind însuşi Regatulu Italici reconstituit pe 

baza, principiului de naţionalitate şi având mari 
interese ca să nu vadă valurile Moscovitismului 

răvărsându-se până la Adriatica, în câstele sale. 
Am arătat că âncă din timpulă resbelului Cri- 

meei Italia a datii cele mai sincere dovezi: de iu- 
bire Românilor. 'lar de la tractatulă din Berlin şi 

de la inirarea sa în Inţreita-A lianţă, guvernulă 

din Roma a pusti peptuli pentru naţionalităţile 

Dunărene şi Balcanice şi le-a: sprijinită energică 
contra asalturilorii de rusificare şi cotropire 

brutală a Moscoritilorii pauslavisti. 
Am dovedită cu istoria şi faptele positive ac- 

tuale, că între -aliunţa franco-rusă şi Intreita- 

Alianţă “a: Austro-Ungariei, Germaniei și I- 

talici — la care sa asociati Englitera și alte 

state — nu: mai încape şovăire: Loculă nostru 

este alături cu. aceste- mari Puteri civilisate, cari - 

au făcuti declaraţiunile cele mai. solemne şi ati 

dati dovedile cele mai pipăite în cursă de 10
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ani, . că 'voescii -menţinerea păcii, . „a equilibrului 
curopnii. şi libera dosr oltare ea statelorii Dună- 
rent și "Balcanice. 

Dintre aceste puteri aliate - Austro- Ungaria. ca: 
vecină directă interesată, are ună interest totă 
atâtă de mare ca şi noi, ca să respingă invaziu- 
nea Rușşiloră şi să împedice revărsarea, -valuri- 
loră Panslavismului Moscoviţilorii peste Româ: 
nia şi peninsula Balcanilor. 

Acesti Imperii poliglot şi federalistă are in- 
teresi să, întărâscă și să apere statele Dunărene 
şi Balcanice, ca să nu devie prada Rusiei cotro- 
pitâre... 

Apărând aceste state mici, ca; âliatele sale na- 
turale, Austro- Ungaria se apără pe sine ânsăși. 
Am atătată că o altă alianță naturală, leg gitimct 

Și permanentă pentru România, este accea. cu po; 
porele Balcanice. 

Aceste popsre, cari au avut acelsşi suferințe 
ca și noi în: trecuti, ai acel€şi interese de apă- - 
ratii şi' acel6şi pericole: de: înfruntatii în viitorii. 
Am constatată că alianţa cu statele Bâlcanice 

va fi primulă pasti importantiă pentru realisarea,: 
Contederaţinnei. Balcano-Dunărene. 

Acestă inare acti politică, câre acum 20, 30 
de ani era ună visă, a devenită astă-di o mece- 
situate politică, o soluţiune legitimă. şi naturală a 
problemei orientale. . 

Basattă pe dreptulă de legitimă apărare şi pe | 
principiului de ordine şi naționalitate, acestă noă 
ȘI viguros Corpi politicii va fi cea mai sigură,
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Nentiuelă a  vaciă,, equilibrului, şi înteroselorii. 
mark ale civilisațiunei europene. - 

Acesta ati înţeles" o nu numai :bărbaţii - politici, 
şi patrioţi ai statelori. Balcanice, dar. şi publi- 

„ciştii eminenţă şi bărbaţii ide Stati ai Puteriloră. 

europene, cari s'ati rostitii deja .în favorea unei. 
Confederaţiuni Balcanice. e - 

„Așa dar, în resumată, învăţămintele ce e putemii. 

trage din acestă mică istorie politică suntă: , 

|. Să veghemii dioa şi n6ptea asupra miş- 
cărilorii Rusiei, care este :duşmumnulii nostru: 

“seculari, văditii şi pronunțţatii. Să fugimii de 

ori-ce apropiere, sub ori-ce formă, cu Rusia, 

să privimii ca nişte curse-amăgitore 
promisiunile acestei Litori, în vecă cotropi- 
tre. : 

Să depărtămii asemenea de la noi ori-ce 

ilusiune şi speranță de a avea vre-unii spri- 

jinii şi ajutorii din partea Franţei, ale cării 

interese dc revanşe şi revendicare a 
Alsaciei și Lorenei, _o ]âgă atâtii de strânsii 
de Rusia, | | 

IN. Să ne armămi şi să me întărinuil din 
tote puterile pentru a îi în stare să ne apă- 

rămii Meutralitatea şi Independenţa. 

III. Să ne pregătimii dia vreme de alianță 

cu. Puterile intreitei Alianțe, cari de 10 
ani ati asiguratii pacea Europenă şi li-
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bertatea pondreloiră - Balcano-Dună-. 
rene, pentru îâ îl garantati și salvață, în 
casti de reshelii şi d6 grea cumpănă, 

IY. Să lucrăm fără pregetii pentru alianța 
permanentă: cu-Statele-Baleanice, ca celii mat” 
sigurii şi naturalii mijlocii de- apărare a în- 
tereselorii comune şi a existenţei naționale 
şi ca primulii pasă importantii! către realiza- 
rea marei Idei a Confederaţiunei Orientale : 

“ Confederaţiunea Baleano-Dunărână este. Ide- 
„alulii politicii şi limanulii de scăpare ali Ro- 
mânilorii şi alii Naţionalităţilorii „din penin- 
sula Baleanilorii. -    

FINE,
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