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CĂTEVA CUVINTE. 
ș., 

 Publicând studiul politie de față, la multe dintre ; 
masele State, poate să nu plac. 

Şin adevăr, relatând faptele așa cum le-am gă- 
sit arătate și descrise în istoria Omenirei, n'am mă- 
gulit pe nime. 

In reflexiunile și critica mea n'am întrebuințat; 
nică o espresiune pe care să nu o fi găsit întrebu- 
ințată de istorici, de filosofi, de oamenii politici, ba 

chiar și de Capitele Incoronate care au fost comis 
crima, sau fără-de-legea. - 

Așa, spre a nu cita decât un esemplu, în îm- 
părţala făcută Poloniei, iată cum se judecă chiar pe 
sine însuşi, maestoasa Maria Tereza în scrisoarea a- 

dresată ministrului seu'favorit, principelui de Kaunitz: 

«.... Dar în această afacere a Poloniei, dreptul strigă 
contra noastră : rațiunea şi ecitatea sunt contra noastră. Nici 

odată n'am fost aşa de turmentată, mi'i ruşine să mă arăt la 

oameni. Ce esemplu dăm lumei! Pentru o miserabilă bucată 

de pământ, noi sacrificăm onoarea şi reputațiunea noastră!..» 

Nobleţa aceasta de simțiminte și rușinea ce 

avea, să se arăte la lume, n'a împedecat'o, înse, se 
pună mâna pe o a treia parte din Polonia... 

Ca mandatar al ţerei onorat de alegătorii ieşeni 
îm repeţite rânduri cu'ncrederea lor, am crezut că fac 

un serviciu ţerei mele, punând sub ochii compatrio- 

.. 

  

-



ților mei și a, cugetătorilor din. ţerile civilizate, stu- 
diul meu politic asupra Triplei Alianțe faţă în faţă 
cu Alianţa Franco-russă. 

De la Voltaire, geniul acel mare cu care Francia 
se glorifică, m'am inspirat când am dat acestui stu- 
diu și titlul de „Tocsinul popoarelor“. 

Am studiat, am cugetat, și rezultatul studiilor 
şi cugetărilor mele, cu consciența împăcată că mi-am 
făcut datoria de român, îl dau în Judecata şi a fraţi- 
lor mei români șia cugetătorilor din lumea civilizată. 

Iași, 1891 Octombre 31. 

G. Marzescu



„TOCSINUL POPOARELOR 

TRIPLA ALIANȚĂ 
FAŢĂ ÎN FAȚĂ 

cu 

ALIANŢA FRANCO-RUSĂ 

ŞI. 

Refiexiuni generale. 

Vizita escadrei franceze la Cronstadt a dat pe 

faţă o nouă alianță ce stă astăzi ca un titan înfri- 

coșat, cu ochii încruntaţi, drept în două picioare, față 

în faţă cu Tripla alianță. 
Amiralul Gervais pănă mai ieri puțin cunoscut 

în afară de cadrele marinei, este înălțat la ceruri, iar 

publiciştii, mai cu osebire acei francezi, văd deja în 

el un om destinat spre un falnic viitoriu. Trec sub 

tăcere vizita escadrei franceze la Portsmouth, de şi 

nu neg că și această vizită poate să'și aibă impor- 

tanța ei. 

Pe mine, român, aceea ce mă pune pe gânduri, 

m&ngrijeşte și mă face să tremur de frică, este ali- 

anţa franco-rusă, acest prune în aparenţă blând și 

inocent, născut, după unii, din opera finului diplomat, 

până ieri simplu amiral francez.



Șin adevăr, să auzi Marseileza cântată pe ţer- 

murile Nevei, să vezi pe Țarul tuturor Russiilor a- 

vând aerul că condamnă dinastiile de drept divin. 

făcându-se toemai el apostolul salutarilor principii 

ale marei Revoluţiuni franceze, în om cu pricepere 

nu te poți opri să nu zică că sa întors lumea cu 

totul pe dos, ne mai fâcându'şi astăzi nici un seru- 

pul de a asista pănă și la spectacolul ne mai pome- 

nit de a vedea împreunându-se vulpea cu leul! - 

Mister nu mai poate fi pentru nime că! Europa 

în momentul de faţă este împărţită în două îngrozi- 

toare tabere : Germania, Austria şi Italia de-o parte, 
Francia și cu Russia de altă parte. 

Tripla alianţă a fost dat şi dă ca motiv a for- 
maţiunei şi perpetuărei sale pacea Europei; Russia şi 
cu Francia, dându'și mana și luându-se la, braţ, la 
rândul lor, protestează că nică prin gând macar nu 
li trece să turbure pacea lumei, și să schimbe în alt 
mod carta Europei. Anglia cea gratificată de poeți 
și cu epitetul de nobila Albionă, în adevărat negu- 
ţitoriu, fidelă politicei sale tradiționale, umblând şi 
pe apă și pe uscat, stă la pândă, ca apoi din în- 
curcătura, evenimentelor să aibă ocasiunea, a câștiga 
cât se poate mai mult.. 

Europa cu prețul celor mai enorme sacrificii, 
se folosește, ce'i drept, și astăzi, de-o pace cu arma 
la braţ, dar această, pace silită, la, cea mai mică fur- 
tună nu numai că poate fi tulburată, dar încă poate 
da naștere și celui măi teribil resbel ce omenirea a 
avuţ să vadă de la creațiunea lumei şi până în zi-
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lele noastre. 'Toastul împăratului Germaniei de la 

Exfurt, de'l vei analiza şi comenta după chiar textul 

îndulcit publicat prin monitorul oficial german, încă 

ți dovedește că junele împărat se teme ca strigătul 

de vae victis din ultimul resbel franco-german, să nu fie 

încurînd, urmat de un vae zictoribus. Intr'un cuvânt, 

Alsaţa şi cu Lorena, cu toată aboliţiunea, regimului dur 

al pasportelor, aboliţiune operată acum de curând după 

toastul de la Erfurt, pricinuese insomnie nu numai 

Germaniei şi Franciei, dar și lumei întregi. 

"Poate Statele cele mari se gândesc la dânsele și 

exclusiv numai la interesele lor proprii, şi în acest 

scop întrebuințează toate mijloacele ca să se 'ntărea- 

scă cât se poate mai mult, atrăgându-și mai cu ose- 

bire simpatiile Statelor celor mai mică, care, întrun 

moment de conflagraţiune europeană, positiv c'au să 

-adiverească zicătoarea veche românească : „rădăcina 

aică sprăvale carul mare“. 

Pacea Europei fiind, aşa dar, foarte precariă, şi 

teribilul vulcân pe care ea stă, putând face explozi- 

ame dintr'un moment la altul, ca român m'am între- 

bat și m&ntreb în fie-care zi: | 

In situaţiunea aceasta de grea cumpănă pentru 

Europa întreagă, România, stat mic. ce linie de pur- 

«axe va trebui ea să aibă? Cu alte vorbe: La caz 

de teribilul resbel european, cu cine avem să fim 

noi Românii, și cui, în definitiv, se cade să'ntindem 

mâna ? 
Să stăm la o parte, să nu ne amestecăm în cearta 

„elor mari : iată linia de purtare cea mai înţeleaptă 

.
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indicată de bunul simț cel mai vulgariu, şi este. cu- 
rat o naivitate ca se o mai spunem și se o mai triîm- 
bițăm prin gazete. | 

Greul și pericolul are să fie, deci, atuncea, când 
ne putând sta neutru, evenimentele au să ne silească 
ca să ne rostim sau pentru Tripla alianță, Germania, 
Austria și Italia, s'au pentru alianţa Franco-Russă ? 
Barbaţii politici cari vor sta în capul afacerilor Sta- 
tului, vor fi datori să se rostească cu curaj și fără 
de nici o reticenţă, iar opiniunea lor să o supună 
aprobărei Corpurilor legiuitoare ; căci, în definitiv, 
după pactul nostru fundamental, națiunea prin man- 
datarii sei liber aleși, are să decidă cu cine avem 
să fim întrun viitoriu resbel, 

Mandatarii naţiunei, înse, ca să se rostească, şi 
ca să'și determine. linia lor de purtare, într'o cesti- 
une de o supremă gravitate, în joc putând fi exis- 
tenţa chiar a naționalităței noastre, în prealabil, vor 
trebui, credem noi, să consulte istoria, căci din is- 
torie atât oamenii cât și popoarele culeg învățămin- 
tele lor. 

Sur. 

Prima alianţă Franco-rusă. 

Consultând istoria omenirei, ce cetim și ce în- vățătură culegem din ea? 
Fără fraze, înlăturând ori ce stil înflorit Și vor- Pind penţelesul tuturora, cu istoria în mână, voiu
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spune ceea ce am cetit, și învățătura ce-am cules din 
ceea ce-am cetit, 

Meditând în cabinetul meu de lucru, şi purtân- 
du-mi ochii precum. şi mintea la conduita, şi la, 
faptele popoarelor ce se glorifie a sta în capul civi- 
lizaţiunei moderne, examinând de aproape interesele 
cât şi aspiraţiunile unora din. Statele aceste mari şi 
puternice, m'am întrebat : 

Mai fost-a vre-o dată în Europa civilizată o 
alianță Franco-russă? Care a fost scopul ei ? Qe gân- 
duri și ce înclinațiuni a avut această alianţă Franco- 
xussă pentru noi Românii? 

Cn ochii pironiţi pe istoria omenirei, nu mi-a 
fost greu ca să diseopăr c'a mai fost o alianţă franco- 
russă : alianța dintre Napoleon cel mare și Tarul A- 
dezandru al Russiei. , 

Inainte de a vorbi despre această alianță, voiu 
spune lectorelui că la Napoleon cel mare după ce-a 
ajuns împerat, visul de aur era de a crea o monar- 
chie universală cun singur cap, cu-o sîngură lege și 
cu o singuță. direcțiune ; cu alte vorbe, de a forma, 
cum zice Evanghelia, din întreaga Europă, o singură 
turmă cu un singur păstoriu. 

Geniul acest mare al Franciei în orgoliul des- 
potismului seu, ambiţiona după cum ni-c spune şi 

Thiers în opera sa „Histoire du Consulat et de l Empire, 

titlu de împerat al Occidentului. EL care califica în 

1805 de chimeră ideea monarchiei universale. în 1811 

îl auzim, respunzînd la o deputaţiune de felicitare, 

că, rostește aceste grave cuvinte: «<Dac'aș fi numai
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rege al Franciei, aș faee ca Ludvig al XIV şi Ludvig 
al XV, dar eu sum împărat al Continentului, și acela 
care va dori să aibă o idee despre puterea mea, n'are 
decâi să se ducă cu mintea pănă la Carol cel mare». 

Pentru istorici ca și pentru filosofi, calamităţile. 
venite peste Europa, sângele vărsat şi miliardele per-- 
dute, dismădularea și umilirea Franciei în ultimul 
resbel franco-german, sunt o urmare a ambițiunei fără 
de margini ale lui Ludvig al XIV-lea și ale genia- 
lului căpitan francez, ale cuceritorului corsic, ca să 
„mă servesc cu recenta expresiune a ne-experimenta- 
tului în arta oratorică împărat german. Din istorie! 

„ constatăm adevărul acesta, că popoarele plătesc scump: 
și cu preţul chiar al existenţei, demnităţei și prospe- 
rităţei lor, greșelile și nebuniile capilor și conducăto- 
rilor lor. | 

La Sainte-Heltne, Napoleon vorbind despre uri- 
așele sale proecte, se dădea și se proclama de defen- 
sorele cel mai convins al națonalităţilor. 

Ascultaţi-l și'l admiraţi : 
„Una din cugetările mele cele mai mari a fost 

aglomerarea, concentrarea acelorași popoare geogra- 
- fice pe care revoluţiunile și politica le-au fost disolvat 

ȘI morcelat. Ast-fel, se calculează în Europa, de şi 
împrăștieți, mai multe milioane de francezi, cinci-spre- 
zece milioane de spanioli, cinci-spre-zece milioane de 
italieni, trei-zeci milioâne de germani. Aș fi dorit să 
fac din fie-care dintre aceste popoare un singur și același corp de naţiune. Cât de frumos și de măreț ar fi fost ca să fi trecut c'un aseminea cortej la po-
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steritate având benedicțiunea seculilor. M& simțeam 

demn de această glorie“. 

Iată, cuvintele de la, Sainte-Helene ale leului că- 

zut. Lectorele acum n'are decât să cetească planurile 

și ideile disvoltate de Napoleon în conferințele de la 

Tilsit şi Exfurt, și apoi, cu mâna pe. conştiinţă, să se 

întrebe :; dacă geniul acest mase care a adus și mă- 

rirea şi căderea, Franciei, odată ajuns împarat, a pu- 

tut fi pentiu raţională și salutara idee de a recon- 

strui Europa după diversele sale naționalitaţi. 

A . 

Conferinţele de la Tilsit. 

Ştiut. este din istorie că Napoleon după strălu- 

cita sa victorie din bătălia de la Friedland, spre a'si 

realiza uriașul seu plan de a face din Francia o mo- 

„narchie universală, şi de a întrece ast-feliu în glorie 

pe Carol cel mare și pe Ludvig al XIV-lea, sa în- 

cercat a'şi atrage pe Rusia în partea, sa. 

Dominat de chimera aceasta a monarchiei uni- 

versale, chimeră care la urma urmei, i-a și înfrânt: 

gâtul, monarcul francez nu se lasă să fie mult timp: 

rugat de Alexandru al Russiei, spre a avea împreună: 

o întrevedere. Principele Labanoft, unul din rușii. 

aciea carii doreau din curăţenia inimei un acord în- 

tre Francia și Russia, trimes de "Ţarul ca să facă 

propunerea de întrevedere cu Napoleon, pe dată fu 

şi priimit de acesta, și ziua demtâlnire fu fixată chiar 

pe a doua zi. 

Amândoi puternicii monarchi s'au întâlnit în ziua



8 

de 24 Iunie 1807, la Tilsit. In acest oraş, devenit de 
atuncea istorie, conform programului oficial de mai 
nainte stabilit, ambii monarhi absoluţi se'mbrăţișară 
ca niște adevăraţi frați, în strigătul de bucurie ale 
ambelor armate puse de-a lungul Niemenului, pre- 
cum și în admiraţiunea inconscientă a populaţiunei 
jumătate selbatece din acele localităţi. Și cu toate că 
ilustrul istoric francez și marele barbat de stat Thiers 
declară că este foarte dificil de a se ști cu exactitate 
tot ce sa petrecut între Napoleon şi Alexandru în 
lungile lor întrevederi de la, Tilsit; totuși, afirmă, că, 
mulțumită documentelor autentice și oficiale pe care 
le-a avut la, dispoziţiune, el dă publicităţei nu numai 
adevăratele stipulaţiuni de la Tilsit, atât acele pu- 
blice cât și acele secrete, dar ȘI chiar substanța con- 
vorbirilor dintre Napoleon și Alexandru, 

Chiem, deci, cu tot dinadinsul atențiunea. întregrei 
suflări romăneşti asupra conferințelor dintre ambii 
acești monarhi absoluţi, revelate Inmei de ilustrul 
istoric și liberatorele teritoriului francez de invaziu- 
nea Germanilor. 

Alexandru al Ruşiei, în etate, la Tilsit, numai de 
vr'o 28 de ani, din chiar prima, întrevedere a fost 

cu desăvârșire fermecat, de Napoleon, în etate pe a- 
tuncea de 38 ani. Geniul din Corsica văzînd “că are 
a face c'un tănăr neesperimentat uşor de a fi purtat 
de nas, n'a perdut ocaziunea ȘI chiar în prima, în- 
trevedere i-a și propus de a se nțelege, în viitoriu, 
ii singuri în. persoană : 

| „Ne vom înțelege mai bine, d-ta și cu mine,
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tratând amândoi direct, fără să ntrebuințăm pe mi- 

pistrii noștri care adesea ne'nșală sau nu ne nțeleg, 

şi vom face într'o oară mai multă treabă decât ne- 

gociatorii noștri ar face în mai multe zile. Intre d-ta 

și mine,—adaosă dânsul — nu trebue să mai fie de 

“aci înainte nime“ | 

Alexandru măgulit că Napoleon îl crede om cu 

cap, îi primeşte voios și propunerea de a trata îm- 

preună, şi de a fi oaspele lui Napoleon în "Tilsit. 

De prisos să mai spun că în cohabitarea aceasta, 

de la Tilsit, onorurile cele mai distinse şi atenţiunile 

cele mai delicate au fost prodigate de împăratul 

Francezilor monareului de la Nord. Ca doi fidan- 

țați ce se promit .pe vecinicie, ambii suverani stăteau 

în toate zilale împreună la masă., După două zile de 

cohabitare, Napoleon convins căl arem palmă pe 

Alexandru. nu mai perde timpul și-i și disvălește pla- 

nurile ce le are, şi la care cu dragă inimă ţine să-l 

asocieze şi pe dânsul spre a domina ast-feliu în co- 

nun Europa. 

Intr'o convorbire care inu mai multe zile, iată 

ce-a fost dat să auză neexperimentatul june împarat 

al Russiei, din gura genialului vulpoiu francez. 
«Trebue—zice Napoleon lui Alexandru— sfârșit odată cu 

- imperiul turcesc, căci nici este în stare acest imperiu să se mai 

ţină în picioare. În oameni, însă, prevăzători, trebue se evităm 

ca dărâmăturile acestui imperiu se contribue a spori domi- 

națiunea Angliei. Numai o alianță sinceră şi complectă între 

noi, fără de nici o rezervă, urmată de un complect devotament, 

pentru interesele mutuale ale ambelor -noastre imperii, numai 

alianța între Francia şi Rusia poate să ne fie la amândoi 
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priincioasă, pentru cuvîntul că şi unul și altul avem aceiaşi 
dușmani : Englezii pe marea, Germanii pe uscat. Cătră aceasta, 
mai avem apoi şi un obiect comun care reclamă solicitudinea 
noastră cea mai neadormită, şi acest obiect comun este im-- 
periul Ottoman». 

Alexandru când auzea vorbele aceste, avea aerul - 
unui om pe care Napoleon îl ungea cu miere pe: 
la buze. 

Cu ochii pe opera ilustrului istorie francez Thiers 
„Histoire du Consulat et de V Empire“, dau aci în re- 
zumat viderile politice şi de dominaţiune desvălite 
de Napoleon în esecutarea, cărora ținea să asocieze 
pe Alexandru. Este de-un suprem interes pentru noi 
românii ca un singur moment să nu le perdem din 
mintea și memoria noastră. 

Ascultaţi, deci, iubiți compatrioți, și fiţi cu aten- 
țiune la cele ce urmează, “şi pe care, spre a fi mai 
bine înţeles de lectore, le voiu nara pe ică, colea, 
în tormă de dialog. Ta diplomaţie, dialogurile joacă 
un important rol. Nararea, după 'Thiers, o pot, deci, 
vezumându-o se o prezint, în formă de dialog, bine 
înțeles fără să denatur întru cât de puţin adevărul 
istorie, 

„Sum acuzat —ziou Napoleon—că voesc să domin Italia, 
Olanda, poate şi Spania ; că voesc să creez pe Hbhin un sis- 
tem care să stabilească vechea preponderență a Austiei în 
Găermania, și să pună, în acelaș timp, acolo, o stavilă prepon- 
derenjei născânde a Prussiei. Dar ce impoartă Russiei, Italia, 
Spania şi Olanda ? (iermania nu este ea geloasa și ascunsa 
dușmană a Russiei ? 

«Slăbind, deci, pe principalele puteri (rermane, nu fac 
un real serviciu Russiei ?
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—Ba bine că nu ! intrerumpe Alexandru. 

—Sum foarte fericit că de la început am aprobarea 

d-tale. Și deci, să esaminăm acum situațiunea Angliei fată de 

Russia şi de Francia. | 

«Ce cugetări și ce planuri hrănește Anglia în sufletul ei? 

« Anglia voeşte să domine mările cari, nefiind a nimăruia 

sunt proprietatea tuturora ; ea umblă să oprime pavilioanele 

neutre din care pavilione, pavilionul rus face și el parte; ea caută 

să pună mâna şi să domine comerciul naţiunilor, să'şi înfingă 

pretutindenea, unde poate piciorul pe Continent, în Portugalia,” 

în Danemarca, în Svezia, să eie sau să amenințe punctele do- 

minante ale globului, Capul, Malta, Gibraltarul, Sundul, spre 

a impune legea sa universului comerciant. Russia nu trebue, 

deci, se uite, ci din contra ne'ncetat e datoare ca să'si aducă 

aminte ca Caterina cea mare ca și Paul I erau de idee că 

aspirațiunile aceste ale Angliei, erau de-un suprem interes 

pentru Hussia ca ele să nu se realizeze, scop pentru care şi 

Caterina și Paul 1 au fost declarat resbel Marei. Bretanii pen- 

tru apărarea drepturilor pavilionului neutru. Șiii că Englezii 

oprimau în aşa grad comerciul naţiunilor în cât puseră mâna 

pe comerciul San-Petersburgului ale căruia capitaluri erau 

toate în mâna sa, şi care comerciu devenea ast-feliu in mâ- 

nele lor un înfricoşat mijloc d6 influență asupra Russiei; căci, 

strângând nnmai banii, Englezii iîmpingeau pe Ruşi la mur- 

mure, la asasinat contra împăraților. Cum vezi, scumpul meu 

frate — așa se politicese împărații între dânşii — interese co- 

mune ne leagă şi ne silese. ca să stabilim între noi o perlectă 

înțelegere, căci ambii suntem destul de puternic ca să domi-. 

năm lumea». 

Dominaţiunea lumei: iată idealul lui Napoleon cel 

mare. Nu'i vorbă, mare i-a fost și numele, mare i-a 

fost şi nebunia. 

Ideile aceste generale desvălite de Napoleon, fac 
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pe Alexandru să stee încremenit, cu totul convins şi 
învins de Napoleon. 

„Ca în ori-ce întreprindere trebuind însă o pro- 
cedură, Napoleon nu perde timpul şi-i espune și mo- 
dul de procedare în realizarea planurilor sale. 

«Bine-voește —zice el lui Alexandru— de mă ascultă cu 
aceiaşi atențiune şi judecă dacă m'am gândit bine şi la mo- 
dul nostru de procedare. | 

Țarul încordându'și din nou atenţiunea, Napo- 
leon urmează : o 

«Sum acuzat că voesce resbelul pentru resbel. Ce in- 
justiţie !... Ca să'ți dovedesc, iubite frate, netemeinicia acestei 
acuzări, iată cei propun: Fii mediatorul meu pe lângă Ca- 
binetul de Londra. Rolul acesta convine posițiunei d-iale de 
vechiu aliat al Angliei şi de viitoriu aliat al Franciei. Eu nu 
mă mai gândesc la Malta, Marea-Bretanie se păstreze această 
insulă in compensațiune cu ceea ce-am caștigat de la ruperea 
păcei de la Amiens. Dar, ea, la rândul ei, se inapoeze colG- 
niile Spaniei şi ale Olandei, şi cu acest preț îi întore Hano- 
verul: Aceste condițiuni nu sunt ele juste, perfect de echitabile? 
Aş putea să primesc altele? Aș putea să'mi părăsesc aliaţii ? 
Și când sacrifice cuceririle mele pe continent, o cucerire ca 
Hanoverul, spre a redobindi posesiunele indepartate ale alia- 
tilor mei, să mai fie oare cu putinţă a se mai pune în dubiu 
lealitatea și moderațiunea mea ? 

Alexandru declarând că aceste condițiuni erau 
perfect de juste, și.că Francia în ruptul capului n'ar 
putea să priimească altele, Napoleon, în vulpe isteaţă, 
„Urmeăză a-i zice: | 

«Dacă în aceste condițiuni, Englitera refuză pacea, pro- 
clamă-te aliatul Franciei ; spune-i lămurit că aj să unești 
armata Husiei cu acea a Franciei, spre a asigura pacea, ma- 
ritimă. Dă'i să'nțeleagă, că afară de reșbelul cu Francia, ea
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va mai avea resbel cu continentul întreg, cu Russia, cu Pru- 

sia, cu Danemarca, cu Svezia și Portugalia, țeri care vor ire- 

bui se asculte de noi când le vom face cunoscut care esie 

voința, noastră ; cu Austria chiar, care se va vedea silită să 

se pronunțe în acelaşi sens, dacă d-ta și cu mine îi vom de- 

clara, că ea va avea, resbel cu noi, în cazul când ea n'ar 

vroi să'l aibă cu Anglia, în conditiunile de cătră noi enunciate. 

Anglia văzindu-se ast-fel expusă la un resbel universal, dacă 

ea nu va voi să'nchee o pace echitabilă, de sigur că va de- 

pune armele. "Tot cei spun va trebui să fie comunicat fie- 

_cărui cabinet cu fixare de termen precis şi scurt spre a se 

rosti. Dacă Anglia nu cedează, noi vom lucra împreună şi 

vom găsi suficiente îndemnităţi spre a ne despăgubi de acea- 

stă continuare de resbel. Două ţări foarte importante, una din 

ele importantă mai cu samă pentru Rusia, vor rezista poate. 

Aceste eri sunt Portugalia şi Svedia, subordonate, din cauza 

pozițiunei lor maritime, Engliterei. In ce priveste Portugalia, 

mă voiu înțelege cu Spania. D-ta ia Finlanda ca dispăgubire 

de resbelul ce vei fi fost silit să faci contra Sveziei. Regele 
Sveziei, ce'i drept, este cumnatul și aliatul d-tale; dar pen- 

tru că este cumnatul şi aliatul d-tale, n'are decât să urmeze 

schimbările politicei d-tale, sau se sufere consecințele relei 

sale voințe. Svedia poate să-ţi fie rudă, un aliat de moment, 

dar îți este dușmanul geografic. Petersburgul se găseşte prea 

aproape de frantaria Finlandei : Au se maă cuvine ca frumoa- 

sele vusse de la Petersburg să auză în palaturile lor hinul 

Sfedezilorii. 

In ordinea ideilor morale, propunerea lui Na- 

poleon era tot ce poate fi mai imorală, căci Rusia 

fiind aliata Sveziei, Napoleon propunea ca amicul 

să desbrace pe amic, întocmai după cum noi înul- 

timul resbel ruso-turc fiind aliaţii Rusiei, Rusia lu- 

ându-ne Basarabia, cu drept cuvânt i se impută ca
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comiș o imoralitate, căci ca amic și aliat a desbrăcat 
pe amicul și aliătul seu. 

După ce dă lui Alexandru. Finlanda ca preţ a 
resbelului făcut contra Angliei, Napoleon îl mai face 
apoi. să întrevază ceva și mai strălucit pentru Rusia, 
în partea Orientului. 

Ascultaţă, românilor nu numai voi din regatul 
României, stat liber și independent, dar şi voi neno- 
xociţi fraţi care staţi sub jugul străin, priviti târgul 
imoral ce'l fac aceşti doi despoţi, cum dispun de noi 
ca de o turmă dusă la bâlciu spre vânzare !... 

Ascultaţi pe geniul cel mare al Franciei, carele, 
după cum v'am spus deja, când era, căzut, în închi- 
soarea de la Sainte-Heldne se dădea de apărătorul 
naționalităților, ascultați-l și admiraţi simţimintele de 
Justiţie, de delicateţă şi de dragoste ce le avea pen- 
tru națiunile din peninsula Balcanică, și pentru noi 
xomânii, mai în particulariu ! 

«Cred că m'ai înţeles acuma— zice Napoleon lui Ale- 
xandru — că trebue să'mi servești de mediator. armat care 
impune pacea. Rolul pe care'l joci pe lângă Anglia, același 

„TOl îl voiu juca şi eu pentru d-ta pe lângă Poarta Otomană...» 
Rog pe lectore să nu scape din vedere că Fran- 

cia era aliată seculară a Turciei, şi că tocmai Na- 
poleon a fost acela, care a fost îndemnat pe 'Turci 
să declare în acea, epocă resbel Russiei. 

Reflexiunea, aceasta, de domeniul pur moral, o-- 
dată făcută, urmez mai departe traducerea, și rezu- 
matul meu, după 'Thiers. 

«Voiu semnifica — zice Napoieon— voiu semnifica Tur- ciei rolul meu de mediator, Dacă ea refuză să trateze în niște
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<ondițiuni care să te satisfacă, ceea ce nici trebue de crezut 

“dată fiind starea de anarchie în care Turcia este picată, eu 

mă voiu uni cu d-ta contra Turcilor, după cum şi d-ta te-ai 

unit cu mine contra Englezilor, şi atuncea vom face din im- 

periul Otoman o împărțală convenabilă. | 

Ace mai cu samă, vreu să zic în chestiunea 

Orientului, imaginațiunea ambilor despoţi, se perde 

în combinațiuni nesfârşite. 

Ascultaţi : 

Prima, dorință a Russiei era de a obținea fără cea, 

mai mică întârziere, ori care ar fi fost soartea ne- 

gociațiunilor cu Poarta, o porţiune oare-care din pro- 

vindiile Danubiene. Nici vorbă. Napoleon consimțea 

voios la aceasta, în schimbul ajutorului ce Russia îi 

dădea în afacerile Occidentului. 

Impărţeala posibilă, probabilă a imperiului Oto- 

man era subiectul zilnic și secret a convorbirilor 

ambilor monarehi. După primul proect de împărțeală, 

Russia avea ţermurile Dunărei, Besarabia, Moldova, 

Valachia, Bulgaria pănă la Balcani ; Napoleon avea 

provinciile maritime, precum Albania și Moreea. 

Provinciile interioare, precum Bosnia, Serbia, erau date 

Austriei. Poarta păstra Rumelia, adecă sudul Balca- 

nilor, Constantinopolul, Asia mică, Egiptul. Ast-feliu, 

după acest proect, Constantinopolul, cheea mărilor, 

şi în cugetarea, profundă a oamenilor politici adevă- 

vata capitală a Orientului, Constantinopolul, după care 

de atâta amar de timp 'suspin descendenţii lui Petru 

cel mare, rămânea cu Santa Sofia, barbarilor din 

Asia. 
Intwo zi ambii împărați întorcându-se de la o
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lungă preumblare, se'nchiseră amândoi în cabinetul 
de lucru al lui Napoleon. In această cameră se gă- 
sean aruncate numeroase cărți geografice. Napoleon 
cu aerul că urmează o convorbire viu animată cu 
Alexandru, cere. lui Meneval, secretarul seu intim, o 
cartă a Tureiei, pe care o desfășură, și apoi reapu- 
când firul convorbirei, de o dată pune degetul pe 
Constantinopol şi se exclamă de mai multe Oră, fâră 
să se mai îngrijască că poate fi auzit de secretarul seu, 
în care avea o confiență absolută: « Constantinopolul ! 
Constantinopol ! Nică odată! Căci el este imperiul lamei ! 

Cu tot refuzul acesta, categoric, Finlanda, pro- 
vinciile Danubiene ca preţ a concursului ce Russia. 
îl dădea planurilor împăratului Francezilor. prezentau 
o perspectivă destul de frumoasă spre a entusiasma 
pe Alexandru că dănsul, în fine, va egaliza în glorie 
pe Caterina. Ast-feliu, monarchul de la Nord nu se 
mai lasă a fi rugat, și consimţi la tot ce isa cerut 
de Napoleon. | 

In consecință, convin amândoi monarchii că, 
Russia și Francia se leagă împreună din chiar acele 
întrevederi, făcând o alianță intimă defensivă ŞI o- 
tensivă în acelaşi timp, ne având în viitoriu de cât 
aceiași amici, aceiași neamici, şi. în veri-ce ocaziune 
întrebuințând spre acelaşi scop forțele lor întrunite 
de mare şi de uscat. 

Rezoluţiunile aceste odată adoptate în substanţa, 
lor, Napoleon luă însărcinarea se redacteze cu pro- 
pria sa mână clausele patente și secrete ale tratatului 
lor de alianţă ofensivă. şi defensivă.
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Tratatul ocult cel mai important ce sa iscălit 

la Tilsit, după analiza riguros făcută de Thiers, con- 

ţinea angajamentul din partea Russici și a Franciei 

de a face dânsele cauză comună în ori-ce circum- 

stanță; de a uni forţele lor de mare și de uscat, în 

ori ce resbel ar avea de susținut ; de a lua armele 

contra, Angliei, dacă ea nu va subscrie la condițiu- 

_nile mai sus enunciate ; contra Porţei, dacă ea nu 

va primi mijlocirea Franciei, şi în acest din urmă 

cas, de a sustrage provinciile Europei de la verațiunile 

Porţeă, afară de Constantinopol și de Rumelia (1). Am- 

bele puteri se legau să someze împreună pe Svezia, 

Danemarca, Portugalia, pe Austria chiar, ca să deie 

concursul lor proectelor Franciei și Russiei, adecă 

să'nchiză porturile lor Engleterei și sei declare resbel“. 

Ambele State nu puteau să se lege într'un mod mai. 

intim şi mai complect. Schimbarea de politică din 

partea lui Alexandru nu putea fi nică mai promptă, 

pici mai extraordinară. 

Alexandru încântat de noul seu aliat, părăsea 

Pilsitul cu speranță că 'ncurând va realiza, planurile 

marei Caterine. | 

Şi care erau planurile marei Caterine ? 

__ Dinh'o serisoare pe care vestita împărăteasă a 

fost adresat'o lui Iosef II, lumea cunoaște un plan 

de împărțeala "Turciei între Russia şi Austria, După 

acest plan, împăratul losef trebuea se aibă în lotul seu 

Bosnia, Serbia şi Belgradul. Caterina cerea pentru 

  

(1) Aceste —zice Thiers-— sunt chiar espresiunele din textul tratatului. 

2 
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densa puţin lucru ; ea se mulțumea cu orașul Ocza- 
cow, şi districtul seu, și cu câte-va insule din Arehi- 
pel. Moldova, Valachia și Besarabia trebuiau să for= 
meze un Stat aparte ce se credea destinat principe- 
lui Potemkin ; cât pentru restul imperiului Ottoman, 
împărăteasa, spre a dezarma jaluziile Europei, pro- 
punea să se facă din acest rest un regat independent, 
în profitul marelui-duce Constantin, nepotul seu, cu 
această clausă ca nici odată imperiul Bizantin să, 
poată fi unit eu acel al Russiei. In aparență, 'Ța- 
tina urmărea un plan generos, cavaleresc, și anume: 
se scape Europa de dușmanul numelui de creștin și 
să restabilească, Grecia, pe ruinele imperiului "Turcesc. 
Omul, înse, familiarizat cu istoria lumei, ştie ce pre- 
țuesc promisiunile regilor și stipulațiunile tratatelor. 
In realitate, Caterina nu ținea, atât la reînvierea Gre- 
ciei, cât ţinea, la restabilirea imperiului de Orient. 

Alungarea Turcilor și restabilirea Greciei: iată, 
ideea, acea măreață care a fost entusiasmat, și pe Vol- 
taire pănă a/l face se scrie » Tocsinul Regilor“, spre 
a îndemna, pe acești principi creştini la o nouă Cru-. 
ciadă contra 'Turcilor. Genialul cugetătoriu francez 
era atât de pasionat în ilusiunea sa de a vedea re- 
învierea Greciei, încât cu toată dușmăniea ce avea 
contra cuceritorilor, el n'a putut să se stăpânească 
să nu scrie 'Ţarinei în 1773, Fevr. 13: « Pous voilă, tout accoutumee aua; Pârtages. L'empire turc sera pay- tagt; vous ferea jouey I Oedipe de Sophocle dans Athones“. Până Şi Voltaire a fost sedus de Caterina, de a- ceastă extraordinară femee, despre care un diplomat
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german zicea că_voea se joace în imperiul Rus rolul 
Aui Ludvig al XIV-lea. 

De la iluziunile lui Voltaire asupra reînvierei 
“Greciei de către Caterina, întorcându-mă iarăși la 
"Tilsit, voiu mai spune lectorelui că amândoi suvera- 
niă înainte de a se despărţi, întocmai ca doi amanți 
tăgăduiră de a fi pururea nedispărțiți și legaţi unul 
de altul, de a nu mai ascunde, în viitoriu, nimica, 
amul de altul, de a se vide cât se poate mai des, 
pentru ca ast-feliu să se întărească şi mai mult aceste 

„xelațiuni care au dat niște roade atât de frumoase. 
In ziua de 9 Iuliu 1807, a doua zi chiar de 

iscălirea tratatelor, a avut loc schimbarea, solemnă a 
ratificaţiunilor, după care ambii suverani s'au dis- 
părțţit. Napoleon purtând marele cordon a Sântului- 
„Andrei merse la locuinţa lui Alexandru. Junele Țar 
purta marele cordon a legiunei de onoare. Amândoi 
-despoţii încalec caii pregătiți, şi alăturea unul de 
altul, ca doi frați de cruce legaţi pe vecinicie, se 
„presint falnic în fața trupelor. Napoleon, isteț cum 
era, știind cât îi de impresionabilă inima, omenească, 
“cere să iasă din rînduri soldatul din garda imperi- 
-ală russă reputat cel mai brav, căruia îi dă cu chiar 
mâna sa crucea legiunei de onoare. După acest dar 
manual care a impresionat pe toţi cei de față, Cezarul- 
francez după ce se întreține mai mult timp cu Ale- 
„xandru, îl întovărășește apoi pănă la Niemen. Acolea, 
în aplausele şi strigătele frenetice ale spectatorilor, 
-se mbrăţoșară și se sărutară amindoi despații așa, de 
„mult, că credeai cau să-și roadă buzele. De prisos
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să mai spun că Napoleon a stat pe malul Niemenu- 
lui pănă ce a văzut pe bunul seu frate și amic, de-. 
barcând pe celalt țerm. 

B3 
Conferinţele de la San-Petersburg. 

Până aci, iubiți frați români, ați asistat numar 
la convorbirea dintre ambii suverani. Vă rog acuma 
ca că asistați și la conferințele urmate în această pri- 
vinţă la San-Petersburg, între Alexandru şi ambasa- 
dorele lui Napoleon, precum și între ministrii ambi- 
lor împăraji : Caulaincouri, din paxtea Franciei și 
Romanzofi, din partea lui Alexandra. In traducerea 
ȘI rezumatul ce'l fac după "Thiers, precum Și în in0- 
centele mele reflexiuni, las la o parte tot ce este 
străin de cestiunea și viitorul ce nil așterneau pu-. 
ternieii împărați, şi mă mărginesc numai la aceea ce ni priveşte pe noi Românii. 

Ascultaţi, deci, cu aceiași atențiune faptele pe-- trecute, și admiraţi pe Thiers în clara sa, espunere: 
In 1808, Napoleon, supărat peste măsură contra 

Tureilor, se decisă, în fine, să scrie împăratului A-. lexandru o scrisoare prin care îi anunță intențiunea 
de a începe cestiunea. Imperiului de Ovient, de ao. trata sub toate fețele sale, de a o resolva în mod de-. finitif; scrisoare în care îi mai esprima, și dorinţa de. a admite la împărțală și pe Austria, punînd ca con-. dițiune esenţială pentru efectuarea acestei împărțele, o gigantică espediţiune în India, ă travers le conti-



21 

nent d'Asie, esecutată de o armată franceză, austriacă 
şi russă. Ambasadorul de Caulaineourt fu însărcinaţ 
de Napoleon ca să încredințeze în mâna lui Alexan- 

y dru scrisoarea această, plină de atâtea minunăţii. 
Țarul ceti această scrisoare cu o emoţiune pe 

care nu-o mai putea stăpăni: 

«A! marele om! — se esclama el la fie-care pas cel 
făcea prin odae. — A / marele om ! Iată-l verenit la ideile de 
da Tilsit! ..... Spune, te rog—repeta dese ori lui de Caulain- 
„court—spuneă că? sunt devotat cît voă trăi, că imperiul mei, 
armatele mele, totul este la disposițiunea sa ! Cînd îi cer.ca să 
coarde cera care să satisfacă orgoliul naţiunei russe.—și crede 
că nu din ambițiune vorbesc—această cerere o fac spre ai da 
întreagă această națiune şi tot atât de mult devotată marilor 
sale proecte pe cît de devotat sînt și că însumi. Suveranul 
d-tale—adăogea el—voește să întereseze pe Austria la disinem- 
brarea imperiului Ture : el are dreptate. Aceasta'i o înfeleaptă 
cugeiare, la care dai adheziunea cea mă deplină. EL voeşte o 
espedițiune în India, şi la această consimt din toată inima. 
L-am arătat deja dificultățile unei aseminea espedițiuni, în lun- 
gile noastre contorbiri de la Tilsit. EL este deprins de a consi- 
deva obstacolile ca o nimică ; cu toate aceste climatul, distan- 
zele presint în această espedițiune dificultăți care covărșesc tot 
ce'și poate închipui. Dar să fie liniştit, pregătirile din partea 
mea vor ji proporționate dificultățitor. Acuma trebue să ne în- 
felegem asupra distribuireă ţerilor pe care avem să le răpim 
de la barbaria turcă. Trătează în fond acest subiect cu d. de 
Romanzofj. Cu toate aceste, nu trebue să ne “ascundem, toate 

„aceste cestiuni nu tor putea să fi tratate în nod util și defi- 
nitiv de cît în patru ochă între mâne și Napoleon. Trebue să 

*ncepem prin a esamina subiectul sub toate punctele de vedere. 

De 'ndată ce îdeile'noastre vor fi dobândit un început de ma- 

„Zuritate, voii părăsi San-Petersburgul, şi voi merge să întâl-
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nesc pe împăratul d-tale la un loc cît de îndepărtat va voi. 
“Inima mar trage să merg pănă la Paris, dar mam se o pot 
Jace ; şi apoi, un rendez-vous de afaceri nouă ne trebue, şi nu 
un vendez-vous de strălucire şi de plăcere. Am Putea să ale- 
gem Weimar, unde am fi în sînul propriei mele Familii. 'To- 
tuși şi acolea am putea fi importunați prin miă de mică lu- 
ceruri. La Erfurt am putea fi mai isolaţă și maă liberi. Pro- 
pune acest oraș Suveranului d-tale, și, odată vespunsul seu 
soşii, zoiă pleca la moment și ca un adevărat curier voit 
călători», . 

Ținând acest limbagiu lui Caulaincourt, Suvera- 
nul rus, cuprins de o nespusă bucurie, mai adăuge a 
recunoaște că desacordul nomentan survenit între el 
şi Napoleon, nu se datora de cât stângăciei ambasa- 
dorului TZolstoy pe care declară că'l va schimba, în- 
locuindu'l c'un altul care să fie pe placul lui Napoleon. 

De la Alexandru, Caulaincourt aleargă la bătrînul 
ministru Romanzoff pe cae!l găsește tot așa de viii, 
tot așa de june în espresiunea bucuriei sale, ca și pe 
Junele împărat. 

— Jată-ne în fine reveniți la măreţele idei de la 
Tilsit — zice plin de bucurie diplomatul muscal — 
nişte asemenea idei le'nţelegem, și voios putem întra în 
discutarea lor, căci ele sunt demne de marele om care 
onorează seculul și umanitatea. 

A răpi teritoriul și viața națională a unui popor, 
după drept-oredinciosui pravoslavnic creștin Roman- 
zoft este un fapt care onorează nu numai pe omul 
care comite o asemenea spoliare, dar Şi 
care trăește, cum 

seculul în 
și umanitatea. Pozitiv că la diplo- mații Statelor celor mari, domeniul moral are cu to-



23 

tul un alt senz decum î'] are la mbraliști și la cri- 
minaliști. | 

Dar se urmăm mai departe cu espunerea, faptelor: 
După complimentele și banalităţile politicite între 

diplomaţi, amândoi miniştri se așezară la masa cu 
postav verde, faţă în față unul de altul. Impărţala, 
Turciei trebuea să fie subiectul lor. Dar — observă 
într'un mod judicios și admirabil de bine 'Thiers — 
«atuncea, începură în sufletul ministrilor încurcătura, 
confusiunea și chiar să aibă rușine unul de altul. 
A pune cu îndrăsneală mâna pe vastele ţeri care 
sunt așa de necesare echilibrului lumei și care apar- 
țin nu numai stupizilor posesori cari le fac să tră- 
ească în barbarie și sterilitate, dar care mai mult 

„aparţin Europei, atât de viu interesată la indepen- 
dența lor; a pune mâna pe aceste ţeri chiar în gând 
numai, era un fapt atât de grav, încât arunca într'o 
estremă confusiune nu numai pe avidul ministru rus 
care le devora cu poftele sale, dar şi pe ministrul 
francez care din necesitate le ceda monstrului am- 
bițiunei moscovite. Și cu toate că și unul și altul 
aveau asupra lor toate instrucţiunile de la guvernile 
lor respective, și ştieau ce să gândească şi ce să zică 
asupra subiectului care'i adunase, totuşi nici unul nu 
voea se'nceapă şi să rostească primul cuvânt. Cel 
mai flămând înse a trebuit se vorbească cel mai di'm- 
tăi, și el a vorbit nu numai în această întrevedere 
dar și în acele ce-au mai urmat în toată libertatea, 
şi cu o audacie și ambiţiune ne mai pomenită“. 

Săi ascultăm, frați români, căci documentul 

scris cu mâna lui Romanzoft, deşi ne iscălit a, fost 

recunoscut de autentic, și nu se mai poate contesta. 
Nota aceasta a lui Romanzoif a fost publicată de 
Thiers în istoria Consulatului şi al imperiului, şi
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lectorele o va găsi reprodusă în întregimea ei la fi- 

nele studiului nostru. | | 

Dau, în substanţa lor, cele vorbite la masa cu 

postav verde de cătră ministrul muscal-Romanzoff și 

de cătră ministrul francez Caulaincourt. 

C 

Conferinţele dintre Romanzofi 

și Caulaincourt.. 

Ministrul muscal : „Nu e mult timp de când am 
împărțit Polonia. Pentru ce: am făcut această împăr- 
ţală, dacă nu spre a salva echilibrul? Astăzi ambii 
noștri suverani își propun de a slăbi imperiul Ot- 
toman prin dismembrarea provinciilor sale. In ce 
scop stăpânii nostri o fac, dacă nu spre a ajunge la 
pacea generală și spre a întări liniștea Europei. Șin 
adevăr, nu sunt 'Turcii strică-casa din Occident (le 
trouble-mânage de POccident); nu sunt dânşii bar- 
barii aciea cari au aprins resbelul care de cinci-spre- 
zece ani face să curgă sângele Europei ? 

Ministrul francez : „In cel mai perfect acord mă 
găsesc cu d-ta în această privință. Împăratul Fran- 
cezilor şi rege al Italiei, stăpânul meu, a fost con- 
ceput mai întăi acest gigantic proect, și toată lumea, 
este convinsă că ţine din tot sufletul seu la pacea, 
lumei. “ 

„Mamstrul muscal : „Dar cine se mai poate îndoi 
de una ca aceasta ? Suveranul meu cu drag îşi aduce 
aminte de cele convenite la Tilsit. Acolo, marele om 
al Franciei ne-a fost făcut propunerea de a împărţi 
imperiul Ottoman, de a scapa Europa de barbarii 
Turci, șe a consolida ast-feliu pacea lumei. Dărămă- 
turile acestui imperiu se vor distribui în modul ur=
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mătoriu : Russia va avea Valachia și Moldova, şi 

spre a complecta feuntaria noastră de la Dunărea, 

ne-ar mai trebui încă Besarabia, care nui decât un 

petec, o şuviță îngustă, (lisire) la marginea mărci. 

Adauge cătră aceasta Bulgaria. Atuncea, imperatul va 

fi gata se participe la expediţiunea din India“. 

Ministrul francez : „Minunat! Dar te rog nu 

perde din vedere că suveranul meu este de părere 

să intervină în această expediţiune un corp de trupe 

austriace. Şi deci, trebue să dăm ceva și Austriei“. 

Ministrul, muscal : „Dar se mai încape vorbă 

întwaceasta ? În dau cu amândouă mânile. Dar fiind- 

că dorești ca corpul auxiliar să fie puţin numeros, 

este Just ca să proporţionăm recompensa după con- 

cursul cel avem de la aliatul nostru. Mi se parecă 

Austria ar găsi o compensaţiune suficientă dacă i-am 

adjudeca Croaţia turcă și Bosnia, bine înţeles dacă, 

„Napoleon n'ar voi să păstreze o parte și pentru dîn- 

sul.— Gândesc —continuă a zice diplomatul muscal— 

că ești satisfăcut, căci tot ceţi spun este bazat pe 

angajamentele de la Tilsit“. 

Ministrul francez: „Nu -fac nici o dificultate. 

Dar observă bine că de la Tilsit, proectele stăpânului 

meu au devenit şi mai grandioase : dînsul ar fi dis- 

pus ca să eie parte la o mai vastă dismembrare a 

imperiului Ottoman“. 

Ministrul muscal : „Dax cine sempotriveşte la 

uceasta ? Prin o mai întinsă dismembrare pacea Eu- 

ropei va fi și mai mult întărită. Şi apoi, este de a- 

juns ca împăratul Francezilor se dorească una ca 

aceasta pentu ea stâpânul meu la moment să se gră- 

bească spre ai da și această probă de amicie și de 

„ deferinţă“. 

Urmează o scurtă tăcere pănă ce carta Turciei 

se așază pe masa cu postav verde.
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„Stăpânul meu — urmează a zice Romanzoft — voeșie ca lotul seu se fie moderat în întindere sau în extensiune, în timp ce dorința sa este ca partea aliatu- lui seu se fie într'o proporțiune cu totul mai mare. Iată char propriile cuvinte ale Jenerosului meu suveran : Aș vedea nu numai fără gelozie, dar chiar cu plăcere, că împăratul Napoleon să dobândească şi să încorporeze la Statele sale, pe lângă cele ce s'a zis maă sus, toate insulele Archipeluluă, Ciprul, Rodul și chiar ceea ce va răminea din Scările Levantului (es Echelles du Levant), mai mult, Siria şi Egiptul. 
„Cu aceeași generositate se arată şi cătră Austria, căria îă dă Serbia, Macedonia, cu excepțiunea părfei din Mac.donia pe care Francia ar putea se o dorească spre ași fortifica fruntaria Albaniei... bine înțeles tot sub rezerva aprobărei lui Napoleon. 
„Pentru toate aceste daruri la care voios consimt, ——urmează a zice diplomatul rus — cep și eu pentru stăpânul meu un ce de nimica : Oraşul Constanti- nopol cu o rază de câteva leghe în Asia, şi în Europa o parte din Rumelia“. 
La propunerea, aceasta, atât de moderată și zisă cu 0 voce așa de galişă, diplomatul francez sare drept în picioare : „Cel! Constantinopolul ! Day Constantino- polul este imperiul lumei J* 

— «Pi, te rog, cu sânge vece— replică diplomatul muscal la întrerumperea bruscă făcută, de diplomatul francez-—fij, te 709, calm. Nu veză că Pam făcut partea leului: WVam dat maă toată Turcia. Voiţi mai mult? Voiţi Smyrna 2 Voiţi un alt Dunei din coasta Natolie:? Veţi mai avea încă India pe care o vom cuceri împre- ună ; stăpânul meu împins de simțimântul seu de ex- tremă amiciţie ' pentru împăratul Francezilor, vo lasă: întreagă, el nu voeşte absolut nimic din ea, și decă, veță face din achiziţiunile teritoriale ale Indie), tot ce veți voi. Imi place se cred Că propunerile aceste fiind foarte 

>
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juste, nu remâne decât ca ambăă suverană să se'ntâl- 
nească la Erfurt. 

Lectorele își aduce aminte de convorbirea ce 
Napoleon a avut cu Alexandru la Tilsit, când cel 
di'ntăi zise celui de-al doilea: „că Constantinopolul 

mici odată nu'l va ceda Russieă, căci el este imperiul 

lumei“. Esclamarea, aceasta a marelui Napoleon stră- 

bătuse prea adânc în urechile diplomatului francez, 
pentru ca, el se fi cutezat a face cea mai mică con- 
cesiune în acest punct. 

Iată, în formă de dialog diplomatie, reproduse 
conferințele dintre miniștrii Franciei și a Rusiei, 

conferințe pe care le las la mintea fie-cărui român 
ca să le judece (1). 

Două planuri de împărțala 'Tureiei, unul parţial 

şi altul mai complect au fost discutate în conferinţile 

tinute de acești doi diplomaţi. Și după unul, și după 

celalalt plan, provinciile dunărene erau dăruite 

de Napoleon fratelui seu împăratului Alexandru 

al Russiei. Amândoi împărații fiind creștini, unul 

de răsărit și altul de apus, n'aveau nici o mustrare 
de cuget și nică se gândeau că fac o faptă rea, că 

dispun de un ce care nu este a lor, că dispun de 

nişte popoare și de pământul acestor popoare, adecă, 

despre niște lucruri asupra cărora n'aveau absolut 

nică un drept. Dar despoții se deprinsese acuma cu 

“melegiuirile, şi cu conştiinţa împăcată, credeau 

că cu-o leturghie şi cun tedeum, D-zeu se îmblin- 

(1  Pocumentul original pe care lam dat in formă de dialog, lectorele it 
va ceti la finele acestui studiu.
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zește și le iartă crimele ce le sâvârşesc. Cât pentru 
popoarele din nou robite care nu făceau decât schim- 
bare de stăpân, leacul neascultărei şi a nesupunerei, 
lectorele îl gâceşte : Siberia sau spânzurătoarea. 

Dar să'mi stăpânese condeiul faţă de aceste 
«două capete încoronate, și de la conferințele dintre 
ambii diplomaţi rus și francez, să trec acuma la cea 
de a doua întâlnire a împăraţilor care a avut loc la, 
Erfurt, întrevedere care a consfințit în ce ne privește, 
cele întocmite și aranjate la Tilsit. 

+ 

La < D . 

Intrevederea împăraţilor Napoleon Și 3 

Alexandru la Erfurt. 

De când împăratul Napoleon îi scrisese despre 
împărțala imperiului Ottoman, Alexandru nu se maj 
gândea de cât la Constantinopol și la proviineiile 
Dunărene. Constantinopolul înse mai cu samă îl a- 
vea la inimă, și ţinea la el mai mult de cât la cele 
mai frumoase provincii a le imperiului ; căci, Con- 
stantinopolul era nu numai gloria și strălucirea, dar 
era și un ce foarte util. Napoleon, însă, nici voea să 
auză de Constantinopol ca să'l dee Rușilor. Alexan- 
dru se măgulea, cu credința că'l va putea îndupleca, 
pe Napoleon ca să cedeze. El repeta ne'ncetat am- 
basadorului francez d-lui de Caulaincouri că nu do- 
rește nici un palmac de pământ în sudul Balcanilor, 
nici o parte din Rumelia, nimie decât suburbia  Con- 

“Stantinopolului, (la banlieue de Constantinople), lăsând
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Andrianopolul cui va voi; şi această limbă de pă- 

mânt, oare-cum destinată a adăposti pe portarul strîm- 

torilor, el o poreclise în jargonul familiar pe carel 

adoptase în convorbirile cu ambasadorele Franciei, 

limba mâţei (a langue de chat). 

«EX bine—zicea, el adese ori d-lui de Caulain- 
court—ai nuvelle de la stăpânul d-tale? a vorbit ceva 

despre limba mâţei ? Este el dispus a înțelege, a admite 

trebuințele' imperiului meă; după cum înțeleg şi admit 

trebuințele imperiului sei». 
La toate cestiunele aceste, ambasadorele francez, 

fiind foarte discret, Alexandru declară că o nouă în- 

trevidere cu Napoleon n'ar strica, câci nunaj aşa po- 

litica de la Tilsit se va putea realiza. 
Napoleon pus în curentul tuturor convorbirilor 

ce Caulaincourt le avea cu Țarul şi înștiințat că A- 

lexandru arde de dorinţa de a/l vedea şi a se 'nţele- 

ge cu dînsul spre a stăpâni Europa, primește între- 

viderea,. 
EL a crezut—zice 'Thiers despre Napoleon—ec'a. 

sosit timpul de a realiza, nu toate dorinţele lui Ale- 

xandru, lucru ce-ar fi: fost imposibil fără de a com- 

promite liniștea Europei, dar o parte macar din a- 

ceste dorințe; că trebue deci săl vază, săl seducă 

din nou, săi acoarde ceva de considerabil, cum spre 

esemplu provinciile Danubiene, căci Valahia și Mol- 

dova date în realitate şi imediat, erau ţeri care satis- 

făceau cea mai vastă ambiţiune. O întrevidere publi- 

că în fața Europei, mai credea Napoleon, ar fi un 

mare spectacol care ar isbi imaginațiunea oamenilor
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“și ar constitui o mărturie vie despre o alianță de na- 
tură a impune tuturor. inimicilor Europei. 

Napoleon primește ȘI epoca, fixată de Alexandru 
și orașul Erfurt ca loc unde au să se întălnească a- 
mândoi Suveranii. In consecință, el dă toate ordinele 
pentru ea această solemnă întrevedere să se facă în 
modul cel mai strălucit, și în lucsul cel mai prodi- 
gios, pentru ca așa F vanța să impună prin civiliza- 
vea, sa, precum impune prin armele sale. Pe lângă su- 
perbile batalioane de grenadirii Gardei-Imperiale și 
a regimentului de Husari, pe lângă inobilierul Coroa- 
ne, etc. el mat dădu ordin ca să se expedieze la 
Erfurt pe primii actori francezi și pe primul dintre 
toţi, pe 'Talma, spre a reprezenta în Erfurt piesele: 
Cinna, Andromaque, Mahomet, Oedipe. 

| Intreviderea trebuia să aibă loc în 21 Septem- 
vrie la Erfurt, cinci sati șese leghe departare de 
Waimar. Alexandru avea pe lângă dânsul pe marile 
duce Constantin, pe bătrânul Romanzoffşi pe Tolstoy 
primul ofițer al palatului seă, și după cum a fost 
promis d-lui de Caulaincourt, el a călătorit într'o ca- leşă simplă mai iute decât curierii cei mai grăbiţi. 
Pretutindenea unde se giiseati. trupe franceze primi- 
ea cea mai strălucită i se făcea în strigătele: să tră- 
cască Alezandru ! să trăească Napoleon ! 

In ziua de 25 Septemvrie, Alexandru sosi la 
Waimar, dorind a petrece în această Curte de familie pănă la 27, zi desemnată pentru întrunirea la Erfurt, 

Napoleon a fost părăsit şi el Parisul, precedat, 
încunjurat de tot ce avea mai mare în armată şi în
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Curtea sa. Erfurtul din monotonia în care era de- 
prins să trăească, devenise locul cel mai animat, cel 
mai strălucit, cel mai populat de soldaţi, de ofițeri 
de echipaje, de servitori în livrele. Regi, principi, 
mari seniori din vechiul și noul regim : toţi au ţinut 
la onoarea să se presinte și să senchine la Erfurt, 
„genialului împărat al Franciei. 

In ziua de 21 Septembrie, 10 ore de dimineaţă, 
Napoleon sosind în Erfurt, pe dată își încălecă calul 
spre a .eși înaintea împăratului Alexandru, care ple- 
case din Vaimar în trăsură descoperită. Zărind tră- 
sura, ca să'și arete bucuria, el dă pinteni calului și'n 
galop soseşte înaintea 'Țarului. In culmea veseliei, 
ambii Monarhi de la Nord și de la Occident, se îm- 
brățoșară în modul cel mai cordial, că credeai c'au 
să se zugrume de atâta dragoste. Sosiţi în Erfurt, 
întrun alaiu imperial ne mai pomenit pănă atuncea, 
Alexandru este condus de Napoleon în palatul anu- 
me destinat pentru dânsul. Prânzuri de gală în toate 
zilele se dădeau la Napoleon, căci despotul francez 
oferise ospitalitatea, sa despotului de la Nord. Orașul 
iluminat de credeai că era în flacără ; chiar în sara 
zilei de sosire, ambii suverani cu mulţimea de prin- 
cipi-domnitori şi de înalte personaje titrate, civile 
și militare, au asistat la representaţiunea piesei Cinna 
jucate de către actorii tragică cei mai celebri pe cari 
Franţa i-a posedat vre-odată. 

Era convenit de mai nainte, că în mijlocul a- 

cestor serbări și alaiuri imperiale, Suveranii, dimineaţa, 
sara, în apartamentele or, sau la preumblare,. să se
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întreţină în libertate despre gravele interese ce i-au 
fost întrunit. | 

Napoleon convins că dacă nu dă Constantinopo- 

lul, Alexandru și cu bătrânul seu ministru Roman- 

zofi n'au să se mulțumească cu frazele frumoase și 

pompoase ale lui Napoleon și ale ministrului seu 
Talleyrand, sau Champagny, că prin urmare tre- 
buia Cezarul muscal să fie plătit pe şin, sacrificân- 
du-i-se hinc et nunc o parte din teritoriul Turcesc 
pe care Rusia 5 ambiționa cu passiune. 

Din primele momente ale întreviderei lor, âmbii 
suverani n'au mai mers pe căi piezișe ci au umblat 
de-a dreptul pe drumul cel mare, vorbind, fără de 

nică o genă, și fără nici o mustrare de cuget, atât 
despre spoliarea ce o proiectase, cât și despre nece- 
sitatea de a uni âmbele Imperii. 

— « Trebuie, iubite frate,—zice Alexandru lui Na- 
poleon—în schimbul imenselor tale achiziţiună şi modifi- 
cațiuni operate în Occident, să dobândesc și eu achizițiună 
în Orient, căci numai așa pot se'mi atrag simpatiile 
poporului meu, și se dezarmez pe aristocrații ruși ce 
sunt dușmanii alianţei mele cu Trancia». 

Napoleon, după ce discută. diversele planuri de 
împărțeală a imperiului Ottoman și dă se înţeleagă 
lui Alexandru că nici trebue să se mai gândească la 
Constantinopole, pentru cuvântul că Suropa întreagă 
sar împotrivi la realizarea unei aseminea idei chi- 
merice, îi zice : „Zubite și scumpe frate, trebue să fim 
practică, cu fără să turburăm pacea lume. să facem pe 
democraţia Europeană se recunoască ca înseși cesiunea
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către Rusia a Finlandei, a Valachiei şi a Moldovei. 

Cum ? o aseminea achizițiune se nu fie ea destul de 

strălucită ca să te înalțe în ochii poporuluă rusesc și 

să te compare cu Petru și Caterina ?» 

Nu întw”o convorbire, dar în mai multe altele, 

âmbii Impărați s'au fost întreţinut în privința gi- 

ganticului project de împărţiala Turciei, și la urma, 

urmei, Alexandru şi cu bătrânul seu ministru Ro- 

manzofi, aderează la noile planuri ale lui Napoleon, 

cu condiţiunea sine gua non ca Russiu, pe dată, și fără 

cea nai mică întârziere, se pună mâna pe donațiunea 

Valahiei și a Moldovei. Auzise, se vede, şi Țarul tuturor 

Russiilor şi bătrânul seu ministru de celebra maximă . 

franceză „donner et retenir ne vaut“; căci, în ruptul 

capului nu mai vroeau de o promisiune vană, ce i- 

neau cu tot din-adinsul se plece din Erfurt cu o 

realitate pe care se o trimbiţe public, când se vor 

întoarce la San-Petersburg. 

Monstrul moscovit, dupe cum 71 numește “Thiers, 

dorea să nu se întoarcă cu mâna goală de la Erturt. 

In arhiva Secretariatului de Stat francez se găsesc 

scrisorile ministrului Champagny către Napoleon în 

care se dă pe faţă impaciența ministrului rus. Lec- 

torele va putea se cetească aceste scrisori la finele 

studiului nostru, căci ele descriu această impacienţă 

în toată a sa hidoasă realitate. 

«A da pe dată, hinc et nunc, Valahia și Moldova» 

era şi cugetarea lui Napoleon, însă modul cum să 

dee în cunoştinţa publică o asemenea spoliare, spre 

a nu se vătăma, pacea generală, era lucru foarte cu 

3



anevoe și o afacere de redacțiune pe care ambii su- 
verani cred cu cale se o lase pe sama miniştrilor lor. 

Alexandru de cînd a fost dobindit acest „dart, 
nu'și mai putea ascunde bucuria ; pretutindene unde 
se arăta, la preumblare, la, masă, la spectacol, ami- 
cal şi entusiasmat la culme era pentru ilustrul seu 
aliat. Cind vorbea, despre Napoleon, el vorbea cun 
simțimânt de admirare, care făcea pe toată lumea 
să stee încremenită,. 

' 
Erfurtul devenise locul de întîlnire a suveranilor 

cel mai extra-ordinar, din câte istoria le povestește, Pe lîngă împărații Franciei și a Russiei, marele duce Constantin, principele Guillaume de Prusia, regele de Saxa, au mai fost venit în Erfurt, regele Bava- riei și a Wurtembergului, regele și regina Westfaliei, principele primat cancelarul confederaţiunei, marele duce și marea ducesă de Bad, ducii de Hessa, Darm- stadt, de Weimar, de Saxa-Gotha, D'Oldenburg, de Mecklemburg-Strelitz şi Mecklemburg-Schwerin Și o mulțime de alţi, ce ar fi forte lung ca, să-i enume- râm, cu șambelanii și miniștrii lor (1). Ei prînzau în fie-care zi la împăratul, aşezaţi fie-care după rangul ce-l aveau ; sara mergeau la spectacol într'o sală, de teatru anume reparată și decorată, pentru această so- lemnitate. După teatru, lumea, această înaltă, petrecea la împăratul Russiei. Napoleon simțind că Alexandru 

  

(Î) După istoricul italian Canzu, Erfurtul devenise o Curte umplută cu suverani vasali. Patru regi, două-zeci și şepte de principi, doi mari 
duci, şepte duci cu familiile lor și un număr infinit de comţi, baroni, 
de mareșali: toți aceștia formau o brilantă aureolă în jurul monarchu- lui francez.



nu prea aude bine, a fost dispus să se facă o estradă 

la, locul pe care orchestra ?'l ocupă în teatrele mo- 

derne, și acolo ambii împărați şedeau la spectacol pe 

două fotoliuri care-i puneau foarte în evidență. La, 

dreapta, la stânga, erau scaune pentru regi. La spete, 

din dărăptul suveranilor, adecă în parter, se găseau 

principii, miniștrii, generalii, ceea ce-au făcut pe lu- 

me să zică atât de dese ori că la Erfurt era un 

parter de regi. La ultima reprezentaţiune cînd se juca 

« idip» un fapt singular puse pe auditoriu și în mi- 

zare şi într'o mare bucurie sufletească. La versul din 

Bdip : 

„ L'amiti€ d'un grand homme est um bienfait des Dieuz, 

(Amicia .unui mare om este o bine-facere zeiască), 

Alexandru, în semn de cea, mai dulce şi mai amabilă 

lingușire, strînsă cu putere mâna lui Napoleon, așa ca 

toți spectatorii să-l vadă. 

Avea dreptate despotul de la nord să strîngă 

mîna lui Napoleon, căci un dar ca Valachia şi Mol- 

dova nu se găseşte în toate zilele, nici pe toate dru- 

murile. | | 

De zece zile monarchii se găseau la Eufurt şi 

înţelegerea intervenită între dînșii trebuea să fie re- 

lactată, lucru ce nu prea era uşor, din cauză că pe 

de o parte, Alexandru nu mai putea de dorul să 

pună pe dată ghiara pe Valachia și Moldova, iar pe 

de alta, şi Napoleon avea interes ca darul acesta se 

nu. fie încă cunoscut și transcris în registrele inter- 

naţionale ale Porţei și ale celorlalte State. Pentru 

ca bunul traii, cheful și bucuria în care petreceau



36 

la Exfurt, să nu fie turburate prin niște discuţiuni de 
amănunte, ambii suverani conveniră să, lase miniștri- 
lor lor de Romanzoff şi de Champagny grija de a 
redacta convenţiunea care avea să conţină noile lor 
resoluţiuni. Spre a lassa toată liniștea şi libertatea de 
gândire diplomaților, iniţiaţi în înțelegerile dintre 
dânsii, ambii suverani plecară în ziua de 6 Octomb. 
spre a petrece două zile la Curtea de Weimar, unde 
sărbători strălucite îi așteptau de mai multe zile, 
Miniștrii de Romanzofy și de Champagny remaseră, așa 
dar, ochi la ochi, şi față în față, spre a procede la 
opera importantă ce li sa fost încredinţat. 

Scrisorile lui de Champagny cătră Imperatul Na- 
poleon, lectorele le va găsi la finele acesţui studiu 
spre a le ceti în tâtă întregimea, lor. Şi deci, după 
documentele cele mai autentice, "Thiers, povestesce 

» intrevederile dintre Romanzofi si de Champagny. 
Redacţiunea tractatului dintre âmbii împărați 

nu prezenta nici o dificultate, căci, după cum am 
spus, înțelegerea era deja stabilită între: dînșii. Asu- 
pra unui punet important numai acordul părea difi- 
cil. Napoleon, concedând positiv si imediat Rusiei 
Moldova și Valahia, vroia ca Rusia să amâe câteva 
septămâni, și să nu facă nici o comunicare Porţei. 
Se temea Napoleon, ca Poarta Otomană aflând soarta, 
ce i se pregătește, să 'nu se arunce în braţele Engli- 
terei, care unindu-se cu Spania, Austria, Turcia, o 
nouă luptă să nu se încingă. Amînarea, comunicați- 
unelor, avea deci, de scop, ca pe cale diplomatică, 
să negocieze în această, privință cu Anglia. Clausa
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această adițională, de amânare pentru câte-va septă- 

mâni, 7 scotea, înse, din sărite pe Romanzoff, care 

nici vroea să audă despre vre-o amânare 

„De 15 lună—striga Romanzoff lui Ohdmpagn p— 

Francia ne tot poartă cu vorba. Dacă ea nar fi stă- 

ruit de noi, de mult ne-am fi înaintat spre Balcară, 

și silit pe Turcia să ne cedeze provinciile, pe care nică 

este mai mult capabilă de a le reţinea, sau de a le 

guverna. Cu toată oposițiunea ce ni se face în St. Pe- 

tersburg, cu toate sinistrele pronostice, cu mari sacrifi- 

cii de demnitate, noi iată-ne c'am venit la Erfurt, nu- 

mai spre a face să înceteze acest statu quo desolani“. 

In zadar de Champagny, ruga pe bătrânul Ro- 

manzoft să se liniştească; căci nu-i vorba de cât deo 

întârziere de câte-va septămâni, spaţiul de timp ne- 

cesariu, pentru ca curierii să se ducă și să se în- 

toarcă de la Londra, cu răspunsul că Anglia aderă 

sau nu la o negociare. 
In zădar îşi batea gura de Chamvagny, de Ro- 

manzofi, cu ochii în lacrimi, striga ministrului francez: 

„Pentru Dumnezeu! încetați de a ne duce dintr'o amâ- 

nare în alta, căcă noi, nu vă împunem mică 0 amânare, 

năcă. pentru interesul care'l aveti la Madrid, nici pentru 

acel de la Roma. Pentru ce să ne siliți să pacientăm 

pănă'n momentul în care negociarea cu Anglia nu va 

prezenta nică o speranţă de reușită ? Nu ştii, iubite co- 

leg, c'au fost negociaţiună cari au durat ană ? Ar tre- 

Vui, deci, după dorința d-tale, să rămânem avă întregi 

în stare de armistițiu cu Turcii ?» 

Bătrânul muscal, avea, se vede, un presimţimânt



38 

că de se va mai face încă o amânare, prada după 
care umbla, cu atâta ardoare şi nerăbdare, n'are să-i 
mai cadă în palmă. De Champagny, văzend că cole= 
gul seu, își face din achizițiunea Moldovei şi Vala- | 
hiei gloria bătrînețelor sale, și că, eu nici un chip 
nu poate dobândi amânarea dorită, crezu cu cale să 
aștepte întoarcerea âmbilor monarhi, şi să lese pe 
Împăratul Francezilor să esercite ascendentul seu per- 
sonal, asupra Impăratului Rusiei, spre a obținea de 
la dânsul, admisiunea în tratat a unei precauţiuni, 
considerată ca indispensabilă. 

Intorși la Erfurt, amândoi suveranii reîncepură 
convorbirile lor, și Napoleon isbuti, în fine, se calmeze 
puțin impacienţa lui Alexandru. 

« Vezi—zice Napoleon lui de Champagny — de 
câștigă şi tu ceva pe lângă Romaneoff*. Vroia monar- 
hul francez să mulţumească pe junele seu aliat, căci 
politica sa actuală o răzema pe alianța cu Rusia, 
alianță pe care voea se o pună în. văzul tuturora 
că există pentru pace ca și pentru resbel. 

De 15 zile pitreceau şi benchetuiau împreună 
monarhii, şi ultimele dificultăţi de redacţiune tot nu 
erau încă resolvate. Ambii împărați convin, la urma 
urmei, se dee miniștrilor lor respectivi de Romanzoft 
și de Champagny autorizarea de a încheia definitiva 
convențiune. Ast-feliu. în ziua de 12 Octombre, âm- 
bii diplomaţi conveniră asupra convenţiunei 'urmă- 
toare, care trebuia să rămâe acoperită de cel mai 
profund secret. 

Ascultaţi. o, Români, cetiți. o cu luare aminte; căci,
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strălucita Întrunire de la Erfurt, ca şi cea de la Til- 

sit, bancheturile, spectacolile, serbările grandioase 

n'au avut alt scop, de cât să ne dea jertfă Colosului 

de la Nord. Ascultaţi-o, Români, şi voi mai cu samă 

popoare opriinate; căci, voi sunteţi acele, care plătiţi 

și astăzi luxul și grandoarea despoţilor omenirei, şi 

precum o dinioară Voltaire exorta pe principii creștini, 

ca să iee arma'n mână contra barbarilor 'Lurci, tot 

așa și eu, cetățean al unui Stat mic, pănă maiieri o- 

primat și precupețit, vă strig voug, popoare oprimate: 

Sculaţi-vă cu totele în'piciâre! Nu vă mai varsaţi sângele 

vostru pentru asupritorii voștii, ci mai bine daţi mâna 

cu micile State spre a opune o stavilă formidabilă 

ambiţiunilor şi poftelor nelegiuite ale Statelor celor 

mari, care numai pentru o vană ambițiune de ași 

susțiunea rangul lor de mărire şi de impilare, calcă 

în picioare şi principiile de libertate şi acele de 

independenţă a popoarelor !. 

Ascultaţi şi cetiți cu atenţiune, fraţi români, și 

voi popoare oprimate, convenţiunea dintre Napoleon 

şi Alexandru al Rusiei, căci de niște asemenea con- 

venţiuni monstruoase, pe unile din Statele cele mari 

şi astăzi le cred capabile ca să le încheie. 

Traduce această monstruoasă convenţiune, în li- 

tere mari, pentru ca așa de-a-pururea să râmână 

gravată în memoria noastră,
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Convenţiunea de la Erfurt. 

„Împărații Franciei şi a Rusiei reînoese alianța 
lor, întrun mod solemn, și se leagă a face în comun, 
sau pacea sau resbelul. | 

„Ori ce propunere se va face uniea dintre a- 
ceste dou puteri, pe dată va trebui să fie comu- 
nicată celeilalte ; și, să nu se dee de cât un respnns 
comun, după o prealabilă înțelegere ce vor avea în- 
tre ele. 

„Ambii Imparaţi convin de a adresa Engliterei o 
propunere solemnă de pace, propunere imediată, pu- blică şi pe cât se poate de strălucită, spre a face ast-fel din partea Cabinetului Britanic, ca refusul săi fie cel mai dificil. 

„Baza negociațiunilor va, trebui să fie uti possidetis. 
„Franţa nu va trebui să consimtă de cât la o pace care ar asigura Rusiei, Finlanda, Valahia și Moldova. 
„Imediat după iscălivea, convențiunei, Rusia va putea începe pe lângă Poarta, demarşele necesare, spre a obţine, prin pace sau prin resbel, amândouă provinciile de la Dunărea ; dar plenipotenţiarii —și a- ceasta, era îvansacțiunea convenită, asupra punctului principal, —plenipotenţiariă și agenții ambelor puteri, se vor înțelege asupra limbagiului de ținut, spre a nu compromite amicia ce există între Francia şi Poarta. 
„Mai mult, dacă, Pentru achisițiunea provinciilor de la Dunărea, Rusia ar întâlni pe Austria ca înimiăcă armată, sau dacă, pentru ceea ce-ar face din partea ei în Italia și în Șpania, Francia ar fi expusă lao rup- tură cu Austria, Francia și Rusia vor pune la un loc contingeniele lor de forțe. contra acesteă puteri, şi vor face un resbel comun, 
„În fine, dacă resbelul şi nu pacea, sar naște, după conferența din Frfurt, âmbiă împarați convin de a se vevedea în spaţiul de un ant.
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lată redacțiunea convenţiunei din dimineața zilei 

de 12 Octombre. Frasa ambiguă asupra precauţiuni- 

lor de observat spre a nu turbura unirea esistentă 

între Franţa şi Poarta, era un mijloc de a scuti pe 

Rusia de ori ce soroc, şi de a face ca nu în mod 

brusc să se trateze chestiunea la Constantinopole şi 

ast-teliu, din chiar debutul lor, negociaţiunile ce a- 

veau a se întreprinde la Londra se devină imposibile. 

Abia de Romanzoff smulse din mânele ministru- 

lui francez prada aceasta atât de mult dorită, şi el 

şi voea, să'şi asigure posesiunea definitivă obţinând 

iscăliturile, pe dată, fără cea mai mică întârziere. 

“Trebueau, cu toate aceste, transerise două copii de 

pe acest nou tratat secret. Bătrânul diplomat muscal 

n'a avut paciența se aştepte ca să se transcrie aceste 

acte în cancelaria d-lui de Champagny, și spre mai 

multă celeritate se pune de scoate copiile la dânsul 

a casă. 

O dată copiile scoase, frumos serise, în fuga 

mare se dusă după amează-zi la de Champagny ca 

să le iscălească, de unde apoi, nebun de bucurie, 

aleargă la stăpânul seu, spre a le duce peșcheș. 

Din cele ce preced, lectorele vede că întreviderea 

de la Exfurt, şi-a fost ajuns scopul sei; âmbii îm- 

paraţi erau de acord : Alexandru credea, în fine, că 

ține Valachia şi Moldova; Napoleon credea, că-l ţine 

pe junele împarat, destul de legat pentru ca să nu 

mai fie posibilă nici-o coalițiune, destul de adormit 

pentru ca să nu mai aibă nimic de temut din partea 

Austriei pănă la primavara viitoare. EI spera chiar
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că pacea va putea să se facă numai pentru că s'a 
format această strinsă alianță, publice proclamată, 
între cele mai mari două împărăţii din univers. 

Ambii monarhi păreau acum la lumea, toată 
perfect mulțumiți unul de altul, Dânșii convin ca 
negociațiunea cu Englitera să se urmeze cu celeritate, 
și demarșele pe lângă Poarta să nu fie întârziete. 
In realizarea, acestui scop, se decide ca de Romanzoff 
să meargă singur la Paris, cu missiune de a primi 
respunsurile, de a face replicele, tără alt soroc, de 
cât timpul wecesariu de a merge de la Londra la 
Paris. Napoleon se pune de redactează, chiar în Ex- turt cu propria, sa mână, scrisoarea comună cătră 
Regele Engliterei, care trebuia să fie iscălită de am- bi Împărați, precum și notele în sprijinul acestei 
scrisori, așa că nici o întărziere să mai poată avea loc. 

Nu pot termina, povestirea de la Erfurt, fără de a mai spune că ambii monarhi au mai stat în Ex- furt încă două zile, pănă'n ziua, de 14 Octombre, dis- tribuind fie-care dintre ei presenturi, decoraţiuni, portrete, tabachere și diamante. Pe Zolstoy, ambasa- dorele Rusiei la Paris, ca să'] mângâe c'a fost revo- cat din funcţiunele sals, Napoleon, îi dăruește por- țelanuri de S&vre Și tapiseriile de Gobelini, de care s'a fost servit în locuinţa sa de la Erfurt, 
In fine, în ziua de 14 Octombre, dimineaţă, A- lexandru şi Napoleon călără, eșiră din Erfurt, tot în alaiul și ceremonialul cu care au întrat, și se des- părţiră, unul mergând la Petersburg, altul la Paris, după că sau îmbrăţoşat şi sărutat ca, nişte adevăraţi
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frați de cruce, unul cu gândul că va domni, de aci 
înainte, în suveran absolut, în Orient, şi celalalt că 
întreg Occidentul îl are acum supus pe vecinicie la 
picioarele sale. 

Ş Ina. 

Critica istoricilor şi reflexziunile 
scriitorului. 

Iată, frați români, după prima alianță Franco- 
russă, principatele Dunărene, Moldova și Valachia, 
Regatul Romăniei de astăzi, făcut „dar“ împăratului 

tuturor Russiilor, ca gratificare pentru concursul 
ce despotul de la Nord îl dădea despotului de la, 

Apus, în realizarea planurilor sale de a detrona pe 

Buvboni din Spania, şi de a crea o monarchie uni- 

versală. 

Dacă ne-am întreba: Cu ce drept Napoleon dis- 

punea de noi și ne dădea cea pe-o turmă de vite (1) 

Împăratului rus, ce ne-ar respunde oare diplomaţia, 

franceză ? | 

Asupra întâlnirei și alianței monstruoase de la, 

Tilsit și Fafurt mă cred datoriu se reproduc. în pri- 

mul loc, judecata și strigătul de indignare a unui 

istorie francez Armand Lefebvre, de altmintrelea mare 

admirator a lui Napoleon : 

„Nici odată combinaţiunile forței materiale n'au 
biruit cu mai multă audacie principiile de drept şi 
de ecitate. Nici o dată nu sa văzut puteri umane 

(1)  Espresiunele aceste le împrumut de la Za//eyrand, marele diplomat 
francez.
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dispunând cn o autoritate mai arbitrară despre desti- 
nele popoarelor, violând, “un mai îngrozitoriu cinism 
această morală vulgară care te oprește să sacrifici pe 
amicul care ţa fost devotat, și care s'a încrezut în 
Jurămintele tale. Intreg sufletul nostru se revoltă la 
priveliștea acestor doi suverani, cei mai “puternică din 
această lume, ieri dușmani ne'mblânziți, aliaţi astăzi, 
întrăbuinţând ca ciment la unirea lor îngratitudinea 
și nelealitatea, cedându-și mutual, după esemplul tri- 
umvirilor romani, bunusile aliaţilor lor, ale chiar a- 
celor aliaţi, pe care.o dinioară i-au fost smuls. din 
repaos și i-au fost tras cu violenţă după dânșii, și 
pe urma lor. în arena luptelor“(1),' 

Din scenele de la Tilsit și Erfut mai culegem 
și un alt învățământ, zice Laurent, savantul juriscon- 
sult și filosof belgian. Ascultaţi-l, frați români, și voi 
popoare subjugate : | zf 

„O naţiune mare și puternică. se dădu pe mâna, 
“unui om de la care își așteapta salvarea sa. Ilusiu-. 
nea Franciei câștigă pănă şi pe dușmanii sei. Am 
văzut, în adevăr, pe Germani, aruncându-se în bra- 
țele lui Napoleon, salutându-l ca, pe salvatorele lor. 
Când Tilsit și Exfurt arată pe Europa la picioarele 
lui Napoleon, istoricii condamnă şi veștejese ambiţi- 
unea nemăsurată a acestui om. Dar, istoricii ar face 
mai bine se zică popoarelor, la fie-care ocaziune, ca ele'să se salveze prin ele însăși, şi să-și facă ele sin- gure destinata lor. Se zică și să repete că, libertatea, este prima, condițiune de salvare ! Se 'nveţe pe po- poare că libertatea are de apărătoriu dreptul ! Să le predice ne'ncetat de a nu sacrifica, dreptul şi liber- tatea nici pentru deliciile repaosului, nici pentru glo- ria armelor! Să le arăte că liniștea fără de libertate 

    

(1) Histoire des Cabinets de YEurope, tom. III pag. 1rq.
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conduce la moarte şi la putrezire, că cuceririle care 
violează drepturile naţiunelor cucerite compromit încă 
şi mai mult drepturile cuceritorilor ! La Tilsit și Er- 
furt, Francia întuneca, ochii lumei. prin strălucirea 
mărirei sale : câți-va ani trec numai, și ea este în- 

călcată, dismembrată“ 

N'acuz nici pe osporul francez, nici pe poporul 

rus, pentru monstruosul pact de la Tilsit și Erfurt. 

N'acuz pe aceste popoare cu toate că ele, in definitiv, 

au plătit, plătesc și vor plăti greşelile, ambițiunile 

şi nebuniile capilor şi conducătorilor lor. Nu le acuz, 

căcă ele nu sunt vinovate. Din contra, recunose că 

poporul rus cel dintăă, și apoi poporul francez mai 

pe urmă sub Napoleon al 3-le au contribuit mult 

la, xenaşterea noastră cu toate sforțările și obstacolele 

ce Austriacii ni le puneau în cale spre dobândirea 

drepturilor noastre. Cu toții, deci, cată să avem un 

simţiment de recunoştinţă, de simpatie, și pentru po- 

porul rus şi pentru poporul francez. Dar se fie bine 

înţeles, că în momentul când Francia şi cu Rusia ar 

fi în plecare de a ne sacrifica ca naţiune, numai 

spre a/'și face interesele lor de ambițiune sau de mă- 

rire o! atuncea, simțimintele noastre de recunoștință 

şi de simpatie înta”o clipă preface-se-vor în nebunie 

furioasă, iar cuvintele de indignare, ţipetele de dis- 

perare ne mai găsindu-și nici o margine, toți vom 

fi ca un singur om spre a ne apăra legea, şi pămân- 

tul nostru strămoșesc. 

Am zis în chiar primele rânduri a le studiului 

meu că alianța franco-rusă mă face să tremur de frică,
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și cred că pactul monstruos de la Tilsit şi Erfurţ 
justifică în de ajuns. temerile mele. 

Șin adevăr, dacă în epoca când Francia, se gă- 
sea în apogeul mărirei sale, genialul ej şef nu şi-a fost făcut nici un serupul ca să ne arunce pradă Țarului tuturor Russiilor, ce putem spera, astă-zi, după ultimul resbel franco-german, când ea, trăeşte umilită și mutilată prin perderea a două mari pro- vincii, şi ea nu se gândeşte decât să'și redobândească 

Și vechea, ci influență politică, și provinciile perdute? 
Mintea mea, de român, zilnic, se tot întreabă : 
Oare Francia republicană din 1891, şi-ar face ea un serupul de a dispune de Noi, și a ne ceda 

Russiei, în schimbul concursului ce ea lar avea de la Ruşi ca să'şi redobândească Alsaţa și Lorena ? | Drag îmi este poporul francez, ştiu că ideile inari și generoase purced mai totdeauna din sinul seu; știu, după cum 0 zice și istoricul german Jean Miil- ler, că de la, Romani, nici o altă națiune n'au avut influența pe care națiunea franceză a avut'o în lume; ştiu că Francia este aceea care a, respândit ştiinţele şi artele în toate țerile ; știu. că acest popor predestinat a fost ca se dee la pământ putredul şi rosul de vermi edificiu a, regalităței de drept divin și a vechei soci- etăți, inaugurând prin marea sa Revoluţiune o nouă. eră pentru omenire ; ştiu că chiar Germania datorește Franciei civilizaţiunea sa ; le știu toate aceste, și to- tuși, în fața propunerei acestia : e 
„Dacă Russia ajută pe Francia a'și redobândi Alsaţa şi Lorena, fie pe cale de pace, fie pe cale de
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vesbel, Francia la rândul ei, lasă pe Rusia să'și aibă 

mâna liberă în Orient, se lucreze în suveran arbitru... 

In fața acestei propuneri, frica mea cea mare 

este, că: Francia republicană, în egoismul ei, întoc- 

mai ca și Francia imperială, ne sacrifică ca pe-un 

puiu de găină, lăsând sarcina istoricilor și filosofilor 

se facă şi pentru noi, ceea ce-au făcut pentru neno- 

vocita Polonie, adecă: de a critica cu severitate şi de 

a califica de asasinat cedarea unui popor plin de 

viață, inteligent şi viteaz, cu o misiune providenţială 

demplinit la gurile Dunărei. 

Russia, la rândul ei, pe de-o parte spre a pune 

în Orient; o stavilă influenţei mereu crescânde a Ger- 

maniei, ce merge mână în mână cu Austria și Italia; 

şi pe de alta, spre ași avea drumul deschis spre 

Constantinopol, aducându-și aminte că prin sângele 

şi banii sei au contribuit; mult ca să scăpăm de ju- 

gul turcesc ; aducându-și aminte că ne-a înzestrat 

cu Reglementul Organic în care prevăzută a fost 

chiar Unirea Principatelor; aducându-și aminte de 

cuvintele Contelui de Nesserlode din 1814 că 'Țarii 

ruși pe baza principiilor religiuneă creștine au căutat 

să stabilească în lume şi în raporturile internaţionale 

ordinea politică şi cea socială ; aducându-și aminte că 

după resbelul ruso-turc, în calitate de aliat, prin o 

împerceptibilă deviare de la perfecțiunea evangelică, fe- 

vicitul întru adormire, reposatul Țar ne-a luat Be- 

sarabia, os din oasele noastre și trup din trupul no- 

stru ...; aducându'şi aminte că toate aceste fapte nu 

se pot şterge .... în nobilul scop de a repara injusti-
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ţia comisă, și spre a face se'nceteze doliul din inima 
noastră după Besarabia, actualul Țar, în simţimintele 
sale de caritate creştină, ne va invita să ne unim de 
bună voe cu sora noastră Besarabia spre a forma 
ast-feliu un  Regat-unit cu imperiul Rus, unde 
„este locul. de verdeață, locul de odihnă, unde nu este 
durere, nici întristare, nică suspin, ci viață fără de 

sfârşit“ (1), adecă să ne deschiză porţile cele masi ale 
mormântului naţionalităţei române. 

Un aseminea Regat-unit la Imperiul Rus, n'ar fi 
un ce nou în istoria omenirei, In adevăr, Alexandru 
l-iu al Russiei „considerând împărțeala Poloniei ca un 
atentat a căruia consecințe morale n'au încetat să a- 
pese asupra Europei ; considerând că era onest şi Do- 
litic de a repara un asemenea atentat : Alexandru L-iu 
a format din provinciile poloneze lăsate Rusiei, prin 
tratatul de Viena un regat Polon-unit la Imperiul 
Rus. Scrisoarea "Țarului, din 30 April 1815, adre- 
sată Președintelui Senatului din Varşovia merită să 
fie amintită, căci în ea citim următoarele cuvinte : 
„Luând titlul de rege a Poloniei, am voit se satisfac 
dorinţa esprimată de naţiune. Regatul Poloniei va, fi 
unit la Imperiul rus prin titlurile propriei sale 
constituțiuni, pe care doresc se'ntemeiez ferici- 
rea ţerei. Dacă marele inleres a repaosuluă general 
wa permis cu toți Polonezii să fie uniți sub acelaș 
sceptru, m'am silit cel puţin semndulcese, pe cât a fost 
cu putință, rigorile separațiunei lor, şi de a obținea ca 

  

  

(D) Şavintele aceste le auzim la ceremonia de îmormântare a creștinilor e răsărit.
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pretutindinea Polonezii să se p6tă bucura, pe cât posibil 

va fi, de naționalitatea lori. Istoria, din nenorocire, 

înse, ne 'spune că un aseminea regat s'a terminat 

—lueru ce prevăzut a fost încă din ziua proclamă- 

vei sale— prin o revoluţiune care a avut ca ultim 

“rezultat anexarea Poloniei la puternicul imperiu mos- 

covit! | | 

Dar să'ncetez cu reflexiunile și profeţiile aceste, 

şi să m&ntore cu faţa la capitala Imperiului Ottoman, 

dupa care suspină şi Tripla alianță şi Alianţa Franco- 

russă. | 

Constantinopolul ! Constantinopolul ! este imperiul 

lumcă ! a zis Napoleon cel Mare, şi în această privință 

controversă în lumea diplomafică nu esistă de loc. 

A tot puternica Russie suspină de mult după ce- 

tatea sântului Constantin, iar Germania braţ la braţ 

cu Austria se măgulesc cu credinţa că, cu timpul, vor 

isbuti se pună mâna dacă nu pe Constantinopolul 

întreg, dar cel puţin pe suburbia din Constantinopol, 

pe care Alexandru în glumă o numea limba mâfei. 

Dar, spre a străbate în toată siguranța, dacă nu 

pănă în centrul Constantinopolului, cel puţin pănă 

la limba mâțeă, micul Stătuleţ român, cu brava sa ar- 

mată, întocmai ca un paiu stă în ochiul şi al rusu- 

lui, și a germanului, şi al austriacului. Altă dată, și 

nu mai departe de cât pe la'nceputul secolului, des- 

poţii cei mai puternici din Europa prin pacte mon- 

struoase ca cele de la Tilsit și Erfurt umblau se 

pună mâna pe noi; dânșii ne negoţiau şi ne precu- 

peţeau întocmai după cum se negociază și se bate 
4
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palma într'un bâlciu pentru o cireadă de boi, ce 
sunt din partea unora de vândut, iar din partea al- 
tora de cumpărat !.... Şi, precum boii merg, din stă- 
pân în stăpân, fără de rezistență, duși fiind cu bâta 
de dinapoi, tot așa, și curat ca pe o turmă de vite, 
piosul bătrân Romanzoft credea că are să ne ducă de. 
dinapoi ne băuţi şi ne mâncaţi, în pravoslavnica Russie. 
Din fericire înse, în anul mântuirei 1891, cirezile cu boi 
au prins nu numai la limbă, dar ele boncălăind, știu 
încă să și împungă pănă ce țișnește sângele !,. Astăzi, 
în anul de grație 1891, despoţii, să fie bine convinşi, 
că nu pot mai mult dispune de provinciile Dunărene, 
după cum ar dispune de dobitâcele de prin bâlciuri.., 

Cu arma la braţ, aven și noi Românii o mis- siune la Dunărea, avem ȘI noi un vis de aur, avem şi noi o datorie morală de'mplinit : acea de a contopi întrun singur Stat mare și puternic toate elensentele gintei latine, pribegite și trăitoare pe la neamuri străine, Și dar, întrun moment de conflagațiune europeană, Hu vom putea privi cu braţele încrucișate asuprirea și impilarea, ce se face fraţilor noștri de un sânge, de o credință și de 'o limbă cu noi: Desonoarea şi: disprețul nu numai a, copiilor și urmașilor noștri, dar ȘI a omenirei întregi, l'am merita, dacă, astăzi, ca, Stat liber și independent, în alianța defensivă ŞI 0- fensivă ce am face-o cu Statele cele mari, nu ne-am -Povăţui şi de idealul nostru, care este, a ne înde- plini datoria morală de a scoate de sub robia, străi- nului, pe acei ce sunt fraţii noștri drepţi și legitimi, ȘI dintre carii pe unii îi vedem batjocoriţi în toate
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chipurile pănă și de descendenţii selbaticilor Huni. 

Dar să opresc condeiul în loc, căci pănă în momen- 

tul ce scriu aceste linii, lumea nu cunoaște dacă e- 

sistă vun tratat formal de alianța ofensivă și de- 

fensivă între Francia şi Russia. Și deci, neesistând 

tratat, se mă las de reul obiceiu de a'mi obosi min- 

tea, discutând şi raționând în domeniul de pure con- 

jecturi, şi prin aceasta se indispun şi pe Puterile 

cele mari și pe diplomaţii care le reprezintă pe lângă 

majestatea Sa Regele Carol. Dee D-zeu ca temerile 

și reflexiunile mele asupra primei şi celei de a doua 

alianţe franco-russe, viitorul să le desmintă spre glo- 

zia, şi a naţiunei franceze și a națiunei russe. 

Trece acum cu studiul meu la Tripla alianță. 

Mai nainte, înse, voiu deschide o paranteză la adresa, 

d-lui FE. de Cyon, autorele unei cărţi intitulate: Siu- 

dăă politice, Russia contimpurană. 

$ Iv. - 

CRITICA | 

Studiilor politice ale d-lui E. de Cyon 

INTITULATE 

„RUSSIA CONTIMPURANA“ 

Abia apucasem să pun sub tipariu studiile mele 

politice asupra primei și secundei alianţe franco-russe, 

din întâmplare îmi cade în mână o carte infitu- 
Și, 

„Russia contimpurană, studii politice de d-l 
lată : 

E de Cyon.
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Ca român, m'am crezut datoriu se deschid acea- 
stă carte, și se mă conving prin mine însumi despre 
vastele cunoștinți, cun şi despre soliditatea cugetă- 
rilor acestui scriitoriu, 

Iată, după o-repeds cetire, ce părere mi-am for- 
mat despre autore și despre studiile sale politice a- 
supra Russiei Contimpurane : | 

huso-fl nec plus ultra, și admirator la culme 
a ilustrului publicist panslavist Mihail Katkof, me- 
moriei căruia îşi închină toate cugetările sciinţifice, 
politice, filosofice și istorice, acest scriitoriu este aşa 
de puternic convins despre  bunătățile şi beneficiile 
puterei absolute pe care o esercită Țarul tuturor Rus- 
siilor, în cât, în naiva sa convinețiune, profetizază 
că nu se vor împlini o sută de ani și Europa va f 
sau autocrată sau anarhistă |! .. 

[1 reprodue, traducându'l cuvânt din cuvent: 
„___ «Russia, nouă sosită între puterile Europeene, a avut rara 

fericire de a'și conserva intact guvernământul seu seculariu; ea 
a fost preservată de esperienjele revoluționare şi de catastrofele 
ce ele aduc după dânsele. A avut şi ea scurtele sale momente de 
ametală, dar rațiunea n'a intărziet să vină la locul ei şi echilibrul 
să se restabilească. Nu acuma când nebunia -centenară începe 
ase răsipi în Occident, câna toate spiritele clar-văzătoare înțeleg, 
că perseverând în calea urmată, Statele ar ajunge la prăpăstii 
în care civilizațiunea intreagă sar îneca, şi că numai un gu- vern tare, puternic înarmat și profund pătruns de simțimân- tul datoriilor ale, poate numai salva lumea de anarhie ; şi dar, nu întrun asemenea moment autocraţia russă ar putea cuget: la o 'abdicare. Cu totul din contra. Ea are o misiune: înaltă și nobilă de îndeplinit. Ei incumbă sarcina dea proba că o putere ereditară, absolută, eșită din măruntaele națiunei 

-
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a căria faze în propria. sa disvoltare, ea le-a urmat, având 

conștiința obligațiunilor inherente autorităței, că o atare pu- 

tere este perfect compatibilă cu toate progresele binefăcătoare, 

cu toate libertăţile civile necesare, că ea esie cea mai bună 

pavăză a drepturilor tuturora, instituțiunea politică. cea mai 

aptă a” protege pe cei slabi. și a ameliora soarta dismoşteni- 

tiloe ; că planând pe de-asupra tuturor diviziunilor intestine, 

a tuturor poltelor individuale, această putere personifică mai 

bine decât ori care alta justiția pe pământ. Un suveran auto- 

crat fidel misiunei sale, n'are decât a vedea, a şti şi a voi, 

pentru a putea ; nu depinde decât de el, de a fi mare şi de 

a face "binele. - | 

«Inţelept aplicate, principiile autocratice, ale “căria linii 

generale venim să le schițăm, vor face ca misiunea suvera- 

nului să fie, dacă nu lesnicioasă, cel putin esecutabilă. De 

mult timp autocraţii ruși au avut înțelepeiunea se renunțela 

rolul ingrat de a fi gendarmii Europei. Îi-au-un ce mai bun 

de făcut: să'şi facă poporul lor mare și fericit, să fie tari, 

justă şi marinimoși—şi ast feliu, dânşii vor servi de esemplu. 

«Nu vor trece o sută de ană şi Europa va fi sau auto- 

crătă sau anarhistă». | 

Cetind aceste linii, dacă nu m'aşi. teme se supăr 

auzul maestăţei sale “Țarului tuturor Russiilor, mai 

c'aşi zice: profeție pentru profeție, nu vor. trece o 

sută de ani și vastul Imperiu Rus sau se va dă- 

vâma, sau salutarele principii ale marei Revoluţi- 

uni franceze, care au făcut și fac jurul lumei, se vor 

întroduce şi în el; și ast-feliu, Murseileza poporului 

francez din simplă călătoare și vremelnică trecătoare, 

va dobândi marea naturalizare pe malurile Nevei, 

după cum a dobândit'o şi pe malurile Dâmboviţei. 

Cât pentru critica ce merită principiile de auto- 

crație şi despotismul Țarului pe care- d. de Cyon îl
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profetizază ea pe-un ideal de guvernământ, îmi va 
da voe să/l invit ca să cetească opera lui rideric II 
intitulată |, Consideraţiună asupra stareă presente a cor- 
pului politic al Europei“. Din această scriere d. E. 
de Cyon se va convinge că regii absoluţi nu sunt de 
loc măguliți şi idealizaţi. Las, deci, cuvântul marelui 
rege prussac : 

„Principii cred că D-zeu a creat espres și prin o atenţiune cu totul particulară pentru grandoarea lor, fericirea și orgoliul lor, această mulțime de oa- meni a, căror salvare li este. încredințată, şi că supușii lor nu sunt destinați decât de a fi instrumentele pa- siunilor lor nemăsurate. Din moment ce principiul de la care pleacă cineva este talș, consecințele nu pot fi decât vicioase la infinit ; de aice, amorul acest nemăsurat pentru falșa, glosie, de aice dorința, aceasta, arzetoare dea invada totul, de aice trândăvia, princi- pilor, orgoliul lor, injustiţia lor, tirania, lor, şi toate aceste vicii care degradă natura umană. Bine-voiască principii să se urce cu mintea pănă la scopul insti- tuțiunei lor, și la moment denşii vor videa că acest rang, despre care dânşii sunt așa de geloși,.că înăl- țarea lor nu e decât opera popoarelor ; căci, aceste mii și mii de oameni peste care domnesc nu s'au făcut sclavii unui singur om, în scopul numai de a/l face mai puternic, nică spre a fi jucăriile capriciilor și fanteziilor sale, dar dânșii au ales pe acela din si- nul lor, pe care Lau crezut a fi cel mai just spre ai guverna, cel mai bun spre a le servi de părinte, cel mai uman spre a compătimi la nenorocirile lor și a le ușura, cel mai viteaz spre a'i apara contra dusma- nilor .... Suveranul, departe de a fi stăpânul absolut al popoarelor, care sunţ sub dominațiunea sa, nu este decât primul servitoriu- al popoarelor“. 
ȘI când din istoria omenirei culegem la fie-care
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pas învăţătura aceasta că popoarele trebuese să se 

deprindă a vedea, a gândi și a lucra prin ele înșile, 

iată pe d. £. de Oyon că ne îndeamnă să ne punem 

capul sub a tot-puternicia "Țarului pentru ca el nu- 

“mai se vază, se gândească și să lucreze pentru noi toți... 

Pentru D-zeu! Unde elevul lui Katkof, găseşte ga- 

ranţia că acela care nu întâlnește cea mai mică pe- 

dică la voinţa sa, va voi şi va face în totdeauna, 

binele ? M& aştept, ca publicistul acesta, format la 

școala lui Katkof, în studiile sale „politice ulterioare 

să ne recomânde, cum zicea odată Boileau despre 

Ludvic al XIV-lea „ca se urmăm ordonanțele Țarului 

rusesc, chiar şi în medicină“ (Pour moi, je suis per- 

suade qu'il fait bon de suivre ses ordonnances, en 

fait mâme de medecine). 

' La un seriitoriu care pretinde că cugetă și are 

o asemenea credinţă despre puterea absolută, pe care 

o mai profetizază că va deveni idealul omenirei, Ușor 

înţelege lectorele că salutarul principiu al naţionali- 

tăților nu poate intra în crierul seu filosofico-politie. 

Vorbind despre alianţa de astăzi dintre Francia 

şi Russia pe care o proclamă ca foarte naturală, dl. 

E. de Cyon, regretă că nu sa putut realiza giganti- 

cul plan de împărțala lumei între Russia şi Francia, 

așa după cum acest plan a fost întoemit la Tilsit 

între Napoleon cel mare și Alexandru Il-iu al Russiei. 

Lectorele care cunoaște critica istoricilor și cu- 

getătorilor usupra  monstruoasei convenţiuni de la, 

Pilsit şi Erfunt, ştie ce preţ se dee bocetelor d-lui 

E de Cyon, că lumea na putut să se împarță între
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amândoi despoţii, Rusia se aibă Orientul, iar Fran- cia Occidentul. 

„Din nenorocire — zice la pag. 170 din opera sa, „înțelegerile personale și secrete între ambii împeraţi wau fost formate în Scris; așăşi, cu toată sinceritatea părților contractante şi ferma lor dorință de a le asi- gara esecuțiunea, aceste convențiună fură apoi, după un forte scurt timp, reduse la nimica prin întrigile neami- . cilor, şi mai cu samă prin sreșelile, înepţiile şi trădările propriilor lor diplomaţi.“ - Și pe cine credeţi că aruncă vina că nu s'a rea- lizat chimera, de împarțala hunei între ambii acești monarchi absoluţi? Pe diplomaţii Tolstoy, Savary Și Caulaincourt ! | 
| Cunostinţele istorice și cugetările filosofice a le acestui scriitoriu le-am primit sub beneficiu de in- ventariu nu numai de când am cetit liniile aceste, dar mai cu samă și de când ne maţ spune în studiile sale politice că „Basarabia este o fară rusască, și tratatul de Berlin w'a făcut alta decât se repare in-. justiția facută de tratatul de Paris !| 

Russofilul scriitoriu și la culme adinirator a. marelui patriot rus Kalhof, d. E. de Cyon este atât de 'nfocat și de convins partizan al Alianței franeo- ruse, încât tratează pe acei ce nu 'mpărtăşesc modul seu de a videa, de omeni politici cu viderea îngustă. lată cum se esprimă la pag. 294; 
„Francia şi cu Russia unite prin un tratat de alianță pur defensivă, vizând unicamente un atac din „partea Germaniei, cine va cuteza se discarce de aci 

 



  

    
înainte 0 singură puşcă “fară pe 

pacea actuală este precară, dacatgăă Jonfia- 

grațiune generală apasă așa de pro uropei, 

raţiunea despre aceasta este foarte simplă, şi anume 

că înţelegerea franco-rusă nu'i încă sigilată printi”un 

tratat formal. 

„Cât timp Berlinul se va măguli cu credinţa de 

a putea deslipi pe Rusia de la o înțelegere eu Fran- 

cia, amenințările resbelului nu vor înceta, și Italia 

va continua a 'se ruina prin înarmără în speranța de 

a se desdauna din bogata prada de resbel pe care 

“principele de. Bismarck i-a arătat'o că o va găsi 

în Francia. Cât timp stăngădiile cabinetelor fran- 

ceze vor lasa a se presupune în Europa, că Francia 

va putea într'o zi să se facă complicele şi vasala 

Germaniei, Austro-Ungaria se va ruina și ea prin 

înarmări motivate pe speranţa unor viitoare cuceriri 

în Polonia şi în Balcani. - În ziua, înse, cînd un 

tratat de alianță defensivă franco-russă va fi iscălit 

şi dat în cunoștința publică, Austria și Italia nu vor 

mai spera că se vor putea într'o zi despăgubi de 

cheltuelile ce le fuc cu înarmările — și pacea Euro- 

“pei va fi asigurată“ | 

Sînt departe de a crede că prin alianța, franco- 

rusă pacea Buropei este asigurată. 
După mine, această alianță precipită și va pre- 

cipita revendicările legitime ale naţiunilor asasinate 

şi oprimate de puternica Russie, mână în mână cu 

Germania şi Austria. | 

In capitolul intitulat: «/nţelegerea /ranco-russă
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şi Austro-Ungaria» dându'şi osteneală a dovedi că 
Russia în tot-deauna a fost amica şi aliata cea mai 
fidelă a Imperiului Austriac, și prin urmare, pe a- 
ceastă putere oamenii politici din Francia şi Russia | 
trebuesc să și-o atragă, singura scapare a Austro- 
Ungariei şi a dinastiei Habsburgice fiind în alipirea 
Austriei la alianța franco-russă, d. Z, de Cyon gă- 
sește foarte firesc şi just ca "Țarul se fie protectorele 
ortodoxiei chiar în România, fâră ca, această protecți- 
une să excite gelozia Austriei. 

scultați-l, români, și-l admiraţi : Ascultaţi-l, âni, și-l admiraţ 

„Ca poporul rus să hrănească pentru Slavii ce se 
găsesc în afară de Imperiul Rus, simpatiă fundate pe o 
anume comunitate de origină, nimica mai natural, chiar 
și dacă ultimele esperiențe facute în Bulgaria a cam 
răcit puţin aceste simţimente afectuoase ;s—ca Țarul rus, 
protectorele îndrituit și autorizat a ortodoziei să'și în- 
tinză protecțiunea sa asupra tuturor popoarelor 
ortodoxe atât slave, cât şi grece şi române, 
nimic mai just ca aceustă întindere de protec- - 
tiuns.., .. 

Mult aş da se știu cam pe ce 'și fondează serii- 
torul autocrat justiţia de întinderea protecţinnei or- 
todoxe și asupra Regatului României? Mult aș da 
să l văd opintindu-se a coneilia protectoratul ortodox 
al Țarului cu principiile de suveranitate a Statului 
Român. 

In dragostea, şi delirul seu după puterea ahbso- 
lută a "Țarului, publicistul pe care "mi permit de al 
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combate, mai afirmă ca împăratul rus nici odată nu 

se închină opiniunei publice! 
Și pentru ce crediţi că ortodoxul împerat nu se 

închină opiniunei publice-? 
Ascultaţi definiţiunea ce ni-o dă despre opiniu- 

nea publică : 
„Opiniunea publică este o curtezană ce se cum: 

pără, se violează sau se seduce. Vai pentru omul a- 

cel de stat care o urmează, sau i se supune în loc ca 

se o conducă, sau se'i reziste. Nu Ţarul, de sigur, va 

fi acela care va consimţi vre-odată se primească jugul 

seu.“ PI 

In afecțiunea şi cultul ce'l are pentru monareul 

de la Nord pe care, după cum aţi văzut, îl rădică 

și la rangul de mare Pontifice al Ortodoxiei din 

Universul întreg, el nu numai ne afirmă că imperatul 

rus nici odată nu se închină înaintea opiniunei pu- 

blice, dar apoi ni mai afirmă că în Rusia ne fiind 

paxtizi, ci numai coterii politice, "Țarul este acela 

care face totul, că crierul -seu cugetă mumă, iar cu- 

getarea sa, odată exprimată. și formulată, la moment, | 

prin un miracol dumnezeesc, poporul întreg o şi a- 

doptă. Probabil că autocratul seriitoriu când a dat 

publicităţei studiile sale politice se găsea sub impre- 

siunea, scrisorei pe care Friderie al Prussiei o adre- 

sase filosofului d'Alembert: 1 my a rien & gagner sur 

“cette belle espece ă deuz pieds et sans plumes qui sera 

toujours le jouet des fripons qui voudront la tromper. 

Dacă Rusia contimpurană posede cugetători . și 

scriitori devotați ca d, de E. Oyon, bine ar face si
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le zică, după cum și noi zicem proteetorelui Orto- 
doxiei : „Vă mulțămim de prietenie, dar, pe la noi, te. 
rugăm, mai rar se vi.“ - 

A 

TRIPLA ALIANTĂ. 

Din cine se compune această Triplă Alianţă ? 
Această Triplă Alianţă se compune din Germania, 

Austria și Italia. 

Las la o parte pe Italia, sora noastră cea mai 
mare, după cum cu drag ne place ca se o numim; 
căcă, acuzările fundate ce se fac Germaniei ŞI Au- 
striei, ea nu le merită. | 

Germania, pentru liberă ei cugetare numită şi 
<ltena modernă, şi Austria, două țeri ce se glorific a 
sta alăturea de Anglia, Francia și Italia, în culmea 
civilizațiunei moderne, sunt astă-zi legate pe viață și 
pe moarte. | | 

Dacă ne-am întreba: Aceste două | ţeri, faţă cu 
popoarele cele mici, fost-au ele mai umane şi mai 
civilizate decât asiatica Russie... Ce-ar trebui oare | 
se respundem cu istoria în mână ? 

Alianţa numai dintre aceste două State, Gerima-. 
nia si Austria, este ea'de natură - ca să ne inspire 
aceiași spaimă ca și Alianţa Franco-rusă ? | 

Pentru mine, român, și alianţa dintre Germania, 
ȘI Austria îmi inspiră aceiași îngrijire și temere; căci, 
şi aceste două i imperii, ca și Russia, au pe cugetul 
şi sufletul lor asasinare de națiuni ; și i dar, întru cât 
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ele nu vor întoarce aceea ce nau drept să stăpânea- 

scă, şi nu vor da libertatea și independența națiu- 

hilor subjugate, nu vor putea ele, în realitate, să 

se bucure de'nerederea Statelor celor mai mici, și să - 

le atragă cu inimă şi suflet în spre partea lor. 

M& voiu esplica, deci, și faţă de aceste două 

State cu aceiași independență de cugetare cu care 

m'am esplicat faţă de Russia și de Francia ; căcă, mai 

pre sus de toţi și de toate pun interesul țerei mele; 

şi acest interes m& face să fiu implacabil cătră capii 

acelor popoare, cari, abuzând de forța lor brutală, 

după ce te ucid ca națiune, întocmai ca și barbarii 

cuceritori, avându-si încă mânele mânjite cu sânge 

nevinovat, cu fruntea sus cutează să susțină că și-au 

rădicat ţara la un rang pe care nu l'a mai avut, 

şi pentru o faptă atât de glorioasă merită bine-cu- 

vântarea şi a generaţiunilor prezente și acelor vi- 

itoare ! 

După mine, găsesc cau dreptăte moraliştii şi 

filosofii când zice cămn loc de bine-cuvântare pentru 

asasinare de popoare, mai just și mai moral ar fi 

se zicem că merită blestemul generațiunei și acelei 

presente şi a celor viitoare. Şim adevăr, asasinatul 

popoarelor este crima internaţională acea permanentă 

care face ca astăzi din departare se auzim îngrozi- 

torul şi lugubrul resunet al toesinului acestor po- 

poare oprimate. 

nainte de a sosi cu studiul meu politic la câte- 

va din popoarele aceste oprimate care. trăese sub
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jugul german și austriac, indispensabil este ca se 
spun lectorelui că Germania și Austria îşi au şi ele 
ochii asupra Constantinopolului și asupra popoarelor 
din peninsula Balcanică, 

Șim adevăr, de la Congresul din Berlin, Congres 
în care principele de Bismarck a fost tare și mare, 
Austria, care, în resbelul ruso-ture n'a fost discărecat 

„0 singură pușcă macar, dobândind Bosnia, şi Herţe- 
govina, bine înțeles nu cu titlu de anexare, ci cu 
titlu de tutore blând și desinteresat cu misiune de 
a le guverna şi a le educa europeeneşte, influența, 
austro-germană, atât acea politică cât și acea econo- 
mică, a mers tot, crescând în peninsula Balcanică, 

După un distins scriitoriu de rasă latină d. Raoul 
Frary, visul principelui de Bismarck a fost dea 
germaniza Orientul prin Austria. Deși în studiul de 
faţă nu pot a măntinde cu cuvântul asupra cugetă- 
rilor acestui publicist din opera sa „Peril National“, 
operă încoronată de Academia Franceză, totuși iată 
câteva din judicioasele sale cugetări, pe care le las la 
meditarea, lectorelui experimentat în ale diplomaţiei 
finesse şi viclenii. 

„Inainte de ocuparea Bosniei şi Herțegovinei, 
—zice Raoul Frary,— Austria avea, libertatea alianțe- 
lor sale. Ea putea să se razeme pe Russia sau pe 
Francia, sau și pe amândouă. De când, înse, ea ire- 
vocabil s'a certat. cu Russia, nevoită se vede, de ași 
asigura cu ori ce preţ amicia Prussiei, Și luaţi bine 
aminte | Amicia aceasta n'o costă pe densa absolut 
nică un ban !... căci nui se cere decât ca, sa'şi ur- 
meze deprinderea și inclinarea de a se tot mări Şi 
de a lucra la opera comună urmărită de Germania
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şi Austria. Este prea adevărat că această extenziune - 
a Statelor lui Franz-loseph a excitat pasiunele Ita- 
liei care din geloasă a devenit şi pofticioasă. Dar ce 
reu poate se facă aviditatea Italiei pe cât timp şi a- 
ceastă aviditate întră fără urmă de'ndoeală în. pla- 
nurile nevinovate ale Ermitului de la Varzin (1). El 
voeşte ca Germanii . de Sud se ţină la Germanii de 
Nord şi prin recunoștință şi prin necesitate tot de-o 
dată. Marele Cancelariu doreşte ca Austria să nu 
poată să se treacă de concursul Germaniei, concurs 
carele este dat curat pentru nimica. Da, pentru ni- 
mica, în present |... căci „Nobilul samsar* în viderea, 
viitorului lucrează ; el nu este egoist, el nici ară, 

„nică samănă, nici plantează pentru sine, ci pentru ca 
nepoţii şi strănepotii sei se culeagă fructele și săl 
bine-cuvinteze : politică de bun părinte de familie... 

„Deja Germanilor care se plâng că stau fără se 
poată munci, că vegetează în patria lor, li sa zis: 
în loc se emigraţi în America la două mii de leghe, 
de ce nu vă stabiliți la două sute de leghe?.. Gâr- 
bovita, Turcie Enropeeană are un pămânţ de minune 
pentru această colonizare ; căci, în ea se găsesc rase 
rivale pe care le vom sili se trăiască în pace. Ce 
câmp larg nu se deschide, în ea, activităţei noastre!.. 
Avem drumuri de făcut, mine de esploatat, păduri 
de dat la pământ... Putem să ne înavuţim, bătând 
numai din palme! căci, locuitorii băștinași sunt pu- 
țin activă și chiar trândavi. Măruntaele României 
sunt pline de cancerul evreesc, iar celelalte popula- 
țiuni din palida semi-lună sunt esploatate de Greci 
și Armeni. Ce frumos rol nu va avea, așa dar, Ger- 
manul de împlinit!... Cu meșteșugul seu la cas de 
trebuință, de a tunde fără, se jupească, colonistul 
german va rădica sate înfloritoare prin locurile pe 

(1) Opera lut Raou/ Zrazy este publicată în 1883 pe când principele 
Bismarck era mare şi tare.
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unde astăzi nomazii în zdrențe își duc turmele la 
păscut, dânsul va cumpăra pământuri care costă o 
nimică toată, dar care pământuri bine cultivate, vor 

„produce foarte mult !... Iată, dar, pe sermanii mun- 
citori de pământ care trăesc astăzi în sărăcie pe nă- 
sipurile Brandeburgului și în mlaștinele Vistulei în 
plin belşug, cu fața rumenă și cu stomahul umplut!... 

„Admirabilă perspectivă care atrage la sine o 
națiune muncitoare, întreprinzătoare și fecundă. De 
multă vreme Anglia și cu Russia se- ceantă între ele 
de la moştenirea omului bolnav : ce minunată oca- 
siune pentru un terţiu erede! Iimglezii sunt foarte 
departe ; Russii lipsese de capitaluri, de iniţiativă 
industrială şi comercială.  Dânșii au mai mulți sol- 
daţi decât administratori, mai mulți administratori 
decât oameni de Stat, mai mulţi oameni de Stat 
decât oameni de afaceri. Germanii posed totul ce ]i 
îrebueşte spre a se statornici solid în peninsula 
Balcanică, şi a prinde nu numai rădăcină dar și a 
deveni tulpină de numeroase familii. Odată bine 
aşezaţi şi înfipți în Peninsulă,.... şi dacă nimica de 
neprevăzut nu le va sta în cale, Constantinopolul le va pica în mână prin forţa chiar a lucrurilor ; căci, 
Germanii, din fire, fiind oameni răbdători, şi diplo- mați din nascare, vor ajunge la Dardanele şi la 
Bosfor cu pași m&suraţi, și'ncetul cu'ncetul“, 

N'aveam trebuință să fi cetit pe d. Raoul Frary, 
spre ami fi format convingerea că Germania și Au- 
stria își au ochii spre Constantinopol. N'aveam tre- 
buinţă ; căci, cele pitrecute și cele ce se pitrec în 
peninsula Balcanică de la Congresul de Berlin o pro- 
bează aceasta pănă la evidență. Pentru barbaţii cari 
studiează cu pricepere faptele de aproape, le leagă 
între ele, şi apoi dedue consecințele ce logica sau 
forța lucrurilor te silește să iei, planul acesta de ger- 
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manizare nu face cea mai mică îndoeală. Proectul de 

convenţiune consulară cu Germania elaborat sub 

ministeriul marelui patriot şi barbat de Stat Ioan C. 

Brătianu a fost pus și mai mult în evidenţă acest 

plan, foarte legitim din punctul de vedere a îintere- 

selor politice şi economice germane, foarte periculos, 

înse, pentru disvoitarea noastră naţională și economică. 

Dar, dacă peninsula Balcanică și mai cu samă 

Constantinopolul este obiectul acel nestimat, berbe- 

cele acel de aur și cu petre precioase după care arde 

şi sufletul Germaniei şi acel al Austriei, în drumul 

ce ele lar face spre Constantinopol, cum am zis, o 

mai repet, că micul Regat Român, cu armata sa, ca 

un paiu stă și în ochiul Germanului și în acelal 

Austriacului, și — fără se lipsesc modestiei — vechea 

zicătoare românească bine glăsuește, când glăsueşte : 

rădăcina mica, sprăvale carul mare“. Cei precupețiţi 

odinioară ca o turmă de vite pot pune astazi pe 

picior de resbel cel puţin 200,000 de oameni, şi, de!.. 

nu cu una, cu două, se poate arunca în Dunărea 

națiunea română. Suntem, într'un cuvent, stânca a- 

cea, de granit peste care nu va trece ușor nici Russia, 

mână'n mână cu Francia, nici Germania braţ la 

braţ cu Austria. | 

După mine, Regatul României nu mai este o 

cantitate neglijabilă, ci un mare şi puternic arbitru 

în resolvirea marelui problem al Orientului. 

Am zis că, nouă Românilor, Germania și Austria 

nu pot să ne inspire încredere întru cât au pe su- 

fetul lor asasinate de popoare; şi pentru ca se nu 
5
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mi se impute că vorbesc în vânt, concretizând, voiu 

nara, foarte pe scurt asasinatul Poloniei, voiu aminti 

răpirea Bucovinei, şi două vorbe voiu mai zice cu 

privire la asuprirea şi prigonirea fraţilor noştri ro- 

mâni din Transilvania, după care apoi voiu sosi la 

conclusiunea acestor studii. 

A 

Impărțirea Poloniei (1). 

Din istoria omenirei, adeveratul judecătoriu al 

faptelor omeneşti și acelor bune și acelor rele, în 

împărțala Poloniei, constatăm că trustrele curțile de 

Berlin, Viena şi Petersburg sunt de o potrivă cul- 

pabile. Nam, deci, în studiul de față, nici un inte- 

res de a esamina căruia dintre iluștrii culpabili i-a 

trecut mai întăiu prin minte ideea de a, împărţi Po- 

lonia. Ceea ce, înse, trebue ca lectorele se cunoască 

pentru ca să și facă o idee, pe cât se poate de esactă, 

despre moralitatea co-împărţitorilor este justificarea, 

disculparea ce doi dintre auguștii culpabili, și anume 
Frideric cel mare al Prussiei și cu maestoasa Maria- 
Thereza a Austriei şi-o fac în faţa lumei. Caterina 
Russiei, căria i s'a dat şi titlul de Semiramida Nor- 
dului, disperată, se vede, că nu poate, în crima să- 

  

(1) Autori! de care m'am servit în această narare, sunt mai cu samă 
Frideric Ii, Histoire de mon temps — Revue des deux mondes — De 
Smitt, Frederic, Catherine II et le partage de la Pologne, Paris 1861. 
Prederic II, M&moires — Flassan, Z/istozve de la diplomatie fran- 
caise— Laurent Za Politigue royale, la force brutale et le partage 
de la Potogne etc.
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“vârşită, se presinte o aparare fundată, cel puţin, cu 

ochii în pământ, păzeşte o înțeleaptă tăcere şi nu se 

mai încearcă să se disculpe la lume, odată ce îm- 

părțeala Poloniei a fost efectuată, şi ea şi-a priimit 

cuvenita parte. | 

Pentru ca, lectorele se rămâe pe deplin convins 

că mânciuna este un ce foarte moral și foarte de modă 

în diplomație și la regalitatea de drept divin, voiu 

nara, pe scurt cele pitrecute cu împărțala Poloniei. 

Fac nararea aceasta şi pentru motivul c'am zis, 

«de la începutul studiului meu, că, în cas de vre-o 

.conflagrațiune europeană, mandatarii națiunei, îna- 

inte de a se rosti cu cine şi pe lângă cine este în- 

“țelept să fim, vor trebui se consulte istoria, omenirei, 

“In acest scop mă cred datoriu se pun sub ochii com- 

patrioţilor mei, şi acelora ce'mi vor face onoarea să 

mă cetească, şurubăriile şi minciunile diplomatice în- 

“trebuinţate în asasinarea Poloniei. 

Dacă se impută naţiunei polone anarchia din 

-sinul ei, care de la finea seculului al 17-le devenise 

proverbială, nu este mai puţin adevărat că Russia 

alimenta și aţîţa şi mai mult discordia, din sinul Po- 

loniei. Dovadă cele serise de faimosul Patul lui 

„Petru cel mare: „Să ne ferim de a pacifica turbură- 

vile din Polonia ; căcă, trebue mănţinulă discordia pen- . 

tru ca așa republica se slăbească, iar Ţarul să profite 

„de facțiunile care sfășie Polonia, spre a cumpara par- 

„tizană din nobleță și cler“. | 

Bani s'a întrebuințat în împărțirea Poloniei, bani 

:s'a întrebuințat în răpirea Bucovinei. Politica, regală
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din secolul trecut bătea un amarnic resboiu cu mo- 

rala. Corupţiunea era rădicată la rangul cel înalt 

al unei maxime de Stat și privită ca un meziu foarte 

onorabil de'ntrebuințat. Ludvie al XIV-le îşi făcea 

din aceasta chiar o glorie. Ascultaţi-l, dacă nu m& 

credeți pe cuvânt: „Am dat ordin ambasadorului meu 

de a distribui bană pe la cei maă de frunte depulată 

din Provinciile-unite spre a fi astfeliu sigur de vo- 
turile lor... Am trimes un present reginei Svediei, și 
ştiind că marele cancelariu se bucură de cea mai mare 
înfluență în acel Stat, am crezut că nu fac rău săl 

câștig prin dărnicia mea .... Am mai făcut daruri regi- 
ncă Danemarcăi și electricei de Brandeburg, convins fi- 
înd, că aceste principese au să se crează foarte onorate 
de atențiunea ce am pentru ele, că umblu să câștig a- 
micia lor“... Nu mai vorbesc despre marchizul de 
Ruvigny, amnbasadorele de la Londra, care cere de la 
Ludvie al XIV-le de nu mYnșel 20000 fe. pe mo- 
tivul „că se găseşte într'o țară, unde de multă vreme 
banul face mai muliă treabă decât elocința“.  Coniţii, 
lorzii și ducii englezi cerșetoreau recompense pentru 
serviciile ce fâceau regelui Francezilor. Ce se mai 
zic de ducesele, contesele și aristocratele engleze care 
nu se mulțumeau ca principesele germane c'un şirag 
numai de mărgăritare, ci ele opinteau sus pe Ludvie 
al XIV-le, la rente fixe de câte zece mii livre ster- 
linge renta anuală ? Voiu zice despre ele numai a- 
tâta, că ambasadorele francez s'a spăriet când a fost



69 

văzut marele apetit și stomachul cel făr de saţ al 
înaltelor aristocrate engleze (1). 

Le spun aceste în treacăt, pentru ca lumea se 
n'avuze numai pe Russia de imoralitate şi de corup- 
țiune. Ea se găsea, cum vede lectorele, în bună și 
strălucită companie. - 

Intorecându-mă& acuma la Polonia, voiu spune lec- 

țorelui că Prussia, vasala de o dinioară a Republicei 

polone, și Austria fiind de-o potrivă interesate a măn- 

ținea anarhia în Polonia, de la sine se'nțelege că nu 

s'au lasat mai pe jos decât Russia în imorala acea- 
stă întreprindere. 

In nararea și resumatul ce'l fac asupra împăr- 

ţelei Poloniei, brevitatis causa, încep de la rolul ce 

lau jucat auguştii co-împărțitoră. 

Impărțala Poloniei fiind la ordinea zilei între cele 

trei puteri Prussia, Austria și Russia, în 20 Decem. 

1163, iată ce scrie Curţei sale ambasadorele Franciei de 
la San-Petersburg : „Nu mai este vorbă astăzi de dis- 
membrare. Am discutat această materie cu d. Vice- 
Cancelarul imperiului. S'a convenit, că este nu numai 
de interesul acestuă imperiu de a menținea întinderea 
possessiunelor Poloniei, dar încă de a nu suferi de loc 
ca vr'o altă putere să se mârească cu paguba Poloniei. 
Acest ministru mi-a făcut mii de protestaţiuni des- 
pre puritatea intențiunelor împărătesei în această 
privință; el a adaos că este posibil ca regele Prusiei 
să aibă miște videri mai puţin desinteresate, dar ca se 
fiu sigur că Russia le-ar combate, dacă ele s'ar da la 
iveală“. 

  

(1) Mignet, Wegocia/fons—Flassan Histoire de la diplomatie francaise 
tom. III pag. 386.
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Asigurarea aceasta atât de formală dată de vice- 

cancelarul rus era ea adevărată ? Nu; căci nu mai 

departe decât chiar în acea lună cancelarul mosco- 

vit avu o conferință cu ambasadorele prusac. 

Ce crediți că i-a propus în acea conferință ? 
Ascultaţi, români, și voi popoare oprimate, pentru 

ca în revendicările voastre juste să nu le scapaţi din 

memorie. Pravoslavnicul rus pentru ca se intereseze 
pe prusac în crima ce aveau împreună se săvârșască, 
iată ce promisiuni îi face: „Fi bine încredințat că 
regele Prussieă, stăpânul d-tale își va avea ostineala 

plătită tot așa de bine ca și împărăteasa  stăpăna . mea, 

şi că amândouă  maestăţile n'au se lucreze pentru ni- 
micu ..... Iubite confrate — mâl continuă a zice diplo- 

matul rus — aceasta'i o afacere pe care am puso la 
cale de mai nainte, dar pe care nu o pot esplica decât 
când lucrurile vor fi mai înaintate“. 

Ce crede lectorele c'a respuns Frideric la această 
propunere demnă de niște samsari de cea mai rea 
specie ? 

Ascultă, tu mai cu samă popor polon! 
A refuzat să se asocieze la această imorală faptă!.. 
Rog pe lectore să nu se grăbească a aplauda nu- 

miai pe Frideric, căci acesta, la rândul seu, ispitind 
pe Caterina, 'Ţarina, de Și unii o consideră ca atee, 
ea înse ca o buna creștină, respinge cu indignare 
oferta făcută de Frideric. 
„Pănă aci, suveranii duc casă bună cu morala ; ii 

se ispitesc, se spionează numai unul pe altul. In- 
cercările, înse, nu se opresc aci, ci din contra îşi
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urmează cursul lor. Așa, cetim că Frideric trimete în 

1169 la San-Petersburg un proect politic de împăr- 

ţala Poloniei pe care'l întitulează: o schițare de îm- 

părțală a câtor-va provineiă din Polonia între Russia, 

Austriă și Prussia. 

Caterina respinge şi schiţarea aceasta. 

La ce causă crede lectorele că atribue Frideric re- 

fuzul Caterinei ? 

Ascultaţi-l : „Mândră şi ameţită de victoriile sale a- 

supra Turcilor, Curtea Russică nu dădu ca mai MÂGĂ 

atențiune la schițarea aceasta de împărtțală“ . 

Nu trec însă doi ani de la aceste încercări, și în 

2 Mart 1111, într'o scrisoare adresată Comtelui Solms 

ambasadorele seu la Petersburg, Regele Prussiei își 

dă pe faţă întreg planul seu de împărțală. Ascultaţi-l, 

popoare : 

Un corp de armată austriacă întrând în Polonia 

şi ocupând Zipsul, senioria aceea asupra căreia Aus- 

tria pretindea oare care dreptu, Curtea de Viena 

profită de ocasiune spre a mai piine mâna și pe alte 

seniorii asupra cărora, ea mai nainte nu formulase 

absolut nică o pretențiune, 

Rog pe lectore să'și întipărească bine în minte 

că Austria este aceea care întră mai întăsu cu armata 

sa în Polonia. 

Caterina, când a văzut, această invasiune, în.  fe- 

mee de duh, zice aceste semnificative cuvinte: qu îl 

n'y avait qu'ă se boisser pour en prendre“. (Cineva n "avea 

decât să se plece pentru ca se capete“). Iar Friderie ne 

voind să rămâe cu mănile goale, având înaintea o-
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chilor sei invaziunile pioasei împărătese, scrie omului 
seu de încredere de la San-Petersburg ca se propue 
Caterinei : „să imităm și noi pe Austria, spre a re- 
stabili echikbrul şi pentru ca Russia să se dispăgu- 
bească de cheltuelile făcute în resbelul cu Poarta Otto- 
mană pentru interesele Poloniei, 

Circonstanţile politice fiind favorabile“, Și 
vorba Caterinei „qu'il my avait qwă se baisser pvur en 
prendre'“. Frideric nu perde timpul şi propune un proect 
de împărțală definitivă, în care și fixază partea sa, dînd 
Russiei depline puteri, cum se zice „procură în alb 
de a alege în Polonia, după cum i-ar conveni mai bine, 
provinciile pe care le va crede mai avantajoase spre a 
le luati. 

| Proectul acesta de împărțală se iscălește, în fine, 
între Prussia și Russia, | 

Odată proectul iscălit, Frideric ia asupra'și în- 
sărcinarea se lucreze pe lângă, Maria 'Tereza ca se o 
facă sin-partașă la această împărțală, la, această hoţie 
de drumul mare, după cum o numesc chiar istoricii 
germani. | | 

Iată propriile cuvinte pe care Frideric le adresază, 
Mariei "Tereza : „Russia, rog se crează maestatea voastră 
nu esprimă cea mai mică nemulțumire. pentru faptul că 
Austriacii au pus stăpânire pe Zips, şi căt pentru mâne 
Frideric, spre a da o probă de amicia ce am pentru Maes- 
tatea voastră imperială, iată c'o sfătuesc de a se în- 
tinde în acea parte a Poloniei unde i-ar conveni mai 
bine — întindere ce Muestatea voastră poate se 'v facă 
cu atăt mai puţin risc,—cu cât esemplul vostru va fi
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imitat şi de cătră celelalte puteri vecine cu acest Regat“. 

Iată nenorocita republică polonă tratată în res 

nullius, ca un sat făr de câni, cum zicem noi roma- 

nii, în care, după cum zicea Caterina il n'y avait 

qwă se laisser pour en prendre“. 

Actele aceste sunt publice și oficiale : din ele 

se constată pâna la evidență enorma crimă, asasina- 

tul naţiunei polone, 
Şi cum credeți voi acum, nenorociţi poloni, că 

justifică Friderie acest asasinat ? 

Ascultaţi-l, și constatați pănă la ce grad regii 

de Drept-divin din secolul trecut, își aveau coruptă 

conştiinţa : „Trebueaz — zice Frideric — se fi lipsit 

de ori ce adresă, sau trebuecă se fii cuprins deo 

amorțală stupidă pentru ca se nu profiță de o ocasiune 

atât de favorabilă. Apuc, deci, de păr ocasiunea ce 

mi s'a prezintat, şi grație negociaţiunilor şi intrigi- 

lor întrebuințate, am parvenit se dispăgubesc monar- 

chia de perderile sale trecute, încorporând Prussia po- 

lonă cu vechile mele provinciă“. 

„Iată,—ne mai zice acest mare Rege cu zimbe- 

tul pe buze— iată primul esemplu pe care istoria ni'l 

dă despre o împărțală regulată şi terminată în linişte 

între trei puteri... Totul depinde de la ocasiune și de 

la momentul în care lucrurile se fac“. 

Corespondenţa, înse, unde acest mare rege se 

întrece cu cinismul seu, glumind pe chiar cadavrul 

Poloniei, este corespondența sa intimă cu genialul 

Voltaire. Intr'o scrisoare din 1119 adresată lui Voltaire, 

iată ce cetese: „Când este cu putință ca cinera se'n-
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trunească la un loc și se lipească domenii îmbucătățite 
spre a face astfeliu un tot din posesiunile sale, mai 
că nu cunosc muritoriu care n'ar lucra la aceasta cu 
plăcere...“ Maă notează—zice el lui Voltaire, în iro- 
nie—că această afacere sa pitrecut fără vărsare de 
sânge, așa că enciclopediștii nu vor mai puiea declama 
contra hoților mercenari. Cu puțină cerneală şi cu a- 
jutorul unei pene, totul s'a făcut.“ 

Acest rege, care'şi bate, cum vedeți, joc, în așa 
grad de nenorocita Polonie, acest rege, care încalcă 
Silezia, acest rege care” are pe cugetul seu o crimă 
atât de enormă, în formidabila, coalițiune formata 
contra sa, oare tot aşa de vesel și de ironic era? O! nu! 
In formidabila coalițiune formată contra sa, în loc de 
ironie, îl videm întrebuințând imprecaţiunea, decla- 
mând tocmai contra forței brutale de care s'a servit 
în împărțeala, Poloniei. Cetiţi, Poloni, şi voi popoare 
oprimate, scrisoarea din 22 Iunie 11757 adresată su- 
rorei sale Margrava de Baireuth, și admiraţi impre- 
caţiunea contra, forței brutale ; 

„ME găsesc vai! în casul călătorului care se vede încunjurat, şi gata de a fi asasinat de o trupă de scelerați câre voesce să'şi îm- partă victima sa. De la liga de Cambrai, nu mai videm esemplul unei conspiraţiuni care să se asemine cu acea pe care infamul -- acest triumvirat o urzeşte contra mea. lată un ce grozav care face ruşine omenirei. Sa. mai vezut vre-odată ca trei mari principii se comploteze impreună spre a distruge pe
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un al patrulea care nu le-a făcut nimica? 
Nam nimica de 'mpărțit nici cu Francia, 
nici cu Russia, şi atât mai puţin cu Svedia. 

i, dacă în societatea civilă, trei burghezi 
s'ar associa spre a disbrăca pe vecinul lor, 

sentința judecătorească i-ar opri de la o a- 
seminea faptă de spoliare, ce! toemai Su- 

veranii care fac să se observe aceleaşi legi 

în Statele lor, tocmai aceşti Suverani se dea 
esemple atât de odioase supuşilor lor? Ce! 

Acei care trebuesc se fie legislatorii lumei, 
tocmai ei, se încurageze crima prin esemplul 

lor! O timpuri! o moravuri! În adevăr, tot 

una este ca se trăeşti cu tigrii, cu leoparzii, 

cu rişii, cu hienile, ori'se te găseşti întrun 

secol care trece de politicos, printre acești 

asasini, aceşti hoţi şi aceşti perfizi oameni. 
care “guvernează sermana această lume.“ 

Recomănd această imprecaţiune a marelui Fri- 

deric și Polonilor şi Românilor ca se o învăţăm cu 

toţii pe de rost, şi să ne servim de ea în justele 

noastre revendicări. 

De la cinismul lui Frideric manifestat în împăr- 

ţala Poloniei, trec la lacrimele ce pioasa şi maestoasa 

Maria, "Tereza, le-a vărsat în consumarea, crimei îm- 

părţirei Poloniei. 

Dac! aş fi silit se dati crezare cuvintelor și protes- 

taţiunelor acestei femei, un moment n'aş sta pe gân-: 

duri şi aş zice că ea, şicu ministrul seii favorit priu- 

cipele Kaunitz, au fost victima unei violenţe morale 

bine” caracterizate, la care violență omul cel mai
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ferm, cel mai tare de caracter n'ar fi putut rezista, violență cum ar zice Jurisconsulții romani nQtroz...., quae în hominem constantissimum cadat.....« | Șin adevăr, istoricii spun că Maria Tereza a fost scris cu chiar propria sa mână pe proectul de împărțeală : „Aprobat pentru că atâţia bărbafi de-un spirit eminent voesce aceasta. Dar când nu voiu may fi pe acesti păment, lumea va învăța a cunoaște ceea ce re- zultă din violarea a tot ce-a fost considerat Dănă aci de just şi de sacru.“ 
Protestarea, aceasta î% face laudă, și dacă înaintea, ochilor n'aș avea decât această protestare, precum și scrisoarea pe care a adresat'o ministrului seu favorit, principelui de Kaunitz, aș fi cel dinţăi care ași îndemna, pe Poloni să se ducă in corpore cu coroane de flori la mormântul Mariei Tereza. Din nenorocire înse, nu pot uita că Austria a fost cea dintăiu care cu sabia, scoasă din teacă a întrat nu numai în Zips, dar și în alte părți ale Poloniei; şi deci, teama, îmi e că Polonii să nu'mi impute că sînt un critie părtinitoriu, căci protestările Mariei 'Tereza, nu se potrivesc de loc cu faptele. 

Dacă înse, adeverul rea] istoric nu mă lasă se'n- demn pe Poloni ca să se ducă să se'nchine la mor- mântul Mariei L'ereza, frumuseţa, frazelor și nobleţa de simțiminte mă silese să pun sub ochii lectorelui, Scrisoarea acestei auguste persoane adresată ministru- lui Kaunitz: 
pCând toate Statele mele erau invadate —zice Ma- ra Tereza cătră Kaunitz, — şi mu mai știeam unde



ŢI 

se mă retrag spre a face se vază lumina zilei copilul 
ce'l purtam în sinul meu, mă răzemam pe dreptul meu 
şi pe protecțiunea luă D-zeu. Dar în afacerea Poloniei 
dreptul strigă contra noastră, ecitatea și rațiunea sunt con- 
tra noastră. Nici odată n'am fost aşa de turmentată, mi 

ruşine să mă arăt la lume. Ce esemplu dăm lumei ! Pentru 
o miserabilă bucată de pământ, noă sacrificăm onoarea 
și reputaţiunea noastra. Dar văd cam rămas singură de 
părerea mea și nu mat am vechea mea vigoare. Iată 
pentru ce las să meargă lucrurile astfeliu cum merg, 
dar nu este maă puţin adevărat că sunt profund afec- 
tată ?!* 

In afacerea Poloniei — se esclamă Maria, 'Tere- 

za— dreptul, ecitatea, rațiunea strigă contra noastră... 

că pentru o mizerabilă bucată de pâmânt noă sacrificăm 

onoarea şi reputațiunea noastră...... 

Iată frumoase și sublime cuvinte, bune de'nca- 

drat și de aretat la toate generaţiunele ca un model | 

de onestitate şi de moralitate. 

„Din nefericire, această încadrare nu o pot face, 

căci întorcând. paginile istoriei pe lângă vorbele cele 

frumoase constat la, moment actele cele mai uricioase. 

Şi'n adevăr, în efectuarea, împărțelei văd pe inconso- 

labila, împărăteasă „cu toată rușinea ce avea de a se 

arăta la lume“ că invoacă echilibrul adecă o parte 

dreaptă frățască cu ceilalţi augusti co-împărțitori. 

Dacă nu m'aş găsi în fața unui cap încoronat, mai 

c'aș zice din preună cu romănul cel prost şi neștiu- 

tor de carte, „lăcomia perde omenia'. 

Nu mai vorbesc despre ministrul Kaunitz, căci 

acesta manifestase deja dorința se 'mparţă şi impe- 

riul Ottoman. Nu trece mult timp și'm adever îl vom
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videa răpindu-ne Bucovina, cu toate că împărăteasa - 

îi zisese în scrisoarea sa „că pentru o mizerabilă  bu- 

cată de pământ nu se cade a sacrifica onoarea şi re- 

putațiunea imperială“. 

| Se nu crează lectorele că vaetele şi suspinele a- 

cestei femei după nenorocita Polonie au încetat o- 

dată cu trimeterea frumoasei sale scrisori cătră mi- 

nistrul seu de încredere. Se vede că spectrul Poloniei 
o urmărea zioa şi noaptea, căci după ce prada a fost 
consumată, şi baronul de Bretemil a, venit la - Viena, 
în calitate de ambasador al Franciei, împărăteasa nu'l 
mai slăbea cu protestaţiunele sale de durere pentru ră- 
pirea, Poloniei și asasinarea, nenorocitei acestei națiuni. 

Intr'o zi de audienţă, primind pe baronul de 
Breteul, cu o renumită tragediană, dând un ţipet de 
adeverată mustrare de cuget, ea se esclamă zicănd : 
„Șliu Cam pus o mare pată pe coroana mea prin 
aceea ce am făcut în Polonia, dar te încredințez că 
lumea m'ar erta cănd ar ști păna lă ce punt făpta a- 
ceasta me-a repumnat, şi câte circumstanțe s'au fost 
întrunit spre a forța principiile precum, și rezoluțiunile 
mele tuturor viderilor nemoderate ale înjusteă ambițuună 
Tusse și prusienet. 

Ascultă-o, tu mai cu samă nenorocite popor 
polon, atuncea când esplică baronului Breteiul stră- 
duinţele eroice ce ea le-a fost pus, spre a salva Po- 
lonia. Ascultă-o, căci ipocrizia acestei femei cu drept 
cuvânt revoltează nu numai pe poporul polon dar şi 
pe omul cel mai indiferent și mai calm: | 

„După numeroase refleziună — zice ea d-lui de Bre-
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teuil — ne găsind nici un mijloc de a mă opune sin- 
gură Russieă și Prusiei, am fost crezut că formând 
„din partea mea cereri și pretențiună exorbitante, . eă voiă 
fi refuzată și negociarea se va rupe; dar și surpriza 
și durerea mea ai fost peste mâsură de mari, când am 
primit vespunsul la aceste pretențiună, că atât regele 
Prusiei cât și Țarina dai deplinul. lor consimțimeni. 
Orede-mă că nici odată în viața mea n'am fost așa de 
afectată ca în zioa când am primit acest respuns.“ 

Lectorele cunoaşte înse rolul ce l-a jucat Austria, Ș J 
în împărțala Poloniei pentru ca se înfiereze după cum 

merită protestările aceste ipocrite și postume. 

Cine, în adevăr, cine mai întăi a întrat cu ar- 

mata sa pe teritoriul Poloniei ? 

N'avea liniște nici zioa nici noaptea, spectrul Po- 

loniei o urmărea, aşa că nemulțumită numai cu jus- 

tificarea, ce şi-o face, înfortunata împărăteasă crede 

cu cale se apere în ochii diplomatului francez şi pe 

ministrul seă, pe principele Kaunitz. 
Ascultaţi, deci, acum şi apărarea ce augusta cri- 

minală o face ilustrului seii complice, ministrului 

Ranitz. - 

» Trebue — zice dânsa — se fiă dreaptă și se măr- 
turisesc că şi el era tot așa de afectat ca și mine: el 

s'a opus din tâte puterile sale la acestă crudă esecutare 
a Poloniei. Mă cred chiar datoare să'ți mărturisesc că 

conduita d-luă de Kaunitz în toată această afacere, ma 

făcut să'mă fie acest ministru și mai scump de cum îmă 

era; câcă, după ce-a resistat câi î-a fost cu putință 

simțind pata ce rămâne asupra ministeriuluă sei, ascun- 

zind turmentul sufletului sei și înecând în sine însușă 
. Ş . . . . x 27. A . - _ 

durerea, a lăsat ca opiniunea publică se | învimovăţască 

toemai pe dânsul pentru un act pe care alât de cum- 

plit Va fost desaprobat şi combătut.“
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Comedia aceasta de suspine şi de lacrimi l'a 
făcut pe diplomatul francez să rămâe încremenit, şi 
de când în când numai de politeță şi în semn de 
respect să zică şi el împărătesei, câte un cuvânt de 
mângâere, de banalitate diplomâtică. 

Kaunitz s'a încercat și el în persoană să'și spele 
obrazul, să se justifice cătră baronul de Breteuil. 
pMinistrul austriac — zice diplomatul francez în ra- 
portul adresat guvernului seu — Ministrul austriac 
fără să'mă fi numit vre-o dată pe Polonia, na dus şi 
m'a făcut se umblu, prin cincizeci de fraze şi cărări 
ascunse, în toate aleile durere sale, asupra concertuluă 
celor trei puteri pentru împărțala Poloniei. M'am lasat 
ca să'mă povestească tot cea voitt. 

Un cuvent încă şi am terminat cu descrierea 
lacrimelor și a durerei Mariei "Tereza, 

Intro zi, pe când ministrul Sveziei venise se o 
vază, ea, cu ochii în lacrimi, zice diplomatului sve- 
dez : „Afacerea Poloniei mă desesperă“.  Diplomatul 
svedez ca se o liniştească, conform doctrinei acredi- 
tate la acei ce cred în Dreptul divin, observă că 
suveranii nu dau socoteală despre fapiele lor decât nu- 
mai înaintea luă D-zeu“. La cuvintele aceste, rostite 
cu respectul diplomatic, adecă, cu de trei ori închi- 
nare din cap, Maria Tereza sculându-se iute de pe 
fotoliul seu, suspinând amar, se esclamă: „Dar, toc- 
maă de „Acesta, mă și temi, | 

Dreptatea lui D-zeu de. care se temea Maria 
Tereza și cu complicii sei, m'a făcut să'mi aduc a- 
minte de următoarele cuvinte ale baronului d'Hol-
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bach, din scrierea sa Systeme social : „(Juels exem- 

ples affreux, les souverains ne donnent-ils pas A leurs 

„peuples par la fagon dont ceux-ci les voient agir et 

traiter les uns avec les autres? Jist-il rien de plus pro- 

pre A bannir la probite de la terre que de voir le mepris 

quw'ont pour elle les princes ? O princes! w'&tes-vous pas 

les vrais corrupteurs de vos sujete 2“ 

Ş VI. 

Judecata istoricilor şi a oamenilor 

politici asupra împărțelei Poloniei. 

După ce aşa de pe scurt am făcut nararea împăr- 

ţelei Poloniei și justificarea ce doi dintre co-împărțitori 

şi-o fac, voiă reproduce acuma asupra acestei împăr=- 

ţeli, apreciarea şi judecata oamenilor politici şi a le 

istoricilor gennani chiar. 

Reproduc această apreciare și judecată numai pen- 

tru ca unii din magnații și ministrii plenipotențiari 

a le acestor State, pe care am avut și am distinsa 

onoare de a cunoaşte personal, să nu'mi reproșeze 

cam uitat bunele maniere depela Curțile domnești 

și împărătești, şi nu mai știi cum se vorbeşe cu Ca- 

petele Incoronate. 

Ascultaţi şi pe istorică și pe oamenii politici, căcă 

le citez textual cuvintele : 

„Prusia, Austria și Rusia împărțind Polonia — 

zic istoricii şi oamenii politici — au comis un act de 

aâeverată hoţie, (un acte de brigandage).
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Cuvântul este injurios, dar bine meritat. 
Cu ce espresiune înse, co-împărțitorii se servesc, 

spre a colora, cu frumoase vorbe, criminala lor faptă ? 
In batae de joc se servesc cu eleganta expre- 

siune de echilibru, espresiune ce face pe Machintosh 
se strige cu indignare: „Fără de "'ndoială este o spe- 
cie de echilibru când, trei bandiți își împart prada lor 
în părți egale, dar acest echilibru, din causa egalităței, 
ameninţă mai puţin pe toți oamenii onești.+ 

Cum a văzut lectorele, bandiții lui Mackintosh, 
spre a legitima împărţala Poloniei. au invocat fai- 
mosul sistem de echilibru, sistem care se buenra de 
o mare favoare politică pe atuncea, după cum se bu- 
cură chiar și astăzi. Mirabeau cu drept cuvânt îl 
combate, zicănd că este o chimeră care n'are de real 
decât masca care o pune pe obrazul ambiţiunei. 
Departe de a preveni resbelile, acest sistem pare 
mai cu samă că le provoacă, adaoge a zice Mercier 
de la Riviere, căci în toate zilele Statele îşi fac resbel 
spre a mănţinea balanța între el. Astfeliu, popoa- 
rele se zugrumă între ele prin un sistem inventat 
spre a le împedeca a se zugruma. Echilibrul, auzim 
zicându-se, salvgardează independinţa micelor  sțate, 
ceea ce n'a împedecat, observă Mirabeau, pe marele 
puteri de a înghiţi pe cele mici. . 

Ce-a produs echilibrul marelor State ? Resbele 
continue care de o potrivă le-a dispopulat și sărăcit. 
Sistemul echilibrului este viciat în chiar esența sa. 
“EI își propune pacea, adecă unirea și armonia, și 
apoi se fundează pe oposiţiunea de interese. Straniu
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auijloc de a uni popoarele ca mijlocul acesta de a 

începe prin a le divide, şi apoi a proclama că a- 

„ceastă diviziune este în natura lucrurilor. 

Scriitorul englez Mackintosh, este acel care a 

„at, împărțelei Poloniei calificarea de asasinarea unei 

națiună. 

„Nuă crima maă mare, -—zice el— ca asasinarea 
“unei naţiuni. Asasinul nu poate previdea reul care va 
rezulta din criminala sa acțiune; el ucide o forță, a că- 
reia putere numai D-zeu singur o cunoaşte. Ce va 
fi, când o naţiune va peri victima unui odios aten- 
tat ? Inchipuiţi-vă că despoţii Asiei ar fi izbutit, în 
culpabilile lor întreprinderi contra Greciei, ca patria 
lui Socrat şia lui Platon, a lui Sophoele şi Demos- 
then se fi devenit o provincie a imperiului Persiei, 
şi apoi să se calculeze influențile ce distrugerea a- 
„cestei naționalități ar fi avut asupra destinelor genu- 
lui uman. Lumea ar fi schimbat de față. "Toate po- 
poarele, o ştiu, n'au o misiune atât de înaltă ca 
Grecia, dar toate-le sunt chemate de a concura la 
opera comună a umanităţei. A ucide o naţiune este 
„decă o crimă contra lui D-zeu, este o crimă contra 
umanităţei. Din puntul de vedere politie. împărțala 
Poloniei este un act tot atât de culpabil.* 

Din Englitera pleacă primul strigăt de repro- 

“bare. Ilurstuul Burke vezînd pe cele trei imperii unite 

spre a împărţi o țară ce nu putea să le reziste, li 

prezice că va sosi ziua în care ele vor fi pedepsite - 

pentru crima ce-au săvârșit. 

Voltaire scrie marei Caterinei pe-un ton de ivo- 

nie care nu cred se-o fi măgulit:  „Maestate, te-ai 

pus la cale cu egele Poloniei, după cum pungaşiă se 

pun la cale într'un bâlciu.“ lar când regele-filosof
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Frederic îi serie c'a profitat de ocasie spre a'și mări 

țara, Voltaire, carele în realitate dorea ca Turcii se 

fie alungaţi din Europa, sespunde regelui Prussiei 

cu niște glume care nu cred să'i fi plăcut autorelui 

serierei Anti- Machiavelul ; „„Poţi, Maestate, în drumul 

ce vei face să te mai capeţi cu vre-o provincie ca să ţi 

mărești ţara, Căci trebue omului și câte o mică pitre- 

cere; nu poate tot se cetească, se filosofeze, se facă 

versuri și muzică“. | 
Iată acum cum este judecată erima uciderei Po- 

loniei de contele Pergennes, ministrul afacerilor străi- 
ne din Franţa, în memoriul pe care'l adresază în 

1114 lui Ludvie al XVI.le: | - 

„Posteritatea va avea greutatea se crează aceea ce 
Europa îndignată vede cu mirare, trei puteră cu in- 
terese diverse şi opuse una altia, umindu-se între ele 
și prin un abuz revoltător a dreptului celui mai tare. 
se dispoae de domeniile sale cele mai bogate, un Stat 
inocent contra căruia aceste puteri n'au alt titlu decât 
acela a slăbiciunei şi a ne-pulinței în care înocentul 
Stat se găseşte de a rezista cupidtitățeă acelora carei 
disbracă. Dacă forța este un drept, dacă convenenţa. 
este un titlu, care de aci înainte va fi siguranța Sta- 
telor ? Dacă hoţia politică se perpetuă, pacea nu va k 

fi încurând decât o carieră deschisă înfidelităţeă şi tra- 
dăreă“. 

O mare crimă a fost comisă. Iată un Ministru af 
unei mari puteri că o califică de huţie de codru. Is- 
torieiă, filosofii, jurisconsulţii din toate Statele sen-- 
treabă : acest atentat rămâne-va el ne pedepsit pen- 
tru că Regii sunt culpabilii ? 

Impărțeala Poloniei — zice Schoell — „este eveni-
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mentul politic care a pus pe fruntea seculului al 

18-lea, pecetea reprobaţțiunei, şi dacă este adevărat 

c'această epocă a fost acea a luminilor, politica sa 

a fost epoca spoliaţiunei. Evenimentul acesta a pro- 

bat odată mai mult maxima că în politică ca și în 

viaţa privată, injustiția, dacă nu se repară, ea se pe- 

depsește prin urmările sale: Strănepoţii strănepoților 

expiază o greșeală, de care ei sunt inocenți. 

Justiţie, reparație, resbunare : iată, str igăele spiri- 

telor celor mai calme, cugetătorilor celor mai desin- 

teresați.  Schlosser zice foarte bine că nu trebue se 

ne oprim la crima consumată, ci trebue se ne urcăm 

pănă la primul tractat prin care Prusia și Rusia au 

impus voința lor Republicei; că de atuncea datează 

toate nenorocirile Europei pentru că ele consacră 

domnirea forței asupra slăbiciuntă, şi a violenței asu- 

pra dreptului. Istoricul german mai adaoge că res- 

bunarea va atinge pe culpabili, dacă este se credem 

că esistă un D.zeii care guvernează lumea. | 

Nuii de cât un singur mijloe, —strigă Jean de Mul- 

der —de a scăpa ordinea europeană: acela dea 

reveni la moralitatea publică violată prin împărțeala 

Poloniei. Impărţeaia a fost crima vechei regalități : 

D-zeu a voit —zice Muller — prin aceasta se arăte 

care era moralitatea celor puternici de pe pământ. 

Justiţia Divină nu va întârzia de a lovi pe culpabili. 

Istoricii şi oamenii politiei nu se mărginesc numai 

de a acuza pe ilustrii criminali cari au împărțit Pc- 

lonia ; îi mai acuză încă și pe Francia și pe Anglia 

care n'au intervenit ca se împedice să se comită o
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aseminea crimă. Așa videm pe marele diplomat Tal- 

leyrand, în raportul seu din 28 lanuar 1807, cătră 

împăratul Napoleon, esprimându-se în următorul mod: 

„Diu -toate greşelile comise de vechiul guvernă- 
ment al Franciei, cea mai ne ertată, pentru c'a fost 
cea mai funestă, a fost aceea de a suferi, după cun 
a făcut'o el, cu cea, mai ne'nţeleasă neprevedere, prima 
împărțeala a Poloniei pe care ar fi putut'o foarte 
uşor se o împedice. Fără de această primă împâărţală: 
celelalte n'ar fi putut să se efectue. Polonia ar esista 
încă, disparițiunea sa n'ar fi lasat un gol, şi Europa 
ar fi evitat sguduirile şi agitaţiunile care au turmen- 
tato ne'ntrerupt de zece ani“. 

O acuzare identică la adresa Angliei o videm fă- 
cută de cătră publiciștii englezi. „Nimic n'ar fi fost. 
mai ușor—zice Machintosh—că de a, se împedeca îm- 
părțala Poloniei ; ea nu s'a făcut fâr de veste ; ani 
trecură în negoţiări asupra loturilor care trebueau se 
fie atribuite la fie-care din cele trei Curți ; dificultăţi 
se iviră între co-împărţitori, după cum aceasta se 
întîmplă de obieceiu între bandiții care'şi dispută pra- 
da lor. Când hoţii se mânâncă între dînșii, oameni- 
lor onești incumbă datoria de a, profita de discordia 
lor. Anglia și Francia ar fi avut pentru  dânsele pe 
toţi principii, căci cu toţii erau de-o potrivă amenin- 
țați prin un atentat care espunea soarta naţiunelor 
la imperiul forţei“, 

Da! Justiţia divină, o zic și eti, nu va întârzia de 
a lovi pe culpabili. Marea Revoluţiune franceză pro- 
elamând adevăratul principiă al Suveranităţei popoa- 
relor, a inaugurat o eră nouă: Fra libertățeă şi a 
îndependenței popoarelor. In această eră nouă ai și 
început deja a se repara injustiţiile și crimele comise 
de regalitatea de drept divin, și precum mai multe!
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popoare ai eşit din mormântul lor secular, între cari . 

și noi Românii din Regatul României, tot așa zioa în- 

vierei va luci și pentru eroica naţiune polonă? 

De la Polonia, se trec acum la răpirea Bucovinei 

și la prigonirile fraţilor nostri români din "Transilvania. 

B 

Răpirea Bucovinei și prigonirile Românilor 

din Transilvania. | 

Corespondenţa autentică relativă la răpirea Bu- 

covinei schimbată între principele Kaunilz, ilustrul 

cancelariu al Mariei: Tereza cunoacută de lectore în 

de-ajuns din împărţeala Poloniei și baronul de Thugut, 

internunciul austriac la Constantinopol, se găsește la 

Viena, în archiva secretă a imperiului (1). Ac ele sunt 

dar autentice, oficiale, şi nu se pot contesta 

Deja din corespondenţa urmată în împărțeala Po- 

loniei, știm că principele de ISaunitz, pentru echili- 

brul Statelor a fost esprimat părerea cătră ambasa- 

dorele rus de la Viena de ase mai lua o bucată de 

pământ dela „altul cineva“ care are de pyisos, adecă, 

de la imperiul Ottoman. Se nu ne mai întrebăm dacă 

părerea aceasta se 'mpacă cu doctrina Mariei 'Lereza 

din faimoasa sa scrisoare cătră Kaunitz, căci deja cu- 

noaștem sistemul diplomaţiei din nefasta epocă a re- 

galităţei de drept divin: una zic și alta far. 

  

() V. broșura publicată la Paris în 187€ intitulată : Po/izigue Allemanule 

în Orient. Faşt de la Bucovine Papres des documents authentigues.
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Istoria ne spune că după pacea de la Cuciuc-Iai- 
nardgi din 1774 închietă între Caterina şi Imperiul 
Ottoman, influența Russiei în Turcia a mers tot cres- 
când, iar în ambele principate Moldova şi Valahia, 
după chiar textul tratatului, pravoslavnica Russie do- 
bândise o specie de tutelă, în virtutea căria putea şi 
avea dreptul se iee apărarea principatelor faţă de în- 
chinătorii profetului Mohamet. lată cum glăsueşte 
o clausă din textul tratatului de Kainardgi cu privire 
la ambele principate: Poarta consimte ca ministri 
Curţei Imperiale ai Russieă reședință lângă dânsa se 
poată vorbi în favoarea principatelor, și făgădueşte a-ă 
asculta cu considerarea ce se cuvine unei puteri amice 
și respectate. 

Austria care ne'ncetat ne-a iubit și a umblat se 
ne iee subt aripa sa protectoare şi civilizatoare, înţe- 
lege lectorele că nu putea se vază cu ochi indife- 
renți ascendentul moscovit în ţara marelui profet Ma- 
homet. Geloasă din fire, și echilibristă, în interesul, 
bine înţeles, nu pentru sine, ci pentru întărirea pă- 
cei europene, Austria își făcea sânge râii numai când 
se gândea că ortodoxul imperiă ar putea dobândi 
ceva de la "Ture, fără se capete și ea ceva. Nără- 
vită rău din împărţeala Poloniei, ea n'a putut lung 
timp să'și ascunză durerea ce o simțea privind pe 
Rusia că din zi în zi se 'nfinge tot mai mult cu tă- 
rie în măruntaele Turciei. Din această causă, Iosef 
II, în ilusiunele sale de Vicarul temporal a lui Isus 
Christos, de cap al sântului imperiu Roman, zilnic a- 
gitat, neputând se doarmă liniştit, începe a, se plânge
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fdelului seu ministru IKaunitz că pacea s'a făcut în- 

te Russia şi "Turcia fără ca el se fi dobândit ceva 

din imperiul Ottoman, imperii care încă de pe a- 

tuncea era considerat ca un res nullius, şi pe care, 

prin urmare, cum zice proverbul, cine se scoală mai 

dimineaţă, acela poate s&'l stăpânească. 

Atâta a trebuit lui Kaunitz pentru ea el, în slugă 

credincioasă, fără se mai pearză timpul, şi chiar în 

anul următoriti închierei păcei de la Cuciue-Kainardgi, 

se între în Bucovina, trup din trupul, și os din oa- 

sele bătrînei Moldova. La San-Petersburg când a 

ajuns vestea despre această invaziune, se zice — ad- 

miraţi, fraţi români, dulceața de espresiune — că Ca- 

binetul rus ar fi rostit cuvintele „că Curtea de Viena 

împingea prea deparie duplicitatea şi aviditatea.“ 

Rog pe lectore să-și întipărească bine în minte -es- 

presiunele aceste duplicitute şi uviditate. 

Şi care au fost motivele ce Austria le-a fost in- 

vocat spre a legitima invaziunea în Bucovina, spre 

a justifica această nouă pradă făcută ziua meaza-mare ? 

Ascultaţi : . 

„Incalcarea graniţelor austriace de cătră locuitorii 

principatului Moldovei şi nişte imaginare drepturi a 

le Pocuţiei asupra Bucovinei!!..... în alte vorbe, 

pretextele lupului din fabula „Lupul şi Mielul”. 

Aş eşi din cadrul studiului de față dacă naș pune 

se combat născocirile și pretextile imvocate de Co- 

roana Sântului Stefan.  M& voit mărgini numai de 

a spune că tratatul formal prin care 'Lurcia a vali- 

dat acest act de pradare cătră Austria, se compune
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din patru articole și poartă data din 7 Mai 1775 (9. 
Aceea, înse. ce nu pot trece sub tăcere, sunt mij- 

loacele imorale întrebuințate de Austria nu numai spre a păstra noua această pradă, dar ȘI spre a râpi, cu ocasiunea aplicărei acestui îvatat, cât se poate mai mult din pământul bătrinei Moldova. Cu ochii mai cu samă pe opera talentatului ȘI laboriosului meă amice d. Alex, Xenopol, profesor de istorie . la Uni- versitatea, din lași. aflu că Austria spre aşi trage în partea sa pe feldmareșalul Romanzoff, şi ai do- bândi consimtimatul seu tacit la răpirea, Bucovinei, îi pune în palmă 5000 galbeni și o tabachere de aur împodobită cu brilante. | 
Găsese că n'a fost scump ortodoxul feldmareșal. - Pentru o ţară ca Bucovina putea, piosul Romanzoff „Se ceară ceva mai mult. Limbele rele chiar spun c'ar „fi cerut și mai mult, dar că Kaunitz ar fi respuns că Suveranul seu are se maj dee și altora, şi că pen- tru moment nu se înlesneşte. 
In privinţa acestor mijloace de corupțiune iată 
a 

o 

C) Prin an 1 din acest tratat. se cedează Dentru tot-dea-una Au- Striei pământurile conţinute de o parte între Nistru, marginile Pocu- ției. Ungariei şi a Transilvaniei, din altă Parte prin limitele .., în- cepând de la hotarile Transilvaniei la pârăul numit Teșna împuţită și cuprinzând succesiv satele Kândreni. Stulpicani, Capul Codrului, Su- ceava, Siret şi Cernăuţi și dincolo de Prut trecând. pe dinaintea Cer- haucăi loc din ținutul Cernăuţului. și care va rămânea în confiniile imperiale. pănă la teritoriul Hotinului, pentru a da o probă ne ndoel- nică de prietenia, afecțiunea și buna vecinătate ce esistă între Poartă și Curtea imperială » 
- În art. Il se stipulează - ca Austria să Hu poată zidi cetăşi în partea cedată ej, 

In art, JI se regulează alte graniți din Transilvania, In art. 1V se lasă Orşova care fusese Şi ea reclamată de Austria, tot în stăpânirea Porţel. (V. docum. Hurmuzachi, VII, pag. 157 și Alex. Xenopol , resboaele dintre Ruși și Turci»).
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cum distinsul meu amic şi profesor de istorie de la 
Universitatea din Iaşi se esprimă în opera sa: „Res- 
Doaele dintre Ruși şi Turcă și înriurirea lor asupra 
țerilor Române“: 

„Austria înse. voind ca prin corupție să rășlu- 
ească de la Moldova o parte cu: mult mai mare de 
pământ decât acea cedată în realitate de Tusci, stă- 
vuest» foarte mult ca Poarta se trimeată 'un singur 
Comissar pentru al putea cumpara mai uşor. Auzind 
Thugut că se va numi comisar pe unul Zahir Aga, îi 
face un prezent de vro mie galbeni pentru al dis- 

„pune în favoarea Austriei, și'l pregăteşte bine în 
contra stăruințelor lui Ghica. Aceasta înse nu era 
destul; se numise supra-veghetor a întregei afaceri 
pașa din Hotin, care de aseminea trebuea câștigat, 
şi fiind că acesta era mai îndărătnic, tezaurul austriac 
dispusese în favoarea lui de suma însemnată de 
„30000 fiorini. "Lot odată pentru a fi sigur că Jaco- 
vachi Rizu va urma înainte a areta internunţiului 
toate hărtiile ce veneau din Moldova, 'Lhugut cere 
şi dobândește de lu Curtea imperială un bacşiș de 1000 
galbeni pentru acest om. În sfârșit, pentru a înde- 
părta de 'Pahir Aga oră ce aparenţă că acesta ar lu- 
cra, în. interesele Austriei, 'Thugut se preface că e 
foarte nemulţumit cu purtarea acestuia şi protestează 
într'una la Poârtă în contra lucrărilor sale, întreţinând 
ast-feliu pe acesta în părerea greşită că ahir Aga 
ar îngriji foarte bine de interesele ei. o 

„Domnitorul Ghica pe de altă parte întețit: de 
Ruși se opunea din toate puterile încălcărilor aus- 
triace. Așa, îl vedem protestând la pașa :de la Hotin 
contra lui Tahir Aga care nu s'ar ţinea de loc de con- 
venţiunea încheietă, în lucrările de delimitare ; în- 
ştiinţază pe Poarta cum mai inulți ofițeri austriacă 

au venit în Moldova înaintea lui Tahir Aga înca- 
cați cu presentură pentru al corumpe ; își dă cele
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mai mari silinți pentru ca împreună cu Ruşii şi Pru- 
şii, care pe ascuns combăteau planurile Austriei, se 
facă a se strica convenţiunea încheetă, mai ales în 
urma neînțelegerilor foarte grave ivite între comisarul 
turc și cei austriacă la delimitarea în districtul Ho- - 
tinului. Văzind înse că toate încercările lor sunt za- 
darnice face o ultimă silință şi voeşte se scape din 
prada răpitorilor măcar Suceava vechea Capitală a 
Moldovei, dar nici aceasta nu i-a fost dat ca se îm- 
plinească; şi astfel, se face și delimitarea aceasta ne- 
norocită prin care Moldova mai perde încă 46 sate 
peste linia ce fusese hotărită prin convențiune“, 

Domnitorul Moldovei Grigore Ghica prin trada- 
re şi nu prin judecată, este ucis de "Turci într'o zi a 
lunei Octombrie din anul 17771). 

Corumpere prin bană, tradare şi viața de om: 
iată creștineştile, moralile, nobilele şi justele titlură 
pe care'și fondează Austria stăpânirea ei asupra Bu-. 
covinei. 

In durerea inimei mele, nu pot, în acest studiu 
face alta de cât să'mi amintesc şi se pun sub ochii 
şi a românilor şi a streinilor, nemuritoarele versuri a, 
le marelui și primului poet român Vasile Alerandri, 
versuri pe care dinpreună cu imprecațiunea lui Fre- 
deric cel mare asupra forţei brutale, fie-care romăn 
e datoriu să le. 'nveţe pe de rost. 

lată diu „Răpirea Bucovincă“ strigătul de durere 
a ilustrului și marelui poet Vasile Alexandri : 

  

1) V. pag 120 139 și m. dep.
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Istoria înscrie tot ce-au văzut şi vede, 
Fa zice: Românie, în ceruri te încrede ! 
Caci lacrimele calde de-un neam întreg vărsate 
Rodese jos Dreptul sacru şi sus nalta Dreptate. 
Deci umbră maiestoasă te'ntoarce spre hotare 
“acum, după un secol, zi cu glas tare: 
«Tu scumpă Bucovină, odraslă românească ! 
«Tu, cuibul vitejiei, tu, fală strămoşească ! 
«Respunde'm fala lumei cu-a ta disprețuire 
«Acelor ce aclamă a ta nenorecire, 
«Evreii te insultă Ta soarelui lumină 
«Ca pe un şoim cel roade, o lacomă vermină. 

«li râd de tine astăzi crezând “a lor gramadă 

«De-acum. pe vecinicie te face a lor pradă ; 

«Dar nu te pot ajunge insultele profane 
«Când esti viastarea, fiica cohortelor romane, 

«Când, falnie răzemată pe vechile mormânturi, 

«Păstrezi în al tău suflet anticele avântură ; 

«Când fie-care arbor din codri-ţi fioroși 
«Cuprinde o legendă din timpii glorioși ; 

«Când fie-care stîncă, şi plaiu, şi riu, şi nume 

«Atestă că nu piere romana gintă'n lume! 

Veni-va ziua slintă când xântul mântuirei 

Va duce corbi şi nouri pe calea pribegirei, 

Si cerul terei noastre ear fi-va nepătat 

Și limpede ca ochiul de Jacrimă spălat. 

Ear păn' atunci, o! Doamne, dac'âi permis se ridă 

De codrul vechiu şi sacru pradalnica omidă, 

Hulească Evreimea fanatică, dusmană, 

Uitând Ierusalimul, uitând spada romană ! . 

Si marele imperiu aclame cu trufie 

Un act care atristă pentreaga Românie ! 

Ordone umilirea simtirei creștineștă 

Ca să complacă urei şi turbei Evreești, 

Şi facă se resune văzduhul de. fanfare, 

De clopote, de tunuri, de crâncenă serbare, 

Zadarnic ! acel sgomot cât de puternic fie 

Nu'mpedică pe bronzu-i istoria se'nscrie, 

Pe lângă a lumei fapte infame sau sublime : 

0 fraudă, o crimă, şi doue mari victime !



Un cuvânt acuma și asupra fraţilor noștri ro- 
mâni din Transilvania, pe care'i iubim pentau că — du- 
pă cum așa de adeverat și de bine zice memoriul stu- 
denţilor universităţilor noastre — Ia frații noştrii de pesie Carpaţi este leagănul neamului nostru, acolo a fost adăpostul poporului romăn în vremurile grele: din mumnţiă Transilvaniei ne-am. coborât spre a recuprinde vechile .! noastre posesiună devastate de barbară ; cu ajutorul lor am ajuns se fim ceea ce suntem, astăzi, în cât, pe lingă. simpatie de rasă, ne mai obligă şi datoria“, 

Da ! După cum am zis, o mai repet, avem o da- 
torie morală. de împlinit cătră fraţiă noştri de un 
sânge, de o limbă şi de o credință cu noi, | 

Și dar, când videm că principiul de naționalita- 
te este nesocotit de urmașii lui Atila tocmai faţă de fra- 
ii noştrii români care sunt cei mai numeroși dintre 
toate naţionalităţile regatului Ungar ; când vedem 
că o lege electorală specială anume sa creat contra 
populaţiunei românești ; că autonomia bisericească a 
ajuns o ficţiune, iar preoții cu simţiminte romăneștă 
persecutați de cătră chiar capii Bisericei române im- 
„puși de guvernul Maghiar; când videm că pretutin- 
denea unde sunt români, în 'Transilvania, ȘI mai cu 
samă în Banat, administraţiunea, cea mai tirană se 
esercită contra românilor; că tirania a fost împinsă 
așa de departe încât după declaraţiunea ministrului 
de justiţie din Ungaria făcută asupra, unei înterpela- 
țiuni, românii nici ar mai avea drept la proteeţiu- 
nea legilor; că de la. Seghedin 'Oradea-Mare şi Sat- 
mar pănă în hotarele orientale a le monarhiei, trei 
milioane de români se găsesc lipsiţi de justiţie, prima
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dintre primele datorii sociale, prin faptul că limba 
maghiară a fost impusă ca singura limbă de pertrac- 
tare -la toate instanţiile judecătoreşti, respingându-se 
cu dispreţ actele scrise în limba romănească ; că drep- 
tatea la urmașii lui Atila nici că mai are vr'un sens din 
chiar zioa când am auzit pe un procuror ungar în 
procesul de presă al generalului Zraian Doda, ros- 
tind aceste ne mai pomenite cuvinte „că nainte de a 
fi judecători drepți, ei trebuesc se dovidească că sunt 
maghiară !|.. | 

Când vedem și cetim toate aceste acte de bar- 
barie: care suflare romănească nu rămâne profund in- 
dignată şi revoltată ? 

Persecutarea selbatecă a Maghiarilor contra Ro- 
mânilor a mers pănă și prin scoale şi prin sinul fa- 

„mihilor românești, impunând limba maghiară prin 

școlile secundare, licee și școli sătești. -inerii Ro- 

mână cari'și fac studiile în Germania, în Francia, 

ori în Italia, sunt persecutați după întoarcerea; lor 

în ţară. 

Infine —zice memoriul junimei ncastre studioase 
universitare— ca culme a celui mai turbat şovinism, 

se fac acum în Ungaria agitaţiuni pentru crearea 

unei legi, prin care se înființază în toate satele asile 

de copii la care părinții sunt obligați a'și trimete 

copiii, începând de la vrâstă de trei ară. 
[n regatul ungar esecutarea legilor liberale e 

suspendată chiar în timp de pace, și pănă chiar la 

_o nevinovată instalațiune de preot, gendarmii ma- 

ghiari trag în came vie, și ucid ziua meaza mare
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ființe românești. Faţă cu niște acte de o asemenea 
brutalitate şi barbarie, care om cugetătoriu nu va 
zice că Ungaria prin chiar faptul ei, stă nu numai 
pe un vulean, dar apoi mai ţine în mâna sa și fiti- 
lul care se facă se isbuenească teribilul incendiu pe 
care, zeu, nu știm cum îl vom mai putea, stînge : 
în atâta dimensiunile lor pot a se întinde la nesfârșit. 

Pressa română întreagă, fără deosebire de cu- 
loare politică, zilnie constată actele injuste, asupririle 
și prigonirile sistematice ce se fac fraţilor noştri din 
Transilvania; și deci, teribilul incendiu putând dintro 
zi în alta se isbucnească, chiar fără de voe, datoria 
noastră de Români ne va sili să luăm apararea fra- 
ților noștri asupriţi și impilaţi. 

Cum vede lectorele, în privința fraţilor români 
din Transilvania, sînt scurt, dar cuprinzătoriu. 

Și acum, după ce am narat foarte” pe scurt a- 
săsinatul Poloniei, după ce am amintit răpirea Bu- 
covinei, după ce-am zis şi două cuvinte în privința 
asupririlor și prigonirilor fraţilor noștri din 'Transil- 
vania, fără să me mai oprese asupra incalificabilu- 
lui act al luărei Besarabiei, acest act de spoliare 
fiind de tot recent în memoria noastră, sosesc la 
conclusiunea acestor studii.
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$ VII. 

Conclusiune 

Să ne închipuim— întâmplare de care D-zeu fe- 

rească—că Tripla alianță sar găsi în resbel cu A- 

lianţa Franco-rusă. 

Intreb : 

Cu ce drept, cu.ce curaj, și cu ce obraz, poate 

Imperiul german se ceară de la soldatul polon ca 
[ay A . [o hd A » 

să'şi verse sângele și să'și dee viața sa într-un resbel 

care Var avea cu Francia?... 

Cu ce drept, cu ce curaj, și cu ce obraz, impe- 
) 9 3 

vatul Franz losef poate se pretindă de la soldatul 

polon ca să se bată alăturea de german cu armata 

franceză ? | 

Cu ce drept, cu ce curaj, şi cu ce obraz, maes- 

tatea sa 'Țarul tuturor Russiilor poate reclama de la, 

soldatul polon ca el să'și sacrifice viața pontru inte- 

_xesile a tot puternicei monarhii ? 

Soldatul polon față cu sacrificiul ce i se cere 

n'ar fi în drept să strige la trustrele aceste mari Şi 

puternice imperii : 

„Sângele ce curge prin vinele mele, inteligenţa, 

energia care mi-a dat'o D-zeu trebue se-o întrebuin- 

ţez mai întăi în propria mea conservare şi disvoltare, 

entru ca așa se pot fi apoi în stare să conserv și 

să disvolt națiunea la care aparțin. Eu, polon, nu 

sînt nici gennan, nică austriac, nică rus, ci sînt o 

individualitate distinctă de naționalitatea germană, 

austriacă şi russă; şi deci, având propria mea naţio- 

nalitate, ființa mea de om, forţa, mea, intelectuală și 

fizică, întreaga mea personalitate, înti'un cuvânt, fără 

7
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de a mă sin-ucide pe mine însumi, nu o pot pune 

în serviciul vostru, care, într'un moment dat, abuzând 

de forța voastră brutală, aţi asasinat națiunea la care 

aparţin. Și dacă este ca să'mi sacrific viața, prima 

dintre primele datorii morale reclamă ca arma mea 

se o întore mai întăiu contra ta, German, contra ta, 

Austriac, contra ta, Rus... Căci cu ce drept cu hoţii 

de codru v'aţi unit trus-trei și aţi împărțit țara Po- 

lonă în trei mari bucăţi, şi din întreaga mea națiune 

aţi făcut trei specii de sclavi: sclavi polonă germană, 

sclavi polonă austriacă, sclavi polonă ruși ?... A mă bate 

eu, polon, pentru ca să mănţin pe imperiul German 

în mărirea de astăzi ; a mă bate eu, polon, pentru ca, 

să se respecte Monarchia Austriacă, cel puţin în starea 
ei de azi; a mă bate eu, polon, pentru uriașul Im- 
periu Rus este ca şi când mi-aţi cere ca prin sângele 
și viața mea să contribuesca perpetua toemai eu în 
etern sclăvia mea; este a cere ca să mă sin-ucid, să 
mă zugrum cu chiar propriele mele mâni; și această, 
sin-ucidere, după nicio lege, divină sau umană, nu pu- 
teță, şi nu sunteţi în drept, tocmai voi popoare ere- 
ştine, să mi-o cereți“. A 

Raţiunile ce le dă, întimpinarea ce-o face sol- 

datul polon la sacrificiul ce i se cere, tot acele ra- 

țiuni şi tot acea întimpinare este în drept să le in- 

voace soldatul român din Bucovina, soldatul român 

din Transilvania și din Besarabia, soldatul Bohen, 

toți soldaţii într'un cuvânt, care aparţin naţiunilor 

subjugate și impilate. 

Când dar îngrozitorul toesin al popoarelor opri- 

mate ar resuna dintr'un capăt al Europei la celalalt, 

oare Germania, oare Austria, duşmanele de astăză 
ale Russiei, nu și-ar da ele mâna, cu despotul de la 

* + ay . a ui _ Nord spre a'și apara prada pe care impreună au
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pus mâna? După mine, mai mult decât sigur că ele 

își vor da mâna; istoria omenirei mă sileşte chiar 

fără de voea mea să'mi formez această, convingere. 

- Șimn adevăr, n'am văzut pe Prusia, pe Austria, 

pe Rusia în Congresul de la Viena din 1814, deve- 

nind niște adevaraţi neguţitori de carne omenească 

şi tratând pe chiar popoarele cărora le făgăduise li- 

bertatea şi independenţa, întocmai după cum, într'un 

târg de vite, se precupeţese boii de plug și celelalte 

turme de vite ? Actele Congresului de Viena sunt 

de faţă. Din ele constatăm că în loc să se consulte 

naţiunile asupra destinatelor lor viitoare, diplomaţii 

înființară o comisiune de statistică cu misiunea de 

a lumina pe înaltele puteri în împărțala ce aveau de 

făcut, | 

Ascultaţi, popoare oprimate, instrucțiunele prin- 

cipelui de Metternich adresate acestei comisiuni de 

statistică : « Această comisiune—zice diplomatul austri- 

ac— va face o catagrafie lămurită de pământurile cu- 

cerite de împăratul Napoleon şi de aliaţii sei, fără 

„privire la destinațiunea acelor pamântur?. Ea le va e 

valua din punctul de vedere a populațiunei ; şi în a- 

ceastă evaluare se va avea în vedere nu numaă calita- 

dea, dar se va avea în videre și specia, și calitatea“. 

Diplomaţii care stăteau plini de îngâmfare la, 

masa cu postav verde a Congresului de Viena, ni- 

miţi de istorici neguţitori de carne omenească, ca la 

un mezat unde sunt mulţi concurenți, licitau și supra- 

licitau popoarele. Pe-un diplomat î] vedem susținând 

„că Polonezii de pe lângă împrejurimile Pozenului
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lasaţi Prusiei de cătră Rusia, fac mai mult decât Po- 

lonezii de pe lângă Klodova păstraţi de cătră Rusia ; 

pe-un altul îl auzim strigând că un locuitoriu de la 

Aix-la-Chapelle sau din Colonia făcea mult mai multe 

parale decât un polonez de la Kalisch sau din 'Thorn 

care se dădea în schimb !!... Congresul de la Viena 

prefăcut întrun adevărat târg de vite, iar marii di- 

plomaţi stând ca la un Sultan-mezat, și strigând : 

Odată !... de două!... de trei!.... adjudecat oraşul 

cutare maestăţei sale cutare !... 

Odată !... de două !... de trei !.... adjudecate două 

părţi din națiunea cutare maestăţei sale împăratului 
cutare !... 

In schimbul acestora, şi pentru ca maestatea sa 
din Ligă „Sânta Alianţă“ să'şi dobândească o bună 
linie de apărare .... odată |... de două!... de trei |... se 
adjudecă întinderea fruntariilor sale pănă la cutare 
fluviu sau pănă la cutare munţi !... 

Abia Coaliţiunea resturnase pe Napoleon, şi ea 
șincepe a calca pe urmele despotului Napoleon cu- 
ceritorul. 

— „Am perdut atâtea suflete de oamenă de la 1805— 
auzim pe Prusia zicând— trebue să fiu despăgubită 
cun număr egal de suflete, Dacă celelalte puteră 
câștigă suflete de oameni, pentru ce n'ași câștiga și 
eu 2... Admirați, popoare, aritmetica principelui de 
Hardenberg : „Prusia a perdut 4, 700,000 de suflete; 
ce-a dobândit? Fa n'a dobândit decât 1,300,000 ; 
ea, deci, este în perdere de 3 »400,000. Ca compen- 
sațiune cer mai întăi Saxa, ceea ce'i procură 2 mi-



101 

lioane de suflete, apoi 810,000 Polonezi. Ceea ce'i 

va mai lipsi se va lua din ducatul de Berg, în Weste 

falia şi în provinciile Renane“ 

După calculele ministrului prussac, Prussia ar 

câștiga mai mult de la 6 la 100,000 suflete, ceea ce 

era puţin lucru, dacă se va lua în considerare în- 

tinderea şi mărirea ce-o obținuse celelalte State. Spre 

a indemniza pe regele Saxei, Prusia propune să i se 

dea 700,000 suflete pe ţermul stâng al Rinului. 

—Accept calculile d-tale c'ai fi în perdere de 

3,400,000 suflete— replică principele de Metternich— 

vei avea 400,000 suflete saxone, restul se va lua pe 

ţermul stâng al Rinului şi în Nord. Ceea ceți va da 

60,000 suflete mai mult decât aveai în 1805...* 

Prevăzând că cu aceste Prusienii nau se fie 

mulțumiți, alteța sa principele Metternich, vra să se 

arăte generos cătră alteţa, sa principele de Hardenberg 

carele, întocmai ca şi neguţitorul evreu, cerea mult 

ca să capete puţin. 

«Maestatea sa imperială— continuă Metternich— 

spre a complecta lotul Prusiei, este gata de a pune 

în massa ţerilor disponibile cele 400,000 de suflete 

pe care împăratul Russiei a promis a'i retroceda în 

Galicia orientală ; ea va lăsa Russiei pe atâta şi în 

proporțiune egală cu ce împăratul va adăugi la lotul 

Prusiei din partea Warthei. 

Lectorele este acum în drept se mă'ntrebe, de ce 

"uit și nu vorbesc despre imperatul Russiei, despre 

acela care a învins armata lui Napoleon, despre a- 

cela care. prin saloanele din Paris voea, se treacă de
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un mare liberal. Doamna de Stai! credea aşa de 

mult în liberalismul “Țarului Alexandru încât o au- 

zim zicând : «Ideile liberale le-a susținut în toate o- 

caziunile, şi dacă aceste idei n'au triumfat pe cât el 

le-a fost dorit, nu trebue cel puţin să ne minunăm 

„Qu'un tel instinct de ce qui est beau, qu'un tel amour 

de ce qui est juste, soit n dans son coeur comme une 

fleur du ciel au milieu de tant d'obstacles“. . 

Dacă de la galanteria acestei talentate femei, ne 

vom duce la istorici, vom videa că despotul de la 

nord a luat prin tratatul de Viena tot cea putut 

lua. Cât pentru liberalismul seu, n'avem de cât să 

cetim convorbirile sale intime cu Talleyrand, fostul 

ministru a lui Napoleon, sprea rămânea deplin con- 

vinși asupra liberalismului "Țarului Alexandru. 

—„„Maestate — îi zice într'o zi cu respectul cu- 

venit 'Talleyrand—trebuesc respectate drepturile Eu- 

ropei acum mai cu samă când aţi resturnat pe Na- 
poleon cel acuzat că le-a călcat în picioare.“ 

— „Aceste drepturi ale Europei — respunde A- 

lexandru — pe care ţi le închipuești astăzi spre a 
mi le opune, eu nu le cunosc. Intre puteri, dreptu- 
rile sunt interesele fie-căreia; nici că admit altele. 

La respunsul acesta, se zice că Talleyrand sar 
fi esclamat : Nenorocită Europă ! Nenorocită Europă ! 
ce a-i să devii 1... Nu odată, ci în repeţite rînduri 
Ţarul Russiei zicea că „dreptul, tratatele, sunt niște 
vorbe goale de care fie-care se servește după cum îi 
vine la socoteală, că n'are el să se lese a fi înșelat de 
niște  aseminea cuvinte, că 'nu era vorba nici de: prânci-
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piă, nici de drept, dar de interese pe care fie-care pu- 

tere le înțelege după chipul şi asemănarea sa.“ 

Faţă cu această doctrină, fac scuzele mele cele 

mai umilite Țarului rusesc, cum și adoratorului seu 

d-lui £. de Cyon, pentru c'am cutezat se zic că Rus- 

sia a comis o imoralitate când ne-a luat Besarabia 

contra glăsuirei convențiunei ce aveam cu ea. 

ac scuzele mele; căci, când zisesem aceste cu- 

vinte, cu totul uitasem convorbirile "Țarului cu Tal- 

leyrand. Și deci, când va mai fi vorba se închiem vr'un 

tratat de alianță ofensivă sau defensivă, ne vom des- 

chide bine ochii la trecutul popoarelor și la princi- 

piele ce ele le au avut și le au asupra bunei cre- 

dinţe ce trebue se presadă la convenţiunile interna- 

ţionale, după cum această bună credință presede și 

la convenţiunile dintre particulari. 

Lordul Castlereagh, zicea cătră „toţi cari voeau 

să/l auză, că „din cauza pretenţiunilor rusești, Con- 

gresul de Viena care trebuea se inaugureze domnia, 

moderaţiunei și a, justiţiei la naţiunile civilizate, în 

curând n'are se ofere, dacă nu se va lua bine sama, 

de cât o scenă de ambiţiune, în stare numai ea sin- 

gură ca se facă pe popoare se regrete pe Napoleon.“ 

Aș putea se mă 'ntind foarte mult asupra Con- 

gresului de la Viena, şi cu istoricii în mână să pro- 

bez pănă la evidenţă că numai de onoare şi de Jus- 

'tiţie n'au fost călăuzite marile puteri in acest Con- 

gres. Ele sau fost coalizat in contra lui Napoleon, 

pentru ca apoi, ele să se pună in locul lui: schim- 

bare de stăpân, şi nimic mai mult. Marele princi-
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piu al nafionalităţilor a tost uitat îndată ce ele s'au 

văzut victorioase (1), 

Inlături deci, și tu, puternic imperiu German, şi 

tu, falnie imperiu Austriac, în lături, şi tu, colos in- 

tricoșat de la nord, în lături voi, State, creaţiuni ar- 

tificiale, spre a da locul de onoare marelui principiu 

rațional, singura garanţie a unei păci bine-făcătoare 

"și durabile: Constituirea. Statelor Europeene după di- 

versele sale naţionalităţi. 
„Nu poate fi pace reală și durabilă în Europa, 

intru cât principiul naționalităților, a libertăţei şi al 
independenţei acestor naţionalităţi, nu se va pune în 
aplicare. Ne incetat Europa se va intoarce intrun 
cerc vicios : aliații de astăzi vor fi dușmanii de mâni, 
Și vice-versa, dușmanii de azi vor fi amicii de mâni. 
Puternicile imperii din 'Tripla alianță, Germania și 
cu Austria îşi vor da mâna cu marele imperiu de la 
nord spre a nu lasa ca Polonia se reînvie, ca Tran- 
silvania, Bucovina, și Besarabia se formeze un sin- 
gur corp de naţiune cu Regatul Romăniei de astăzi. 

Scurt, ţerile subjugate din imperiul Ottoman, 
precum și acele din Tripla alianță sau din alianța Fran- 
co-rusă trebuesc reconstituite pe principiul de națio- 
nalitate. | 

Intrava acest mare şi salutariu principiu în con- 
știința Statelor celor mari? Mă, 'ndoese, cu toate sfor- 

  

  

(1) V. Thiers, Histoire du Consulat et de Empire, cart. LVI — Histoire de France par !Abbâ de Montgaillard —- Lefebvre, Histoire des Ca- binets de lEurope pendant le Consulat et V'Empire — Laurent Histoi- re de lhumanit€ — Congrăs de Vienne, Recueil de piăces officielles. Revue des Deux mondes pe anii 1802, 1868. etc.
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ţările ce le văd făcute de cugetători și de istorică, 

precum şi din partea Ligăi internaţionale de pace de 

libertate şi de arbitragiu internațional. 

De la ultimul resbel franco-german, Europa in- 

teagă trăeşte intr'o emoțiune perpetuă, şi se înăr- 

mează pănă in dinţi pentru că ea este convinsă că 

pacea nu poate dura intru cât Francia se găsește in 

poziţiunea umilită de astăzi, Statele cele mici se in- 

armează și ele şi cheltuesc cu mijloacele de aparare 

mai pre sus chiar de puterile lor, numai pentru ca, 

evenimentele să nu le surprinză nepregătite. 

Faţă cu aceste două formidabile alianțe, şi în 

caz de un resbel între ele, Statul Român, neputând 

sta, neutru, cui în definitiv, se cade se intindă mâna? 

Caci, la dreptul vorbind, și dintr'o parte şi dint'alta, 

avem dușmani și răpitori din pământul nostru. 

Problemul este peste măsură de greu, din causa a- 

ceea mai cu samă că puterile centrale, cu toată civilisa- 

tiunea de care se mândresc, au și ele pe conştiinţa, lor 

popoare oprimate, intoemai ca şi Colosul de la nord. 

- Adevărul real fiind acesta, omul cu pătrundere și 

cu esperienţă la ce trebue mai întăiu să se gândească ? 

După mine, el trebue săși preumble ochii și 

_să vază din care parte ar putea mai întăi luci o ra- 

ză de speranţă a triumfului dreptului asupra forţei 

brutale. Odată intrat pe calea aceasta de optică po- 

litică, cu toată critica severă ce merită puterile occi- 

dentale, parcă tot pe pământul acestor State mai cu 

ușurință, șintr'un maă scurt timp, ar putea săși aibă 

triumful lor principiile de drept, de naţionalitate ŞI
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de fraternitate între popoare. Și cănd îmi esprim 
această credinţă, lectorele este rugat a crede că nu 
-mă rostesc de pe acuma intr'un problem așa de di- 
ficil, de la soluţiunea căruea poate se depindă  esis- 
tența și intreg viitorul nostru naţional. 

Șin adevăr, câte schimbări, câte prefaceri nu 
pot avea loc de astăzi şi pănă în ziua înfricoșatului 
desnodământ al complicaţiunilor şi înarmărilor din 
Europa întreagă.  Nourii, recunosc, s'au format deja, 
ii sunt foarte posomorâţi şi ca mâne focul electric 
poate săi pună în flacări ingrozitoare. Dar pănă în 
zioa când voiu auzi infricoșatul toesin al popoarelor 
că sună și mă dişteaptă, datoria noastră a tuturora 
este ca, cu istoria in mână, să cugetăm din care pax- 
te esistă mai cu samă pericolul. 

După mine, pericol şi pericol real esistă, și de te 
vei da cu Tripla alianță, şi de te vei da cu Alianţa 
ranco-russă: An, însă, deplina încredere în intele- 

gența și patriotismul concetăţenilo» mei, că, în mo= 
mentul când toxinul popoarelor va suna, cu toții fă- 
ă deosebire de coloare politică, chibzuind şi cum- 
pănînd, nu ne vom împărți în diverse tabere. ci toți, 
ca un singur om, vom fi din partea aceia în care vom 
crede că va luci o rază de speranță pentru salvarea, 
popoarelor oprimate și pentru punerea în aplicare— 
bine înțeles nu ca, la Congresul de Viena-—a princi- 
piului reconstituirei Europei pe baza naționalită- 
ților, așa ca fie-care națiune să se bucure de indepen- 
denţa sa, —principiu singur, după mine, în stare ca să 
dee o pace reală, și durabilă Europei Și lumei întregi,
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APENDICE 

Actele ce-am promis lectorelui că le va găsi, în 
apendice, la finele studiului nostru politie, le publie 
în limba franceză așa după cum le găsesc în Thiers, 
Histoire du Consulat et de Empire. | 

I 

Declararea lui Thiers când începe a povesti între- 

viderea de la Tilsit. Vezi pag. 8 s. m. d. din acest 
studiu. (V. Thiers. Cartea XXVII). 

Il est fort difficile de savoir avec exactitude ce qui s'est - 

pass6 dans les longs entretiens que Napolson et Alexandre 

eurent ensemble ă Tilsit. 

'Poute PEurope a retenti ă cet €gard de râcits controu- 

v6s, et on a non-seulement suppos€ des entretiens  chimeri- 

ques, mais publi6 une quantite de traits, sous le nom d'ar- 

ticles secrets de Tilsit, absolument faux. Les Anglais surtout, 

pour justilier leur conduite ulterieure ă Vegard du Danemark, 

ont mis au jour beaucoup de prâtendus articles secrets de 

Tilsit, les uns imagin6s apres coup par les collecteurs de trai- 

t6s, les autres veritablement communiques dans le temps au 

cabinet de Londres par des espions diplomatiques, qui, en 

cette occasion, gagn&rent mal Largent qu'on leur prodiguait. 

Grâce aux documents authentiques et officiels dans lesquels 

jai eu la facuit€ de puiser, je vais donner pour la premiere
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fois les v6ritables stipulations de “Tilsit, tant publiques que 
secretes ; je vais surtout faire connaitre la substance des en- 
tretiens de Napol6on et d'Alexandre. Je me servirai pour cela 

- dun monument fort curieux, probablement condamne pour 
longtemps ă demeurer secret, mais dont Je puis sans indiscr6- 
tion extraire ce qui est relatif a Tilsit. Il sagit de la corres- 
pondance particulicre de M. M. Savary et Caulaincourt avec 
Napolâon, et de la correspondance de Napoleon avec eux. Le 
gencral Savary demeura quelques mois ă Saint-Petersbourg 
comme envoye extraordinaire, M. de Caulaincourt y s6journa 
plusieurs annces ă titre d'ambassadeur. Le devouement de 
lun, la vâracit6 de l'autre, ne permettent pas de douter du 
soin qu'ils apporterent ă faire connaitre a Napolson la verit6 
tout enticre, et je dois dire que le ton de sincsrite de cette 

„ correspondance les honore tous les deux. Craignant de substi- 
timer leur jugement ă celui de Napolson, et voulant le mettre 
en mesure de juger par lui-mâme, ils prirent Phabitude de 
joindre ă leurs dâp&ches un proces-verbal, par demande et par 
reponse, de ieurs conversationș intimes avec Alexandre. L'un 
e lautre le voyaient presque tous les jours en tâte-ă-tâte, 
dans la plus grande familiarite, et, en rapportant mot pour 
mot ce qu'il disait, ils en ont tracă, sans Y pr&tendre, le por- 
trait le plus intâressant et certainement le plus vrai. Beaucoup 
de gens, et notamment beaucoup de Russes, pour excuser 
Alexandre de son intimit6 avec Napoleon, mettent cette inti- 
mite sur le compte de la politique, et, le faisant plus profond 
qu'il ne fut, disent qu'il trompait Napol6on. Cette singuliere 
excuse ne serait pas mâme essaye, si on avait lu la corres- 
pondance dont il s'agit. Alexandre 6tait dissimule, mais il 6- 
tait impressionable, et dans ces entretiens on le voit s'echap- 
per sans cesse ă lui-mâme, et dire tout ce qu'il pense. Il est 
certain qu'il s'attacha quelque temps, non pas ă la personne 
de Napol6on, qui lui inspira toujours une certaine appr6hen- 
sion, mais ă sa politique, et qu'il la servit tres-activement, 
Il avait concu une ambition fort naturelle, que Napol6on laissa
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naitre, qu'il flatta quelque temps, et qu'il finit par decevoir. 

C'est alors. qu'Alexandre se dâtacha de la France, sen d6- 

tacha avant de lavouer, ce qui constitua pour un moment 

la fausset6 dont les Russes lui font honneur, mais ce qui men 

stait presque pas une, tant il €tait facile de discerner dans 

son langage et dans ses mouvemenis involontaires le chan- 

gement de ses dispositions. Janticiperais sur le recit, des temps 

ulterieurs, si je disais ici quelle fut cette ambition d' Alexandre 

que Napolâon flatta, et quiil finit par ne pas satisfaire. Ce 

que je dois dire en ce moment, c'est, comment la longue suite 

des entretiens d'Alexandre avec M, M. Savary et de Caulain-: 

court a pu me servir ă €claircir le mystere de Ţilsit. Voici 

comment j'y suis parvenu. Alexandre, plein du souvenir de 

Tilsit, rappelait sans cesse ă M. M. Savary et de Caulaincourt 

tout ce qui s'âtait fait et dit dans cette celebre entrevue, et 

racontait souvent les conversations de Napolson, les propos 

tour ă tour profonds eu piquants recueillis de sa. bouche, les 

promesses surtout qui'l disait en avoir regues. "Tout cela îi- 

dălement transerit le jour mâme, stait mande ă Napoleon, 

qui contestait quelquetois, d'autres fois aamettait visiblement, 

comme ne pouvant pas âtre conteste, ce qu'on lui rappelait. 

C'est dans la reproduction eontradictoire de ces souvenirs que 

j'ai puis€ les details que je vais fournir, et dont Vauthencit€ 

ne saurait tre mise en doute. Jai obtenu en outre dune 

source âtrangâre, galement authentique et officielle, la com- 

munication de d&pâches fort curieuses, contenant les &panche- 

ments de la reine de Prusse, ă son retour de “Tilsit, avec un 

andien diplomate, digne de sa confiance et de son amiti€. 

C'est ă Paide de ces divers maitriaux que j'ai compos& le 

tableau qu'on va lire, et que je crois le seul vrai,- entre tous 

ceux qu'on a trac6s des scenes meâmorables de Tilsit,



  

Il 

Nota ministrului Romanzoft scrisă cu propria sa 
mână, ne iscălită, dar recunoscută ca autentică, des- 
pre care vorbesc la pag. 23 din studiul meu. (Vezi 
Thiers, Cartea XXIX). 

Nous croyons devoir citer cette piece elle-mâme, monu- 

ment peut-tre le plus curieux de ce temps extraordinaire, 

copite textuellement sur la minute ecrile de la main de M. 

Romanzoff, envoyee ă Napolâon, et contenue aujourd'hui dans 

le dâpât du Louvre. Nous avons tenu la piece originale, et 

nous affirmons la rigoureuse exactitude de la citation qui suit : 

«Puisque 5. M. VEmpereur des Francais et.roi d'ltalie, 

etc. vient de juger que, pour arriver ă la paix generale et 

affermir la tranguillite de PEurope, il y fallait aftaiblir V'em- 

pire ottoman par le dâmembrement de ses provinces, V!'Em- 

pereur Alexandre, fidele â ses engagements et ă son armnilis, 

est prât ă y concourir. 

«La premicre pens6e qui a dâ se presenter ă l'empereur 

de toutes les Russies, qui aime ă se retracer le souvenir de 

Tilsit, lorsque cette ouverture lui a cte faite, c'est que V'Em- 

_pereur, son alli voulait porter tout de suite î execution ce 

dont les deux monarques 6taient. convenus dans le traite 

d'alliance relativement aux 'Purcs, et qu'il y ajoutait la pro- 

position d'une expâdition dans PInde. 

«I/on 6tait convenu ă Tilsit que la puissance ottomane 

devait âtre rejetee en Asie, ne conservant en: Europe que la 

ville de Constantinople et la Roumelie. 

«Lon en avait alors tir€ cette cons6quence, que !empe- 

reue des Francais acquerrait l'Alhanie, la More et lile de 

" “Candie. i 
«L'on avait des lors adjuge la Valachie, la Moldavie ă 

la Russie, donnant a cet empire le Danube pour limite, ce 
qui comprend la Bessarabie, qui, en effet, est une lisisre au 
bord de la mer, et que communâment Pon considâre comme



faisant partie de la Moldavie, si Pon ajoute ă cette part la 
Bulgarie, l'empereur est prât ă concourir ă Pexpâdition de 

Vinde, dont il n'avait pas 6t€ question alors, pourvu que cette 

expedition dans VInde se fasse comme l'empereur Napol6on 

vient de la tracer lui-mâme, ă travers V'Asie Mineure, 
«L/empereur Alexandre applaudit ă idee de faire inter- 

venir dans Vexpâdition de lInde un corps de troupes autri- 

chiennes, et, puisque P'empereur, son alli€, parait. le dâsirer 

peu nombreux, îl juge que ce concours irouverait une com- 

pensation sulfisante si l'on adjugeait ă l'Autriche la Croatie 

turque ei la Bosnie, ă moins que l'empereur des Frangais ne 

trouvât sa convenance ă en retenir une partie. L/on peut ou- 

tre cela offrir ă PAutriche un interât moins direct, mais tr&s- 

considârable, en râglant ainsi qu'il suit le sort de la Servie, 

qui est sans contredit une des belles provinces de Pempire 

ottoman. | 

«Les Serviens sont un peuple belliqueux, et cette qua- 

lit6 qui commande toujours l'estime, doit inspirer le desir de 

bien arrâter leur destine. 

«Les Serviens, pleins du sentiment d'une juste vengeance 

contre les Tures, ont secou€ le joug de leurs oppresseurs a- 

vec hardiesse, et. sont, dit-on, râsolus de ne le reprendre ja- 

mais. Îl parait done n6cessaire, pour consolider la paix, de 

songer ă les rendre ind6pendants des Turces. 

«La paix de Tilsit ne prononce rien ă leur gard : leur 

propre voeu, exprim vivement el plus d'une fois, les a por- 

t6s ă prier Pempereur Alexandre de les admettre au nombre 

de ses sujets: ce d&vouement pour sa personne lui fait d6- 

sirer qu'ils vivent heureux et saltisfaits, sans vouloir 6tendre 

sur eux sa domination. Sa Majeste ne cherche pas des acqui- 

- sitions qui pourraient entraver la paix ; elle fait avec plaisir 

ce sacrifice et tous ceux qui peuvent conduire ă la rendre 

prompte et solide. Elle propose par consequent d'6riger la Ser- 

vie en royaume independant, de donner cette couronne ă Pun 

des archidues qui ne fât pas chef de quelque branche souve-
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raine et qui fit assez 6loign6 de la suecession au trâne d'Au- 
triche : dans ce cas-ci, Pon stipulerait meme que jamais ce 
royaume ne pourrait âtre râuni â la masse des Etats de cette 
maison. 

«“Toute cette supposition de d&membrement des provin- 
ces turquee telle quelle est 6numere ci-dessus, 6tant calquce 
d'apres les engagements de Tilsit, n'a paru offrir aucune dif- 
ficult€ aux deux personnes que les deux empereurs ont char-. 
g6es de discuter entre elles quels 6taient les moyens d'arriver 
aux fins que se proposent Leurs Majestes Imperiales. 

«L'empereur de Russie est pret ă prendre part ă un 
traite entre les trois empereurs, qui fixerait les conditions ci- 
dessus 6noncâes ; mais, d'un autre cât6, ayant jug que la 
lettre qu'il venait de recevoir de la part de l'empereur des 
Francais semblait indiquer la râsolution - d'un beaucoup plus 
vaste demembrement de Vempire ottoman que celui qui avait 
ste projet6 entre eux â Tilsit, ce monarque, afin d'aller au- 
devant de ce qui pourrait convenir aux int6rets des trois cours: 
impsriales, et surtout afin de donner â, VEmpereur, son alli6, 
toutes les preuves d'amiti€ et de dâfârence qui dependent de 
lui, a annonce che, sans avoir besoin d'un plus grand affai- 

_blissement de la Porte Ottomane, il y concourrait volontiers. 
«Il a pos6 pour principe de son intârât en ce plus grand 

partage, que sa part d'augmentation d'acquisition serait mo- 
der€e en stendue ou extension et qu'il consentait â ce que 
la part de son alli€ surtout fât trace sur une bien plus gran- 
de proportion. Sa Majeste a ajoute qu'ă câts de ce principe 
de modâration elle en placait un de sagesse, qui consistait â 
ce qu'elle ne se trouvât pas, par ce nouveau plan de partage, 
moins bien place, qu'elle ne l'tait aujourd'hui pour ses re- 
lations de limites et commerciales, 

«Partant de ces deux principes, Vempereur Alexandre 
verrait non-seulement sans jalousie, mais mâme. avec plaisir, 
que l'empereur Napolson acquitre et râunisse ă ses Etats, ou- ire ce qui a ât€ mentionns ci-dessus, toutes les îles de VAr-
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chipel, Chypre, Rhodes et mâme ce qui restera des Echelles 
du Levant, la Syrie et V'Egypte. 

«Dans le cas de ce plus vaste partage, Pempereur A- 
lexandre changerait sa precedente opinion sur le. sort de la 

Servie ; il dâsirerait, cherchant ă faire une part honorable et 

ires-avantageuse ă. la maison d'Autriche, que: la Servie fât 

incorporâe ă la masse des Etats autrichiens, et que Pon y a- 

joutât la Macedoine, ă l'exception de la partie de la Mac6- 

doine que la France pourrait dâsirer pour fortifier sa fron- 

tire d'Albanie, de manitre ă ce que la France puisse obte- 

nir. Salonique ; cette ligne de la frontitre autrichienne pour- 

rait se tirer de Scopia sur Orphano, et ferait aboutir la puis- 

sance de la maison d'Autriche jusqu'ă la mer. 

«La Croatie pourrait appartenir ă la France ou ă lAu- 

triche, au gr6 de l'empereur Napolton. 

«L'empereur Alexandre ne dissimule pas ă son alli€ que, 

trouvant une satisfaction particuliăre ă tout ce qui a 6te dit 

ă Tilsit, il place, d'apres le conseil de lEmpereur son ami, 

ces possessions de la maison d'Autriche entre les leurs, afin 

dWâviter le point de contact toujours si propre ă refroidir 

Vamiti€. 
«La part de la Russie en ce nouveau et vaste partage, eăt 

&t6 d'ajouter, ă ce qui lui avait €t6 adjug6 dans le projet 

precâdent, la possession de la ville de Constantinople avec un 

rayon de quelques lieues en Asie, et en Europe une partie de 

la Roumelie, de maniere que la frontisre de la Russie, du câte 

des nouvelles possessions de lAutriche, partit de la Bulgarie 

et suivit la frontiere de la Servie jusqu'un peu au-delă de 

Solismick et de la chaîne de montagnes qui se dirige depuis 

Solismick jusquă 'Trayonopol y compris, et puis la riviăre 

"Moriza jusqu'ă la mer. 

«Dans la conversation qui a eu lieu sur ce second plan 

de partage, il y a eu cette difference d'opinion, que Pune des 

deux personnes supposait que si la Russie possâdait Constan- 

tinople, la France devait possâder les Dardanelles, ou au moins



VIII 

s'approprier celle qui 6tait sur la câte d'Asie : Cette assertion 
a 6t6 combattue de Tautre part, par l'immense disproportion 
que l'on venait de proposer dans les parts de ce nouvel et 
plus grand partage, et que P'occupation mâme du fort qui se 
trouvait sur la rive d'Asie dâtruisait tout-ă-fait le principe 
de lempereur de Russie de ne pas se retrouver plus mal place 
qu'il ne Ystait maintenant, relativement ă ses relations gto- 
graphiques et commerciales. ” 

«L'empereur Alexandre, mii par le sentiment de son ex- 
treme amitie pour P'empereur Napolon, a asclare pour lever 
la difficult€ : 1) qu'il conviendrait d'une route militaire pour 
la France qui, traversant les nouvelles possessions de l'Au- 
triche et de la Russie, lui ouvrirait une route continentale 
vers les: Echelles et la Syrie ; 2) que si l'empereur Napolâon 
desirait poss6der Smyrne ou tel autre point sur la câte de 
Natolie, depuis le point de cette câte qui est vis-ă-vis de 
Mytilâne jusqu'ă celui qui se trouve place vis-ă-vis de Rhodeş, 
et y envoyait des troupes pour les conquerir, Pempereur A- 
lexandre est prât ă Vassister dans cette entreprise, en joignant 
a cet effet un corps de ses troupes aux troupes francaises ; 
3) que si Smyrne ou telle autre possession de la câte de 
Natolie, tels qu'ils viennent d'âtre indiqu6s, ayant pass sous 
la domination francaise, venait ensuite â âtre attaque, non- 
seulement par les Tures, mais mâme par les Anglais en haine 

de ce trait6. S. M. Vempereur de Russie se poriera en ce 
cas au secours de son allis toutes les fois qu'il en sera requis. 

4) «Sa Majest6 pense que la maison d'Autriche pour- 
rait sur le mâme pied assister la France en la prise de pos- 
session de Salonique,et se porter au secours de cette Echelle 
toutes les fois qu'elle en sera requise. 

5) «L'empereur de Russie declare qu'il ne desire pas 
acqutrir la rive meridionale de la mer Noire qui est en Asie, quoique dans la discussion il avait 6t6 pens€ qwelle pouvait âtre de sa convenance.
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6) <L'empereur de Russie a declare que, quels que 

fussent les succes de ses troupes dans Il'Inde, il ne prâtendait 

pas yrien posseder, et consentait volontiers ă ce que la France 

tit pour elle toutes les acquisitions territoriales dans linde 

qu "elle jugerait ă propos ; qu'elle âtait 6galement la maitresse 

de ceâder une partie des conquttes qu'elle y ferait ă ses alli6s. 

«Si les deux alli6s conviennent entre eux d'une manitre 

precise qu'ils adoptent Pun ou Pautre de ces deux projets de 

partage, $. M. P'empereur Alexandre trouvera un plaisir ex- 

treme ă. se rendre ă l'entrevue personnelle qui lui a st6 pro- 

posâe et qui peut-âtre pourrait avoir lieu ă Erfurt. Il suppose 

qu'il serait avantageux que les bases des engagements que 

Pon y doit prenâre soient d'avance fix6es avec une sorte de 

prâcision, afin que les deux empereurs n'aient ă ajouter ă ex- 

ir&me satisfaction de se voir que celle de pouvoir signer sans 

retard le destin de cette partie du globe, et nâcessiter par lă, 

comme ils se le proposent, l'Angleterre ă dâsirer la paix dont 

elle s'6loigne aujourd'hui & dessein et avec tant de jactance.> 

III 

Scrisorile d-lui de Champagny adresate lui Na- 
poleon, pe când acesta se găsea la Curtea de Wei- 
mar, despre care vorbesc în studiul meu la pag. 36. 
(Vezi Thiers, Cartea XXXII). 

Jai dâjă dit qu'il y avait des lettres de M. de Cham- 

pagny ă PEmpereur, oă les dâtails de la nâgociation €taient 

racontâs jour par jour, mâme quand M. de Champagny et Na- 

polon. se .trouvaient: râunis ă Erfurt. Ces lettres continuerent | 

naturellement pendant que Napoleon 6tait ă. Weimar. Je ne 

suis done pas reduit aux ceonjectures, et c'est d'apres les do- 

cuments les plus authentiques que je retrace les details de 

cette entrevue, ouă les resolutions prises p'eurent pas moins 

d'interât que le spectacle donn€ ă lEurope. 

Voici comment M. de Champagny s'en explique avec 

l'Empereur :



«Erfurt, le 6-Octobre 1808. 
«Traitant, cette question avec toute la bonne foi possible, 

bien: persuade que le dâlai demande, celui qui subordonne 
toute dâ&marche pour Vobtention des deux provinces ă issue 
de la n&gociation avec VAngleter r6, est autant dans les int6- 
râts de la Russie que dans ceux dela France, j'esperais 6tein- 
dre le sentiment de defiance qw'annongait la reponse de 
M. de Romanzolf ; mais je n'ai pu lâbranler. Celui qui est 
prât ă saisir une proie qu'il a longtemp convoitâe est sourd 
ă toutes les raisons qui peuvent retarder sa jouissance. Il ya 
trente ans que M. de Romanzolf a râve cette aequisition; c'est 
le triomphe de son systâme ; li est sa reputation et son hon- 
neur. Tout autre intârât lui paraitra faible auprâs de celui-lă. 
L'empereur Alexandre, quwaucun motif personnel ne pousse, 
et ă qui tous les intârâts de son empire sont âgalement chers, 
doit âtre beaucoup plus accessible ă, la force des raisons qui, 
pour son intârăt lui prescrivent de retarder, non pas une jou- 
issance, mais une simple prise de possession d'une province 
qui ne peut lui €chapper. Je ne suis done convenu de rien 
avec M. de Romanzoff; quand: mâme j'Y aurais 6t6 autorise, 
je n'Etais pas plus dispos6 que lui ă ceder, et je regarde com- 
me inutile de lui en parler encore, avant Parrivâe de Votre 
Majest6. Sur le reste nous sommes ă peu pres d'accord. 

<Sign6 : Champagny.» 

«Erfurt, le 8 Octobre 1808. 

«Sire, 

„ «Deux heures de conference avec M. le comte de Ro- 
manzoff n'ont amen6 aucun râsultat. Son systeme parait irr6- 
voeablement arrâte ; il veut les provinces turques ; il les veut 
a tout prix ; il les veut aujourd'hui plutât que demain. Ses 
objections sont: moins contre Yarticle VI, dont Votre Majeste 
veut maintenir la redaction, que contre addition qu "elle pro- 
pose ă l'article VII du contre-projet, et qui consiste en ces 
mots :
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„_„<l ne sera donne aucun 6veil ă la Porte sur les inten- 
«tions de la Russie, qu'on n'ait connu V'effet des propositions 
«faites par les deux puissances ă l'Angleterre.» 

«Ces mois effarouchent beaucoup M. de Romanzolf. Aucun 
delai ne lui parait admissible, et surtout un delai indetermins. 

«—Quand, comment, connaitra-t-on, dit-il, Leffet de cs 
propositions ? Un premier râsaltat ne mettra-t-il pas dans le 
cas d'en altendre un second, celui-ci un troisieme, et notre 
arrangement avec la "Turquie ne sera-t-il pas. continuellement 
ajourne ?» Il appliquait ce raisonnement ă tout.. Si je lui par-: 
lais des menagements dus aux Francais €tablis dans le Levant, 
il me demandait: «Mais voulez-vous attendre qu'ils soient 
revenus en France? Quand pourront-ilsy revenir? «La paix 
avec l'Angleterre lui parait dificile, et c'est pour cela qu'il ne 

veut pas y subordonner la paix avec la Turquie. Il m'a parl€ 

aussi de la nâcessite de frapper opinion des Russes par la 

certitude de cette importante acquisition, et:m'a paru axoir 

quelques craintes, si tel n'€tait pas le râsultat du voyage de 

l'empereur Alexandre. On m'a plutât laiss6 deviner ces crain- 

tes qu'on ne me les a montrees ; mais le sentiment qui.per-. 

qait ă chaque mot tait celui dela defiance, defiance des 6vâ- 

nements, defiance aussi de nos intentions. C'est d'apres cela 

qu'il mettait moins d'importanceă Varticle VI. Peu lui importe 

en effet, de quelle maniere cet article prononce le consentement 

de la France aux acquisitions dela Russie, si rartiele suivant 

permet ă celle-ci d'agir et de marcher ă son but C'est encore 

pour cela qu'un dâlai indetermins l'eltraye davantage :-il craint 

d'exposer ă des chances un avantage qui lui parait presque 

acquis dans ce moment. Il consentirait plutât ă un delai dont 

le terme serait fix6. Il veut que tout.soit precis. 

«Le vague des articles de Tilsit, dit-il,- nous a fait trop 

«de mal: une annâe a €t6 perdue, et tel est encore lunique: 

«râsultat de notre alliance avec vous.» 

«Cette obstination de M. de Romanzolf n'est pas le pro- 

duit du moment. Elle tient ă de longues reflexions qui n'ont
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eu qwun but, ă une attente impatiemment supportâe, enfin 
ă Popinion que dans le moment actuel rien ne peut s'opposer 
ă Lex6cution des vues de la Russie. Je dâsespere de la vainere, 

«Je suis avec respect, ete. 

«Sign : Champagny.> 

> 

IV 

Scrisoarea lui Napoleon adresată d-lui de Cham-: 
pagny în privința frazei adaose la art. VII din Con- 
venține. 

1) Voici ce - qu'ecrivait. Napolson ă M. de Champagny 
sue ce sujet. 

«Toute la discussion ne peut done tomber que sur la seule 
phrase ajoutee â l'article VII. Elle est cependant une cons6- 
quence immâdiate de la dâmarche qui est faite ; car, si PAn- 
gleterre est portee ă entrer en n6gociation, il est 6vident que 
la nouvelle lui survenant qu 'une puissance d'une masse aussi 
considerable. que la "Turquie entre dans ses intârets, cela la. 
rendra plus exigeante dans la nâgociation. A quoi bon lui 
rouvrir sans raison les ports de la Syrie, de T'Eoypte, de PA- 
frique, de la More ? Les comptoirs frangais seraient pills, 
plusieurs milliers d'hommes emprisonnâs et 6gorges, le com- 
merce interrompu ; et tout cela en pure perte pour la Russie. 
Et si la paix 6tait faite entre la Russie et la Porte pendant 
que les nâgociations auront lieu avec VAngleterre, ce serait 
un incident qui aurait plus d'iaconvânients que d'avantages, 
puisque l'Angleterre verrait plus clair dans les affaires qui se 
sont traites ă Erfurt, et le traite fait avec la Porte lui ferait 
comprendre que les idâes de partage sont 6loignâes et l'effraye- 
rai moins. “out porie donc â exâcuter scrupuleusement 

az Varticle propos€.» TVERIEIS AT 
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