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PRECUVENTARE. 
———— 

Când infiinţarăm revista noastră la inceputul a- 
cestui an, chestiunea cea mai discutată in presă şi in 
public, cea mai ard&toare ce se afla atunci la ordinea 
zilei, era chestiunea privitoare la situaţia esternă a 
țărei şi la direcţia, ce ar trebui să urmeze politica Ro- 
mâniei faţă cu constelația, puterilor celormari. Ne am 
silit dar a studia cu deamenuntul această insemnată 
chestiune cu ajutorul inv&țămintelor istoriei și pe te- 
meiul faptelor positive. Încercarea noastră conşciin- 
cioasă şi lipsită de ori ce spirit de partid, ţintia la 
stabilirea unui principiu cărmuitor în mijlocul nedu- 
merirei generale, respăndită cu dinadinsul de o mare 
parte a ziaristicei noastre, în mijlocul inchipuirilor 
de tot felul, prejudicăţilor inrădăcinate şi manope- 
rilor reu-voitoare, intrebuinţate intru rătăcirea opiniei 

publice. Studiul publicat sub titlul „Un pas naante 
în istoria Romăniei,“ şi complectat trei luni in urmă 
prin lucrarea, „, Romănia şi situația, europeană“ n'a in- 

timpinat nici o critică, nici o discuţie serioasă. Ace- 
eaşi soartă a avut-o şi celelalte studii pedagogice,
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morale şi sociale, apărute in „ Țara Nouă.“ Aceasta 

nu ne-a surprins cătuși de puţin, căci declarasem din 

capul locului că silințele noastre vor fi primite de 

ziaristică cu tăcere şi cu rea voinţă. Ziaristica, de Şi 

se pretinde foarte luminată, suferă totuşi de o super- 

stiţie: ea, işi inchipueşce că ceea ce nu se pomeneste 

in „prea stimatele coloane,“ nu poate avea menirea, 

a trăi sau chiar nici nu esistă în lume. De-aceia tă- 

cerea, pe toată linia este, inainte de toate, tactica obi- 

cinuită, de căte ori se ivesce vre o lucrare in afară, 

de breasla, ziaristicească şi de calupurile patentate de 

dânsa; doar că acest mijloc va înăbuși asemenea, in- 

cercări de emancipare. Dacă însă lucrarea incomodă 

are destulă valoare in sine pentru astrebate în ciuda. 

tăcerei generale, atunci incep insinuările calomnioase 

şi diferite manoperi, mai mult oculte destinate a o 

desconsidera în opinia publică. 

Nici o dată insă lucrul în sine nu se va lua în cer- 

cetare; nici o dată nu se va face o critică serioasă 

sau se va deschide o discuţie leală faţă în faţă. Citi- 

torii revistei noastre au putut observa că „Tara 

Nouă“ a, trecut prin faza 'intăi şi că acum se află in 

faza a doua. Vom semnala şi faza a treia, când îi va 
veni timpul. In tot cazul nu vom perde nici una din 

esperienţele făcute pe arena publicităţei, chiar când 

lăsăm unele de-o-cam dată nepublicate. 
Astăzi constatăm numai că „Tara Nouă“ îşi face 

singură drumul şi fără protecţia ziaristiceaseă, la 
care nevoeşii de reclamă se căciulesc cu atâta oste- 
neală. Cercul cititorilor noştri se intinde necurmat şi 
primim mereu din partea lor indemnări de a stărui 
pe calea începută.
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Credem dar momentul venit de a pune la inde- 

mâna publicului, în broşure separate unele din lu- 

erările noastre, care formează un intreg, 

Aceste broşuri sânt chemate a da in scurt şi 

inta'o singură publicaţie o idee esactă despre carac- 

terul şi direcţia revistei, idee ce astăzi se poate do-/ 

b&ndi numai din intreaga colecţie. Aseminea broşuri 

se respândesc mai lesne şi se citesc mai răpede, de 

cât colecţia, unei reviste, care devine din ce in ce mai 

voluminoasă. Incepem astăzi cu studiul citat mai sus 

şi îl reproducem întovmai cum apăruse întăi, numai 

cu mici schimbări de redactare, observăm tot odată 

că lucrarea aceasta, deşi scrisă la inceputul anului, 

este incă actuală şi va remânea incă multă vreme 

actuală. 
Sfirşind adăogăm că nu răvnim decât a fi citiți de 

Românii cu judecată dreaptă, cinstiţi şi cu adeverată 

iubire de ţară. Bar celorlalţi zicem: tăcerea şi reua 

voinţă iau impedecat nici o dată strebaterea unor 

silinţe statornice, născute din convingeri şi intemeeate 

pe cercetarea, conşciincioasă a adeverului. 

Autorul. 

Octombrie, 1984.
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Anul 1883, plin de mişcări și de frâmântări în politica 

internaţională, a cam amenințat lumea cu complicaţii 

resboinice ; totuși el sa sfirșit cu pace.— Liga celor trei 

puteri din centrul Europei, aliate pentru menţinerea si- 

tuaţiei actuale, a isbutit din nou a asigura, pentru cătva, 

timp, binefacerile păcei popoarelor ingrijite. Chiar colosul 

Nordului, nerăbdător aurma politica sa seculară in Orient, 

a fost nevoit a mai prelungi armistițiul, in care se află 

faţă cu Tratatul de la Berlin. Ministrul "Țarului a mers 

la Berlin şi la Viena cu ramura de maslin in mână şi 

sa aratat, precum a zis-o el 6nsuși, ca „un fanatie al 

păcei.« D. Greppi, noul Ambasador al Italiei la Peters- 

burg, declarâ la, Viena redactorului unui ziar că de pa- 

truzeci de ani, de când se află in serviciul diplomatie, 

wa vEdut o situaţie europeană mai pacinică și mai liniș- 

tită, Eată cu ce semne saincheeat neastemperatul an 1883. 

Pentru noi Românii acest an infăţişează un interes eu 

totul deosebit ; el va remănea fără indoială insemnat in 

istoria noastră naţională prin noua posiţie ce statul ro- 

măn a dobândit in Europa. 

E
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Lucru curios, acest fapt, vrednic de toată luarea aminte, 
a fost mai mult recunoscut și apreciat in străinătate, de- 
căt la noi in ţară. Poate că praful indesat ce se rădică de 
pe mult sguduita noastră arenă, politică, a cam intune- 
cat vederile, şi ar fi de dorit că o ploae binefăcătoare să 
mai curățească atmosfera. Poate că pesimismul, patima, 
cea mai lățită, de care zac astăzi din nenorocire spiritele 
la noi, impedică ea, opinia publică să-'și dee bine samă că 
țara a făcut in realitate un pas inainte in istoria sa. Re- 
lele mari și nenumerate ce ne băntue inlăuntru, in loe 
să indoiască r&vna şi silințele noastre spre indreptare, au 
produs de-ocamdată nepăsare și neincredere chiar in fața 
binelui. Zicem „deocamdată “ fiind că sântem convinși 
că vitalitatea neamului românesc va invinge această 
amorțeală. 

Ori cum ar fi, opinia publică a simţit că s'a petrecut; 
ceva. Însă ce? Aci era maraa intrebare. Cestiunea situa- 
iei noastre eaterne s'a aflat dar.in anul trecut necontenit; 
la ordinea zilei, a fost desbâtută în parlament și incă mai 
mult in presă, a provocat chiar polemicele cele mai 
pasionate. Dar, după cunoscutul nostru obiceiu mai toaţe 
disciițiile sau urmat in deșert, adică fără temeiul fapte- 
lor positive, fără logică și metodă, deci fără resultat şi 
folos. Opinia publică in genere tot aşa, de nedomerită a 
remas ca şi inainte, deși nu i-a lpsit desluşirile cele mai precise şi lămurite asupra politicei noastre esterne, 

D. Brătianu a declarat sus și tare in fața naţiei că po- litica de pace a puterilor centrale — a căror interese reale sânt strins legate de menţinerea, situaţiei actuale in Eu- xopa — este și cea mai priincioasă intereselor de căpi- tenie ale Romăniei. Prin urmare dator este statul nostru a intreține relații bune, prietenesci ȘI statornice cu acele
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puteri și a sprijini cu hotărire politica, lor. a cărei scop 

bine stabilit este de a impedica, cât va fi cu putință, îs- 

buenirea unui resboiu european. Romănia, care nu cere 

alta, decăt a se desvolta și a se intări in pace, care nu 

are nici un. fel de tendințe agresive, găsesce dar în acea, 

politică a puterilor centrale cel mai bun şi mai sigur 

adăpost in contra primejdiilor, ce ar ameninţa-o în casul 

unei conflagraţiuni. 

Cuvintele W-lui Brătianu —trebuie s'o mărturisim cu 

părere de reu— au avut mai mult resunet în străinătate 

decât la noi in ţară. In străinătate, și chiar acolo unde 

ele nu puteau fi bine primite, s'a înţeles că Romănia ÎȘI 

a ales hotărit locul in Europa şi va fi de acum inainte 

in contra ori-cărui va avea, interes a tulbura pacea lu- 

mei. Sa recunoscut că această nouă posiţie a statului 

român era chiar o izbândă a politicei sale esterne. Pretu- 

tindenea declaraţiile Primului Ministru au fos privite ca 

un fapt insemnat în situaţia actuală a Orientului. 

_Nu tot aşa, la noi. Opinia publică în mare parte a r&- 

mas nepăsătoare, după obiceiul ei, și a ingăduit ca o 

samă, de oameni să'şi bată joc de ea. Căci a susține că 

declaraţiile Primului Ministru erau lipsite de cuprins și 

de inţeles, nu este o critică a politicei desvoltate de 

d.Brătianu, ci o batjocoră a bunului simţ și a judecăţei ce- 

tăţenilor. Nu s'a găsit chiar cineva care să pretindă că chi- 

pul cum sau rostit acele cuvinte arăta mai mult o ame- 

nințare de resboiu, decăt o asigurare de pace? î) N'au 

venit apoi alţii să susțină că, nu de interesele ţărei trebui 

să ne ingrijim, ci de dreptatea generală ce ar trebui să 

domnească în lume? 2) Ca și cum apărarea intereselor 
1) Vedi interpelarea D-lui deputat G. Panu in ședința Camerei din 22 Noem- 

brie 1883, 
2) Vedi interpelarea D-lui Ursian Valerian in ședința Camerei din 13 Dec. 1883. 
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vitale ale României nu sar fi intemeeat totdeauna, pe 

dreptate, singurul scut al statelor celor mici. 

Reamintim toate acestea in treacăt fiind că sânt ca- 

racteristice pentru modul cum s'a tratat la noi această 
mare chestiune. Unii discută cu spirit de partid și orbiți 
de pasiuni personale, ca și cum in politica esternă, unde 

statul se infățișează străinătăței ca un corp intreg, ar 

mai putea fi vorba de a intâmpina cu inchipuiri realita- 
tea lucrurilor. ' Alţii stăruesc cu indărătnicie în nișce 
idei preconcepute sau formule deșerte și caută cu lumi- 
narea, acolo unde faptele positive şi vădite stau in ziua 
mare. Presa, cu puţine escepţii, a rătăcit mai mult opinia, 
publică, in loc so lumineze. Aici injuriile, pamfletele, 
scandalurile de tot felul au ajuns la culme ; ori-ce discuţie 
serioasă este cu desăvârșire inlăturată. Interesele de căpi- 

tenie ale țărei, chestiunile cele mai grele se prefac în 

afaceri de scandal, menite numai a indestula ure perso- 
nale, sau pofte bănesci. Singura izbândă a acestor nemer- 
nicii este de a disgusta incă mai mult, de afacerile publice 
pe toţi aceia, cari 'și-au păstrat cinstea și judecata dreaptă. 
Ce să mai zicem de acei politici de cafenea cari asurdese 
lumea, cu strigătele lor, cari au pretenţia de a represinta 
opinia publică, şi cari nu sânt decăt o adevărată calami- 

tate publică? 
Arătarăm în capul revistei „Țara Nouă“ 1), unde 

duce lipsa muncei serioase pentru propășirea intelectuală 
și morală. Numai starea generală a spiritelor, prove- 
nind la noi din acea lipsă, ne esplică cum s'a putut in- 
deplini un fapt insemnat in istoria noastră, fără ca opi- 
nia publică să-'și dee bine samă de el, fără ca să se deș- 

') Vedi precuventarea revist-i, reprodusă la sfârşitul acestei publicaţii.
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tepte, să se 'rădice cu tărie in 'contra acelora, cari lu- 

crează prin ori-ce mijloace a injosi ţara, a respăndi in- 

lăuntru şi inafară neincredere in viitorul naţiei. Căt 

timp vom ingădui incă această intristătoare stare de lu- 

eruri, unde glasul bunului simţ, al adeverului şi al pa- 

triotismului pare a fi inăbușit?— Singurul mijloc de in- 

dreptare este ca să ne punem pe muncă sdravână pen- 

tru a redeştepta toate Ensuşirile bune și sănătoase, de 

cari este inzestrat neamul românesc, pentru a scutura 

din resputeri această amorțeală teribilă ce ne copleşesce. 

In privinţa situaţiei noastre internaţionale, studiul se- 

rios și nepărtinitor al faptelor este de ajuns pentru a ne 

convinge cum stăm și unde mergem. Ori ce cetăţan iu- 

pitox de ţară, numai să vrea, numai să se lepede de idei 

preconcepute, numai să cugete asupra chestiunei cu bun 

simţ și judecată dreaptă, este in stare a căpăta toate 

sciinţele asupra mersului politicei noastre esterne şi a-și 

forma o părere bine intemeeată. Cu totul greşită este 

ideea, că aceasta n'ar fi cu putinţă fără a cunoașce ceea-ce 

ge petrece în taina cabinetelor. Soarta popoarelor nu 

se mai decide astăzi” prin secretele miniștrilor. Aceste 

secrete au un rol cu totul secundar faţă cu mersul ge- 

neral al intâmplărilor. Direcţia politicei esterne a unui 

stat nu se mai poate ascunde. Iademnăm dar cu stăru- 

inţă pe toţi acei carii doresc a se lumina, asupra acestei 

mari chestiuni, a studia şi a urma cu atenție faptele și 

iarăş faptele ce le avem toţi la indemână, şi se vor in- 

credința că ma: mult vor afla din ele, decât din toate 

interpelările făcute fără alt scop și folos, decât “a vorbi 

in deșert. 

Pentru a arăta și pricepe, cum și pentru ce România 

a făcut in anul trecut un pas insemnat inainte in situa-



12 

  

ţia ei internaţională, trebui să ne reamintim in scurt is- 

toria noastră contţimporană de la ultima erisă. orientală 
incoace. Invăţămintele ei din nenorocire pare că n'au 

lăsat urme destul de adânei in minţile noastie. Timpul 

trece repede şi memoria oamenilor trebue din când in 

când improspătată. Sai 
Mari şi numeroase fură greutăţile, ce Romănia a tre- 

buit să invingă pentru a intra in rândul statelor inde- 
pendente. Când în 1877 Rusia indreptă din hou arma- 

tel : sale spre "Țarigrad, toate puterile europeene erau de 

mai inainte hotărite a nu se opune acţiunei rusesci,. re- 

servându-se numai a interveni la. sfîrşit pentru regularea 

noei stări de lucruri ce va eşi din conflictul ruso-ture. 
Anglia și Francia renunțase cu desăvârşire la politica 
lor orientală d n 1856; renunţase chiar și la menţinerea 
Tratatului de Paris. Germania era indatorită faţă cu Ru- 
sia a observa aceiaşi neutralitate binevoitoare, pe care 
aceasta de pe urmă o observase în timpul resboiului 
fvanco-german. Austro-Ungaria, puterea cea mai de a- 
proape interesată in chestiunea Orientului, era inţeleasă 
cu Germania și Rusia, avEnd perspectiva de a câștiga 
două provincii, Bosnia şi Herzegovina. 

Inti”uă asemenea situaţie internaţională, Romănia, a 
cărei soartă de doi secoli incoace.a, fost mereu inriurită 
de silinţele necurmate ale imperiului slav de a se intinde 
până la Bosfor, se vedea părăsită şi lăsată cu totul in 
voia intâmplărilor. De neutralitatea ei nici nu putea fi 
vorbă, căci neutralitatea, pentru a nu fi un cuvănt deşert, 
trebue apărată și de Ensuși statul ce se bucură de ea, şi 
de acei cari o garantează. Nici o putere insă nu putea fi 
dispusă in imprejurările de atuuci a primi o asemenea 
indatorire, și incă mai puţin Rusia n'ar fi consimțit nici
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o dată la neutralitatea noastră în ajunul zilei in care ar- 

matele sale așteptau să treacă Prutul. 

Aşa dar Romănia în timpul râsboiului din urmă infă- 

ţişează un esemplu istoric, unde un popor mic, cu totul 

isolat, se vede silit prin puterea împrejurărilor a suferi 

şi chiar a lua parte la o acţiune, a cărei tendinţe finale, 

ostile esistenţei sale ca stat și ca nație, "i erau cunoscute 

de mai inainte prin dureroasele esperienţe ale trecutului. 

In situaţia europeană de la 1877 ori-ce încercare a Ro- 

mâniei de a se improtivi sau de a igreuia resboiul, ce 

Rusia pornise in contra Turciei, ar fi avut pentru ţară 

consecinţele cele mai funeste. Omul ca să 'şi scape viaţa, 

este adeseori nevoit a lăsa in prada focului cusa şi ave- 

rea sa, în speranţa unor vremi mai bune, când va putea 

recăştiga, ceea ce a perdut. Aşa şi in viaţa popoarelor ce- 

lor mici răbdarea este uneori o dureroasă necesitate 

pentru a se feri de rele și isbiri incă mai mari. Europa 

intreagă era hotărită a lăsa Rusiei deocamdată deplină 

libertate de acţiune, şi Romănia singură ar fi putut să 

se improtivească ? 

Nu rămânea dar Guvernului român, in acele impre- 

jurări grele și pline de primejdii, altă cale de urmat, de- 

câţ a se înţelege deadreptul cu Rusia spre a intimpina 

cel puţin în parte turtuna cumplită ce trebuia să treacă 

neapărat asupra țărei. Convenţia, incheeată intre Romă- 

pia şi Rusia in 4/,g Aprilie 1877, recunoşcea deplina 

individualitate a statului și guvernului nostru, asigura, 

respectarea tuturor instituţiilor și drepturilor politice ale 

ţărei şi scăpa Romănia de jaful resboiului. Mai inainte 

de toate insă acea convenţie garanta integritatea terito- 

riului nostru. „Dorind a respecta inviola vălitatea, teri- 

torială astatului romăn!“ („desrani respecter Pinviolabi- 

g
i
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lite territoriale de tu Roumanie“), precum se zicea, la ince- 
putul actului, „Guvernul Țarului se leagă a, menţine 
şi a apăra integritatea actuală a Romăniei“ („s'en- 
gage ă maintenir et  defendre lintegrite actuelle de la Rou- 
manie ). 

Cine iși poate inchipui o ironie mai amară decât 
acest cuvânt de a „apăra“ in teestul articolului ? decăt 
această incredințare dată nu numai de a respecta, dar 
chiar și de a „apăra“ integritatea, teritoriului nostru ? 

Se șcie că Guvernul român ceruse anume această 
clausă ca o condiţie sine qua non pentru incheerea trata- 
tului. Apoi 6nsuși "Țarul tuturor Rusiilor prin propria sa 
semnătură, pusă pe patenta imperială privitoare la, rati- 
ficare convenției, consfințea in mod solemn „inviola- 
bila observaţiune şi aducere la indeplinire a stipu- 
laţiilor“ conţinute in ea /„2“inviolable observution et ext- 
cution des stipulations*). Această patentă impărătească cu 
semnătura "Țarului a fost în urmă depusă pe masa Con- 
gresului de la Berlin, in faţa, taturor puterilor celor 
mari, ca o dovadă sdrobitoare cum Sfânta Rusia iși ține 
cuvântul, iși respectă semnătura. faţă cu popoarele cele 
mici din Orient, cari, sub cuvănt de protecţie şi de libe- 
xare, sănt copleșite de binefacerile ei cele nemăsurate. 

Romănia deveni 'dar iarăş basa, operaţiunilor militare 
ale Rusiei, care se folosi in modul cel mai intins de toate 
mijloacele materiale ale ţărei. După declaraţiunile ei re- 
peţite, Rusia intrâ in Romănia, ca o putere amică ; mai 
mult incă, cănd negocia, Și incheea convenţia din 1/.ş 
Aprilie, ea nu mai privea pe Romănia ca făcând parte 
din Imperiul Otoman, ci o trata și o recunoscea de fapt 
ca un stat neatârnat, ca un stat aliat. Îndată insă după 
tuecerea, Prutului, lucrurile se schimbară cu deseverşire.
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Guvernul Imperial desaproba în modul cel mai catego- 

rie proclamația Independenţei din 1%, Maiu 1877; de- 

saproba declaraţia de resboiu a Romăniei in contra 

Turciei, declaraţie provocată de devastaţiile și incursiile 

făcute pe teritoriul nostru; in fine guvernul Imperial 

respingea cu mândrie cooperarea armatei Române. 

Ce era dar Romănia in ochii Rușilor, dupe ce impu- 

terniciții am&nduror statelor semnase alăturea o conven- 

ţie, menită a schimba cu totul posiţia de mai inainte a 

țărei ? Romănia nu era privită de Guvernul "Țarului ca 

aliată, dar nici măcar ca stat neatârnat, și nici nu i se 

recunoşcea Independenţa proclamată de dânsa, ci era 

tratată ca un fel de provincie autonomă, a cărei posiţie, 

deocamdată nedefinită, remănea a se regula in urma 

resboiului. 

Un act diplomatic interesant din vremea aceea, a cărui 

tecst esact sa cunoscut numai din întâmplare, fără ca să 

i se fi dat la noi atenţia ce merită, constată anume ten- 

dinţele Guvernului rusesc de a se improtivi ori-cărei ac- 

ţiuni a Romăniei, prin care statul nostru își ar fi afirmat 

individualitatea sau neatârnarea. Ministrul român al A- 

facerilor străine seria in 11/,, lanuarie 1878 Baronului 

Stuart, Agent diplomatic al Rusiei la Bucuresci : 

„Vous savez, monsieur PAgent, que la Roumanie a a6clare la 

„guerre ă PEmpire Ottoman en raison des griefs directs et perso- 

»nels qwelle avait contre la Sublime Porte. Vous n'ignorez pas 

„Que cette declaration de guerre s'est produite en dehors et miâme 
> 4 Pencontre des avis du Gouvernement Imperial, et que lors du 

„s6jour de S.-A. 1. le Grand Duc Nicolas ă Ploiesci, un peu avant 

„Parrivâe en cette ville de S$. M. PEmpereur, M. de Nelidow au 

„nom de S. A. 1, et par ume note verbale qui na 6 remise en 

„personne, & insistă sur ce point que le gouvernement Impe-
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„rial n'approuvait pas notre declaration de guerre et 
>N'AVAIT NUL BESOIN de la coopâration de notre armâe :) . -. 

Nu că Rusia n'ar î vrut să intrebuinţeze trupele ro-.. . 
mâne, dar nu le primea cu nici un chip ca peo armată cu 
individualitatea sa proprie și cu comandamentul ei deo- 
sebit, ci numai ca nișce regimente desmembrate şi im- 
părţite prin diferitele corpuri ale armatei rusesei, După 
găudul și intenţiunile Guvernului Imperial, capul statu- 
lui romăn inceta dar de a fi Comandantul suprem al 
oastei, trebuea să se lepede de o parte a suveranităței 
sale, nu era aliatul Țarului, ci intra cu ceilalți princip in 
suita impărătească. Indată insă ce Rușii s'ineredințară că 
nici o dată Guvernul romăn nu va, consimţi la o aseme- 
nea umilire a țărei, atunci declarară cu dispreţ, in simți- 
mentul mărimei și puterei lor, că n'aveau de loc nevoie 
de cooperarea, micei armate române. | | 

Ast-fel stăteau lucrurile incă, in Iulie 1877. Când, de 
o dată, în 5/4 August Principele Carol primi de la Marele 
Duce Neculae acea telegramă vestită şi memorabilă, prin 
care sechemain ajutor mult despreţuita armată română. In 

5) In publicaţia oficială a corespondenţei diplomatice, presintată corpurilor le- 
giuitoare in sesiunea 1. 30—1881, tecstul citat se află suprimat din nota menţio- 
mată. (Vedi p. 17). In urma desbaterilor insă din Cameră asupra inodificărilor în- 
troduse in'unele acte diplomatice din acea carte verde, Politische Corvespondena 
din Viena a publicat partea suprimată a tecstului original așa cum 0 reprodu- 
cem ai, 4 

Eată traducerea: „Ştiţi, Domnule Agent, că România a declarat resboiu Im- 
„periului Otoman pe temeiul incălcărilor directe şi personale ce suferise de la 
»L. Poartă. Cunoaşceţi că această declaraţie de resboi s'a făcut in afară şi chiar 
in contra părerilor» Guvernului Imperial, şi că în limpul șederei A. S$. 1. Ma- 
„reiui Duce Neculae la Ploeşci, puţin inaintea sosirei in acel oraş a M, S. Impe- 
„ratoralui, D. de Nelidote, în numele A. S. L. și prin o notă verbală ce mi sa 
„remis în persoană, a insistat asupra acestui punct că guvernul Impe- 
„Tial nu aproba declaraţia noastră de resboi şi că NU AVEA NICI O 
„NEVOIĂ de cooperarea armatei noastre“,
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veci pomenit va rămânea in istoria țărei acest fapt, intre 

toate fără samăn, care resturna cu totul rolurile intre 

prea puternica Impărăţiă și micul Principat. Prin forța 

iresistibilă a imprejurărilor, posiția Romăniei faţă cu Ru- 

sia a fost odată pentru totdeauna cu desăvărşire schim- 

pată. In ziua ţipetului de ajutor al armatei rusesci, incepu 

partea activă a Romăniei in chestiunea Orientului. Rusia 

desaprobase declaraţia noastră de resboiu, şi eată-o silită 

a provoca, ea 6nseși acţiunea Romăniei. Rusia respinsese 

cu mândrie cooperarea armatei noastre, și eată-o adusă 

la cea de pe urmă nevoe și așteptând pe ostașii Români 

ca singurul mijloc de scăpare în desastrul general. ltuaia, 

refusase de a, recunoasce Independenţa ţărei, și eată is- 

toria Gnsăși consființînd de fapt această Independenţă și 

incredințănd Romăniei un rol activ și o misie in Orient. 

Cuprinsul acelei telegrame este cunoscut. Dar tote 

bine ca să 7] recetim din când in când pentru ca să rein- 

viem în amintirea noastră acea mare întâmplare. Di- 

plomaţia n'a luat nici o paste la redactarea acelei tele- 

game, ea fu dictată de tunurile lui Osman Pașa. 

„ Viens a notre secours, seria Marele Duce, les Turcs 

„nous abiment. Passe le Danube oii tu veuz, CONme tu veni 

„sous quelles conditions tu veuz, mais viens ă notre se- 

„cours au plus vite. La cause chrâtienne est perdue.“ 

Pare ca articolul 2 al Convenţiei prevedea pentru Ru- 

sia indatorirea de a apăra teritoriul român. Și acum 

Romănia apărăndu-se însăși de invasiunea ameninţă- 

toare a 'Turcilor, intindea tot; odată o mână frățească de 

ajutor 'oștirilor rusesci. 

Tratatul din 4/,, Aprilie, întărit de ensăși măna 'Țaru- 

lui, telegrama din €, August 1371, semnată de fratele 

cow din '1/„, lanuarie 
2 

BMOTIe 
Crnroa A N 

acu, şi scrisoarea Prințului Gortșa
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1878, cerând Basarabia de la Guvărnul român, eată, do- 

cumente din cele mai preţioase şi mai insemnate din is- 

toria noastră contimporană. Cât va trăi suflarea romă- 

nească, ea va pomeni pănă in vremurile cele mai inde- 

părtate, cum Rusia 'și a ţinut cuvântul solemn dat in 

faţa, lumei, cum a resplătit ajutorul şi sacrificiile țărei și 

care erau adevăratele ci simţimente pentru Romănia. 

« Punica fides» ziceau Romanii. « Muscălească credință», 

vor zice Romârii. Ear <Carthago delenda» se află din 

nenorocire chiar inlăuntrul mult încercatei noastre ţări. 

« Carthago delenda» sănt toţi acei cari după toate aceste 

fapte şi esperiențe mai au in această țară trista indrăz- 

neală de a lucra pe faţă sau sub mână pentru interesele 

politicei rusesci. « Carthago delenda» sănt toate acele unel- 

tiri neastămpărate ce sapă necontenit desvoltarea, și intă- 
rivea noastră interioară, situaţia noastră esternă, intrun 

cuvânt chiar esistenţa statului romăn. În zadar insă sănt 
acele silințe cât de aprige, cât de fără consciință şi fără 
de lege, de a respândi mereu neincredere in viitorul na- 
ţiei : strivite şi nimicite vor fi ele de 6nsuși acest viitor. 

Mica, noastră armată trecu dar Dunărea și luă o parte 

strelucită in resboiu. "Toate autorităţile strategice, cari au 

scris de atuncea asupra resboiului, recunosc deopotrivă 

că fără această cooperare a armatei romăne, Rusia ar fi 

fost silită a-'şi retrage trupele din Bulgaria . pe malul 

stâng al Dunărei şi a incepe o nouă campanie; Desorga- 

nisarea armatei Imperiale era complectă ; panica $ generală 

ajunsese pănă la podul de la Șiștov, şi să intinsese pănă 
la Bucureșei. Acţiunea militară, principală inaintea Plevnei 

remănea dar încredințată pumnului de Români pănă 

când sosiră reservele rusesci. 
A fost şi este incă o chestinne mult disoutată, dacă s'a
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făcut bine sau rău că armata română a trecut atunci Du- 
nărea, cu toate ingrijirile ce puteau esista, despre intenți- 
unile Rusiei asupra Basarabiei. Insă in posiţia in care se 
afla Romănia faţă cu Rusia, chemarea, în ajutor a arma- 
tei române era, precum vădurăm, un noroe neașteptat, 
Nu de două ori în viaţa unei naţii se presintă asemenea 
momente ; deci datori eram să ne folosim îndată de dân- 
sul de nu voiam să perdem această unică ocasie. În con- 
tra tuturor prevederilor, situația era cu destvărșire 

schimbată și dedea tocmai speranţe intemeeate că inten- 
ile Rusiei asupra Basarabiei vor putea fi inlăturate. 
Cooperarea armatei române, în asemenea condițiuni, 
intărea incă mai mult convenţia incheeată cu Impărăţia, 
și era tocmai mijlocul cel mai nimerit pentru a preveni 
ori ce scopuri ostile in contra Romăniei. După un tratat 
formal, garantănd in modul cel mai sigur integritatea 
teritoriului nostru, dupăajutorul efectiv al armatei noastre, 
prevenind un mare desastru pentru Rusia, ori cine era 
in drept să s'aștepte că nu din recunoșeință — căci in 
starea, de astăzi a civilisației recunoşcinţa n'are loc in 
politică -- dar cel paţin din respect pentru sine şi pentru 
cuvăntul solemn dat în faţa lumei, Guvernul Țarului va 
renunța a stărui in intenţiunile sale asupra Basarabiei. 

Dar afară de aceste consideraţiuni, din cele mai temei- 
nice, esistau cuvinte incă mai puternice pentru cooperarea 
armatei romăne,—Cari au fost tendinţele Guvernului Im- 
perial in privința Romăniei in tot timpul resboiului? Con- 
form cu tradiţiunile trecutului, unde ne considera și ne 
trata, de căte ori intra in țară, ca o provincie cucerită, 

și stăpănită de Generalii și Consulii ei, Rusia sa silit; şi 
de astă dată a impedeca și respinge, căt îi fu cu putinţă 
acţiunea proprie a statului român, a-i refusa, in mod ca
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tegoric calitatea de aliată. De aceea marele Duce Neculai 

recănd Prutul, adresâ, o proclamaţie deadreptul către 

populaţia romănă, ca, şi cum Romănia era o ţară fără 

guvern. De aceea declaraţia noastră de resboiu și pro- 

clamaţia Independenţei din 107, Maiu 1977, intămpi- 

nară desaprobarea espresă a Guvernului Imperial, căci 

erau acte ale ţărei făcute fără incuviințarea rusească. De 
aceea, Rusia nu vroia cu nici un chip că armata română 
să ia parte la resboiu, ca un corp individual, ci numai 

desmembrată, ceea ce ar fi arătat incă mai bine starea 

noastră de provincie protegiată. De aceea Rusia respinte 

pe delegatul român de a lua parte la negocierile de pace 

de la San-Stefano şi sincercă a hotări soarta noastră 
deadreptul cu Turcia, și fără noi. Scopul era vădit. Gu- 
vernul Imperial ar fi vrut că nici independența să nu 

ne-o dob&ndim noi Ânși-ne, ci să ni să dee ca, resultatul 

unui tratat incheeat cu Poai ta și prin care se dispunea de 

ţara noastră ca de o foastă provincie turcească. Intrun 

cuvânt aceste fapte dovedesc că Rusia simpotrivea, din 
toate puterile, că Romănia, să aibă o parte activă și ho- 

tăritoare in chestiunea, Orientului. Și in adevăr mare eră 

pericolul, că toate aceste planuri să isbutească, dacă 
Romănia n'ar fi fost în stare a zmulge din mănile Ru- 

siei armele ce aceasta voia a intrebuinţa in contra-l. 

Presupunănd dar, că n'am fi profitat de ocasia, unică, 
și cu totul neașteptată pentru a zădărniei aceste tendinţe 

ostile ale Rusiei, care ar fi fost posiția țărei la, incheerea 

resboiului? Am fi primit independența ca o pomană, 

n'am fi căștigat-o prin propriile noastre puteri, prin pro- 
priul nostru sănge, N'am fi dovedit că ţara romănească 

este un factor real și independent in situaţia Orientului;
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p'am fi semnalat lumei misiunea și viitorul Romăniei la. 
gurile Dunărei. 

Toţi acei carii cugetă și simt romănesce trebue să se 
pătrundă de adevărul: că proclamația, Independenţei 
noastre de la 10/, Maiu 1877, intemeea mult mai mult 

neatărnarea noastră față cu Rusia, decât” cu Turcia. 

Deci gloanţele noastre indreptate în contra Turcilor, lo- 

veau ţintă în inima Rusiei. 

A zice dar astăzi că armata română ar fi trebuit să 
stee cu braţele incrucișate pe malul stăng al Dunărei, 
este a nesocoti cu desevărșire că intreaga posiţie inter- 
națională a, Romăniei să intemeează pe cooperarea ei in 
ultimul xesboiu. A dojeni această participare este nu nu- 
mai a rupe o pagină glorioasă din istoria țărei, ci și a 

nepricepe cât de greu căntăresce in cumpana politicei 
popoarelor, mai ales celor tinere, puterea morală basată, 
pe increderea in sine și pe increderea ce inspiră lumei. 

Din acest punct de vedere resboiul a, fost pentru na- 

ţie o adevărată deșteptare a conșciinţei de sine, reinvie- 
rea, bărbăteșcilor ei Ânsușiri și a răvnirei către un viitor 
sigur și insemnat, Cu implăntarea steagului român pe 
inălțimile Griviței incepe o nouă epocă in istoria noas- 
tră naţională 1). 

Pentru a isbuti in politica internaţională, o nație 
mică trebue să fi arătat valoarea ei, trebue să fie respec- 
tată, trebue să inspire lumei interes și incredere, trebue 
să fi dovedit că este un factor positiv şi real in cumpăna 
lucrurilor. Toate acestea, naţia le a dobăndit prin săn- 
gele ei pe campul vitejiei. Cu toate nedreptăţile suferite ; 
Romănia a făcut totuși o mare cucerire, pe care se va 

intemeea intregul ei viitor. 
1) Vedi : România înainte și după Griviţa de Ioan Neniţescu Țara Nouă 

No. 14,
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Este dar iarăși o nesocotință complectă a, părţei mo- 
rale in viaţa unui popor, a pretinde că guvernul român 
ar fi trebuit să stee la tocmeală cu Rusia Și să "i cedeze 
Basarabia de bună voie. Pentru nișce foloase materiale, 
ce ar fi putut căpăta, Romănia ar fi jertfit morala și 
dreptatea, pe care se intemeea. Ideea dar, că Romănia ar fi 
trebuit să 'și instrăineze căt mai scump o parte a teritoriu- 
lui seu, este a rtdica venalitatea la o macsimă de stat; 
este a cere că naţia intreagă să se vîndă. 

Incă o dată, puterea morală este, mai ales pentru sta- 
tele cele mici, basa puterei politice și scutul cel mai tare 
al esistenţei lor. 
Vom vedea dar şi din ceea ce va urma, că acelaș prin- 

cipiu, care a inălțat de fapt ţara in Europa cu toate ne- 
dreptăţile ce a suferit in timpul resboiului și altratărilor, 
i-a asigurat și anul trecut o izbândă insemnată. Romănia, 
invinsă la Conferenţa, din Londra, a făcut totuși un mare 
pas inainte in istoria, ei. 

II 
Vădurărma că noua posiţie de care se bucură astăzi Ro- 

mănia in Europa, precum şi viitorul ce trebui să 7] răv- 
nească țara, se intemeează pe faptul că in cea de pe urmă 
crisă orientală, statul nostru a avut o parte activă şi în- 
semnată in mersul intâmplărilor. Astfe] nația română do- 
vedi lumei că este menită a deveni din ce in ce mai mult, 
un factor real și positiv in soarta Orientului ; şi o dovedi 
aceasta improtiva, tutulor silințelor Rusiei de a impedica, 
ori ce acţiune independentă a Romăniei. 

Ne incredințarăm aseminea de câtă greutate este ele- 
mentul moral in viața popoarelor, mai ales in acelor tinere; 
și față cu nepriceperea și nepăsarea ce acest mare ade- văr intîmpină incă astăzi la oi, nu putem de cât să re-
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petăm cu stăruinţă că puterea morală, mai cu samă 

“pentru statele cele mici, este basa puterei politice. Nu 

numai prin numerul baionetelor, ci şi prin respectul şi 

interesul ce vom şti a inspira lumei, vom întări posiția 
noastră în Europa şi vom asigura viitorul ţărei. 

Acest principiu ce reese cu atâta claritate din istoria 

noastră contimporană, ne esplică cum toate nedreptățile 
ce am fost nevoiţi a suferi pentru recunoascerea indepen- 
denţei noastre, n'au micşorat câtuși de puţin insemnăta- 

tea. izbândilor ce câştigasem pe terenul moral. Jertfele 
dureroase insă ce ni s'au impus, au avut cel puțin un 

bine care nu-l putem destul preţui: Romănia a intrat în 
rândul statelor europeene fără a datori nimerui indepen- 

dența sa, căci după ce ea nsăși a dobândit-o de fapt prin 
propriile sale puteri, a trebuit să plătească destul de 
scump recunoascerea ei formală, prin perderea, Basarabiei 
şi prin modificarea impusă, a unei disposiţiuni de căpite- 

nie din constituţie in folosul neamului evreesc. Din no- 
rocire, prin resistența hotărită a țărei, am putut incă 

scăpa din condiţia de pe urmă cu mult mai puţin, decât 
ni se ceruse la inceput. 

De abia Romănia străbătuse prin toate aceste sguduiri 

şi incercări pline de primejdii, sperănd că va avea acum 
puţin răgaz spre a inainta în liniște pe calea desvoltărei 
interioare, când se ivi o nouă chestiune internațională, 
foarte grea şi complicată, chestiunea Dunărei. 

Austro-Ungaria pe de-oparte, Rusia pe de alta, urmă- 
reau scopul de a intinde sfera lor de acţiune asupra Du- 

nărei in dauna Romăniei. Cea dintăi, pe temeiul întere- 

selor sale, căuta, să dobândească nisce drepturi noui ce 

ar fi micșorat suveranitatea teritorială, a statului român ; 

cea de-a doua voia a lovi in regimul european, inființat
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la, gurile Dunărei de tratatul de Paris, şi pe care regim 
ea îl privesce ca pe o pedică in calea ei spre Bosfor. 
Amândouă puterile lucrau improtiva principiului liber- 

tăței in navigația fluvială, principiu stabilit şi desvoltat 

prin tratate de la congresul de Viena incoace, și care a de- 
venit temelia regimului fluvial pe riurile internaţionale. In 
apărarea sa, Romănia nu se sprijinea dar, cum s'a pretins, 

pe nisce principii teoretice și abstracte ale dreptului ginţi- 
lor, ci pe dreptul public european, consfințit prin tratate 
şi aplicat de fapt la toate riurile ce strebat mai multe 

state. 

Austro-Ungaria, stat neţermurean pe partea Dunărei 
de la Galaţi la Porţile de-Fer, tindea a 'şi asigura nisce 
privilegii cu totul neobicinuite, față cu drepturile sta- 
telor țermurene. De aceea nu primea, că pasticiparea ei 

la regimul ce era a se inființa, să fie intemeeată pe o de- 

legaţiune europeană, ci pe un drept al ei propriu. 

Rusia, insă făcea din nou un pas inainte spre gurile 
Dunărei, de la care fusese respinsă prin tratatul de Paris. 
Inlăturând ori-ce control european de pe braţul Chiliei, 
ea deveni iarăși stăpână esclusivă asupra unei guri, 
foarte insemnate a Dunărei, cea mai avută în apă și prin 
urmare menită a deveni și cea mai navigabilă. 

Cu chipul acesta ea căpătâ la indemână o trebuincioasă 
uneltă, cu care să surpe comisia internaţională pusă de 
marile puteri, ca o santinelă europeană in contra impe- 
riului slav. Când in congresul de la Berlin se discuţa 
cedarea Basarabiei, representantul Angliei esprimâ, te_ 
merea că prin această schimbare teritorială var amenința 
libertatea navigaţiei dunărene. Atunci principele Gor- 
ciacow declarâ că, „nu vede ce inriurire ar putea să aibă



25 

  

retrocedarea Basarabiei asupra navigaţiei fluviului“ (2). 

Așa dar, în contra declaraţiei făcute in faţa, marilor pu- 

teri, guvernul rusesc aratâ acum foarte desluşit, în pri- 

vința Dunărei, că redobândirea Basarabiei, nu era—după 

cum pretindea — numai o chestiune de pământ, ci mai 

mult o chestiune de apă. Va-să-zică răpirea Basarabiei, 

era pentru Rusia, şi o pregătire de apune când-va mâna 

ei zugrumătoare pe gurile Dunărei. 

Aceasta este in scurt problema, dunăreană. Cu ea a in- 

trat Regatul Român în politica internaţională. Și această 

chestiune era cu atât mai complicată, şi din punctul de ve- 

dere politic, şi din punctul de vedere tecnic, cu căt era 

foarte puţin cunoscută în Europa, şi încă mai puţin la 

noi. Şi numai după oposiția Romăniei, făcută atât im- 

protiva pretențiilor Austro-Ungariei căt și improtiva 

uneltirilor Rusiei, puterile europeene se convinseră, de 

ce mare însemnătate era şi este chestiunea Dunărei pen- 

tru pacea lumei. Și tot aici este rătăcirea în care opinia 

publică s'a. lăsat a fi indusă de acei carii falsificau şi es- 

ploatau cu dinadinsul această chestiune, infățişând-o 

numai ca un litigiu intre Austro-Ungaria și Romănia, 

tocmai cu scopul de a ascunde pericolul ce ne amenința 

din spre nord. Căci, pe când pentru Austro-Ungaria 

chestiunea Dunărei era mai mult o chestiune comercială, 

ea era pentru Rusia o chestiune de putere politică şi de 

dominaţiune. 
În anii din urmă, mai toată politica esternă a țărei a 

fost absorbită de grijele și desbaterile asupra acestei spi- 

noase și încurcate chestiuni. La începutul anului trecut, 

(1) Son Altesse Strenissime ne voit pas quelle influence la cession de la Bes- 

sarabie peut exercer sur la libre navigation du fleuve, (Şedinţa congresului de la 

Berlin din 29 Iunie 1878, Protocol No. 9). ,
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conferența puterilor intrunite la Londra spre a resolva 
problema, dunăreană, a esclus din sinul ei pe Romănia— 
stâtul cel dintăi interesat — și căutând a impăca toate 
interesele incâlcite n'a putut ajunge, decăt la un resultat 
plin de contraziceri și opus, in multe priviri, principii- 
lor generale ale dreptului internaţional în materie de 
navigaţie fluvială. Deși conferenţa nesocoti principiul 
elementar că nu se pot lua decisiuni asupra drepturilor 
suverane ale unui stat fără consimțimântul formal al a- 
cestuia; și deși nesocoti chiar protestul Romăniei impro- 
tiva acestei nedreptăţi,—totuşi ea a fost nevoită a recu- 
noaşce, că hotărîrile luate in asemenea condițiuni, nu 
pot avea putere esecutorie faţă cu statele ce nu le-au 
sub-semnat. 

Acest punct din deliberările Conferinţei este vredaie 
de toată luarea aminte, mai cu samă fiind că iarăşi acei 
interesaţi și doritori ca, chestiunea Dunărei să aibă pen- 
tru ţară urmările cele mai rele, caută mereu a răspăndi 
credința, cum că aducerea, la, indeplinire și chiar impu- 
nerea tratatului de la Londra in contra voinței Romă- 
niei ar fi numai o simplă chestiune de timp. „Spada lui 
Damoelest, atărnată asupra ţărei, eată imagina de pre- 
dilecțiune ce se intrebuințează in această privinţă. A- 
ceastă alegaţiune, repeţită necurmat cu scopul de a infă- 
țișa situaţia Romăniei ca ameninţată, este contrarie fap- 
telor şi actelor, contrarie adevărului; deci ea dovedeşee 
numai reaua credință a acelora carii o susțin. 

După ce conferinţa incuviinţase regulamentul de na. 
vigaţie, de poliţie fluvială și de supraveghere pentru 
partea Dunărei intre Porţile-de-Fer și Galaţi, lucrare in. 
toemită de comisia europeană în contra votului Romă- 
niei, Plenipotenţiarul Austro-Ungar propuse un proiecţ
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de declaraţie prin care să se constate adoptarea, defini- 
tivă de către puteri a acelui regulament. În desbaterile 
ce au urmat; despre redacţia acestui act, toate puterile 

constatară deopotrivă că hotăririle ei nu vor putea avea 
un caracter esecutoriu față cu statele nerepresentate in 
Conferinţă. Prin urmare cuvăntul de esecutoriu ce se afla 
in proiectul propus de Comtele Karolyi nu s'a aprobat 
de adunare şi a fost retras de Ensuși plenipotențiarul 

austro-ungar. Declaraţiile făcute în această privință de 

Lord Edmond Fitemaurice sănt mai cu samă lămuri- 
toare. Represintantul Angliei zise că ar fi ințeles cuvân- 

tul de „esecutoriu“ ca aplicabil numai la puterile semnatare 

ale protocolului. Acest, cuvânt nu sar putea, insă inter- 
preta ca dând vre unei puteri un mandat esecutoriu. Acum 

insă ori ce dificultate este inlăturată, de oare-ce această 

espresie ma tost menţinută (1) Așa dar după părerea im- 
puternicitului britanic, chiar dacă cuvântul „esecutoriu“ 

ar fi fost admis, el nu sar fi putut ințelege ca un man- 
dat esecutoriu dat vre unei puteri. Cu atât mai mult tre- 
bue să dispară ori-ce indoială in această privință, când 

cuvântul s'a retras și cănd adunarea recunoscu în una- 

nimitate că hotărtrile ei nu pot constitui un titlu esecu- 
toriu. Eată pe temeiul actelor, cum stă această chestiune 
asupra căria se respândese cu dinadinsul nedomeriri și 

temeri. 
Tot în timpul în care se urmau tratările diplomatice 

între puteri, lumea, sciinţifică incepu și ea a se ocupa cu 

1) „Loră Edmond Fitzmanrice aurait compris le mot „extcutoire“ comme 
„Stant applicable exclusivement aux Puissances Signataires du Protocole. Ce 

„mot ne saurait Sire interprât6 comme donnantă d'autres Puissances un mandat 

„axtcutoire, Toutetois, puisque le Plânipotentaire d'Austriche-Hongrie ne main” 

ptient pas son expression, la difâcultă semblerait aplanie.* 

(Şedinţa Conferinţei de la Londra din 13 Fevr. 1883.— Protocol No. 3)
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chestiunile complecse ce compun problema dunăreană. 
Trei bărbaţi de sciință eminenţi ai Germaniei : Dan, 
profesor in Kânigsberg, Foltzendorfi, profesor in Miinchen, 

şi Gefeken din Hamburg, fost ministru reședinte, apa- 

rară cu multă căldură, fiecare dintr'un punct de vedere 

deosebit, drepturile Romăniei şi deşteptară opinia publică 
europeană asupra insemnătăţei acestei chestiuni. Resul- 
tataul lucrărilor lor este următorul : multe din vederile 

noastre ce se contestau la inceput, la urma urmei s'au 
admis și recunoscut in genere ca intemeeate și drepte. 
Deci valoarea numitelor serieri sciinţifice nu a fost numai 
teoretică, după cum pretinseră protivnicii nostri, ci in 
multe priviri foarte practică și reală. 

In mijlocul crisei dunărene posiţia Romăniei tu iarăş 
din cele mai anevoioase faţă cu puterile europeene. Sta- 
tele de-adreptul interesate erau, precum vădurăm, Aus- 
tro-Ungaria și Rusia. Cele-l-alte având numai interese se- 
cundare nu aveau un cuvânt pentru a lua, o atitudine mai 
pronunțată. "Totuşi Francia singură găsi cu cale a imbră- 
țișa causa contrară Romăniei. Ea deveni aprigul avocat 
al pretențiilor Austro-Ungariei. Și in silinţele ei de a ne 
impune o soluțiune dunăreana vătămătoare intereselor 
noastre, ea a mers așa de departe incât, nesocotind re- 
sistența guvernului, îl ameninţă in chipul următor : 
„Va veni un guvern, care va adera la faptul indeplinit“, 
a respuns D-l Challemel-Lacour, ministru de esterne, 
când representantul nostru la, Paris 1) îi arată că Romănia 
nu poate primi vestitul Projet Barrire. Atât de puţin 
Francia iși da samă, că guvernul Român apara drepturile 

1) Vedi „Românul“ din 1*/,, Noembre 1883.
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şi interesele țărei, imcât nu se sfia a declara că o schim- 

Dare ministerială ar înlătura toate dificultățile. 

Anglia. deși arăta oare-care bună-voinţă, ingrijia mai 

întăi de interesele ei comerciale la gurile Dunărei ; deci 

ea privea litigiul Dunărei mai mult ca o chestiune mari- 

timă, pe când chestiunile pur fluviale veneau pentru 

dânsa pe a doua linie. Germania și talia, amendouă mai 

puţin interesate, au stat mai mult neutre cu scopul de a 

impedeca că problema dunăreană să devie o causă de 

desbinare europeană. Romănia se afla, dar prin forța 

împrejurărilor îsolată, cătând a și apara singură drepturile. 

Lipsită de orice sprijin, ea găsi pe unele puteri protivnice 

intereselor ei, pe altele indiferente. Nimic insă nu poate 

fi mai primejdios pentru un stat mic decât o asemenea 

isolare, in mijlocul întâmplărilor politicei internaţionale, 

Această anevoioasă posiţie fu apoi încă mai ingreuiată 

prin încordarea relaţiilor noastre cu Austro-Ungaria, în- 

“cordare adusă mai cu samă prin esploatarea și falsifi- 

carea chestiunei în folosul unor înterese ostile țărei. 

In adevăr, când privim modul complet și incisiv, cu 

care scrierile sus citate au tratat; chestiunea Dunărei in 

intregimea ei, apoi lesne pricepem că pretinșii apărători 

ai drepturilor țărei nici măcar nu 'şi au dat osteneala a 

le studia şi a le cunoaşce. Aceasta fireșce era de prisos 

pentru scopurile ce urmăreau. „Austro-Ungaria voieșce 

să răpească Dunărea. „Austro-Ungaria voieşce să dis- 

trugă statul român,“ — eată singura. temă a sgomotoa- 

sei agitaţiuni ce acei pretinși apărători se sileau a aţița. 

pentru a impedeca, cu dinadinsul ori-ce soluțiune echi- 

tabilă care sar fi putut impăca cu interesele noastre. Nu 

dar apararea dreaptă și adeverată a causei Romăniei, ci 

intrebuinţarea acestei cause ca mijloc de uneltire in con-
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tra Austro-Ungariei și in folosul politicei ruseşci— eată 
seopul pentru care o samă de individi fără consciință 
Și fără rușine lucrau necurmat pe sub mână sau pe faţă. 
Dovada cea mai lămuritoare in această, privinţă este 
faptul că pentru dănșii chestiunea Chiliei pare că nu 
esista. De aceia mai că n'au băgat in samă scrierile 
germane, atât de favorabile Romăniei, tocmai fiind că 
ele puneau in evidenţă toată insemnătatea afacerei Chi- 
liei. De aceea acele silinţi desperate de a, indrepta in- 
treaga atenție publică numai asupra acţiunei Austro- 
Ungariei, pentru a ascunde cu chipul acesta mai bine 
tendințele amenințătoare ale Rusiei. De aceea strigau pe 
toate tonurile, ba că chestiunea Dunărei ar fi compro- nisă și perdută prin concesiunele guvernului, ba că țara ar fi amenințată de esecutarea hotărtrilor de la, Londra. | Aci insă răvna neadevărului și a r&ului s'a incurcat, intro ciudată contrazicere,. Căci din două lucruri unul : sau chestiunea, era, perdută prin concesiunele ce pretin- deau că s'ar fi făcut, şi atuncea cum mai incăpea esecuta- vea? Sau Romănia este, după cum susțin ei, amenințată de o esecutare, apoi toemai aceasta, ar dovedi că a ră- mas statornică in apărarea, drepturilor sale. Vădurăm 

insă că nici una nici alta nu sunt adevărate. Hotăririle con- ferinței nu au ȘI nu pot avea, putere esecutorie față cu 
Romănia. Și actele și faptele publice dovedesc pănă la 
evidenţă că chestiunea Dunărei a rămas intreagă pentru noi. Oare este admisibil că marele puteri să fiingăduit protestul nostru, dacă s'ar fi făcut promisiuni sau con- 
cesiuni? Trebue dar un dispreţ desăvârșit al adevărului, 
pentru a susţine incă astă-zi in faţa faptelor cunoscute, că 
causa, noastră ar fi compromisă. Ce 'să mai zicem insă de 
indrăsneața insinuare, cum că Coroana Regală a Romă-
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riei ar fi fost cumpărată cu jertfirea intereselor țărei ? 
Prea vedită este aci intenţia de a lovi toemai în ceia 
cea inălțat şi consfințit noua posiţie a Romăniei in 

Europa. , 
Tocmai această posiţie ne esplică cum țara, cu toată 

isolarea ingrijitoare, in care ajunsese prin natura, :com- 
plecsă a problemei dunărene, a putut eși dintro situaţie 
atât de anevoioasă fără a aduce vre o vătămare dreptu- 
rilor și intereselor ce apăra. Aceasta ar fi fost cu nepu- 
tință, dacă Romănia n'ar fi avut o parte aciivă și însem- 
mată îm cea de pe urmă crisă orientală, dacă n'ar fi de- 

venit un factor real și positiv in cumpăna politicei eu- 
ropeane. Numai ast-fel ţara strebătend prin crisa dună- 
reană, n'a fost slăbită in posiţie ei internaţională, ci din 

„contra această posiţie, precum vom vedea in urmă, a 

fost incă întărită și sporită față cu mersul general al po- 
liticei europeane. În ciuda și in necazul tuturor dușma- 
nilor esterni şi interni ai ţărei, improtiva tuturor silin- 

ţelor indreptate in contra-i, Regatul tot a făcut in anul 

trecut un pas inainte în istoria sa. 

III. 

Din posiţia geografică a Romăniei isvoreșce și insem- 

nătatea ţărei in soarta Orientului, și primejdiile prin care 
a trecut până acum și care ameninţă incă esistența ei ca 
stat şi ca nație. Și una și altele sunt strins legate intre 
ele. Adeverata valoare a omului se cunoașce dupe greu- 
tăţile ce a şeiut să invingă, căci luptele vieței oţelese 

inima și caracterul, inalță energia și făuresc oameni in- 
tregi. Ear cei lipsiţi de putere de caracter și robi ai tu- 
tulor slăbiciunilor, remăn în voia intămplărilor și sfirșesc
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mișeleșce. Așa și in viaţa poparelor. Românii, aședaţi 
intre Dunăre și Carpaţi și inconjuraţi din toate părțile de 
neamuri străine și dușmane, au strebătut din cea mai in- 
depărtată vechime pănă in timpurile noastre prin cele 
mai cumplite și sdrobitoare furtuni, scăpănd mult incer- 
cata lor vitalitate. Cât de mari să fie fost nenorocirile și 
suferinţele trecutului, tocmai prin ele naţia română do- 
vedi adevărata ei valoare, insemnătatea ei pe pământul 
unde soarta a aruncat-o, și viitorul ce o așteaptă. Este 
de mare nevoie să reamintim necurmat toate aceste, in- 
to epocă unde silințele de a, respăndi neincredere în pu- 
terile și in viitorul naţiei, nu intimpină o improtivire des- 
tul de tare și de hotărită, pentru a fi cu deseverşire ză- 
dărnicite. Căci trebue să ne-o mărturisim, am cădut intr”o 
stare ingrijitoare de amorțeală intelectuală și morală, ce 
nu poate fi decăt trecătoare, dar pe care datori suntem 
a o combate din resputeri. 

Trăsătura de căpitenie in istoria, noastră, — trăsătură 
ce o putem urmări prin toate veacurile, —este taptul stator- 
nic că Românii au fost totdeauna, o insulă etnografică, ne- 
contenit inundată din toate părțile de valuri urieșe, dar 
vemăind totdeuna nestrămutată in mijlocul tuturor fr&- 
mă&ntărilor și schimbărilor etnografice ce s'au indeplinit 
in jurul ei. | 

Astfel am stat la inceputul istoriei noastre; astfel stăm 
și astăzi. Marele istoric Gizbon in vestita sa scriere des- 
pre causele decăderei Imperiului roman, a caracterisat in 
treac&t foarte bine poziţia neamului romănesc. Vorbind 
despre retragerea Romanilor sub Imperatul Aurelian din 
provincia Dacia, lăsată astfel in voia Goţilor şi Vandali- 
lor, zice inti”o notă despre „ Valahi“, urmaşii acelei po-



        

33 
E 

  

pulațiuni din Dacia, „că sănt imcaun ui” ați de pretutindeni 
de barbari, însă că mu să amestecă cu ei (1) 2, 

. tu Gibbon arată tot-odată in scurt în aceiași notă că a- 

„dest neam a păstrat din vremele cele mai vechi consci- 

_inţa, imdividualităţei sale naţionale. 

Din popoarele ce incunjurau pe români in evul mediu, 
Tartarii au dispărut, Polonii, adeseori biruitori in țările 
românesci, ai incetat, de a esista ca stat şi nu mai au nici 

un rol'in afaceriie Orientului. Puterea turcească a fost 

respinsă de pe malurile Dunărei și înlocuită de noui state 

slave ce sănt in formațiune. Numai Ungurii au remas 
din vremeie acele la locul lor. Ear din nord marele Îm- 

periu slav s'a intins mereu până in inima Moldovei şi a 
pus de curând iarăși măna pe una din gurile Dunărei, 

Căte schimbări in cursul secolelor! "Țara românească 

insă, adeseori ameninţată de peire și de stingere, tot a- 
cea insulă etnografică a rămas; şi in timpurile noastre, 

iși a afirmat din nou vitalitatea, şi viitorul. Ear astăzi, şi 

din nord și din sud, valurile ce o impresoară, tind meren 

a se unifica: slavismul roade coastele ei şi cată a o inunda. 

Politica seculară a slavismului, urmată de Împărăţia, 

rusească cu o statornicie uimitoare, ţinteșce in scopurile 
ei finale la cucerirea 'Țarigradului şi a Bosforului şi la, 

unirea tutulor populaţiunilor slave, fie sub sceptrul 'Ţa- 
rului, fie intr'o imensă confederație tot sub cărmuirea 

impărătească. Nu puterea turcească, care singură ar fi 
fost de mult alungată din Europa, ci Occidentul a stavi- 

lit şi impedicat pănă acum realisarea acestor planuri a- 

meninţătoare pentru lumea intreagă. Românii, de viţă 

(1) Cap. XI.— Această observaţie e cu atât mai vreduică de luare aminte cu 
eăt la sfârşitul secolului trecut — când Gibbon seria — neamul nosiru era cu 

3 
totul necunoscut in Europă, Mi 

3
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apuseană, și prin toate năzuințele lor de cultură, repre- 
sentanţi ai Apusului, numai prin acea acțiune necurmată 
de improtivire a Occidentului in contra silinţelor urieșe 
de espansiune ale Imperiului rusesc, au putut; scăpa, de 
strivivea neapărată, ce îi aștepta, dacă soazta Orientu- 
lui remânea în voia Slavilor. Acea, insulă etnografică, ce 
o formează Romănia din vechime ; această nație ocei- 
dentală la gurile Dunărei, cu consciinţă vie a individua- 
lităţei sale și cu aspiraţiunile ei proprii, străine ȘI opuse 
celor slave ; această țară romănească stă pururea, in calea, 
politicei rusesci, ca, postul cel mai inaintat al Oecidentu- 
lui in contra slavismului. Eată dar, în scurt, identitatea 
de interese ce leagă pe Romănia de Europa apuseană ; 
eată adevărata insemnare a ţărei noastre in cumpăna 
politicei internaționale. Românul care nu poate sau nu 
vrea să ințeleagă această insemnare a țărei, nu va ve- 
dea, nici odată lămurit in afacerile ei, nu va pricepe nici 
o dată, unde stau și cum trebuiesc cărmuite interesele de 
căpitenie ale statului. 

Vădurăm dar că tocmai primejdiile atât de mari ce iz- 
voresc pentru Romănia din posiția ei, sănt tot odată şi * 
sigiliul insemnătăţei acestei ţări, Să 

Antagonismul firesc ȘI permanent ce esistă intre Eu- 
ropa apuseană și slavismul sub conducerea despotismu- 
lui asiatic, se arată in chipul cel mai vedit in timpul res- 

boiului de Crimea. Atunci Francia și Anglia luase rolul 
activ de a respinge Rusia de la gurile Dunării şi de ao 
opri pentru un timp indelungat in mersul “ei spre Bal- 
cani. Austria era protivnică politicei rusesci și amenin- 
ţătoare; Prusia, de Și cam nehotărită la inceput, tot se 
legâ in urmă prin un tratat a sprijini politica, Austriei, 
Rusia, se afla dar cu totul isolată in faţa Europei. Pen-
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“ru noi Românii, învingerea Imperiului slav a fost con- 

dițiunea de căpitenie pentru intemeerea statului nostru, 

pentru desvoltarea liberă şi plină de viaţă a naţiei. 

După incheerea tratatului de la San Stefano, Rusia 

intâlni iarăşi în calea, ei pe puterile apusene, contestându-i 

dreptul de a hotări și regula singură noua stare de lucruri 

in Orient. Situaţia europeană fusese priincioasă pentru 

interprinderea resboiului, mai ca samă prin asigurarea 

_neutralităţei bine voitoare a Germaniei. ici o putere nu 

era, dispusă a se improtivi acțiunei militare, toate insă își 

reservau intervenirea lor în momentul decisiv al nego- 

căerilor. Fată dar Rusia, din nou silită a se supune Eu- 

ropei, a renunța la Congresul de la Berlin la o mare 

parte a, izbândilor dobândite pe câmpiile de resboiu, 

căci nu putea să se espue a incerca o nouă și teribilă 

luptă cu Austro-Ungaria și Anglia, amândouă gata a se 

uni, dacă guvernul din St. Petersburg ar fi stăruit a men- 

ţine stipulările sale cu Poarta. Pentru noi Românii, ia- 

răși intervenirea Europei în afacerile Orientului și inlo- 

cuivea Tratatului de la San Stefano prin acel de la Ber- 

lin—cu toate nedreptăţile acestui din urmă pentru țara 

noastră —- a fost de cea mai mare insemnătate. 

Antagonismul între Europa apuseană și slavismul 

este dar un principiu statornic şi nestrămutat în politica 

internaţională, care nu trebue nici o dată perdut din ve- 

dere, fie că acest antagonism să se afle îm stare latentă, 

fie că vajungă in stare de conflict. Numai puterile cari 

iau rolul activ de a opune o stavilă espansiunei marelui 

imperiu slav, nu pot fi tot-d'a-una aceleași. 

De la resboiul de Crimea până la cea de pe urmă 

crisă orientală, situaţia Europeană s'a schimbat cu desă- 

vârșire. Prin învingerea sdrobitoare a Franciei, Germanii
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iși putură realisa aspiraţiunile naţionale cele mai scumpe, 
idealul r&vnit de atătea generaţiuni: uniţatea și imperiul. 
Această, putere colosală, deabia inființată, și factor cu to- 
tul nou in Europa, deveni curănd centrul de gravitație 
a politicei internaţionale. Francia fa dar adusă prin forța, 
imprejurărilor a părăsi cu desăvârşire politica ei tradiţio- 
nală in Orient ; interesul ei de prima, ordine, adică re- 
dobândirea posiţiei perdute la 1871, trece de acum ina- 
inte peste toate celelalte. Prin urmare, combaterea pla- 
nurilor Rusiei nu mai poate intra in politica Republicei. 
Din contra, silinţele oamenilor de stat franceji ţinteau 
adeseori la, o inţelegere și chiarla o alianţă cu Rusia im- 
protiva Germaniei, de când Imperiul siav se veduse o- 
prit la Berlin pe calea sa victorioasă in Peninsula Balca- 
nică, de cănd era cu toţul nemulțămit de vesultatele, im- 
puse la Congres, aleunui resboiu făcut cu atâtea sacrificii. 

Pe de altă parte Germania, dorind mai inainte de toate 
menţinerea nouei sale posiţiuni, incheâ o alianţă formală, 
cu Austro-Ungaria, pentru a se asigura in contra eventua- 
lităţei acelei coaliţiuni amenințătoare. Această alianţă, in- 
tărită in urmă prin intrarea Italiei, domneșce in intreaga- 
situaţie a Enropei; ea este astăzi elementul statornic Și 
nestrămutat in mijlocul tutulor schimbărilor zilnice ale 
politicei internaţionale. Liga austro-germană este inte- 
meiată pe interesele vitale ale amănduror statelor. Ger- 
mania are neapărată nevoe de alianţa Austro-Ungariei, 
pentru a preveni sau a intimpina o coaliţiune intre Fran- 
cia și Rusia. Austro-Ungaria are neapărată nevoe de ali- 
anța, Germaniei, fiind că este puterea cea mai deadreptul 
amenințată prin scopurile urmărite de politica rusească in 

Orient. N'avem de căt să presupunem un moment că 

Rusia ar isbuti, după cum voeşce, a forma un mare stat
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balcanic independent, dar cu totul supus influenţei sale, 
şi pricepem îndată că Austro-Ungaria sar vedea, impre- 
surată de slavism și din nord și din sud, espusă astfel, incă, 
mai mult decât astăzi, la, fel de fel de uneltiri neastâ: mpă- 
rate printre slavii din propriile sale state. În cazul insă 
al unui conflict resboinic, apoi posiția ei ar fi incă mai a- 
nevoioasă. Aceasta ne esplică aseminea pentru ce Au- 
stro-Ungaria a, trebuit să Și asigure și ea, o posiţie in pe- 
ninsula balcanică, faţă cu progresele , deși reduse la 
Berlin, totuși incă destul de insemnate ale Rusiei in mer- 
sul ei spre Bosfor. Luarea însă in stăpănire a Bosniei și 
Herțegovinei de către Austro- -Ungaria, n'a putut; decăt să 
inăsprească incă rivalitatea firească ce esistă intre amă&n- 
două Imperiile. Anglia cu totul ocupată in Egipet, unde 
stau interesele ei cele mai de căpitenie privitoare la In- 
dia, nu mai poate fi privită astăzi ca g putere ce s'ar 
improtivi numai decăt şi cu hotărire acţiunei ruseşci în 
Orient. 

Așa dar, după toate desvoltările de mai sus, antago- 
nismul intre Europa apuseană și marele Imperiu slav sub- 
sistă in toată puterea sa, ba poate merge chiar crescând; 
numai ştatele ce au astăzi rolul de a stavili dea-dreptul, 
prin politica lor, espansiunea Rusiei, sunt altele de căt in 
timpul resboiului de Crimea. Liga celor trei puteri din 
centrul Europei, având seopul bine hotărit de a menţine 
starea actuală de Jucruri in Europa, opreşee de fapt, prin 
acţiunea ei pacinică, propășirea slavismului în Orient, 
Căci Rusia șciind bine că ori-ce incercare din partea-i de 

a tulbura pacea lumei va intâlni rezistența hotărită a pu- 
terilor centrale, n'are nici o speranţă de a eși invingătoare 
dintro luptă atât de inegală și vede astfel acţiunea sa 
in Europa ţinută în loc. Remâne bine ințeles că am ară-
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tat aci în scurt efectele intreitei alianțe numai intru cât 

ele privesc politica, rusească, lăsând la o parte celelalte 
consecinţe ale ei, ce nu ating atât de direct situaţia ţărei 

noastre și subjectul de care ne ocupăm. 

Antagonismul intre Europa apuseană și slavismul 
fiind dat prin 6nsăşi natura şi forţa lucrurilor, nu poate fi 
inlăturat prin schimbări sau combinațiuni trecătoare, ce 

se ivesc in cursul intâmplărilor. El poate să fie menţinut 
un tinap oare-care in stare latentă, poate să treacă chiar 
prin o fasă pacinică și mai puţin ingrijitoare, dar antago- 
nismul însuși va remănea nestrămutat, căt timp Vor e- 

sista causele lui. A pricepe messul politicei internaţionale 
este tocmai a deosebi imprejurările constante şi perma- 
nente in relaţiile puterilor, de acele schimbătoare. Cele 
dintâi izvoresc din natura lucrurilor, care este totdeuna 

mai puternică de cât voinţa oamenilor ; ele se pot preve- 
dea pănă la un punct oare-care; ele sănt dar elemen- 

tele cunoscute și positive, cari lămurese diferitele si- 
tuațiuni, ce se suceced in mersul intâmplărilor ; ele tre- 

bue să fie temelia sigură a, ori-cărei politice esterne bine 

și matur eumpănite. Nimică dar mai greșit de căt a crede 
sau a, aștepta că fluctuaţiunile zilei ar fi in stare â stre- 
muta ceea ce este productul unei desvoltări istorice de 

secoli intregi. Productul insă al unei asemenea desvoltări 
este antagonismul permanent, după cum vEțurăm, intre 
Occident și slavismul oriental, antagonism avănd fireas- 
ca sa obărşie in politica urmată neintrerupt de Imperiul 
rusesc in timp de doi secoli. Nimica dar mai greșit de- 
căt a presupune că fasa pacinică, in carea intrat acum in 

urmă politica, oficială a "Țarului, ar aduce vre o schimbare 

n acea situaţie dată prin forţa lucrurilor. La noi, mai cu 

samă, mulţi obicinuiţi a nu vedea in viață și in lume de 
 



    

căt un şir de fapte incoherente, nu pot pricepe cu nici un 
chip nici logica faptelor, care este tot atăt de puternică 
căt şi logica cugetărei, nici invățămintele istoriei in ye- 

nere și acelei a Romăniei in special. Ei remăn dar cu totul 
in voia ziaristicei, care—cu rare escepţiuni —iși inţelege 
misiunea silindu-se a respăndi căt se poate mai multă con- 

fusie în capetele oamenilor, incăt bieţii cititori nu mai 
stiu la, urmă nici ce să creadă, nici cum să judece. D'aci 
fel de fel de combinăui, de ipotese fantastice, de sciri de 

sensaţie, indată, ce se ivesce un fapt mai insemnat în Iu- 
xopa. IWaci esploatarea comodă a acelei confusii in folosul 
tuturor intereselor, numai nu a adevărului. Eată: cum 

merge lucrul. Mai intăi nici ziariştii, autorii confusiei, nu 

ved lămurit, asttel că ei Enșiși mai măresc incă, propria, 
lor nedumerire prin ceia ce se cred datori a adauga, în 
interesul causei. Apoi confusia tuturor faptelor și noţiuni- 
lor, ast-fel sporită, şi perfecționată, : junge în crierul celor 

caracterisaţi mai sus, carii sau iau toate drept evanghelie 

sau mai dispun și ei de un fond bogat de inchipuiri con- 

fuse. Şi resultatul final al acestor urmări este o confusie 

cumplită, în contra căreia chiar și zeii, după proverbul 

antic, Sar lupta in zadar. 

pr Nici cu ocasia nouei fase a politicei ruseşci, ziaristica, 

noastră —cu rare escepțiuni—n'a remas mai jos de fru- 

moasele pilde ce le primeşce din străinătate. N'a publicat 

ziarul engles Standard punct cu punct tratatul incheeat 
intre Germania și Rusia cu ocasia visitei D-lui de Giers 
la Varzin? Aşa sa discutat și susținut foarte serios şi la 

noi cum că cancelarul german ar fi inșelat pe Austro- 

Ungaria, jertfind aliata sa intereselor ruseşci; că prin 

aproprierea Rusiei de Germania, sar fi rupt tratatul 

Austro-German, și căte altele! Și la urma urmei, cine
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scie ? Poate car putea resulta, din toate acestea vre un vreu, 
vre o vatamare pentru Nomănia ? Ce discoperire imbucu- 
rătoare ! 

Ne am indepărta prea mult de subjectul acestui studiu, 
dacă am cerceta causa pentru care Rusia in situația actuală, 
a Europei a găsit mai cu cale a imbunătăţi relaţiile ei cu 
liga, puterilor centrale. Vom reaminti numai în treacât 
că imprumutul de 50 milioane ruble incheeat indată după 
călătoria D-lui de Giers, şi luarea Mervului in Asia dove- 
desc in deajuns că Guvernul de 3, Petersburg a știut să 
se dispăgubeassă aiurea de pacea ce-i este impusă astă-zi 
in Europa. : “aci nu resultă că politica "Farului ar putea 
renunţa vre-o-dată la scopurile ei in Peninsula Balcanică, 
că ar putea renega, o tradiţie seculară adâne intipărită 
in inima, tuturor slavilor, intrun cuvânţ că ax putea face 
se dispare causele acelui antagonism, in care ea, se află faţa cu puterile apusene. 

Mai este incă o causă internă foarte insemnată care nu permite Guvernului rusese — chiar dacă ar voi-o — de a părăsi causa, slavilor ȘI politica sa seculară. Această politică a rămas astă-zi singura idee ce mai susține Auto-.. crația. A renunţa dar la ca, fie espres fie de fapt, ar in- semna o abdicare, 
pi 

În scurt Rusia a fost nevoită a amâna deocamdată, realisarea scopurilor sale in Peninsula Baleanică pentru 
imprejurări mai favorabile, şi aceasta, este tocmai succesul 
cel mai strălucit al politicei de pace urmată de puterile 
centrale. ai 

Se repetă, același lucru ce Pam putut observa deja o 
dată in istoria noastră contimporană. Căte nu s'au zis 
despre alianţa celor trei Impărați, ce a precedat ultima 
crisă osientală! Cu toate acestea, faptele au dovedit că 

. 
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aceasta era numai o fasă trecâtoare in politica acelor 
puteri, nu un principiu statornic. Și nici nu putea fi alt- 
mintrelea, căci indată ce a fost vorba, la 1878, de a se 

reoula soarta Orientului, antagonismul firesc intre Sla- 
“vismul și Europa apuseană a isbuenit din nou și a ame- 
ninţat lumea, după San-Stefano , cu o conflagraţiune 
teribilă. 

Baţă dar marea deosebire ce esistă intre foasta alianţa, 

a celor trei Impărați, și acea austro-germană de astăzi: cea 

d'intăi era o combinaţie trecătoare şi posibilă numai in 
imprejurările de atuncea. Alianţa austro-germană însă 

este o chestiune ce represintă, precum arătarăm, un în- 

teres vital pentru statele aliate, ea este impusă prin forţa 
lucrurilor. 

IV 

Arătarăm în capitolul din urmă că antagonismul ce 
esistă inţre Slavismul și Euopa apuseană, — astăzi re- 
presentată prin alianţa, germano-austriacă, — este un 

principiu firesc şi permanent în mersul politicei interna- 

ționale, principiu pe care nu trebue să-l perdem nici- 
odată din vedere, ori-care ar fi fluctuațiile schimbătoare 

ce se ivese in cursul intemplărilor. 

România, precum vădurăm, se află pusă toemai în mij- 

locul acestui antagonism, și soarta ei — in curgerea in- 

tregei noastre desvoltări istorice — a fost necurmat în- 

riurită de el. De aici se nasce intrebarea de căpitenie, 

care este politica. esternă a României ce resultă din a- 
ceastă situaţie. Mai intâi de tâte, de aici decurge inveţă- 
mă&ntul că, precum antagonismul arătat este constant, 

asemenea și direcția politice! țărei constantă să fie. 

Pentru a pricepe in modul cel mai lămurit, care trebue 
7 
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să fie această direcţie, trebue să ne dăm bine sama, de 
insemnata deosebire ce eşistă intre interesele vitale ce 
privesc chiar esistenţa statului și a naţiei, și interesele 
secundare ce sânt mai mult ori mai puţin schimbătoare. 

O identitate complectă, de interese intre două state nu 
poate esista; dovadă că chiar intre două puteri atât de 
strâns legate ca Germania, și Austro-Ungaria, zilnic se 
desbat chestiuni economice precum tarifele căilor ferate, 
importul vitelor și altele. Politica, este prin urmare da- 
toare a cumpăni și a pricepe gradul intereselor. Cunos- 
cut este in această privinţă, cuvântul Principelui Bismark, 
rostit, într'o desbatere a parlamentului german, privitoare 
la chesti «mea orientului. Cancelarul declară că, interesele 
Germaniei in afacerile orientale nu merg așa de departe 
incât, pentru soarta Turciei, să se espue „sănătoasele 
ciolane ale unui grenadir din Pomerania“. Ce insemnează 
acest cuvânt? De sigur, nu că Germania este nepăsătoare 
faţă cu mersul lucrurilor in Orient; dar toemai aici stă 
deosebirea, ce face cancelarul german intre interesele vi- 
tale ale țărei sale, care sănt temelia, intregei sale politice 
esterne, și intre acele ma; puțin insemnate, care nu pot 
inriuri asupra principiului fundamental. | 

Pentru ca să aplicăm această deosebire in politica ţă- rei Românesci, trebue și noi Românii să cumpănim cu 
pătrundere interesele noastre şi să deosebim pe cele vitale 
și de prima ordine, de cele de a doua mâpă. Și când vor- bim de interese de căpitenie nu înţelegem folosul zilnice 
Și schimbător, ci pe acel interes permanent, cum este 
esistenţa naţională, Și care e identie cu dreptatea. 

In tot studiul ce urmărim am dovedit că pentru Ro- 
mânia este o chestie de viață și de moarte, că aspiraţiile 
panslaviste și politica rusească să nu 'Şi atingă țelul in
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Orient. Acest principiu fundamental pentru țara noastră 

decurge din intreaga istorie a chestiunei orientale și tre- 

bui să fie alfa și omega al crezului nostru politie în afa- 

cerile esterne. 

Aşa dar România, această insulă etnografică, situată 

intre Rusia și Austro-Ungaria, este necurmat amenințată, 

de cea, Vintâi i in propria ei esistență. Scopurile slavis- 

mului, după cum dovedirăm, sânt nimicitoare pentru 

România, şi mijloacele lui ce de doi secoli întrebuinţează 

mereu în contra noastră, au ţintiţi tot deauna la sugru- 

marea țărei Româneşci. 

Oare un asemenea, pericol poate esista pentru noi și 

din partea Austro-Ungariei? Neindoelnic nu. Austro- 

Ungaria prin chipul cum este constituită ca stat, nu mai 

poate astăzi cuceri şi absorbi o nație compactă ca & 

noastră. Este cu neputinţă ca acest imperiu să ţintească 

la o asemenea cucerire, de oare-ce prin aceasta işi ar 

sdruncina echilibrul constituției sale. Iși poate cine-va 

inchipui că Ungurii, astăzi factori principali in mMonar- 

hie, ar consimți vr'o dată la o asemenea politică, care ar 

avea, pentru A _naţia lor, urmările cele mai grave ? ? Pot 

oare Ungurii” primi o eventualitate, prin care ar fi puși 

faţă-in-faţă cu zece milioane de Români? Cu câtă 1m- 

protivire au primit ei ocuparea, Bosniei şi a Herzegovi- 

nei, de teamă să nu se prea intărească elementul slav in 

monarhie ; şi doar sciut este că in aceste dovă provincii 

nu esistă un element naţional compact. Cine vede, pri- 

cepe dar cu ușurință că interesele „noastre vitale, adică 

esistența și viitorul nostru naţional nu poate fi amenin- 

jat din partea Austro- Ungariei. Far dacă sar intâmpla 

vio dată că România, să fie inundată de slavism, și că 

cele opt zeci de milioane ale Colosului de Nord să ne
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copleșească, atunci sterși de pe fața pământului vom fi. 
Un asemenea, pericol amenință, şi pe Austro-Ungaria, 
căci este cunoscută lozâncă cuprinsă in crezul politicei 
slave, care glăsuesce că: drumul la Țarigrad trece prin 
Viena; ear de la 1878 incoace s'a mai adăogat și Berli- 
nul ca, staţie necesară in această cale. 

Deci cu toate deosebirile de interese ce esistă între 
Austro-Ungaria și România, care interese insă nu pun in joc esistenţa noastră; cu toate neinţelegerile trecâtoare 
ce se pot ivi, — totuşi, faţă cu pericolile din partea, sla- vismului, interesele vitale ale României și ale Austro- Ungariei, rămân paraleie. Bună-oară doi vecini, care pot avea diferiţe neinţelegeri ori sfedi de hotărnicie, uiţă toate acestea, și se ajută intre dânșii indată ce se văd ameninţaţi de acelaș foc sau de aceeași inundație. 

De aici insă nu poate resulta, că Romănia să jertfească, individualitatea sa in folosul Austro-Ungariei sau să se înfeodeze în imperiul vecin, ca să intrebuințăm un neolo- gism al elegantei noastre ziaristici. 
Dar aceasta, nici nu este în interesul A ustro-Ungariei de oare-ce, in faţa pericolului comun, ea are nevoe de noi, are neapărată nevoe de o Romănie independentă și puternică. Aceasta este așa de adeverat, in cât presupu- nându-se, un moment, că Austro-Uugaria ar renunța a, stavili espansiunea Rusiei in Orient, că ar voi poate să se ințeleagă, cu imperiul slav, Romănia nu numai Că ar fi 

espusă, la cele mai mari primejdii, dar datoare ar fi ea a 
iși cauta un sprijin acolo, unde o asemenea combinaţie 
ar fi combătută, 

Din desvoltările ce preced, ori cine va ajunge a judeca 
valoarea unei formuli foarte vespăndită la noi, cum că 
Romănia, prin posiţia ci, ar fi condamnată a face ori po-
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litică Rusească, ori politică Austro-Maghiară. Această 
formulă este o veche remășiţă a, trecutului nostru neno- 
rocit, câad la noi incetase ori-ce politică naţională ; ea 
este incă până azi priraită de acele elemente, cari repre- 
sentănd trecutul, nu pot pricepe nici noua posiţie a Ro- 

măniei in Europa, nici o politică adevărat naţională. 
Foarte inrudită cu această, idee, că soarta, noastră este 

a fi in veci supuși cui-va, este şi zicerea aceea cum că 
- țara noastră n'are viitor, de oare-ce intrun viitor mai 

mult ori mai puţin indepărtat, ea va fi sau împărțită 
„îmixe vecini sau cucerită de unul dintre ei. Aceasta este 

teoria favorită a elementelor cu desăvîrşire căzute în 

această țară. Neproducând nimic, nesimţind in sine nici 

iubire, nici durere pentru țară, neavând Enseși nici un 

fel de viitor, foarte comod și plăcut le este că nici ţara, 
aceasta să nu mai aibă viitor. Modul cum se manifestă 

această, idee este cea mai vie dovadă de mișelia acelora 

carii o susțin ; căci deși ei privesc esistența ţărei numai 

ca o chestiune de timp, totuși nu simt intrânșii sfânta 

datorie a; apărărei desperate a pământului strămoșese,— 

datorie ce a inflăcărat toate naţiile, cănd esistenţa lor a 

fost ameninţată — ci invoindu-se fără nici o durere cu 

pretinsa soartă a țărei de a fi cotropită, ei dovedesc că 

w'au nici un simţ, romănesc intrânșii, nici un xespect 

pentru străbunii noştri, carii au rescumpărat cu riuri de 

Sănge păstrarea acestei naţii la gurile Dunărei. Privind 

cu nepăsare pretinsa, peire a ţărei, ei nu se trezesc din 
această, toropeală, decât pentru a iși pune la cale tre- 

burile lor pe:sonale şi de a linguși cu injosire chiar pe 

dușmanii țărei. 
%* 

* * 

Prin acest studiu se dovedeşce că intre politica slavis-
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mului, ațintită asupra Bosforului, şi intre politica romă- 
nească, care nu voeșce decât pacinica, desvoltare și intă- 
rire a naţiei, în veci prăpastie va fi. 

De aici nu resultă că ţara să facă, politică de supunere 
față cu Austro-Ungaria, ci din contră să r6vnească a fiun 
factorindependent și din ce-in-ce mai insemnat; in soarta, 
Orientului. 

Vedurăm in partea a doua a acestei lucrări, că în 
urma, litigiului dunărean, situaţia, internațională a Ro- 
maniei ajunsese a fi destul de anevoioasă; Romănia, era 
isolată in Europa și relaţiile ei cu Austro-Ungaria, erau 
incordate. Deși conferința din Londra părea a prelungi 
această situație primejdioasă pentru ţară, totuşi aci se 
poate vedea, posiţia mereu crescândă a Romăniei în Eu- 
ropa, de oare-ce greutatea țărei în cumpăna, internațională 
îusemna în sine mai mult decât afacerea dunăreană. Cu alte 
cuvinte, deși în chestiunea Dunărei erau in joc interesele 
mai multor puteri, și deşi acele interese erau opuse a-lor 
noastre, totuși acea chestiune nu putu cântări așa, de greu, 
incât ea singură să decidă, asupra situaţiei esterne a țărei 

Și asupra relaţiilor ei eu puterile europene. Faţă cu mersul 
general al politicei internaţionale, Romănia dobăndise o 
insemnătate a ei proprie, care astăzi nu se mai poate trece 
cu vederea. Noua posiţie a, Regatului nostru in Europa, 
precum se desvoltase de la ultima, crisă orientală incoace, 
represintă in politica puterilor celor mari un interes real 
mult mai mare, decât regularea, litigiului Dunărean. Ast- 
fel Romănia, deși invinsă, ca un stat mic,. la Conferența 
din Londra, totuși era un factor prea trebuincios, prea 
important in afacerile Orientului, pentru ca să fie neso- 
cotită și isbită in toate drepturile și interesele ei prin a- 
ducerea la indeplinire a hotărtrilor diplomatice de la
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Londra. S'a recunoscut că in cumpăna, păcei şi a resboiu- 

“Tui, Romănia căntărea ceva şi că acest ceva avea destulă, 

greutate, pentru că locul şi rolul ce “și va alege Regatul 
in politica internaţională să nu fie indiferent. Astfel se 

esplică pentru ce chestiunea Dunărei n'a putut deveni o 
causă, de dsbinare permanentă intre Romănia şi puterile 

“germane, pentru ce această chestiune nu a putut opri 
pe Austro-Ungaria— statul cel mai direct interesat — de 

a restabili relaţii bune şi prieteneşci cu Romănia. 
Faptul decisiv prin care s'a manifestat, cam pe neaştep- 

tate, această ridicare a ţărei, este poftirea Regelui Romă- 
niei spre a asista, ca naș la botezul strenepotului Impe- 
ratului german. Era intăia ocasie in noua noastră istorie, 

unde suveranul țărei independente primi o asemine invi- 

taţie dela o mare Impărăţie și fu intimpinat; după ordinul 

espresal Impăratului Wilhelm, cu aceleași onoruri cu care 
este primit Ensuși In: păratul. [nsemnătatea.acestei călătorii, 

in imprejurările internaţionale de atuncea, a fost apreciată, 

in Europa intreagă. Intoreându-se de la Berlin, Suveranul 

țărei visită şi pe Imperatul Austro-Ungariei la Viena, unde 
asemenea i se făcu o primire strălucită. Curând după 

aceasta Primul Ministru 1. C. Brătianu avu o intrevedere 
cu Principele Bismark la Gastein şi cu comitele Kalnoky la 
Viena, Noua situaţie ce result pentru România din a- 

ceste mult comentate convorbiri politice, a fost clar și 

limpede espusă de D-nul Brătianu în parlamentul țărei, 

după cum s'a arătat în prima parte a acestui studiu. 
Acei carii n'au priceput, cum și pentru ce li sa luat 

de o dată chestiunea Dunărei, pe care ei o intrebuințau 

ca un mijloc deuneltire in contra intereselor ţărei — aceia 

nu văd şi nu înțeleg că Romănia a căpătat in Europa o 

însemnătate a ei proprie, şi că faţă cu această insemnă-



tate, chestiunea Dunărei a trebuit să fie pusă la, locul ei 
firesc, adică pe a doua treaptă. Dar acei carii n'au inere- 
dere în viitorul țărei Și carii speculează această pretinsă 
lipsă. de viitor, nu vor ȘI nu potpricepe că ţara in ciuda 
lor pășesce necurmat. | 

Improtiva tuturor dușmanilor din lăuntaru și din afară, 
„cu toate greutățile prin care a treb uit să strebată țara, in timpurile din urmă — homănia deveni un factor positiv 
și independent in cumpăna politicei internaţionale și a- ceastă nouă posiţie a, ei a, fost de tapt recunoscută de pu- terile europene. 

Deci Romănia a făcut in anul 1883 un pas insemnat inainte în istoria, ei. 
Noi carii sântem adânc convinși de misia şi de vii- 

torul nației pe pământul nostru strămoșesc, și carii salu- 
tăm cu fericire și mândrie inălţarea insemnatăţei ţărei noa- 
stre în Europa, îi mai dorim incă că iabândile dobândite 
în afară, să fie însoțite și inlăuntru de îzbângi încă mai stre- 
lucite pe terenul muncei și a propășirei intelectuale și mo- 
rale, scurt: pe terenul adevăratei culturi. 
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Sânt aproape trei luni, de când inti”'un studiu inti- tulat: „Un pas inainte în istoria României“ espuserăm in- 
semnătatea anului 1883 pentru situația esternă a, țărei.zi. Aruncând o privire asupra mersului istoriei noastră” contimporane de la ultima, crisă orientală incoace, vă- Qurăm cum posiţia și vădul statului român in Europa 

1 Tara Nouă din 1/,ș Iunie 1884, No 3, 
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au crescut necurmat, cu toate grelele Și dureroasele in- 
cercări, prin care naţia a trebuit să străbată, 

Prin partea activă și glorioasă ce luă in resboiul rUs0- 
turc, prin apărarea energică a Independenţei sale faţă 
cu Rusia in tot timpul campaniei și al negoeiărilor di- 
plomatice, prin hotărîrea nestrămutaţă de a nu ceda de 
bună voe şi cu nici un preţ o parte din pământul stră- 
moșesc, Romănia intemee noua, sa posiție și insemnă- 
tatea ei proprie in soarta, orientului. A ceasţă, posiţie s'a 
ridicat treptat — chiar și prin chestiunea Dunărei — ȘI 
in urmă a, fost întărită in anul 1883 prin stabilirea unor 
relațiuni prietenesci şi statornice cu liga puterilor cen- 
trale ale Europei: Germania, Austro-Ungaria și Italia, 
aliate pentru a menţine Și apăra pacea continentului. Ast- 
fel România deveni de fapt şi fu recunoscută, pentru 
intăiași dată ca un factor real și positiv in cumpăna poli- 
ticei internaţionale, 

Faptele arătate în acea lucrare ŞI argumentele desvol- 
fate nu pot fi înlăturate. De aceea şi o mare parte a, zi- 
aristicei noastre se fereşce a intra into discuţie amenun- 
țită pe terenul concret al faptelor și actelor. Unii se 
indărătnicesc a nu pricepe situația, europeană, precum s'a, 
desvoltat de la 1870 incoace și consecinţele ce resultă 
din ea pentru ţara noastră. Ei nu au dar nici 0 călăuză 
pentru a se orienta și a judeca mersul firesc al politicei 
internaţionale și remân in voea tuturor inchipuirilor și 
corabinărilor fantastice, ce nase ŞI dispar după cum suflă 
vântul. | 

Alţii, de rea credinţă, interesaţi a respândi neincredere 
in situaţia țărei şi in viitorul ei, urmează a falsifica cu 
cea, mai mare sfruntare istoria noastră contimporană şi 
ţipă pe toate tonurile că interesele de căpitenie ale statu- 

4
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lui sânt jertfite și că nici o dată ţara n'a fost mai înjo- 
sită faţă cu străinătatea, Dar toate ăceste silinţe incor- 
date ale unor elemente, care simțind că ele Ens&și nu mai 
au nici un viitor ar dori să lovească cu ori-ce chip și 
în viitorul țărei, işi perd cu atât creditul și efectul, cu 
cât faptele vorbesc zilnic tuturor celor ce vor saudă ȘI 
să cugete ; cu cât faptele pășesc mereu inainte, neatinse 
de toate acele hămăituri furioase. | 

Singura radă de speranţă ce a mai remas protivnici- 
lor inverșunaţi ai politicei esterne de azi a Romăniei, 
este o pretinsă schimbare ce sar fi făcut in timpul din 
urmă in intreaga situație internaţională prin imbunătă- 
tirea relaţiilor Imperiului rusesc cu Germania şi Austro- 
Ungaria. Mult zvon se mai face, și ni se arată ca o straş- 
nică, descoperire cum că, alianța puterilor centrale ar fi 
pe cale a se disface pentru a fi inlocuită de alte com- 
binări, menite, firesce, a avea urmările cele mai rele și 
vătămătoare pentru țara noastră. Așa dar direcţia luată 
de politica noastră esternă pe temeiul intreitei alianțe, 
ar fi fost cu totul greșită, de oare ce această temelie s'ar 
fi surpat. Unii nici nu şi pot ascunde bucuria, gândin- 
du-se numai la ideea, că, interesele statului ar putea fi 
compromise, și escomptează, deja cu nerăbdare izbân- 
dile ce ar resulta d:aci pentru scopurile lor indreptate 
in contra țărei. Fată in scurt parola dată astă-zi in ta- 
bera dușmanilor neimpăcaţi ai politicei noastre esterne. 
Eată cea de pe urmă speranţă, de care ei sagaţă, după ce 
chestiunea Dunărei le a fost luată ca unealtă de agitaţi- 
une și după ce invederaţ este acum că nu această chesti- 
une va putea produce vre-o disbinare intre Romănia şi 
puterile germane. 

După trei luni revenim dar la studiul nostru de mai
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sus pentru a cerceta dacă sa ivit vre o schimbare in si- 
tuația europeană, schimbare care se pună la indoială sau 
satingă principiile stabilite de noi pentru politica esternă 
a Romăniei. Controlând mereu acele principii după mersul 
intâmplărilor, ele vor fi cu atât mai adeverite şi intărite, 
cu cât se vor dovedi neatinse și nestrămutate de fluctua- 
ţiunile zilei. 

Arătarăm că din antagonismul firesc și permanent ce 
esistă intre politica rusească pe de o parte şi Europa a- 
puseană pe de alfa, izvoreșce şi principiul cărmuitor 
pentru politica esternă a statului român. Ținta urmărită 
de Rusia cu o statornicie neclintită din timpurile lui Petra 
cel Mare pănă astăzi, este intrunirea tuturor populaţiu- 
nilor slave, fie sub sceptrul, fie sub egemonia 'Țarului, şi 

cucerirea Bosforului, „cheia casei“ cum o numeşee di- 
plomaţia moscovită. Imperiul rusesc a trecut prin mare 
svărcoliri şi transformări interioare, dar aceste scopuri 
ale politicei sale esterne nu s'au schimbat nici o dată 
și nici nu se vor schimba, căt timp absolutismul se va 

putea menţine. Această, politică presupune de la, sine ni- 
micirea Romăniei cu stat şi ca nație. Eată principiul ce 
trebuie să fie, in căt priveşce Rusia, crezul politic al ori 
cărui Român, care cunoaşce istoria, scie a se folosi de 

inveţămintele ei in folosul ţărei și are o consciinţă vie: 
a naţionalităţei sale și a insemnătăţei ei la gurile Dunărei, 
Am zis-o, vom repeta-o mereu căt timp vom ţine condeiul 
in mână, și vom dovedi-o neincetat şi prin studii amă- 
nunțite pe temeiul faptelor şi actelor istorice: Neamul 
nostru compact și cu desăvărșire străin aspiraţiunilor 
slave stă de veci in calea Rușilor in mersul lor spre 
Balcani și "Țarigrad. De aceea cotropirea Romăniei este 

o necesitate absolută pentru politica slavismului. De  
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aceea intre scopuriel Rusiei, ațintite asupra. Bosforului, 
și politica romănească, care nu voiesce decăt pacinica des- 
voltare și intărire a naţiei, în veci prapastie va fi. 

Aşa dar, dacă esistăm astăzi, dacă am ajuns unde 
sântem, dacă privim cu incredere in viitorul nostru, a- 
ceasta o datorim numai Și numai Apusului, care a sta- 
vilit necurmat espansiunea, Imperiului slav. In timpul 
resboiului de Crimea această acţiune istorică a Europei 
opusene era representată de Francia și Anglia. Astăzi, 
după schimbarea desevărșită a situaţiei europene prin 
inființarea, Imperiului german, același resultat îl obţine 
alianţa puterilor centrale, având de scop asigurarea pă- 
cei continentului, Și in deosebi, in căt privește Orientul, 
stricta menţinere a stipulaţiunilor 'Fratatului de Berlin. 

Era firese că această coaliție, cea mai puternică ce a vădut-o vre o dată istoria, lumei, să intâmpine mare ne- 
imcredere şi multe ingrijiri din partea protivnicilor ei. 
Programa ei pacinică se bănuia că ascunde scopuri a- 
menințătoare și primejdioase pentru celelalte state. Era 
un spectacol neobicinuit și nevădut pănă acum in poli- 
tica, internaţională, că o putere atăt de colosală care ar 
fi putut să impune voința ei in ori-ce chestiune, să se mărginească la o politică pur defensivă, neurmărind alt 
scop decăt menţinerea ȘI asigurarea, păcei. 

In Rusia, mai cu samă, iritaţia in opinia publică şi atacurile presei in contra acelei alianți devenise foarte mari și luară proporţiuni ingrijitoare pentru pacea, euro- peană. Căci nici o dată marele Imperiu slav nu se aflase faţă in faţă cu o coaliție atăt de uriașă, care prin torţa, lu- cerurilor amăna pentru mult timp realisarea politicei tra- 
diţionale urmărită in Orient. N'au lipsit dar incercări 
stăruitoare ale diplomaţiei rusesci fie la Berlin, fie la 
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Viena pentru a furișa, vre o disbinare în alianţa Austro- 
Germană și a. pregăti desfacerea ei. Tot odată inarmări 
rusesci, concentrări de trupe pe hotare, construiri de 
fortificaţii se urmau cu o activitate estraordinară spre 
a intămpina ori-ce complicaţii răsboinice. 

Au trebuit mai mulţi ani pănă când diplomaţia ru- 
sească să se convingă de două lucruri principale, in pri- 
vința alianţei puterilor centrale: intăi că toate silințele 
de a provoca vre o disbinare intre Germania şi Austra- 
Ungaria sânt și remăn zadarnice şi că toate uneltirile di- 
plomatice, cât de dibace ar fi ele, nu produc decăt un 
efect contrariu ; al doilea că, această alianţă n'are nici un 
scop agresiv și amenințător pentru Rusia. Guvernul Ţa- 
rului incepu dar a recunoaşce liga păcei ca un fapt in. 
deplinit, care nu se mai poate inlătura cu nici un chip 
din situaţia europeană. Daci resultă că in asemenea, im- 
prejurări deveni mult mai priincios pentru interesele ru- 
sesci de a, se inţelege cu acea, coaliţie, decăt de a trăi în 

„relaţii încordate cu ea fără nici un folos practic. Această 
pricepere s'a impus cu atăt mai mult Guvernului rasese 
cu căt incercările sale din urmă de a resturna starea de 
lucruri de astăzi in peninsula, Balcanică n'au isbutit de 
loc. 

Căsătoria Prințului Caragheorgheviei cu fiica, Prin- 
ţului de Montenegro chiar sub auspiciile personale ale 
Țarului, era cel d'intăi fapt mai demonstrativ, pria care 
sa semnalat atenţiunei europene inceputul nouei acti- 
uni ruseșci in Orient. Puțin in urmă incepură tulbură- 
rile in Serbia, care luară caracterul unei rescoale orga- 
nisate in toată regula și indreptate in contra Regelui 
Milan și a dinastiei Obrenovici. In acelaş timp se urmau 
uneltiri foarte aprige pentru a resturna, în Bulgaria pe
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principele Alexandru de Battenberg. Generalii ruşi carit 
erau miniștri, ajunsese la o adevărată dictatură, pe care 
o intrebuințau pentru a lucra, pe faţă in contra Domni- 
torului. Representantul rus in Sofia, D. Jonin amenințâ 
chiar pe principele în modul cel mai necuviincios, aţiţă 
toate elementele revoluţionare in contra ordinei stabi- 
lite şi complotă in ziua mare cu Generalii pentru detro- 
narea Principelui Alexandru. Lucrurile ajunseră in sfir- 
șit până acolo, incât partidile Bulgare cele mai dușmane 
intre ele și care până atunci se combătuse cu inverșunare, 
se impăcară şi se uniră numai pentru a scăpa de dicta- 
tura și uneltirile nesuferite ale Rușilor, Această episodă 
va rămânea, fără indoială una din cele mai interesante 
și instructive din acţiunea rusească in orient. Căci dacă 
chiar și Bulgarii, popor slav, sapus și recunoscător Rusiei, 
erau ast-fel trataţi de „liberatorii“ lor, in cât numai 
puteau să ingădue cu nici un chip intrigile și agitările 
acestora, apoi la ce se mai pot ascepta alte popoare de 
neam sttăin, care sunt necurmat espuse acţiunei mosco- 
vite? Chiar și Bulgarilor le ajunsese cuțitul la 0s; toate 
partidile fără deosebire se deşteptară și aratară, energica 
lor hotărîre că naţia să trăiască, din viaţa, ei proprie, ear 
nu se servească numai de uneaită politicei cotropitoare a 
Colosului slav. 

Atât la Belgrad cât şi la Sofia intenţia Rusiei de a, 
provoca in peninsula Balcanică cele mai mari tulburări 
prin resturnarea Principilor și redeschiderea chestiunei 
orieritale s'a dat pe față în modul cel mai vedit. 

Dacă alianța incheeată intre Germania, Austro-Un garia, 
şi Italia ar urmări intradevăr scopuri agresive in contra 
Rusiei, apoi ea n'avea, decăt să profite de intămplările 
din urină pe peninsulă Balcanică, unde acțiunea ruseas- 
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că, luase proporțiuni foarte ingrijitoare şi ar fi putut să, 

pue pe Guvernul din Petersburg in posiţia cea mai ane- 
voioasă și grea. Dar numai moderațiunea puterilor coali- 

sate, care nu s'au depărtat de programa lor pur defen- 

sivă, a impedicat atunci complicări mai mari. Nici odată 
insă uneltirile rusesci, puse in mișcare cu atăta energie 
şi ostentaţie, n'au făcut un fiasco mai complect in pe- 
ninsula Balcanică, decât in campania din urmă, intre- 

prinsă in Serbia și Bulgaria. 
Vădănd dar că din partea aceasta nu era, nimica, de fă- 

cut, incredințându-se apoi că nici un pericol nu ame- 

ninţa Imperiul din partea alianţei puterilor centrale, 
politica rusească a, intrat prin forţa lurcurilor inti”o fasă 

pacinică. Ea a priceput că in situaţia actuală a Europer 
mult mai bine va sluji intereselor sale inbunătăţind. re- 
laţiile sale cu puterile aliate, decăt menţinăndu-se in 

tun antagonism declarat și crescănd, fără posibilitate de 

a disface sau a sdrobi această coaliţie ce-i stă in cale. Că- 

lătoriile d-lui de Giers la Berlin și la Viena au inaugurat 

acest armisticiu al acţiunei rusesci in Orient. Şi deja 

Cabinetul din Petersburg a șciut să tragă foloase vred- 

nice de luare aminte din direcţia inţeleaptă ce a dat-o 

politicei sale. Îndată după intoarcerea d-lui de Giers, 

Guvernul rusesc a contractat un imprumut de 50 mi- 

lioane ruble. Un alt imprumut de 300 milioane este pe 

cale a se face(1). Dacă cabinetul;rusesenu sehotărea la o 

politică adevărat pacinică, apoi de sigur că n'ar fi putut 

să apeleze cu succes la creditul european. În același timp 

Imperiul "Țarului făcu o frumoasă și insemnată cucerire 

in Asia, centrală, anecsând oaza Merw, fapt care nu 

(1) Acest imprumut s'a contractat, pnţin după publicarea studiului de mai sus. 

chiar en ajutorul caselor Ânauciare celor mai mari din Berlin.
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atinge de loc interesele continentului nostru, ci numai și 
esclusiv pe acele ale Angliei. | 

O dată ce cabinetul din Petersburg consimţi a de coalițiunei din centrul Europei garanţii temeinice, cum 
că n'are de gând, in imprejurările de față, a provoca un conflict cu scopul de a, resturna situaţia creată de 'Tra- tatul din Berlin, apoi nimica nu maj impedica restabi- lirea unor relaţiuni normale și bune cu puterile aliate. Și odată pe această cale, de la sine se inţeleg actele de curtenie preschimbate intre Curți și menite a linişti ingri- jirile generale și a arăta lumei intrun mod vădit că pacea este din nou asigurată. 
Un lucru insă nu trebue nici o dată perdut din ve- dere pentru a judeca bine și fără șovăire mersul de astăzi al politicei internaţionale, Alianţa incheeată intre Ger- mania, Austro-Ungaria și Italia este şi rămăne neatinsă; este și rămăne punctul de gravitație nestrămutat in si- tuaţia europeană. Resultatul practic, obţinut astăzi de acea alianță, este tocmai mențiuerea, Și asigurarea, păcei. Deci surpinși de acest resultat nu pot fi de căt acei carii din capul locului n'au priceput sau w'au vruţ să admită că intr'adevăr coaliția puterilor centrale nu urmăresce alte scopuri. 

Este bine să ne reamintim aci declaraţiile categorice făcute de D. Tisza inainţtea, Parlamentului unguresc a- supra situaţiei esterne, in luna Martie acestui an, decla- rații prin care Ministrul asigura in modul cel mai precis că nici un fapt nu s'a intemplat, care ar putea să atingă Sau să schimbe cătuși de puțin basa, scopurile şi intimitatea striusei alianţi ce esistă, intre Austro-Ungaria Şi Germa.- nia. „Dacă o altă putere se apropie de această, alianță, — „Zicea Ministrul — fără, însă a O supune nici unei modifi- 
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„cări şi fără a disbina pe amendoi aliaţii, aceasta este pe 
„de o parte tăcmai un efect al alianţei, pe de alta 
„0 nouă garanţie că menţinerea păcei, dorită de toată, 

„lumea este din nou asigurată.“ Ministrul mai adaogâ 

că poate incredința Parlamentului in modul cel mai 
categorie că ori ce şcire sau presupunere in contra- 

zicere cu cele arătate de d-sa, este falșă și inchipuită. 
„Adevărul este că Rusia din propria ei inițiativă și inspi- 
„rată de dorința menţinerei păcei, s'a apropiat mai intăi 

„de Germania, apoi de Austro-Ungaria, fără insă a atin- 
„ge cătuşi de puţin alianţa incheeată intre amândouă pute- 

„rile. Această alianţă a rămas dar nestrămutată şi apropi- 

„erile ce au urmat, au mărit numai garanţiile păcei“.(1) 

Rare ori s'au dat in privinţa politicei esterne a unei ţări 
lămuriri mai clare şi precise decăt aceste. Oare asemenea, 
declaraţii autentice nu sânt elemenţe mult mai sigure 

şi temeinice pentru a judeca, situaţia internaţională de 

cât toate inchipuirile şi combinările ziarelor, cum că 
Sar fi ivit neînţelegeri intre Berlin și Viena, şi alte șciri 
fantastice, respândite anume cu scopul de a rătăci opi- 
nia publică ? Actele autentice insă se uită in genere prea, 
răpide, pe când șcirile de sensație, repeţite zilnic sub 

diferite torme, sânt luate in serios şi discutate de public. 
Şi apoi se mai miră incă lumea, că nu șcie ce se intâm- 
plă, şi ucusă pentru aceasta, taina cabinetelor. De ar voi 

insă publicul să se emancipeze puţin de toate scornitu- 
rile ziaristicei și să se ţină mai mult de faptele positive 
şi vădite, cât de bine ar fi orientat asupra mersului poli- 

ticei internaționale ! 

(1). Această evoluţiune a politicei ruseșei a avut drept resultat insemnat 

întălnirea celor trei impraţi la Shiernewice, fapt care s'a dovedit ea garanția 

cea mai temeinică pentru consolidarea păcei europene.
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Tot atât de categorice, ea șI declarațiile Ministrului 
unguresc, fuses6 acele ale d-lui Brătianu, făcute in şe- 
dința Camerei din 29 Octombrie (10 Noembrie) 1883. 
Reamintind convorbirile ce avuse cu trei ani mai inainte cu Principele de Bismarck des pre politica generală, D. Prim- Ministru istorisea că cancelarul german nu i vorbise de- „cât de binefacerile păcei, sfirșind prin a-i zice: „Remâne „acum la d-y, să alegeţi, dacă voiţi pace sau resboi. Dar „Să șciți că de voiţi pacea, puteţi să inclinaţi spre noi ; „ear dacă, voiţi resboiul, să vă adresaţi la alţii“, Și după trei ani d. Brătianu audi același cuvinte, când se intălni la Gastein cu Cancelarul german. „Voim pacea“, i-a re- petat Principele de Bismarck, „sântem o ligă de pace,« și desvoltând in toate modurile foloasele păcei pentru toate ţările, inchee zicând iarăși : „Dacă voiţi pacea pu- „teţi inclina spre noi, ear da că voiţi resboiul, atunci să vă „adresați la alţii.“ Primul nostru Ministru declarâ dar in faţa țărei că iși a luat de maesimaă pentru politica noastră esternă, cuvintele de două ori repeţite ale Cancelarulu; german : „Noi Romănii santem pentru pace şi ori-cine va provoca resboiul sau va face O învasiune vom, fi înimicii lui 2), 

(') Spre complectarea declaraţiilor d-lui Brătianu mai adaogăm aci şi cuvintele rostite de Primul Ministra asupra aceleeaşi chestiuni cu ocasia iuterpelărei d-lui deputat Panu în şedinţa Camerei din 22 Nov. 1883; n “Dv. Vaţi ridicat și în contra cuvintelor din vespunsul ce am dat d-lui Ja, „noli—[cu ocasia interpelărei Stolojan] că noi vom fi contra, acelui care ne va „provoca şi va năvăli in ţară. Oare găsiți și aceasta că e o imprudență ? Ei bine declar că această imprudență am avut-o eri, că o am azi şi ovoi avea totdeauna „Declar că am spus la toți oamenii politici străini ai celor mai mare piteri din „Europa că săntem hotărîţi a inarma toaţă suflarea romănească pentru că ori-) „Cine va avea pofta să năvălească la, noi, să ne găsească ca un Singur om gata pâ ne apara. (Aplause). Dar oare aceasta este o provocare? Cum am declarat a. „tunci, căci și atunci "mi ați făcut aceeași acusare, ve declar și de astă dată că măsemenea imprudenţe sănt capabil să le fac și azi și mâni şi poimâni pentru ca „să scis toți că Românii nu Yor mai suferi o invaziune străină în România. « Aplause prelungite),
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Cu toate aceste declaraţii categorice s'a pretins atun- 

cea, că încredințarea de pace a d-lui Brătianu ascundea 

in realitate resboiul. Astăzi câud faptele au confirmat 

acele declaraţii. astăzi când pacea este asigurată și numai 

poate fi pusă la îndoială, ce mai zie protivnicii inverșunati 

ai acestei politici? Cu toată vădirea faptului, ei urmează 

a ţipa necurmat că direcţia această ar duce spre prapa- 

stie şi că interesele vitale ale ţărei ar fi jertfite și compro- 

mise. 

za 

Situaţia pacănică de astăzi a Europei, efectul și sucece- 

sul cel mai strelucit al coaliției puterilor centrale, nu 

poate fi decât salutată cu bucurie și de noi Românii. 

Prin faptul că nu primim, cum a zis-o D. Brătianu, a fi 

uneltele nimărui, nici a sluji, cu voe sau firă voe, unor 

interese străine ; prin faptul că susţinera și din parte-ne 

politica de pacea puterilor aliate, ca una ce singură prie- 

sce intereselor noastre primordiale, am devenit și noi un 

factor real pentru menţinerea și apărarea păcei europene. 

Aceasta insemnează in scurt că interesele de căpitenie ale 

României, adică întărirea posiției internaționale şi asigurarea, 

viitorului ei, sânt strâns legate de interesele generale ale ma- 

vei coalițiuni din centrul Europei. Statul romăn a devenit 

dar intr'adevăr şi in mod practic și simţitor avangarda, 

europeană, la gurile Dunărei pentru paza păcei și menți- 

nerea situaţiei actuale, înființată de Pratatul de Berlin. 

Ast-fel țara și naţia noastră, deabia eşită din luptele grele 

și amare pentru esistența ei, a devenit astăzi un element 

necesar in echilibrul statelor europene. De acea am sus- 

ţinut în studiul nostru de acum trei luni, şi repetăm și 

aci cu stăruinţă că Romănia a făcut in anul 1883 un pas 

insemnat inainte in istoria ei. 

Atata
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Eată „Precuventarea« ce a fost publicată in fruntea numerului I, apoi tra- 
dusă in franțuzesce în numerul 2, şi care coprinde programa impreună-luerăto- 
rilor de la Revista “Țara Nouă, : 

i 

PRECUVENTARE 
Muncă consciineioasă. energică și neobosită pe terenul intelectual şi moral, 

adică pentru adevăr şi pentru bine, — eată ceia-ce lipsesco mai mult stărei de 
cultură in care se afă astăzi ţara noastră, Toţi carii Cugetă asupra acestei stări, care se ingrijesc de viitor, şi chiar acei 
carii de altminterea se combat pe terenul politic, toți recunosc de 0 potrivă că 

rădăcini adânci in trecutul cel enorocit, şi sdrobitor pentru desvoltarea nor 
mală a naționalităţei noastre. Nu silinţele unei reviste, fie Cât de mare rîvaa vie a unei şi chiar maj multor generaţii va trebui să-l dobândească prin muncă 

Nimica nu este maj greşit de cât a crede că Propăşirea, ay veni cu incetul de
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a sine, precum cresce omul în somn. Numai deșteptarea tuturor elementelor 

sănătoase şi energice, insuflețite de pasiune pentru adevăr şi pentra bine — şi 

înzestrate de atâta, tăriă de caracter, in cât convingerile lor să devină fapte— 

numai 6 puternică mişeare intelectuală şi morală, de care să fie cuprinsă ţara 

de la un unghiu la altul, va stârpi relele de care suferim astăzi, va regenere 

moravurile, va respăndi instrucţia pănă in cel de pe urmă cătun, iutr'un cuvânt, 

va, ridica naţia la o treaptă mai inaltă a culturei. Eată in scurt programul viito- 

rului; eată aspiraţiunile ce trebuie să fie adânc intipărite in mintea și in inima, 

tuturor Românilor, cari au adevărată incredere in viitorul neamului romănesc. 

Poate că acest ideal pare astăzi incă prea inalt şi prea indepărtat. Cu atât 

mai mare insă este datoria fie-căruia, care il poartă în sine, a aduce părticica sa 

de incordare pentru respândirea şi realisarea acelor principii, ce singure sănt 

menite a deschide calea propășirei intelectuale şi morale. 

Nici un estățean mar trebui să uite măcar o clipă că el este o parte in- 

tegrantă a colectivităței naţionale. Prin urmare, cât de mic să fie cercul acti- 

vităţei sale, el represintă un factor positiv fie pentru binele, fie pentru reul 

general. Votul politic sau comunal este in această privinţă un esemplu destul 

de lămuritor. Ar fi insă cu totul greşit a crede că votul este singurul mijloc, 

sau cel de câpitenie, prin care individul contribue de fapt la starea generală, 

„a lucrurilor. Mult mai mare şi mai imsemnată este inriurirea ce o are individul 

asupra binelui sau reului culeetivităţei, prin traiul sau prin esemplul ce dă se 

menilor sei, prin modul cum își indeplinesee datoriile, prin silinţele și produc- 

ţiunile sale în ori ee ramură a activităţei, prin principiile ce aplică in familia 

sa, în crescerea copiilor, in legăturile cu prietenii sei, in relaţiile sale cu lumea 

Deci prin intreaga sa fiinţă şi prin intreaga sa viață fie-care cetățean devine cu 

deplina sa respundere şi în modul cel mai practie și simţitor, un element fie 

folositor, fie vătămător pentru societate şi pentru stat. 

A aduce dar, precum spuneam părticica, noastră de incordare pentru munca 

cea mare și aspră, pe care toată naţia va trebui să o inceapă din resputeri, —nu 

insemnează numai. satisfacerea teoretică a datoriei, ci are şi in sine o valoare 

practică și reală, chiar când fracțiunea colectivităţei, care interprinde acea lu- 

crare, ar fi prea mică pentru a dobândi succese imediate sau bătătoare la ochi. 

A munci consciincios pentru un adevăr, şi încă pentru acel ce este temelia 

viitorului, nu poate fi nici o dată o lucraze perdută, chiar când incercarea ar 

remânea deocamdată isolată, chiar când ar intimpina nepăsare şi nepricepere. 

Faptul că luorarea esistă, că se manifestă, că stăruesce neclintit in respândirea 

principiilor mâniuitoare, este deja un folos real şi practic adus colectivităţei. 

Fată in limite modeste, sarcina ce reynesce u, purta această revistă. Așa-dar pe 

terenul, ce 'și Va ales, nu încap interese personale san de coterie, cari sănt cea 

mai mare pedică pentru respândirea adeverului ; nu incape nici sterpul pesimism 

cars este negația propăsirei. ” 

Cea d'intâi condiție pentru nascerea muncei roditoare in sensul ideilor, ce 

represintă programul viitorului, este că ţara să fe cât se poale mai bine adăpos- 

tită in contra primejdiilor ce o ameninţă din afară, Soarta, ei in trecut a fost 

grea şi nenorocită, de oare-ce ea fu neincetat sdruncinată pănă în temelii de
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furtunile cele mai cumplite. Intreaga nostră istorie pănă in timpurile din urmă 
nu coprinde de câi lupta seculară a neamului romănese pentru. esistență, luptă 
din care mult incercata lui vitalitate a eşit invingetoare: dar frământările urieşe 
ale resăritului, prin care a trebuit să treacă și neamul nostru au impedecat cu 
desăvârşire desvoltarea unei culturi naţionale. Astăzi, în fine, Românii "si-au 
dobândit; o posiţie în Europă, pe care încă mulți din generaţiea trecută o priveaa 
ca un vis, ca o utopie, A întări mereu această, posiție, a stărui neclintit ca ea 
să fie din ce in ce mai respectată şi asigurată, a face că tinărul Regat al vechei 
naţii să devină chiar o necesitate în cump ăna europeană, eată scopul ce politica 
esternă a statului român trebuie să urmărească cu statornicie, Atunci, esistența 
și viitorul ţărei fiind ocrotite în contra primejdiilor din afară, întreaga activi- 
tate, intreaga energie a naţiei se va putea concentra asupra muncei pentru 
propăşire. Vom avea dar a studia necurmat cu ajutorul istoriei şi pe temeiul 
faptelor positive, situația generală a Europei, precum și aceia a Orientului din 
punctui de vedere al intereselor romănesci, pentru a ne incredinţa care este 
calea cea mai nimerită spre realisarea acelei politici. 

Adânc convinşi de puternica înriurire a adevărului sciinţifie asupra vieţii 
practice, ne vom sili a-l aplica, în coreetările noastre asupra tuturor chestiunilor 
insemnate ce privesc starea actuală de cultură a țărei, şi in capul cărora se află 
învățământul şi administraţia. Adevărata politică este aceia care slujesce numai 
desroltărei şi propăşirei în toate ramurile activităței publice şi private, adevă- 
rata politică trebuie dar să aibă drept resultat ridicarea nației la o treapţă mai 
înaltă a culturei. Vom avea dar a studia şi a cugeta asupra tuturor ideilor de căpitenie ce mișcă civilizaţia europeană și a ne da sama de foloasele ce pot aduce țărei. Chestiunile economice vor trebui mai ales să fie aprofundate. 

Pe de altă parte insă este de mare nevoe a nu uita nici o dată că ori-ce lu- 
crare, pentru a fi in adevăr roditoare, trebuie să fie intemeeată pe ceunoscinţe 
esacte a stărei de lucruri şi a trebuințelor reale ale țărei. Câţi dintre noi nu 
cunosc mai bine orașele cale mari din apus, decăt propria noastră țară ! Nu mai 
poate fi vorba de a importa formule din străinătate a căror aplieaţie lipsită de 
ori ce temeiu real şi practic, 4 remas netoditoare, ba de multe ori chiar a avut 
urmările cele mai rele. Nu dar imitația orbească a străinătăței ne va aduce propăsirea, ci priceperea și petrunderea, ideilor de cultură în aşa grad, in cât să 
fim în stare a, le aplica la noi în mod liber și original. Na Acel ce incepe studiul unei şciințe nu se poate incă emaincipa de cartea din care învaţă şi numai cu mare greutate esprimă ideile in altă formă de cât cum le esprimă cartea. Acela insă ce a ajuns să pătrundă pricipiile acelei sciințe gst-fel, in cât ele au devenit proprietatea sa, intelectuală, acela este in stare a "produce &usuși la rândul său in ramura această a cunoștințelor. Aşa, Şi noi Ro- mânii în primele stadii a culturei noastre n'am putut de cât să imităm. De 
acum înainte va trebui să producem. .. ; Muncind dar pământul nostru strămosese cu propriile noaete piteri, să sită. năm in brazde adîuci ideile de propăşire și de cultură, cari insuflețesc intreaga omenire, Ear roadele să fie roade romănesci. Principiul Cotuaitor a tuturor silin elor-naţiei pentru aducerea la indeplinire a programei viitorului trebue să fi: La Chestittni românesci, soluțiuni romănesci. f! a 
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No. 8. Rolul nouei generaţii in situaţia de azi & tărei ; de Matei Costea — Câte-va cuvinte 

despre educaţia inimei; (urmare) de 1. AMenițescu.—lihormeatarea şi daținele ce ţin de ea lala- 

dianii din America de Nord; [urmarej de N. R.— Impăratul şi Paraeliserul (poesie) de I. Nenă- 

tescu. — Din Arhivele secrețe ale guvernului rusesc (urmare); de P.1.— Indreptări. 

No. 9. România și situația europeană; de G. Frunză.—Câte-va cuvinte despre ducația inimei 

jurmarei: de 1. Nenitescu. -— Imormântarea şi datinela ce ţin de ea la Indiani din America de 

ord; [urmare] de W. R.—Din archivele secrete ale guvernului rusesc (urmare), de P.T.— 0 

epistolă priv;toare la d-nii Studienti, de G. 0. Popovici.



No. 10. Stăruinta şi hatârul de P. Th. Miesir. — Câte-va cuvinte despre educaţia inimei, 
[urmare] de 7. Nenifescu.—Chipuri de cea ră, de Tudoraşcu Tară-Lungă.— Imormântarza şi dati- 
nele ce se țin de ea la indianii din America de Nord, [urmare] de A, R.— Mariuca, [poesie] de 
/. Wenitescu. — Te-ai lovit... - « — Averea mea !poesii) de Samson Bodnărescu — Corespon- 
dență. 

- 

No 11. Nemernicia ziaristicei noastre, de 7, Aeniţescu.— Chipuri de ceară; de Tudoraşcu 
Zara Lungă. —Imormântarea și datinile ce țin de ea la Indianii din Ameriea de Nord, urmare) 
de N. A —Săgi Câmpenesci (poesie] de Samson Bodnărescu.—Plângerea pădurarului |poesie] de 
Th. S. Pârvul.— Vecinătăţi |poesie| de Wiculai Pribegea — De-ai fi murit [poesie! de /. Neniţe- 
Scu.— Scrisoare manei [poesie] de S. Măldureanu.— Corespondenţă. 

No. 12. Manoperilor Ziaristicei impotriva intereselor tărei ; de Gheorghe Frunză. — Despre= 
tuirea muncei; de 7. Wenitescu. — Chipuri de ceară (Gheorghiță Bukoveanu) de Tudoraşeu 
Tara lungă —. 'Trăsuri din moravurile Eschimoşilor etc.; de 0. C. Popovici. — Corespon- 
dență. 

. 
No. 13. «Times» si Principele Urussoff; de un Român din generația noua. — «Tara nouă» 

și Ziaristica ; de Redacţie, — Isvâr-le neincrederei in sine a Românului; de C. c, Popovici — 
itare ; (poesie) de S. Poppini. — Imormântarea, şi datinele ce țin de ea ia Indiani din America 

de Nord, de W. a — De Când te ai dus, .,. — Mă&-intrebi cum m'am făcut poet (poesii) de 
Elisabeta M. Ionescu, — Corespondenţă, 
No. 14. Romănia inainte si după Griviţa; de 7. Weniţescu. — Incă, o dovadă despre nemer- 

- nicia Ziaristicei ; de 6. F, - — Intrevederea celor trei Imperâţi ; de ,*,. — 'Trăsuri din viata şi 
moravurile Eschimoşilor; de 0. Q. Popovici. — Pretutindenea uitare ; |poesie] de 7. Neniţăscu. 
Corespondenţă. 

No. 15. Câte-va cuvinte despre educaţia inimei ; de 7. Aeniţescu. — Suferințele de Ia tară 
si măsurile pentru imbunătățirea necesară de &. D. Nicolescu. — Trăsuri din viaţa şi mora-. 
vurile Eschimoşilor din Groslanda (urmare). de Const C. Popovici, — Toader Robul Ventul. 

e ce ești tristă ? (poesii din col»cţia «Flori de Primăvară») de 7. Neniţescu. — „Corespondenta, No. 16. Câte-va cuvinte despre educația inimei (urmare); de 7. A'enițeseu — Suferințele de 
la țară şi mesurile pentru imbunătățirea necesară ; (sfârșit) de G. D Nicolescu. — Chipuri de 
Ceară (( heorgbiță Bucoveanu IV) de 7 udorașcu ?ară-Lungă. — larăsi intrevederea celor trei 
imperaţi ; de M7 '— N«tită /Brica ziarului Românul) de *,. — Singur... (poesie) de N. D. Voi-. 
nov.—Nu plânge... (poesiej de 7, Nenitescu, — Corespondenta. ._No. 17. Câte-va idei elementare ale politicei de stat; henacția. — Ad Ganidiam, (poesie) de 
Dum. Const Ollănescu. — Cele 17 pogoane ale invăţătorilor rurali ;. de Const: C. Popovici. — 
Hamie: la teatrul naţional; de 7. 7, â — Sinucidetea la animale ; de 7. A —Corespondentă. > 
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