
ION I. NISTOR

ISTORIA.

ROWIANII,OR
Volumul II

Editura Biblioteca BucureOlor

www.dacoromanica.ro



Ion I. Nistor
ISTORIA ROMAD- TILOR

www.dacoromanica.ro



Coperta: MIRCEA DUMITRESCU

Tehnoredactare computerizatd: MARIAN TANASE
IULIA MACARIE

Lectori §i corecturd:

ION HOREA (partile 13 16, 19, Anexe)

RADU VLADUT (partile 17, 18, 20)

Cartea a aparut cu sprijinul Ministerului Culturii §i Cultelor

ISBN: 973-8369-05-3
ISBN vol. I: 973-8369-06-1

ISBN vol. II: 973-8369-07-X

www.dacoromanica.ro



Ion I. NISTOR
Membru al Academiei Romane

ISTORIA ROMANILOR

Editie ingrijita de dr. Florin ROTARU

VOLUMUL II

Editura Biblioteca Bucurestilor
2003

www.dacoromanica.ro



Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei

NISTOR, ION I.
Istoria Romani lor / Ion I. Nistor; ed. ingrij. de Florin

Rotaru. - Bucuresti: Biblioteca Bucurestilor, 2002

2 vol.

ISBN 973-8369-05-3

Vol. 2. - 2003. - ISBN 973-8369-07-X

I. Rotaru, Florin (ed.)

94(498)

www.dacoromanica.ro



PARTEA XIII

RESTAURAREA DOMNIILOR PAMANTENE
SI REGIMUL REGULAMENTELOR ORGANICE

I. Miscarea eterista si domnia lui Tudor Vladimirescu

II. Restaurarea domniilor pamantene si Conventia de la Cetatea Alba
III. Razboiul ruso-turc din 1828 - 1829, pacea de la Adrianopol si

Regulamentele organice

IV. Domnii regulamentari Alexandru Ghica, Gheorghe Bibescu si Mihai Sturdza

V. Dezrobirea tiganilor in Principatele dunarene

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

Capitolul I

MISCAREA ETERISTA SI DOMNIA LUI TUDOR VLADIMIRESCU

1. Islazuintele grecilor spre libertate si leaganul lor din Principatele romane
2. impotrivirea moldovenilor fats de miscarea eterista
3. Miscarea eterista in Muntenia si interventia lui Tudor Vladimirescu
4. Domnia de trei luni a lui Tudor Vladimirescu (16 martie - 15 mai 1821)
5. Esecul tratativelor cu turcii si moartea tragica a Iui Tudor Vladimirescu
6. Lichidarea miscArii eteriste si ocuparea Principatelor de catre turd

1. Nazuintele grecilor spre libertate si
leaganul for din Principatele romane

Incercarile imparatesei Ecaterina de a
rest aura vechiul imperiu bizantin prin alun-
garea turcilor din Europa si instalarea nepotu-
lui ei Constantin pe tronul imperial de la
Constantinopol produsese o puternica impresie
asupra grecilor de pretutindeni, trezindu-i din
letargia lor seculars si chemandu-i la lupta
pentru redobandirea libertatii lor. Adeziunea
imparatului Iosif al II-lea la realizarea acestui
plan si alianta lui cu Rusia contra Turciei facea
pe greci sä creada ca a sunat ceasul eliberarilor
de sub jugul otoman. Dar peripetiile razboiului
austro-ruso-turc din anii 1788 -1792- precum
si moartea neasteptata a imparatului Iosif al II-
lea provoca o amarnica dezamagire in sufletele
grecesti. Tratatul de pace de la Sistov din 1791
si cel de la Iasi din 1792 nu faceau nici o
mentiune de greci, care ramasesera mai
departe sub stapanirea semilunei in ciuda
marilor fagaduieli ale imparatesei Ecaterina si
a agentilor ei din Balcani. Dar nadejdile de li-
bertate pe care aceste fagaduieli le trezira in
sufletele grecesti nu se potolira in urma aces-
tui dureros esec. Dimpotriva, protagonistii
cauzei grecesti, inspirandu-se din succesele
marii revolutii franceze, continuara sa toarca
mai departe cu insufletire si curaj firul spe-
rantelor lor. Cel mai inflacarat dintre protago-
nistii greci era Constantin Rigas, din Velestin,
care isi facuse studiile la scoalele grecesti din
Bucuresti si ajunsese secretar al principelui
Alexandru Ipsilante si ramase in serviciile suc-
cesorului acestuia Nicolai Mavrogheni si Mihai
Sutzu precum si a marelui vornic Grigore
Bancoveanu. Intemeindu-se pe protectia
patronilor sai, Rigas puse la cale intemeierea

unei asociatii sau eterii (a prietenilor), cu sco-
pul de a propovadui ideile revolutiei franceze si
de a trezi simtamantul national in sufletele
conationalilor sai greci, organizandu-i astfel
intr-o asociatie secrets in vederea luptei de
emancipare impotriva turcilor. Tot el intocmi si
o mare harts a Greciei in care gasim trecute Sl
Principatele romane ca tan locuite de greci sau
mai bine zis si de greci. Prin raspandirea hartii
sale Rigas voia sa demonstreze strainatatii pe
unde si pand unde se intindea neamul slavitu-
lui popor al grecilor. Harta a aparut la Viena in
1797. La Iasi apare in 1814 colectia sa de
imnuri si ode grecesti care gasi o larga
raspandire in toate partile unde traiau greci
contribuind astfel la intarirea ideii paneline.
Propaganda sa nu ramase multa vreme
necunoscuta turcilor, care ii urmareau pe toate
calk pans cand, in cele din urma, pusera
mana pe el si-1 impuscara la Belgrad, in 1798,
impreund cu mai multi din prietenii sai.
Ultimele cuvinte pe care be rosti inaintea mortis
sale au fost: "Asa mor gigantic. Ce am semanat
eu, altii vor culege".

In 1806 incepu un nou razboi intre rusi
si turd, care lua sfarsit prin tratatul de pace de
la Bucuresti din 1812, fara ca problema greaca
sa fi fost atinsa. Atunci grecii, neputandu-se
manifesta pe taram politic, incercara o digre-
siune culturala inflintand in 1812 la Atena
Asociatia filo-muzelor, cu scopul de a trezi
interesul lumii culte din Europa pentru
rarnasitele artei antice si pentru infiintarea
unui muzeu national de antichitati. Presedinte
al noii eterii era contele loan Capo d'Istria, grec
din insula Corfu, care, intrand in serviciile
tarului, facu parte din delegatia rusa la
Congresul de la Viena, iar in 1816 ajunse chiar
pentru scurt timp ministru de externe al
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imperiului moscovit. In calitatea aceasta
interests pe tar pentru cauza greceasca, deter-
minandu-1 sa adere la eteria filo-muzelor, la
care aderara de altfel mai multi principi ger-
man!. Pentru adunarea de fonduri circulau
pretutindeni liste de subscriptie cu mare suc-
ces. Conte le Capo d'Istria se straduia sa spri-
jine cauza greaca pe toate caile, primind greci
in serviciul diplomatic rus, mai ales in regiu-
nile pontice si dunarene. Pint ajunse consul al
Rusiei la Bucuresti, Tizani la Iasi, Leuentis,
dragoman la consulatul din Iasi s.a. Astfel sport
prestigiul eteriei de la Atena prin sprijinul ofi-
cial pe care Rusia i-1 oferea. De acest prestigiu
inceareard sa se foloseasca revolutionarii greci
in urmarirea scopurilor lor politice.

Cum insa eteria iubitorilor de muze de la
Atena nu putea milita cu mijloace re-
volutionare pentru rasturnarea starii de
lucruri din Grecia, ei infiintara in 1814 la
Odessa o asociatie secrets numita Eteria pri-
etenilor, cu scopul de a organiza "uniunea
armata a tuturor crestinilor din imperiul otoman
pentru a face set triumfe crucea asupra semi-
lunei". Definitia scopului era destul de larga
pentru a putea cuprinde in eterie nu numai pe
greci ci si pe toti crestinii din imperiul turc, fie
acestia roman!, bulgari, sarbi sau albanezi.
Gandul era ca prin o rascoala spontana a
tuturor acestor crestini sa se poata da lovitura
de grade stapanirii otomane in Europa. Ctitorii
noii organizatii revolutionare erau negustorii
greci din Odessa, Nicolai Scufos, Atanasie
Cercalof si Pangiates Anagnostopulos. Orga-
nizatia masonlca impunea membrilor ei, pe
langa pastrarea secretului absolut, credinta,
statornicie si neconditionata supunere. Mem-
bit se numeau frati. Ei erau impartiti in sapte
grade supuse unui comitet de conducere care
avea si atributii militare. Sella supreme era
rezervata tarului. Sigiliul eteriei se compunea
din cloud cercuri concentrice. Pe inelul dintre
cele cloud cercuri erau gravate in minuscule
literele A, adica Alexandru si E, adica sfanta
alianta, tat la mijloc un C, adica Capo d'Istria.
Eteria avea cuiburile sau sectfile ei secrete
in toate centrele grecesti mai insemnate cu
"efori" in frunte. Eforii eteristi functionau la
Iasi pentru Moldova si la Bucuresti pentru
Muntenia. Semnele lor conspirative erau anu-
mite inele, tabachere, nasturi etc. Lozinca lor
pare sa fi fost dupa toate probabilitatile cuvan-
tul "opined" pentru tarile romane: Moldova,

Muntenia si Transilvania. In aprilie 1818
Scufos, care incercase zadarnic sa scoata un
organ periodic grecesc de propaganda la
Bucuresti, se mutes la Istanbul, de unde dirigu-
ia misiunile de propaganda in toate locurile
unde se gaseau greci. Curand incepura sa
curga adeziunile din toate partile insotite si cu
sume insemnate in bani de la grecii instariti
din strainatate. Numarul de aderenti spori la
692, dintre care contingentul cel mai mare it
dadeau negustorii si capitanii armatorii de
vase. Acestia din urma, 35 la numar, erau
foarte utili pentru procurarea de arme si cores-
pondenta. Mijloace insemnate pentru sco-
purile Eteriei veneau si de la companiile co-
merciale grecesti din Brasov, Buda si Viena.

In Muntenia si in Moldova aderau la
Eterie, numita si zauera, adica asociatie pentru
credinta. - zavera domnii fanarioti cu
numeroasele lor rude grecesti dar si cu un
numar destul de mare din randurile inaltului
cler si al boierimii. Si fostul principe al Serbiei
Caragheorghevici, care pribegea prin Rusia,
pare sa fi fost castigat pentru miscarea ete-
rista. In 1817 el pleca in patrie pentru a pregati
acolo rascoala. Dar nu reusi, ci fu prins si
decapitat. Incercarile eteristilor de a atrage in
cercurile lor pe principele Milan Obrenovici,
fagaduindu-i coroana regales, si un tratat de
alianta defensive si ofensiva contra sultanului
esuara si ele, astfel ca grecii se convinsera ea
pe sarbi nu puteau conta in combinatiile lor.
De aceea, eteristii puneau asa de mare temei
pe contributia Principatelor romane la rea-
lizarea maretului plan politic. Reusita aces tui
plan depindea insa in prima linie de concursul
rusilor, cu care ei se faleau in propaganda lor.
Tarul Alexandru, ca membru fondator al Sfintei
Aliante incheiata in 1815 cu Anglia si Franta,
care urmarea pacificarea Europei dupa
razboaiele napoleoniene, consimtea la inter-
ventia armatei in tarile unde se produceau tul-
Surari revolutionare. Nu putea sprijini pe fates
revolutia eterista, chiar daca aceasta, se
planuia contra turcilor pagan!, pentru eliber-
area popoarelor ortodoxe de sub jugul acesto-
ra. De aceea, el nu primi prezidentia eteriei re-
volutionare care i se oferi si nice nu ingadui fos-
tului sau sfetnic sa o primeasca. Atunci con-
ducerea eteriei fu incredintata beizadelei
Alexandru Ispilanti, fiul fostului domn
muntean Constantin Ipsilanti, care, dupa
risipirea iluziilor sale de a ajunge rege al Daciei
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unite cu Serbia, se retrase in Rusia unde muri
la 1816, lasand fiului sau Alexandru bunurile
cu care tarul Alexandru rasplatise actele sale
de tradare fats de Poarta otomana. Intemein-
du-se pe posesiunea acestor bunuri, principele
Alexandru se crezu destinat pentru o misiune
politica mai inalta. El luptase ca ofiter rus in
batalia de la Ku 1m unde isi pierdu un brat; fu
inaintat la gradul de general in armata ruses si
aghiotant al tarului. Asupra lui, deci, se
indreptara privirile eteristilor in momentul
cand nici tarul si nici Capo d'Istria nu se ara-
tara dispusi a primi aceasta insarcinare.
Chemarea lui Ipsilanti in fruntea Eteriei era
menita sa mascheze intrucatva refuzul tarului
de a sprijini scopurile ei revolutionare.

In ziva de 12 aprilie 1820 Alexandru
Ipsilanti primi investitura de efor general al
Eteriei si de generalisim at Rdzboiului slant,
cad sant era considerat ra-zboiul pentru eli-
berarea grecilor de sub jugul semilunei. El lua
fruntasilor Eteriei juramantul de credinta
numind pe Iordachi Oiimpiotul comandant al
unitatilor eteriste de la Duna-re, iar pe Terevos,
comandant asupra batalioanelor din Epir,
activand ca si cum ar fi fost sigur de sprijinul
rusesc. Cartierul sau general se gasea la
Odessa unde continuau recrutarile si soseau
necontenit vase incarcate cu acme si munitii
pentru ostirea eterista. Planul de razboi
intocmit in septembrie 1820 la Bucuresti, dupa
indicatiile capitanului Sava, prevedea
inceperea operatiunilor in Principatele romane
in colaborare cu sarbii si muntenegrenii pentru
a sili pe turci sa-si concentreze fortele la
Dunare, speriindu-i totodata cu interventia
rusilor. Aceasta diversiune ar fi inlesnit grecilor
din Epir, Elada si Moesia sa-si concentreze
fortele acolo sa inceapa cu succes rascoala
contra turcilor sub comanda directs a lui
Ipsilanti. Acesta urma sa plece, imbarcandu-se
pe un vas grecesc la Triest. Pentru discutarea
planului de razboi Ipsilanti se intalni cu princi-
palit sal colaboratori si oameni de incredere
intr-un cimitir parasit de la Ismail in ziva de 1
octombrie 1820. Dupes examinarea diferitelor
planuri fantastice privitoare la dezlantuirea
unui atac direct contra Istanbulului cu arderea
flotei turcesti si cu prinderea sultanului, se
horari ca semnalul revolutiei sa fie dat in
Moesia, unde Ipsilanti avea sa descinda pe
mare, venind de la Triest. Hotararea consiliului
de razboi eterist fu comunicata tuturor eforiilor

cu ordinul de a fi gata de lupta.. Ipsilanti insusi
comunica acest plan colaboratorului sau
lacovachi Rizo cu ocazia intalnirii pe care o avu
cu acesta la Scutari. Dar consideratiile de
ordin strategic determinara pe Ipsilanti sa
schimbe planul sau de a provoca rascoala in
Moesia sa adere la planul initial conceput la
Bucuresti, care prevedea izbucnirea revolutiei
in Principatele romane.

"Am fost deci stilt - zicea Ipsilanti - a da
semnalul, arunctindu-ma in principate, pentru
motivul ca, atrdgancl asupra acestora atenti-
unea Portii, provinciile grecesti se puteau mai
usor pregatin.

Adevaratul motiv al hotararii lui Ipsilanti
de a incepe rascoala in Moldova si Tara
Romaneasca si nu in Elada si Moesia cum se
hotarase, pare sa fi fost teama lui de a nu
impartasi soarta lui Rigas, sa fie prins de turci
la trecerea sa prin tarile lor.

Se pare insa ca pretinsa hotarare de la
Ismail ca revolutia sa izbucneasca in Elada si
Peloponez era mai curand o stratagema pentru
a adormi ingrijorarile moldovenilor si munte-
nilor Ltd de gravele consecinte ale unui nou
razboi cu turd!, ale carui grozavii erau Inca vii
in amintirea tuturor. Insusi lacovachi Rizo
banuia aceasta stratagema cand afirma ca
"Ipsilanti fie ca m-a inselat, fie ca si-a schimbat
planul", hotarandu-se sa inceapa rascoala in
Principatele romane. Cdpetenifle revolutiei isi
dadeau bine seama ca Moldova si Muntenia
ofereau conditiile cele mai bune pentru reusita
planurilor lor. Principii fanarioti de la Iasi si
Bucuresti cu divanurile lor, inaltii chiriarhi ai
bisericii si un mare numar de boieri erau
devotati cauzei grecesti si multi dintre ei
aderasera direct la Eteria prietenilor, si aceas-
ta cu atat mai mult, cu cat propaganda eterista
be daduse a intelege ca, dupa reusita miscarii,
Ipsilanti cu grecii sai va trece peste ruinele
imperiului otoman in Elada, iar moldovenii si
muntenii izgonind pe turci din raialele de la

Giurgiu Turnu vor restabili Dunarea
ca hotar vor chivernisi singuri afacerile lor
politice, economice si culturale. Adeziunea
unor roman! la miscarea eterista se intemeia si
pe credinta ca la spatele miscarii statea Rusia
cu fortele ei militare concentrate la Prut pentru
a sari in once clips in ajutorul grecilor. Aceasta
bunacredinta a capeteniilor romanesti rezulta
limpede din insasi declaratia lui Tudor
Vladimirescu, care, descoperind "pricina
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tainica a ridicarii sale", zicea "noi vom inlesni
trecerea printului Ipsilanti peste Dunare ca sa
mearga spre mantuirea patriei sale, iar rusii ne
vor ajuta sa cuprindem cetatile turcesti de pe
marginea Dunarii si apoi ne vor lasa sa ne car-
muim singuri dupes legile noastre". Pentru a
inlatura ezitarile unora, Ipsilanti declara in
proclamatia sa catre moldoveni:

"Dacet din Intamplare ticetiosii de turd ar
face incursiune pe teritoriul vostru, sd nu vd
speriati, cad o fortes atotputemicei este gata sa
pedepseascd Indretzneala for ".

Iar un glas contemporan din randurile
romanilor afirma ca rusii ii facusera pe toti sa
intre in Eterie si ca toate popoarele supuse din
Orient isi vor redobandi libertatea si vor inflori
sub umbra puterii rusesti. Romanii adevarati
se intrebau insa cum arata Dascalescu, pentru
ce aceasta eevolutie, cine o face si cu ce
mijloace? Afard de greci si cativa boieri greciti,
nimeni nu stia nimic si toti o atribuiau pla-
nurilor Rusiei, asteptand ca ostirile rusesti, de
care gemea Basarabia, sa treaca Prutul.

Dar in locul armatelor rusesti trecu
Prutul, la Sculeni, la 22 februarie 1821, in uni-
forma de general si cu pasaport in regula,
Alexandru Ipsilanti. Principele Mihai Sutu
trimise intru intampinarea lui 200 de arnauti
care 11 insotira pana la Iasi. Seful Eteriei era
insotit de fratii sal, Gheorghe si Nicolai si de
cumnatul sau, Gheorghe Cantacuzino-De-
leanu, si el colonel in armata rusa. Intrebat de
agentul diplomatic austriac asupra scopului
miscarii sale, Ipsilanti raspunse ca s-a ridicat
sa. elibereze Grecia de sub jugul otoman si ca
tarul Alexandru nadajduieste ca sfortarea sa
de a emancipa o natiune asa de veche si de
vestita ca cea a grecilor de sub jugul otoman se
va bucura nu numai de sprijinul imparatului
Austriei ci si de al altor puteri. Aceeasi decla-
ratie o facu Ipsilanti si fates de principele Mihai
Sutu, asigurandu-1 ca. 70.000 de rusi stau gata
la granita asteptand ordinul, in sprijinul
eteristilor. Principele Mihai Sutu it primi cu
solemnitate, boierii fanarioti i se inchinara iar
mitropolitul Veniamin sfinti steagurile zavergi-
ilor, adica ale luptatorilor pentru credinta. La
23 februarie el lansa un manifest care fusese
tiparit la Chisinau, in care arata ca nu face
decat sa strabata Tarile Romane in marsul sau
spre Grecia, indemnand populatia sa-si vada
linistita de treburile ei, flindca siguranta avu-
tului si a vietii fiecaruia va fi garantata. La 24

februarie Ipsilanti lansa de la Galata doud
manifeste, unul catre greci, moldoveni si
munteni si altul catre fratii eteristi, in care
arata ca "toata Grecia a inaltat astazi flam-
burile scaparii de sub jugul tiraniei cerand
slobozenia sa". "Si eu, zicea Ipsilanti, impreuna
cu toti patriotii mei ma duc acolo unde ma
cheama trambitele norodului patriei mele". In
aceste manifeste Ipsilanti arata ca. principele
Mihai Sutu era un "aparator cu osardie a
patriei grecesti". Din aceeasi zi este datata si
scrisoarea lui Ipsilanti adresata tarului la
Lubljiana, in care arata ca, solicitat de 600.000
de notabili din toate clasele si provinciile
grecesti, s-a pus in fruntea Eteriei pentru a
elibera Grecia de sub jugul otoman, implorand
pe tar de a-i da tot concursul si a nu respinge
cererea a 20 milioane de crestini dornici de li-
bertatea promisa for de atatea on de emisarii si
propagandistii rusi. 0 scrisoare cu un cuprins
asemanator fu trimisa si ambasadorului rus
din Istanbul, baronului Stroganof. Si Domnul
Moldovei, Mihai Sutu, se simti indemnat sa
adreseze tarului o scrisoare pentru a-i aminti
ca. Moldova in repetate randuri putut salva
existenta datorita protectiei si bunavointei sale
imperiale. De asta data grecii din Moldova s-au
pregatit sa lupte umar la umar cu fratii for din
Turcia si el insusi ar sari in ajutorul patriei
sale daces nu s-ar teme ca supusii sai sa nu fie
expusi la cele mai aspre represiuni dupes
retragerea lui Ipsilanti in Grecia. Pentru a evita
o asemenea catastrofa, principele cerea tarului
sa trimita in Moldova corpul de armata care sty
gata de lupta la granita sub comanda gene-
ralului Wittgenstein si asteapta numai ordinul
prea inalt pentru a se pune in miscare.
Principele Sutu convoca gremiul boierilor, ii
puse in curent cu cele petrecute si indernna sa
ceara si ei interventia din partea rusilor, iar
pentru a grabi aceasta interventie, eteristii
inlocuira insignele autoritatilor turcesti prin
insignele for revolutionare, iar in noaptea de
23/24 februarie ei tabarara asupra turcilor din
beilicul din Iasi si-i macelarira. Maceluri simi-
lare se facura si la Galati pentru a provoca rup-
tura cu turcii. Din cuprinsul unei scrisori a
principesei Sutu catre parintele ei loan
Caragea, fostul Domn, aflam ca boierimea
moldoveand primise bine pe Ipsilanti acor-
dase tot concursul. A doua zi dupes descinderea
sa la Iasi, ei it salutary si se grabira sa adune
fonduri pentru miscarea eterista in suma de
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trei milioane de rupii. lordachi Roznovanu
varsa suma de 10.000 de galbeni olandezi si
puse la dispozita eteristilor 300 de cai.
Mitropolitul Veniamin. Costachi primi pe
Ipsilanti la biserica Trei lerarhi, stint' steagul
Eteriei si incinse pe seful ei cu sabia de onoare.
Drapelul tricolor al Eteriei, rosu-negru-alb,
reda chipul imparatului Constantin cel Mare
cu semnul crucii si cu deviza: "Prin aceasta vei
invinge!" Pe revers steagul infalisa pasarea
Phoenix din mitologie cu inscriptia: "Din
cenusa mea renasc!" Pe acest drapel jurara
mavroforii din batalionul mortii, sa lupte pand
la moarte pentru renasterea Greciei. Mitro-
politul Veniamin echipa pe socoteala sa un vo-
luntar eterist, darui lui Ipsilanti patru telegari
si varsa in casa Eteriei 10.000 de aspri. Pi lda
inaltului chiriarh al Moldovei fu imitates si de
boerime, care se grabi sa adune bani, acme, cai
si provizii pentru eteristi. Dar cum aceste
ofrande erau prea neinsemnate pentru
acoperirea marilor cheltuieli imbinate cu orga-
nizarea revolutiei, Ipsilanti se vazu nevoit sa
recurga la rechizitii pentru nevoile armatei
sale, masuri care u instrainara si mai mult
sufletele populatiei de rand a Moldovei. Iar
cand s-a recurs si la recrutari fortate, eteristii
furs intampinati pretutindeni cu mare ostili-
tate. in atmosfera aceasta asa de incarcata
Ipsilanti parasi la 1 martie sill vechi
indreptandu-se spre Focsani pentru a trece in
Tara Romaneasca.

Dupa plecarea lui Ipsilanti, moldovenii
cu domnul for in frunte incepura sa manifeste
nelinistea si nerabdarea for din cauza ca tru-
pele rusesti intarziau mereu sa intre in
Moldova. Ipsilanti cunostea prea bine cauza
acestei intarzieri care consista in dezavuarea
miscarii sale din partea curtii rusesti.
Delegatul sau Camerianov, care ii adusese
aceasta veste de la Petersburg, fusese extermi-
nat de eteristi, pentru ca, prin raspandirea
acestei stiri alarmante, sa nu sufere avantul pe
care it luase miscarea revolulionara. Dar in
cele din urma, adevarul trebuia sa iasa la
iveala, chiar prin glasul autorizat al consulului
rus din Iasi, Andrei Pisani, care, solicitat de
Domn si de boieri sa intrebe pe generalul
Wittgenstein despre cauza acestei intarzieri,
marturisi fata de un intim al sau ca nu
indrazneste sa comunice Domnului si boierilor
raspunsul negativ al generalului rus. in cele
din urma insa el fu silit sa rupa relatiile cu

Sutu si sa se retraga in Basarabia, urmat de
un mare numar de boieri care se temeau de
represaliile turcesti. La 28 martie, Pisani invita
pe moldoveni, in numele tarului Alexandru, sa
se supuna autoritatilor legitime ale puterii
suzerane. In acelasi limp, el invita si pe
Ipsilanti, care era supus rus, impreuna cu par-
tizanii sai, sub amenintarea celor mai aspre
sancliuni, sa se reintoarca lard intarziere in
Rusia. Se afirma ca imparatul primise
scrisoarea principelui Sutu cu mare si vie
nemultumire. Rascoala grecilor, concomitenta
cu rascoale similare din Piemont si Neapole,
pentru potolirea carora fusese convocat con-
gresul Sfintei Aliante la Lubljiana, indispuse
adanc pe tar care, pus in fata masacrelor din
Balcani, se vazu silit sa tagaduiasca si sa
dezminta once amestec in miscarea eterista.,
dezaproband-o. Si aceasta cu atat mai mult, cu
cat propaganda eterista abuzase de numele
sau. El anunta cu indignare ca niciodata
aceasta revolta nu putea sa cheme numele
Rusiei in ajutor. Iar pentru a sublinia si mai
mult dezbinarea sa, el dadu ordin ca Ipsilanti
sa fie sters din cadrele armatei imperiale si ca
generalul Wittgenstein ses observe cea mai
stricta neutralitate fata de tovarasii lui din
Moldova. De asemenea, ambasadorul rus din
Istanbul primi ordin sa asigure Poarta de loia-
litatea tarului si sa-i comunice ca miscarea
greceasca nu va primi nici un ajutor din partea
tarului care doreste sa respecte cu sfintenie
tratatele incheiate cu Poarta. In protocolul din
12/24 martie ambasadorul Strogonof consimti
ca Poarta sa trimita forte armate in Principate
pentru a insoti pe noii domni si pentru a resta-
bili puterea, respectand in totul si pretutindeni
populatia pasnica. Dezavuarea miscarii eteriste
de catre tar sili pe principele Sutu sa abdice si
sa, caute azil peste granita. La 29 martie diva-
nul lua act de abdicarea Domnului si constitui
o "vremelniceasca caimacamie" compusa din
mitropolit si episcopi, precum si din cei dintai
boieri, cu insarcinarea de a se desolidariza de
miscarea eterista si de a solicita iertarea si
milostivirea sultanului Mahomed. Dar pana. sa
soseasca milostivirea din partea sultanului,
mitropolitul Vienamin cu mai multi boieri de
rangul intai fugird peste granita, unii in
Bucovina la Suceava, altii in Basarabia.
Mitropolitul Veniamin se asezase la Colincauti,
in tinutul Hotinului. La Iasi nu ramasera decat
boieri de rangul al doilea si al treilea, care la
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randul lor ridicara pretentii intemeiate asupra
conducerii tarn.

Rascoala eterista din Moldova determina
Poarta la masuri de represiune fata de greci.
Sultanul chema pe ieniceri la lupta sfanta con-
tra grecilor haini care macelarisera pe fratii lor
musulmani nu numai din Iasi si Galati, ci si
din intregul imperiu otoman. In ziva de 10
aprilie, duminica Pastilor, preotii greci din
Fanar furs arestati, iar patriarhul ridicat de la
altar si spanzurat in oclajdii de poarta
resedintei sale. Aceeasi soarta tragica o avura
si trei mitropoliti, spanzurati si ei in trei
cartiere ale Istanbulului, iar corpurile lor arun-
cate in Bosfor. Atrocitatea aceasta sangeroasa
contra capului bisericii ortodoxe se produse cu
toate ca., cu putine zile mai inainte, patriarhul
prezidase in palatul sau o adunare a grecilor
din Fanar, cu care ocazie el dadu citire unei
scrisori pastorale prin care indemna pe toti
credinciosii la supunere si ascultare fata de
sultan, dezlegandu-i de once juramant pe care
ei 1-ar fi facut Eteriei. !titre numeroasele vic-
time ale represiunii sangeroase din partea tur-
cilor se gasea si familia Calimah. Fostul Domn
al Moldovei Alexandru Calimah, care orbise, fu
aruncat in temnita la varsta de 83 de ani. Fiul
sau loan fu decapitat, iar fratele acestuia
Scarlat, afland despre cele intamplate, sucom-
ba in urma unui atac de apoplexie. Ura turcilor
se concentra asupra fostului principe Mihai
Sutu pe care Poarta it ingramadise cu toate
favorurile. El insa reusi sa se sustraga
urmaririi turcesti, fugind in Rusia. Complicii
sai Alecu Fotino, Teodor Riza, Manu, Scanavi
s.a. furs decapitati. Numai Nicolai Sutu, fratele
fostului Domn, Hanger li si Schina reusird sa
fuga la Odessa, la bordul unui vas rusesc.

2. Impotrivirea moldovenilor fata de
miscarea eterista

Proclamatia lui Ipsilanti si deschiderea
ostilitatilor contra Portii pentru cauza gre-
ceased nu erau agreate de moldoveni, care nu
intelegeau sa lupte pentru o cauza strains si
nici sa atraga urgia Portii asupra tarii de dra-
gul unui aventurier. De aceea, un grup de
boieri in frunte cu vornicul Theodor Bals,
strabatand cordoanele eteristilor, grabira la
Braila pentru a se prezenta seraschierului
Iusuf Pasa si a-i cere ajutor contra eteristilor,

prezentandu-i un memoriu prin care cereau
sultanului sa intareasca moldovenilor

"pronomiile obiceiurilor ce din vechime au
avut norodul Moldovei care din creme si-au pier-
dut mai tot din fiinta lor, din intrebuintdrile rele
ale domnilor greci, ce au fost ninduite obld-
duitori pcimantului".

Ei revendicard pentru tares urmatoarele
drepturi: luarea in stapanire a mosiilor ma-
nastirilor inchinate, sub indatorirea de a
respecta embaticul catre locurile sfinte,
purtarea treburilor inlauntrul tarii sa fie
incredintata boierilor pamanteni si, in sfarsit,
sa oranduiasca Domn dintre pamanteni, pre-
cum si capuchehaia din Constantinopol.

Boierii pribegi din Bucovina alcatuird si
ei un memoriu catre Poarta., cerand ca
guvernarea Moldovei sa fie incredintata boie-
rilor divaniti, prezidati de un inalt comisar
numit de sultan.

Raspunsul seraschierului a fost ca Tara
sa aiba turci.

Vestea despre interventia boierilor pe
langa seraschier se lati ca fulgerul in tinuturile
moldovene. Manolachi Draghici relateaza ca.:

"Instiintandu-ne anume boierii din terra de
sus prin vomicul Tudor Bats ca turcii erau sa
ulna in principate ca sa bates pe greci, s-au intd1-
nit si ei la hotar cu acei din Cerncluti ce fugiserd
mai inainte, si unindu-se hatmanul Raducanu
Ruset, vistiemicul Alecu Bals si altii au pus is
cale sa ridice satele si sa porneasal asupra gre-
cilor cu rdzboi, pundndu-i intre cloud focuri,
papa ce vor curdy tara de ei. Pornindu-se deci
capii partidei moldovene care erau caminarul
Stefanache Gherghel si pdharnicul Istratti din
Zvord sti, au inceput a ridica puscasii si locuitorii
cu acme, propel sind tot pe malul Siretului in jos,
pond s-au strdns ca la 3.000 de oameni sub
steagurile lor. Instiintandu-se botoscinenii de
apropierea lui Gherghel si a lui Istratti cu ata ta
popor, s-au inarmat si negustorii cu oamenii
boieresti de prin ogreizi si mergdnd la ispravni-
cie au luat administratia din mainile Rizului,
izgonindu-I din targ si randuind carmuitor pe
Vamac, apoi au pus orasul in apdrare despre
greci, intdrindu-I cu strait la toate drumurile".

Si mai hotarata era atitudinea ispravnicu-
lui de Neamt, Sturdza, care indemna populatia
din tinut sa se rascoale impotriva grecilor,
aratand in chemarea sa catre locuitori "cum
acesti facatori de rele, greci, sub cuvant de a-si
aduce in slobozenie patria si tarile lor" au robit
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Moldova
"pricinuirtd in toatd starea nenumarate

rele si pdtimiri cufeliuri de silnicii si preuiciciuni,
jocuri si cruzimi incest spaima cuprinzand pe toti,
s-au spart sate, torguri si tinuturi intregi, numeu-
nenumcirat de oameni s-au imprastiat, lrisand si
case si averi, cu un cuvetnt tara intreagd s-au
hrentuit, pond ce si cei dintcli boieri, razimul tcirii
si pdrinti a toatcl obstia, au fost siliti a se
imprcistia". Dar peste toate aceste nenorociri
"tara se vedea amenintatd de una si mai mare
si mai inspclimaracitoare si anume cd tara ar
putea ccklea in prepus ccitre Poartd, cd am fost
hrdniti in acelas spirit de rdzvrdtiri ca si grecii,
de buns vreme ce privim si suferim in &Were si
supunere".

Ispravnicul nu uita sa aminteasca in
chemarea sa ca eteristii "sunt urgisiti de toti
imparatii Europei" si ca sultanul "ii are
hotarati sabiei".

Ca incheiere, ispravnicul Sturdza indem-
na pe locuitori la aceasta aparare:

"Inarmati bratul vostru de is cei mai mic,
incepand cu once fel de acme aveti, puscd,
coasts, lance, topor si sd mergem uncle ne vom
intalni cu acesti simpatrioti si sci izgonim
numaideca t pe tdiharii acestia din pcimantul
nostru".

Apelul spatarului Sturdza a gasit rasunet
in randurile taranimii moldovene care se grabi
sa dea concurs poterilor care urmareau pe
eteristi in ascunzisurile lor din codri si munti,
contribuind astfel la restabilirea ordinii si
linistei in tara. Revendicarile boerimii cu
privire la bunurile manastirilor inchinate si la
restaurarea domnilor pamanteni aveau de asta
data mai bune sanse de reusita ca oricand,
ffindca in sfarsit Poarta urma sa se convinga de
necredinta grecilor fanarioti si sa nu le mai
acorde in viitor nici cea mai mica incredere. De
altfel, miscarea eterista cu intregul ei cortegiu
de jafuri si pradaciuni facu sa izbucneasca din
nou ura contra grecilor ca si pe vremea hii
Radu Mihnea, Moise Movila, Gheorghe Duca,
cand la 1679 orheienii lui Hancu si Durac
tabarasera asupra grecilor si ii izgonisera din
tara. Firmanul sultanului din 1819, prin care
domnia fu declaraty ereditara in cele patru
familii fanariote, iar grecii fanarioti recunoscuti
ca adevarata aristocratic a tarilor romane, cu
apucaturile lor hraparete, trezi un val de ura
contra lor, nu numai in randurile boierimii
pamantene, ci si in randurile taranimii care era

stoarsa peste masura de proprietarii si aren-
dasii greci, precum si organele administrative
ale ocarmuirii fanariote in complicitate cu
staretii manastirilor inchinate. In Tara
Romaneasca, ura contra grecilor era si ea de
amintirile trecutului cand principele Alexandru

Leon Tomsa si Matei Basarab se vazura
nevoiti izgoneasca din tars, pentru a potoli
pornirile norodului contra lor. In Oltenia, ura
populatiei contra domniei fanariote cu intreg
cortegiul de impilari si nedreptati izbucni in
miscarea revolutionary condusa de Tudor
Vladimirescu, o miscare care gasi rasunet nu
numai in Moldova, dar chiar si in Transilvania.
Revolutia eterista a facut sa apund steaua gre-
cilor fanarioti in Tarile Romane. Ei pierdura
domniile pentru totdeauna, li se confiscasera. si
averile nemiscatoare pe care le aveau in princi-
pate, deopotriva cu cele ale manastirilor inchi-
nate, ale caror venituri urmau sa incurga in
vistieria tarii.

3. Miscarea eterista in Muntenia si
interventia lui Tudor Vladimirescu

In Muntenia, miscarea eterista condusa
de Iordachi Olirnpiotul si de Sava, capitanul
arnautilor domnesti, era sprijinita de consulul
rus Alexandru Pini. Ea atrase in mrejele ei pe
sefii inaltelor dregatorii, civile si ecleziastice,
pand si pe arendasul postelor Skuffo, care
solicitase chiar autorizatia de a edita la
Bucuresti un. ziar de propaganda in limba
greaca. La miscare aderara si un mare numar
de boieri fanarioti dar si roman! ca Iordachi si
Alecu Filipescu, Grigore Brancovean, Grigore
Baleanu cu ginerii sai Nicolai Vacarescu si
Constantin Herescu, Alecu Ghica, Constantin
Samurcas s.a. Mitropolitul Dionisie Lupu si
episcopul Ilarion de Arges ajunsera in scaunele
lor vladicesti cu ajutorul lui Pini. Batranul
principe Alexandu Sutu, fricos si neajutorat
cum era, n-a putut fi atras in miscarea eterista,
dar el find inconjurat din toate partile de par-
tizani ai miscarii, nu mai pastra decat aparenta
unui domnitor. Eteristii doreau sa-.1 vada in
fruntea miscarii, dar cum el ezita, ei hotarara
la 26 noiembrie sa-1 inlature printr-o lovitura
de stat, pentru ca eforii Iordachi si Sava sa
poata forma un guvern revolutionar provizoriu
care sa se pund in fruntea rascoalei grecesti.
Dar, in ultimul moment lovitura proiectata a
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fost contramandatd, pentru ca nici bulgarii si
nici sarbii nu aderaserd la miscare si nici
Caravia nu indrazni sa incerce o asemenea
loviturd la Iasi. Inldturarea principelui prin vio-
lenta fu insa numai amanatd. Caci in noaptea
de 18/31 ianuarie 1821 principele Alexandru
Sutu muri pe neasteptate in urma unui erizipel
flegmos, dupes comunicatul oficial. Se crede
insd ca domnul ar fl fost otravit de medicul sau
curant Tepalita, pentru a inlatura si ultima
piedica din calea dezlantuirii revolutiei eteriste.
Cu moartea lui Alexandru Sutu incetard pen-
tru totdeauna domniile fanariote in Tara
Romaneascd.

Cu trei zile inainte de moarte, Alexandru
Vodd Sutu, simtindu-si sfarsitul apropiat,
institui un comitet provizoriu de ocarmuire,
alcaluit din mitropolitul Dionisie si din boierii
Grigore Brancovean, Constantin Cretulescu,
Grigore Ghica si Barbu Vdcarescu, comitet
care la recomandarea consulului Pini fu corn-
pletat cu vistiernicul Grigore Filipescu si
postelnicul Iacovachi Riza. Dupes moartea dom-
nului, atributiile domniei trecurd asupra
comitetului provizoriu care era compus din
aderenti ai miscdrii eteriste, patronate de Pini,
consulul general rus. Acesta notified comitetu-
lui ea una din principalele indatoriri ale misiu-
nii sale este de a veghea ca membrii comitetu-
lui sa respecte cu sfintenie obiceiurile si ran-
duielile tarn si sa asigure linistea obstei.
Comitetul de ocarmuire gird afacerile tarn pang
la sosirea la Bucuresti a caimacamului noului
domn randuit de Poarta in persoana fostului
principe al Moldovei Scar lat Calimah. Noua
cdimacamie era compusd din Constantin Negri
si Stefan Vogoride pentru Bucuresti si Iancu
Samurcas pentru Craiova. Acestia sosird la 23
februarie 7 martie in Bucuresti pentru a exe-
cuta prerogativele domnesti pand la sosirea
noului principe. Ei aduserd cu ei si firmanele
care ii autorizau sa recurga la ajutorul
pasalelor din cetatile dundrene impotriva
rebelilor. Caimacamii faceau si ei parte din
Eterie si erau la curent cu toata miscarea din
principate. lar cat privea pe noul domn Scarlat
Calimah, nu mai ajunsese sa-si ocupe tronul.
El sucombd in urma unui atac de apoplexie.
Fratele sau fu decapitat in cursul represiunii
contra Eteriei, iar tatal sau, in vat-std. de 83 de
ani, fu aruncat in temnitd.

Moartea principelui Alexandru Sutu a
dezlantuit rdscoala eterista in Muntenia, puss

in miscare de Tudor Vladimirescu. Acesta era
gorjan din satul Vladimiresti si se ridicase din
randurile mosnenilor, incepandu-si cariera ca
vataf de plai la Closani. In timpul ocupatiei
rusesti a Olteniei din anii 1806 1812, Tudor
organiza unitati de voluntari si participd in
luptele de la Dundre contra turcilor in calitatea
de comandir de panduri. Pentru vitejia sa, el fu
decorat cu ordinul Sf. Vladimir si primit in
ostirea imperiald cu rangul de ofiter. Dupes
incheierea pdcii el intra in randurile
boiernasilor cu rangul de sluger. In noiembrie
1820 Tudor sosi la Bucuresti, descinse in casa
lui Constantin Samurcas, fruntas eterist,
care-1 facu cunoscut lui Iordachi Olimpiotul
si 1 recomanda. consulului Pini si eforilor din
Bucuresti, cum erau cdminarul Sava si capi-
tanii Loan Farmade, Hagi Prodan, Iova Ghencea
s.a. In casa lui Samurcas se tineau sfaturile
secrete ale capilor Eteriei la care lua parte si
Tudor Vladimirescu, care fusese pus in relatii
si cu Alexandru Ipsilanti, capul Eteriei.

Cooperarea lui Ipsilanti cu Tudor
Vladimirescu nu constituia nici o taints in cer-
curile eteriste din Basarabia. Poetul Puschin,
care petrecea la Chisindu, scria unui prieten ca
Ipsilanti va trece Prutul pentru a se uni cu
Tudor Vladimirescu. tar Ipsilanti, indata ce
sosi la Iasi, invites pe Pini sa alba grija ca
slugerului Tudor Vladimirescu sa nu i se clin-
teased nici un fir de par. Agentul diplomatic al
Austriei la Bucuresti raporta lui Metternich la
Viena ca, cu cloud zile inainte de moartea lui
Sutu, Tudor era la Bucuresti si a fost vazut la
consulatul rus. Tot atunci semnd Tudor impre-
und cu Iordachi Olimpiotul si Ion Farmachi
legamantul sau eterist, intarindu-1 cu
juramant.

Legamantul intarit cu juramant semnat
la Bucuresti in 1821 de Tudor Vladimirescu si
de Iordachi Olimpiotul si Ion Farnachi in limba
romans pentru promovarea misedrii re-
volutionare in Valahia:

"Semnatarii acordului sacru aratd cd au
hotd reit scl ducem la indeplinirea planului nostru
de folos obstesc si anume sa se elibereze cu pu-
terea armelor de sub jugul apdsdtor al barba-
rilor (turcii) si sa ridice semnul biruitor al crucei,
cu incordarea tuturor puterilor lor, jertfindu-si nu
numai avere, onoare, armele si scumpa viata
pang la ultima picciturd de seinge. sara in
ajutor unul altuia. Sei fie autorizati a promova
desordini, a starni complicatii interne si externe
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si a se folosi de toatei viclenia.
Durata acordului este pe toatd durata

pawl la realizarea operei incepute. Hoteirei rile sd
nu aibd putere executorie deceit dacd au fost
luate in urma unor intelegeri si delibereiri
comune a tuturor membrilor asociatiei intruniti
in sedintei. Nimeni nu este iruireptdtit a lucra de
capul lui, faro stirea si consimtdmdntul tuturor
fratilor (de cruce). Se vor intruni in fiecare stip-
tametnd si se vor sfatui asa cum erau datori sd
o facei, iar pe membrii absenti ii vom instiirtta si
le vom cere asentimentul.

Orice avantaj, cetstig sau pagubd va fi
impeirtit frateste. Nimeni nu indrcizneascei prin
vorbe sau fapte echivoce same:nand zeizanie a
insinua ca de exp. ca roma nul de bastind nu tre-
buie sd se supunei arndutului, nici arndutul
grecului, grecul seu-bului si sarbul macedonea-
nului, ci toti so. ludrn de comun acord unitar,
dupes cum o cere acordul incheiat.

Nimeni sd nu cuteze a se abate cat de
putin de la punctele de mai sus, sau de a le

caci acela se va expune a fi deferit tri-
bunalelor politice, militare si ecleziastice,
amintirea lui va fi stearsei din lista membrilor
natiunei, averea lui va fi confiscate si va fi afu-
risit sd aibd soarta lui luda.

Pentru pastrarea secretului interim acor-
dul incheiat prin jureimeutt pe cruce si evanghe-
lie. Jurcimantul s-a fcicut in prezenta arhirnan-
dritului Venicunin. Cel ce va cadcajurcirnel ntul va
fi pedepsit de Isus Hristos &Ind va invia a doua
oars si vor judeca cei morti pe cei vii.

intocmit in 5 exemplare".
Cronica lui Naum Ramniceanu arata. cd

"Tudor Vladimirescu, afletndu-se in Bucuresti
Inca din luna noembrie, a petrecut in Bucuresti
pond la moartea lui Alecu Vodd Sutu si atunci
lutirtd toate cuviincioasele povdtuiri de la corn-
plot, si o sumo. de bani ca sd-si inlesneascd
inceputurile".

0 alts relatie contemporana arata Ca.
Tudor "zabovindu-se mai multe luni in
Bucuresti, cunostea propaganda grecilor, card
deodatd chemandu-se de vornicul Constantin
Samurcas si de episcopul Argesului Harlon, si de
Reunnicul Galaction, s-au rugat scl se ridice
irnpreund cu pandurimea ce va putea, incre-
dinteindu-1 cei vine armata ruseasca sub coman-
da feldmaresalului Graf Vittgenstain si cd
aceasta miscare a roma- rtilor, va fi pentru rnei n-
tuirea patriei for ".

Ion Ghica arata in memoriile sale:

"Iordachi initie pe Tudor din partea gre-
cilor in secretele eteriste, roses numai pe jumd-
tate. Tudor facu juramant in biserica Sf. Sava,
fates de capitanul loan Farnache, cd va inlesni
cu pandurii sdi trecerea lui Ipsilanti peste
Dundre, untie ar fi teatrul rezbelului, cum se
decise la Ismail".

0 alts declaratie contemporana confirms
faptul:

In zilele domrtiei Sutului, Vladimirescu,
atunci aflandu -se in Bucuresti, s-au informat si
dansul intr-o gldsuire cu eteria grecilor, prin
taina, cei, iesind Ipsilanti in Tara Roma' neascd,
sd dea si Vladimirescu mans de ajutor lui, ca sd
se Inlesneascd trecere peste Dundre a ostirilor
eteriei grecesti".

Nu incape nici o indoiala ca. Tudor
Vladimirescu fusese atras in valtoarea ras-
coalei eteriste de protagonistii acestei miscari
cu scopul de a se folosi de trecerea de care el se
bucura la pandurimea olteana si de experienta
sa in actiunile militare, experienta dobandita
in calitate de comandir de panduri in timpul
razboiului ruso-turc. Slugerul care nu era initi-
at in toate tainele eteriei, accepts aceasta grea
chemare, la sfatul inaltilor chiriarhi si al unor
boieri, in buna credinta ca interventia sa mill-
tara in capul pandurimii oltene avea sa
inlesneasca trecerea peste Dunare a ostirilor
eteriste grecesti, unde era stabilit campul for
de operatiuni. Tudor se arata dispus de a prima
aceasta insarcinare, incredintandu-se in asi-
gurarile primite atat de la capeteniile eforilor
eteriste, cat din partea consulului Pini, ca re-
volutia greceasca se bucura de concursul
moral si militar al tarului Alexandru si al
armatei rusesti de sub comanda maresalului
Wittgenstein, care astepta la Prut ordinul
imperial de a trece in principate.

In aceasta bund-credinta trecu Tudor
Vladimirescu la indeplinirea misiunii sale. La
18 ianuarie 1821, noaptea mortii principelui
Alecu Sutu, el pleca in mare taina din
Bucuresti, intovarasit de o mica garda de
arnauti domnesti, indreptandu-se spre
Oltenia, ridicand sume insemnate de bani din
fondurile eteriei. La iesirea din capitala, Tudor
se intalni cu capitanul Dimitrie Macedonski,
ofiter si supus rus, care avea si el cu sine un
mic grup de arnauti. Plecarea lui Tudor din
Bucuresti fu raportata cancelarului Metternich
la Viena de care agentul diplomatic al Austriei
cu observatia ca grupul de arnauti cu care ple-
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case Tudor, ar putea fi comparat cu un bulgare
de zapada care, rostogolindu-se la vale
ameninta sa devina o laving. Tudor este aratat
ca un om indraznet si foarte iubit si pretuit de
panduri, al caror numar se ridica la mai multe
mii. Slugerul nu urmarea altceva decal sa
scuteasca pe conationalii sai de impunerile
nedrepte de care erau napastuiti in dispretui
legilor si obiceiurilor tarii. El mai umbla sa
puns capat stoarcerilor neomenoase din partea
ispravnicilor si subalternilor lor. Raportul
arata ca dupes unii rascoala ar fi fost pusa la
cale de rusi, pentru a justifica o noua ocupatie
ruseasca in principate. Dupes credinta altora
miscarea lui Tudor din Oltenia n-ar fi decal o
afirmare in mic a marei revolutii din Necopolea.

Trecand prin Pitesti, Tudor si Macedon-
ski cu grupul for de arnauti ajunsera la 21
ianuarie la Targu-Jiu, ridicand in drum pe
ispravnicul de Gorj, iar de acolo se indreptara
spre Tismana, pe care o alesese ca punct de
sprijin al operatiunilor sale. Acolo imbraca
Tudor noul sau costum de "chivemisitor" al
pandurimii, pe care-1 vedem in gravurile de mai
tarziu. Acest costum se compunea dintr-o ca-
ciula de harsie neagra cu fundul alb, dintr-un
pieptar cu sireturi negre, o dulama de culoare
negru-verde, prinsa sub barbie si lunga pana la
genunchi, o scurteica cu bland pe deasupra
dulamei si cizme in picioare. Pe deasupra
Tudor purta iarna o manta lunga imblanita. 0
sable turceasca si pistoalele la bran erau
armele sale personale. in parcursul drumului
pana la Tismana si de acolo pana la Pades la
nord-est de Baia de Amnia arnautii n-au facut
in satele prin care treceau nici o paguba,
platind tot cu bani gata, astfel ca boierii care la
inceput calificasera miscarea lui Tudor drept
fapta talhareasca", erau siliti sa recunoasca in
memoriul for catre Poarta ca. Tudor n-a facut
nimanui nici "vreo suparare sau paguba". S-a
aratat mai sus ca slugerul ridicase la pornirea
sa din Bucuresti fondurile necesare din casa
eteriei.

Ajungand la Pades, langa Tismana, intre
20 si 25 ianuarie 1821, Tudor langa o procla-
matie cdtre tot norodu/ omenesc din Bucuresti si
din celelalte orase si sate ale Tarii Romanesti:

"Fratilor, locuitori ai Tetrii Rometnesti, yen
de ce neam veti fi, nici o pravild nu opreste pre
om de a intaimpirta rdul cu Mu! Sarpele cand fti
iese inainte, dai cu ciomagul de lovesti, ca sd -ti
aperi viata. Dar pe balaurii care ne inghit de vii,

cdpeteniile noastre, zic atel t cele bisericesti cat si
cele politicesti, panel card sd-i suferim set ni
sugd sangele din noi, pond card sd Ii fim robi?
Chiar sultanul voieste ca noi, ca niste credinciosi
ai lui sd trdim bine. Dar nu ne laset reiul ce ni'l
pun peste cap cdpeteniile noastre!"

"Veniti dar fratilor cu totit, cu rdu set pier-
dem pe cei rat, ca sd ne fie noua bine! Nu vd

ci siliti de veniti in grabei cu totii: care
aveti arme, cu arme, iar care nu aveti arme, cu
furci de fier si cu /dnci. Sa vd faceti de grabd, si
set veniti unde veti auzi ca se cilia adunarea cea
oreinduita pentru binele si folosul a toatd tara. Si
ce va pdvdtui mai marii adurteirii, aceia sa
urmati si uncle vd vor chema ei, acolo sd
mergeti! Cd ne ajunge fratilor, atata creme de
cand lacrimele noastre nu s-au uscat!"

Manifestul se incheia cu avertismentul
ca

"nimenea sd nu se atingd macar cu un
grdunt de bine sau vreunui negutdtor, oreisan
sau Oran sau de a unui alt locuitor, deceit
numai binele si averile cele rdu agonisite ale
tiranilor boieri sa se jertfeasca, afaret de acelora,
care se vor ale-aura miscdrii precum sunt fdgei-
duiti".

indemnul adresat taranimii de a jertfi
"binele si averile cele rau agonisite ale tiranilor
boieri" care nu vor agrea miscarea precum
fagaduisera dadeau proclamatiei un caracter
"autentic carbonar", precum o caracteriza
agentul austriac din Bucuresti. Mai mult chiar,
din Iasi se raporta la Viena ca principiile tram-
bitate de Tudor si anume: inlaturarea domnilor
fanarioti, restaurarea vechilor capitulatiuni ale
Porn', infranarea samovolniciilor si stoarcerilor
boieresti, precum si inlaturarea justitiei de
clasa, erau primite cu mare lacomie si slavite
de targovetii moldoveni, de mica boierime si
indeosebi de taranimea din Moldova, care
gemea si ea deopotriva cu cea din Muntenia
sub apasarea fanariota si a boierimii solidare
cu ea, si aceasta in asa masura incest se putea
astepta ca doctrina demagogica sa gaseasca
aderenta in Moldova, provocand miscari simi-
lare. Agentul austriac din Bucuresti nu-si
putea stapani teama ca spiritul de libertate si
independenta pe care Tudor si adeptii sai ii
insuflasera pandurilor aspri si necajiti, sa nu
infecteze ca o boala contagioasa si pe romanii
din Transilvania, care nici ei nu erau tratati
mai bine de stapanii for si ca acestia sa nu
incerce si ei o asemenea rascoala, sau sa nu
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emigreze in numar mai mare in Tara
Romaneasca, eventualitati impotriva carora se
impuneau masuri serioase. Astfel aflam ca re-
volutia lui Tudor trezea ecouri puternice atat
dincolo de Milcov in Moldova, cat si dincolo de
Carpati in largul cuprins al Transilvaniei. Sunt
indicii ca rasunetul rascoalei lui Tudor in
Oltenia trecuse si peste Molna, in Bucovina si
peste Prut in Basarabia ca o puternica
zguduire care cuprinsese neamul romanesc de
pretutindeni.

In adresa sau arzul sau catre Poarta,
Tudor insista asupra necontenitelor necazuri si
cumplite patimi de care suferea norodul "din
pricina unirii pamantenilor boieri cu cei dupa
vremi trimisi domni si ocarmuitori acestui
norod de Dumnezeu pazit". "far daces sultanul
ar fi avut cunostinte de aceste necazuri si
suferinte, el de mult ar fi izbavit norodul de
acesti nemilostivi talhari". De aceea el ceru ca
Poarta "sa trimita om imparatesc" ca sa
cerceteze si sa vada jalnica stare a tarii si sa
faces dreptate si oranduiala si sa lipseasca. jafu-
rile". Adresa se incheie cu declaratia de
supunere si loialitate fata- de sultan si de inal-
ta Poarta. Arzul semnat de "tot norodul roma-
nese din Tara RoManeasca" fu trimis inaltului
comisar sau mulafiz de la Vidin Dervis-Pasa cu
rugamintea de a fi inaintat sultanului. In
adresa sa cake Dervis-Pasa, slugerul se
plangea ca "domnii tarn dimpreuna cu boierii
greci si roman( unindu-se cu totii au pradat si
despoiat norodul, incat acesta a ramas numai
cu sufletul". Tudor sustinea ca ridicarea sa nu
era "pentru altceva, nici intr-un chip, decat
numai asupra boierilor care au mancat drep-
tatile norodului". Cererea oranduirii unei
anchete din partea Portii si declaratia de loiali-
tate fata de sultan, nu erau tocmai dupa pla-
cul eteristilor greci, dar acestia se mangaiara
cu gandul ea asemenea manifestatiuni nu
puteau decat sa "adoarma pe turd" si sa
mascheze adevaratele scopuri ale miscarii
grecesti. Ei inghitira si iesirile violente ale lui
Tudor din manifestul sau de la Pades impotri-
va boierilor si arendasilor greci, cochinti -
dandu-si seama ca aceasta era singura cale de
a interesa pandurimea olteand pentru mis-
carea revolutionary si de a atrage norodul sub
steagul lui Tudor, "ocarmuitorul adundrii
izbavirii". Deosebirea de ton si de nuanta din-
tre enunturile lui Tudor si cele ale grecilor
eteristi nu scapard observatorilor straini. La 23

martie 1821 ambasadorul Marti Britanii de la
St. Petersburg arata ca:

"Revolta moldovenilor sub printul Ipsilanti
trebuie distirtset de cea care a izbucnit in Tara
RomOneascet sub Vladimirescu si care, din tot ce
se stie ptind acum, pare a avea o origin
deosebitd si in multe privinte un scop deosebit".

La 8 iunie 1821 cancelarul Metternich
putea sustine, in lumina intamplarilor, ca ras-
coala lui Tudor avea un caracter diametral
opus celei grecesti, ea "fiind indreptatd impotri-
va grecilor".

"Declaratille lui Tudor - sustinea cance-
larul austriac - erau redactate intr-un sens cu
total deosebit de acele care se observd in procla-
matiile lui Ipsilanti. Deosebirile acestea de ved-
eri si de tendinte se accentuarei tot mai aspru
pond ce ajunserd /a rupturd indatei ce
dezarmarea revolutiei grecesti de catre tarul
Alexandru nu mai era o taind pentru nimeni".

In nazuinta sa de a se emancipa de sub
epitropia eteristilor Tudor trimise, concomitent
cu arzul sau catre sultan, si memorii
imparatilor Alexandru al Rusiei, si Franz Josef
al Austriei, care participau la congresul Sf.
Aliante de la Lubljiana, solicitand sprijinul for
pentru satisfacerea "intregului popor roman
din Tara Romaneasca.". In memoriile adresate
ambilor imparati, slugerul arata pricinile
nemultumirilor obstesti, implorandu-i sa inter-
vina pe langa inalta Poarta ca sa se puna capat
stoarcerilor si impilarilor din partea ocarmuirii
si a slujbasilor ei. Cu banii storsi de la norod,
ocarmuirea a izbutit sa impiedice jalbele noro-
dului catre sultan si inabuse astfel plan-
gerile si vaietele. Tudor implora astfel pe ambii
imparati sa se indure de jalea norodului, inter-
venind pe langa sultan ca sa i se faces dreptate.
Memoriile ajunsera la cunostinta ambilor
monarhi, intruniti in congres pentru supri-
marea oricarei miscari revolutionare. De aceea
avizul for nu putea fi decat negativ, dand ordin
cancelariilor for sa considere pe Tudor rebel,
deopotriva cu Ipsilanti si sa." dea sultanului
mans libera de a interveni cu armata in princi-
pate pentru a potoli rebeliunea si de a readuce
masele populare la supunere si ascultare fata
de inalta Poarta. Tudor insusi fu eliminat din
randurile ostirii rusesti ca si Ipsilanti.

La 3 aprilie 1821 cancelarul Udricki de la
agentia austriaca. din Bucuresti solicits lui
Tudor o audienta pentru a-i face in numele
guvernului sau urmatoarea declaratie:
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"Domnule Sluger, aveind in vedere ca and
gdsesc in seruiciu comartdat, dar si din conside-
ratiuni de umanitate, and simtesc dator de a ud
spune adevdrul, care poate v-a fost tairtuit panel
acuma. Memoriile d-voastre, pe care le-ati trimis
M.M.L.L. imparatutui Franz Josef si tarului
Alexandra la Lubjiana au ajuns de fapt la locul
destirultiei, dar ambit monarhi n-au gdsit de bine
de a va cinsti cu un rdspuns direct, ci dimpotrivd
si-au avizat pe ministrii si consulii for de aici din
principate ca sa ud considere rebel si sd con-
tinuie a vd considera astfel, pentru cd atdtati
poporul sd -si revendice cu arma inmdnd drep-
turtle sale, fie acestea reale saufictive. Totodatd
vd comunic cd s-a lasat Portii mand liberci de a
readuce cu forta armatd masele populare la
cuvenita supunere si ascultare fatet de sultan".

Luan.d act de cuprinsul declaratiei, Tudor
replica lui Udricki cd el nu se razboieste cu
Poarta, ci dimpotriva ii va ramane totdeauna
supus impreuna cu poporul roman si de aceea
se va retrage pretutindeni in fata fortelor ei mi-
litare, dar ca el nu va inceta de a revendica cu
glas tare restabilirea vechilor drepturi si
pronomii ale Tarii Romanesti. Din raportul
ambasadorului celor cloud Puteri la
Constantinopol din 27 februarie - 10 martie
aflam ca una dintre cererile lui Tudor era si
aceea a "instalarii unui domn national".

Dar inainte ca asemenea nedumeriri sa
se trezeasca in sufletul zbuciumat al lui Tudor
Vladimirescu el reusise sa rascoale toata
Oltenia. Pandurii care luptasera alaturea de el
in ultimul razboi si pe care Tudor ii organiza
din nou in capitanii de cate 100 asteptau de la
el repunerea for in vechile for drepturi, neso-
cotite de principele Caragea. Taranimea vedea
in el pe mantuitorul de tirania boierilor si de
sarcinile dajdiflor. La acestea "se inhaitard
grecii si calicii tots, opincarii, ungurenii, iobagii
si oltenii", despoind pe mic, pe mare, si
imbracand zeghi, strigand in gura mare ca
nimeni sa nu alba avere cad "a for va fi averea,
ca s-au sculat cu zavera".

Pornirea multimii era indreptata contra
boierimii, atacand conacele si amenintand
chiar viata celor ce posedau ceva, cum fusese
cazul la Benesti, unde multimea se napustise
asupra mai multor boieri jefuindu-i
amenintandu-i cu moartea. Arnantii pe care
stapanirea de la Bucuresti ii trimitea impotriva
rasculatilor treceau cu comandant cu tot de
partea acestora, la indemnul capilor eteriei,

cum fusese cazul lui Dimitrie Macedonski si al
lui Solomon s.a. Din aceleasi motive esuard si
misiunile vornicului Nicolai Vacarescu si a
inlocuitorului sau Constantin Samurcas.
Disciplina incepuse sa scads in "adunarea
obsteasca" a lui Tudor, ca la Benesti, deter-
minand pe sluger sa ordone, la 11 martie,
decapitarea capitanilor lova si Enciu, care
nesocotisera ordinele sale. Cu acea ocazie
Tudor se simti indemnat sa descopere pan-
durilor taina actiunii sale:

"Wind asteizi nu v-am descoperit pricina
tainted a sculdrii mele. Nu de la mine singur am
ridicat armele ci in intelegere cu mai marii nostri
si de aceea nici nu porneste aceastd miscare /a
stirujerea boierilor, care nu mi se impotrivesc cu
dinadinsul, find gresitd ideea ce v-ati facut de
ddnsii. Acumfiindcd se apropie ceasul, iatd ud
descopdr la toti atievarul, incunostiintdndu -vd
cd pornirea aceasta este din partea tarului
Alexandru al Rusiei si priveste nu numai man-
tuirea noastrd ci si a intregului neam crestinesc.
Printul Ipsilanti, iesind din Moldova, a cdlcat pe
pdmantut Tdrii Romonesti, cu in.semnatd ostire.
In urm.a sa se asteaptd marea putere a Rusiei
care s-ar afla la Prut. Noi uom inlesni trecerea
printului Ipsilanti peste Dundre ca sd meargd
spre mantuirea patriei sale. Rusii ne vor ajuta
ca sd cuprindem cetatile turcesti de pe margi-
nea Dundrii, ce cad in partea noastrd si apoi ne
vor leisa a le cdrmui singuri cu legile noastre".

4. Domnia de trei luni a lui Tudor
Vladimirescu (16 martie - 21 mai 1821)

Oprirea pandurilor si a taranilor de a
jefui precum si decapitarea celor doi capitani
nu erau de natura a opri entuziasmul multimii
pentru chivernisatorul ei Tudor Vladimirescu.
La Slatina, slugerul se hotari sa porneasca
spre Bucuresti, insotit de capitanii eteristi
Iordachi si Farmachi, dar pe drumuri diferitc.
pentru a taia calea boierilor care incepura
fuga indata ce aflasera de intrarea lui Ipsilanti
in tars si de inaintarea lui Tudor spre capitala.
Afland despre marsul lui Tudor cu marea sa
adunare de norod, caimacamii domnesti se
retrasera. la Giurgiu, iar consulul Pini, insotit
de agentul austriac, se refugiard la Brasov,
parasind capitala cuprinsa de panica. Dimitrie
Macedonski, urmat de o ceata de 200 de
arnauti sosi inainte la Bucuresti pentru a
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pregati primirea in capitala si a raspandi
proclamatia lui Tudor, "Catre toti dumnealor
cinsititi boieri, catre top negustorii si catre toti
locuitorii din orasul Bucuresti", prin care le
aducea la cunostinta ca a sosit cu o ostire de
16.000 de oameni la marginea orasului unde
are sa se adune toata tara cu mic cu mare si
acolo au sa astepte pand cand vor sosi trimisii
oameni credinciosi ai prea puternicii imparatii
ca sa cerceteze jalnica lor stare si sa li se faces
dreptate si oranduiala. buns ".

Aratand ca norodul s-a ridicat pentru
dobandirea "d?eptatilor folositoare la toata
obstea", el invites pe toti, mic si mare, parte bi-
sericeasca si mireneasca sa raspunda in scris
ca sa stie daces "voiesc binele de obste sau nu".
Toti acei boieri sau ostasi care se vor "uni cu
obstescul norod" vor fi tratati ca buni patrioti si
nu vor ramane caiti, iar cei care se vor
impotrivi, vor avea sa sufere pe urma vrajmasiei
lor. intr-o noua proclamatie Tudor arata ca
pierderea privilegiilor tarii si jafurile organelor
administrative 1-au determinat sa ridice noro-
dul pentru redobandirea lor, promitand
amnistie generala tuturor acelora care vor
adera la miscarea lui. Adresandu-se tuturor
celor ce constituiau "parti ale neamului" un
apel la lupta pentru castigarea si nasterea a
doua a dreptatilor romanesti, Tudor incheia
chemarea sa zicand:

"Fratilor! Cati n-ati ldsat scl se stingd in
inirnile voastre sfanta dragoste cea catre patrie,
aduceti -vd aminte col sunteti parte ale unui
necun; si ca cede bunt:104 aveti sunt rcispla tiri din
partea neamului catre streurtosii nostri pentru
slujbele ce au _Aleut. Ca sc." fim si not urednici
acestor cinstiri ale neamului, datorie netdgeicluitcl
avem sa uitdm patirnile cele dobitocesti, si vraj-
bele care ne-au defaimfat atat, incest sd nu mai
fim urednici a ne numi neam. Sd ne unim deci cu
totii, mid si marl, si, ca niste frati, fii ai unei
maid, sa lucreun cu totii impreund fieste care
dux' destoinicia sa 1a castigarea si nasterea a
doua a dreptatilor noastre".

Intrarea lui Tudor in Bucuresti in fruntea
unei ostiri a izbavirii nu era insa dupes placul
membrilor din divan si nici al caminarului
Sava, comandantul arnautilor domnesti. Ei se
asteptau mai curand la sosirea lui Ipsilanti
care si el se gasea in drum spre capitala. De
aceea ei incercard sa impiedice intrarea
slugerului razvratit in Bucuresti, punand strap
la barierele orasului, intarind manastirile, dis-

trugand podurile si barand strazile cele mai
frecventate. Tudor staruia insa sa intre cu orice
pret in capitala sa, cerand ca mai inainte
manastirile sa fie puse la indemana ostirii sale.
Conflictul dintre Tudor si divaniti era gata sa
izbucneasca, el fu insa aplanat de caminarul
Sava care isi avea socotelile sale personale
deosebite de cele ale lui Tudor si Ipsilanti. in
cele din urma. Tudor, renuntand la ocuparea
manastirilor din raza orasului, infra la 21 mar-
tie - 2 aprilie 1821 in fruntea adundrii sale de
3.000 panduri si 1.500 arnauti in Bucuresti,
tinand in mans o mare paine de grau. La
dreapta sa pasea un preot cu crucea in mans,
iar la stanga capitanul arnautilor Dimitrie
Macedonski. Inaintea sa mergea un capitan de
panduri purtand steagul albastru al pandurilor
cu icoana sfintei treimi la mijloc si cu chipul
Sfantului Gheorghe la dreapta si al sfantului
Teodor Tiron, patronul slugerului la stanga.
Deasupra icoanei Sf. Treimi iesea la iveala
dintr-o cunund de Lauri vulturul cu crucea in
cioc, emblema Tarii Romanesti. Aceasta
scumpa relicva se pastreaza la muzeul militar
din Bucuresti. Drumul spre mitropolie, unde
era sediul guvernului, fiindu-i inchis, Tudor
descinse la casa Zoitei Brancoveanu de sub
Dealul Mitropoliei, unde isi instals cartierul
general bine pazit de garzile sale. Astfel isi
impuse Tudor hotararea de a-si face intrarea
solemna in capitala inainte de sosirea lui
Ipsilanti. In ziva urmatoare el porunci trupelor
sale sa se retraga la Cotroceni, el mai ramase
insa in oras pand la 31 martie - 11 aprilie
1821, cand se retrase si el la Cotroceni.

Cu o zi mai inainte ajunse la Bucuresti si
Ipsilanti. El parasise la 1/3 martie Iasii, in
fruntea unui corp de vreo 2.000 de voluntari
eteristi si trecand prin Roman, ajunse la 7/19
martie la Focsani unde se intalni cu Caravia
care macelarise pe turcii de la Galati. La
Focsani el zabovi catva timp, asteptand sa-i
soseasca ajutor din Rusia. Acolo el organiza
"legiunea sacra" din elemente tinere, entuzi-
aste, gata sa se jertfeasca pentru libertatea gre-
cilor. Voluntarii sacrei legiuni se distingeau
prin uniformele lor negre in semn de doliu,
numindu-se rnaurofori, adica purtatori de uni-
forma neagra. La caciula ei purtau un cap de
mort cu deviza: "Libertate sau moarte".
Comandantul legiunii era Gheorghe Can-
tacuzino-Deleanu. La plecarea sa din Focsani,
Ipsilanti adresa "dacilorn, adica locuitorilor
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Tarii Romanesti un inflacarat apel, invitandu-i
sa se destepte sa lupte pentru redobandirea
vechilor for drepturi calcate in picioare,
imitand pilda mare natiuni a grecilor, care a
inceput lupta pentru neatarnare. El indemna
pe roman sa vada intr-insul pe "vestitorul
neatarnarii si fericirii for politice" si sa-i ofere
tot concursul for in drumul sau prin Tara
Romaneasca spre patria sa greceasca, care it
cheama. De la Focsani, Ipsilanti inainta cu
adunarea sa pe sub munte de teama garni-
zoanei turcesti si ajunse la Mizil, unde primi
vestea despre exodul boierimii din Bucuresti,
in frunte cu consulul rus Pini. Sub impresia
acestei stiri, el lansa un desperat apel catre
boieri somandu-i sa ramana pe loc, incercand
sa le arate ca interesele patriei si chiar ale for
proprii le ordond sa ramana pe loc. El trimise
chiar patrule din ostirea sa ca sa le taie drumul
si sa-i sileasca sa se inapoieze la Bucuresti. La
Ploiesti, el ramase cateva zile pentru intari
randurile adundrii sale cu greci si bulgari. Aici,
el primi invitatia divanului de a vent la
Bucuresti. Dand urmare acestei
Ipsilanti trimise divanului ordinul de a pregati
in capitala Incartiruirea si subzistenta pentru
10.000 de oameni si 5.000 de cai. La 25 martie
el sosi la Colentina, unde se instals in palatul
lui Grigore Ghica, ramanand ca ostirea sa fie
incartiruita pe la manastirile din imprejurime.
La cartierul sau de la Colentina, Ipsilanti primi
vizita divanitilor in frunte cu mitropolitul
Dionisie, care it pusera la current cu situatia
grea ce s-a creat tali! prin plecarea caima-
camilor la Giurgiu si a consulului rus la Brasov,
precum si prin jafurile ce se savarseau de care
arnauti si de Care pandurii lui Tudor si de
taranimea razvratita. Ipsilanti incerca sa-i
linisteasca, asigurandu-i ca miscarea sa este
sprijinita de rusi si invitandu-i sa formeze un
guvern provizoriu, pentru ca in viitor tara nu va
mai fi guvernata de domni straini impusi de
Poarta, ci ea se va guverna singura prin legiui-
rile ei. In plus, el ceru divanului o contributie de
2 milioane aspri pentru nevoile ostirii sale.
Membrii divanului, care "hraneau zadarnice
nadejdi" de a vedea in jurul lui Ipsilanti mai
multe divizii rusesti, se convinsera de visu ca
vestitorul neatarnarii for nu avea in jurul sau
decat vreo 5.000 de oameni, din care numai
cateva sute purtau uniforma mavroforilor, iar
restul purtand costumele for obisnuite de bul-
gari, sarbi si albanezi, comandati de elemente

rau famate ca Scufo, Mand, Duca etc.Vazand
toate acestea, divanitii, care aveau cunostinta
de pregatirile turcilor de a trece Dunarea pen-
tru inabusirea revolutiei, se convinsera de
zadarnicia planurilor Eteriei si de iminenta ei
prabusire. Ei se straduiau Inca sa crute popu-
latia Bucurestilor de grozaviile unor ciocniri
sangeroase dintre pandurii lui Tudor si mavro-
forii lui Ipsilanti si de aceea staruiau pentru
mentinerea colaborararii dintre acestia. In
staruintele acestea divanitii contau pe concur-
sul capeteniei arnauglor dominate de cami-
narul Sava.

S-a aratat mai sus ca marsul lui Ipsilanti
spre Bucuresti pusese pe Tudor in mare
incuratura., pentru ca el nu intelegea sa verse
sange romanesc pentru Grecia, nici nu voia sa
rupa relatiile cu Eteria, pentru a nu "zadamici
anumite planuri secrete ale unei puteri mai
inalte", adica a Rusiei. De aceea, el ceru lui
Ipsilanti sa se opreasca cu ostirea sa la mar-
ginea capitalei, pana ce va prezenta dovezi ca
actiunea sa este Inca sustinuta de rusi. In
scopul acesta el trimise pe oamenii sai sa con-
state puterea si compzitia ostirii lui Ipsilanti.
Acestia it informard ca ostirea eterista este
alcatuita din elemente grecesti, sarbe si bul-
gare ca nu cuprinde unitati rusesti. Toate
acestea Tudor le aflase de altfel si de !a arnau-
tul Udraki, dal el totusi trebuia sa tines seama
de eteristi si de vechile sale legaturi cu ei. De
aceea, el cedes staruintelor Bimbasei Sava pen-
tru o intrevedere cu Ipsilanti in prezenta epis-
copului Ilarion. In Jalnica Ceintare Zilot
Romanul relateaza versiunea asupra acestei
intrevederi:

"Jar Tudor acum intelese deci sosirea tor,
se duse de-i vdzu intai numita oaste a lui
Ipsilanti, apoi merse de -1 intalni pe fates si pe
deinsul si fares de a lungi vorba ii zise: (Oastea
ruseasca soseste?i, Ipsilante reispunse: (deo-
camdata nu!» Atunci Tudor cunoscei nd amdgirea
lui, iar zise lui Ipsilante cu desnadeljuire: (Ale-am
preipddit si not si am bdgat si tara in foo). Si asa
se intoarse la Cotroceni cundrat si cait ".

O alts versiune arata Ca Tudor "vazand
imputinarea adundrii printipului Ipsilanti si ca
nu este nici o intocmire dupes cum s-ar fi
nadajduit, nu a cutezat a se uni intru toate
acelei adundri, precum ar fi fost dintru inceput
cladirea lucrurilor" dal a continuat totusi a se
arata "soglasuitor ridicarii".

0 a treia versiune arata ca "astfel se Om
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ca s-ar fi facut intre dansii un fel de impaca-
dune, in urma careia, ramanand intelesi in
planurile lor, isi jurara a doua oars credinta
reciproca".

Impacarea, daces ea s-a facut, nu putea fi
decat de forma. Puterea in Bucuresti ramase
impartita intre Tudor, Ipsilanti sff Bimbasa
Sava, iar in provincie, judetele de sub munte
ramasera sub controlul lui Ipsilanti, iar cele de
la ses, impreuna cu Oltenia, ascultau de
Tudor, constituindu-se un fel de condomirtiu
greco-roman.

Dascalescu arata in insemnarile sale ca
Domnul Tudor incepuse lua atributiile
suveranitatii, alcatuind din boierii care mai
ramasesera la Bucuresti un simulacru de
senat sau minister, incepu a administra tara,
adica in spatiul in care i se intindea puterea, o
mica intindere de loc; acolo el numi ispravnici
la judete si alti functionari, trimitandu-le
ordine: de ia slugerul Tudor Vladirnirescu, oca r-
muitorul adunarii izbcivirii. La fel exercita si
Ipsilanti puterea domneasca in judetele de sub
munte ce se gaseau sub ocupatia ostirii sale.
Ipsilanti dorea ca membrli divanului sa plece
cu el la Targoviste, unde urma sa-si stabileasca
cartierul sau general. intelegerea era ca si
Tudor sa paraseasca capitala retragandu-se la
Pitesti, o retragere pe care slugerul o tot amana
mereu. La reclamatiile lui Ipsilanti ca. Tudor
nesocoteste acordul incheiat cu dansul,
slugerul la randul sau se jeluia ca a fost amagit
cu colaborarea rusilor. El mai reprosa lui
Ipsilanti ca a inlocuit ispravnicii numiti de el
prin oamenii sai de incredere si a incercat sa
ocupe si manastirile din Oltenia, unde isi con-
centrasera pandurii sai punctele for de rezis-
tenta. La o scrisoare a lui Ipsilanti din 10/22
aprilie Tudor raspundea la 14/26 aceleiasi
luni: "Dar de ce sa mai vorbim prin pilde?
Sa.-mi fie ingaduit a vorbi deschis, fiindca
lucrurile au ajuns acum prea departe. Ce poate
fi comun intre greci sff dad? Ce foloase le poate
aduce acestora viitoarea prosperitate a gre-
cilor? Tara noastra cea libera si tinuta sub
obladuirea unui imparat se buicura nestinghe-
rita de privilegiile ei" demonstrand ca grecii
au trait fericiti in Tara Romaneasca, ocupand
chiar tronul domnesc. Tara le-a fost o mama
buns, pe care ar trebui sa o iubeasca sff sa o
apere. Dar in loc de aceasta ei ce-au facut?
"Ne-au prom's ca yin numai in trecere pe la not
si acum se intaresc pe pamantul tar' noastre,

dispretuiesc guvernul legitim, distrug oran-
duielile, calca in picioare obligatiile ospita-

cer lucruri imposibile de la un popor lip-
sit si stors si, intr-un cuvant isi bat joc de o
tars care i-a primit cu bratele deschise". In
concluzie el cerea lui Ipsilanti sa spund despre
cat timp mai are de gand sa ramana in tara, sa
arate cauzele dezavuarii miscarii eteriste din
partea tarului Alexandru si sa revoce fares
zabava pe ispravnicli instituiti de el. Ipsilanti
raspunse la scrisoarea lui Tudor, at carui
cuprins it zgudui adanc ca este hotarat sa nu
se mai amestece in treburile interne ale tarii si
ca nici nu va mai recurge la rechizitii silite,
cerand in schimb sa i se asigure aprovizionarea
ostirii sale.

La Colentina, Ipsilanti primea boierimea
afiliata Eteriei, tratand cu membrli divanului,
iar seara frecventa chiar reprezentatiile
teatrale, nadajduind mereu in izbanda cauzei
grecesti. Din aceasta beatitudine el fu insa
trezit de vestea pe care o primi din Istanbul,
vestea despre dezavuarea miscarii sale de catre
tar, despre masurile de represiune ale Portii
contra grecilor din Fanar si despre uciderea
patriarhului. La raspandirea acestei stirs multi
dintre eteristi aruncara armele strigand:
"Suntem pierdutir Sub stirea aceasta dezas-
truoasa, Ipsilanti cu intreg statul sau major
parasi la 1 /12 aprilie Colentina si se retrase de
teama turcilor la Targoviste pentru a fi mai
aproape de granita Transilvaniel, invitand si pe
membrii divanului sa -linsoteasca. Dar la inter-
ventia lui Tudor si a caminarului Sava ei
ramasera pe loc cu conditia ca si Tudor sa
paraseasca capitala si sa se retraga in Oltenia
pentru ca ei sa poata justifica in fata turcilor
neamestecul for in razvratirea eterista. Tudor
se conforms dorintei mitropolitului si se
retrase si el la 1/12 aprilie la Cotroceni in
mijlocul ostirii sale. In zilele urmatoare pan-
durii sai ocupara in unire cu arnautii mana-
stirile Mihai Voda si Antim, precum si mitropo-
lia. In drum spre Giurgiu, el ocupa palatul
logoratului Bellie si vadul peste Arges de la
Gostinari, pentru a preintampina un atac
inopinat din partea turcilor asupra capitalei.
Masud de aparare de acest fel lua si Ipsilanti
la Targoviste, ocupandu-se chiar de noua orga-
nizare politica a tariff, sustinand ca in viitor
autoritatea suprema a eparhiei dacice sa fie
incredintata unui pamantean si nicidecum
unui strain. Puterea legislativa sa fie separates
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de cea executive si incredintata unui corp
legiuitor alcatuit din toate clasele sociale.
Facand aluzie la apropiata sa trecere pe
pamantul iubitei sale patrii, el multumea
boierilor pentru "toate bunatatile acestei tars
ospitaliere". Este foarte probabil ca Alexandru
Ipsilanti, ca flu si nepot de domn, sa fi ravnit la
domnia Tarii Romanesti pe care el mai spera sa
o obtina prin concursul cabinetului rusesc.

Asemenea ganduri de domnie incoltisera
si in sufletul lui Tudor Vladimirescu, care in
manifestul sau de la Pades arata ca s-a ridicat
pentru izbavirea norodului de sarcinile insu-
portabile impuse multimii de organele adminis-
trative si de impilarile boieresti. Iar in arzasiile
sale adresate Portii, el arata ca a ridicat armele
nu impotriva sultanului, ci pentru redobandi-
rea drepturilor neamului sau, cerand tri-
miterea unei comisii care sa ancheteze asupra
norodului, care vedea in el pe "chivernisitorul"
sau, aclamandu-1 pretutindeni: "Traiasca
Domnul Tudor". Trupele guvernamentale trim-
ise impotriva lui declarau ca nu vor ataca pe
"Domnul Tudor", iar un martor ocular sustinea
ca la sosirea sulgerului in Bucuresti i s-a dat
din partea norodului "titula de Domn". Naum
Ramniceanu sustinea ca "lui Tudor i se cadea
sa stapaneasca singur, cu deplina putere toata
Tara Romaneasca, fiindca era pamantean si
s-a straduit pentru dreptatile patriei". Dar
Tudor nu se multumi cu recunoasterea aceas-
ta numai din partea norodului, ci se straduia
sa obtina aceasta recunoastere si din partea
boierilor, care se alaturasera miscarii sale, pre-
cum fusesera "fagaduiti". Membrii vremelnicei
ocarmuiri care, cu mitropolitul Dionisie in
frunte, inclinau mai mult spre Ipsilanti, voind
sa-1 urmeze la Targoviste, furs dusi in palatul
lui Dinicu Golescu de la Belvedere si bine pa-
ziti ca sa nu fuga. Acest fapt fu oranduit de
Tudor si ca o masura de pedeapsa pentru
neloialitatea acestora fatal de dansul. Tudor
aflase de demersul la Poarta, prin care acestia
ofereau turcilor capetele rebelilor Ipsilanti si
Vladimirescu si intoarcerea sub ascultarea sul-
tanului, in schimbul amnistierii generale a
tuturor grecilor fanarioti.

Astfel, stapan pe capitals, pe care el o
numea a sa, Tudor primi la 7/19 mai intariri
din Oltenia: 400 de panduri, si alti 600 erau
asteptati sa soseasca. Sosirea la Cotroceni a

celor 400 de panduri fu salutata de Tudor cu
salve de tunuri si cu un solemn serviciu divin
in manastirea de la Cotroceni servit de epis-
copul Argesului Ilarion care petrecea la
cartierul general al slugerului. Tudor se folosi
de acea ocazie pentru a se declara el singur
domn at teirii. 0 voce contempoarna arata ca
"vivatul s-a facut inaintea susmentionatei bi-
serici".

In noua sa pozitie de Domn, Tudor lucra
cu membrii vemelnicei ocarmuiri care ascultau
de el, indeplinindu-i ordinele si oferind din
vistieria publica cheltuielile pentru ostirea sa,
precum arata actele din vremea guvernarii
sale, publicate de curand. La 9 mai 1821
agentia austriaca din Bucuresti raporla la
Viena, ca de paste Tudor daduse publiciiatii o
proclamatie catre popor care "cuprindea
punctele principale ale unei constitutii a tarii,
care insa spre deosebire de proclamatia lui
Ipsilanti, preconizeaza ascultarea si supunerea
fate de Poarta". Proiectul noii constitutii
cuprindea revendicarile "poporului roman",
intre care revendicarea cea mai insemnata, cea
ca in viitor scaunul domnesc al Munteniei sa
nu mai fie ocupat de greci. lar pentru cazul
cand aceasta revendicare n-ar putea fi luata in
seams, principii greci ce s-ar numi, sa nu mai
vina la Bucuresti, ci sa rezideze fie la Istanbul,
fie la Rusciuc. Se prevedea, de asemenea,
crearea unei armate nationale compusa din
4.000 de panduri si 200 de arnauti pentru
paza granitelor si apararea tariff, iar lefegiii
strain! sa fie inlaturati. Ca incheiere, reven-
dicarile cereau ca "slugerul Tudor
Vladimirescu, care este ales si oranduit de
intreg poporul roman, ca un parinte binefaca-
tor, sa ne fie capetenie si carmuitor grijuliu
Oberhaupt ein sorgfaltiger Regiver, si sa poarte
impreund cu ceilalti prepoziti grija de binele
din launtru si din afard. Toti aceia care 1-au
urmat, trebuie sa serveasca tara poporul
sa fie scutiti de dad. Ei trebuie sa fie respectati
de autoritatea superioard iar cererile for sa fie
satisfacute". Noua constitutie cu revendicarile
poporului roman sa fie intarita prin firman
imparatesc cu adeziunea Rusiei si Austriei.
Domnul Tudor mai stamia pentru restabilirea
legaturilor cu moldovenii care erau "de un
neam, de o lege si sub aceeasi stapanire si
ocrotite de aceeasi putere".
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5. Esecul tratativelor cu turcii si moar-
tea tragica a lui Tudor Vladimirescu

Dar grija cea mai mare a Domnului
Tudor era indreptata asupra ostirii sale care
trebuia sa fie marita si bine echipata,
incordand in ea pe seimeni, pe copiii de casts si
pe calarasi. in scrisoarea sa din 4/16 aprilie el
ordona "sa vie aci toti polcovnicii si capitanii cu
toti oamenii Ior inarmati bine si cu merinde
pentru 20 de zile ca sa putem cu dansii
intampina trebuintele, atat cele politicesti, cat
si cele ostasesti; ca, precum se vede lucrul, farts
de arme nu o sa putem izbavi tara din mainile
celor ce au mancat-o atatia ani, pana cand au
adus-o intr-aceasta stare ticaloasa si in
deznadajduirea cea mai dupa urrna". Se vede
ca el isi dedea seama ca turcii erau gata sa
intervind cu fortele for pentru inabusirea ras-
coalelor, atat a sa, cat si cea a printului
Ipsilanti. In asteptarea desfasurarii eveni-
mentelor ce erau sa vina, el avea de gand sa se
retraga cu ostirea sa la manastirile din Oltenia,
dand ordin ca ele sa fie bine aprovizionate in
acest scop. De comun acord cu boierii, el se
straduia insa precum am vazut sä se desoli-
darizeze de politica eterista, ostila Portii si sa
accentueze simtamintele sale de supunere fata
de sultan. Aceste simtaminte el le marturisi
fata de cancelarul Udriski declarand cum "el
nu se razboieste cu Poarta, ci dimpotriva ii
ramane supus impreuna cu poporul roman. De
aceea, el se declara gata a se retrage pretutin-
deni in fata ostirilor turcesti, dar lard a inceta
de a cere cu glas tare restabilirea drepturilor si
pronomiilor Tarii Romanesti. In nazuinta
aceasta el era secondat si de boieri, care in
adresele for care Poarta si Care imparatii
crestini cautau sa justifice miscarea lui Tudor
ca un act de legitima aparare contra domnilor
fanarioti, care asupreau poporul cu impunerile
Tor. Dar ei nu intelegeau sa se solidarizeze cu el
in masurile pe care le-ar lua impotriva Portii.
Tudor, la randul sau, arunca toata raspun-
derea nenorocirilor tariff asupra grecilor,
demascandu-i ca "haini si voitori de rau", pre-
cum si asupra printului Ipsilanti care venise cu
"apostasie" in tars. El incerca sa demonstreze
atat Portii, cat si pasalelor din cetatile de la
Dunare ca miscarea sa nu era indreptata
impotriva stapanirii otomane, ci impotriva
domnilor fanarioti care au nesocotit privilegiile
tarii si au stors populatia pana la sange. Iar

pentru a asocia pe boieri la semenea inter-
pretare el le facu largi concesii, aparandu-i pe
ei personal si bunurile for expuse maltratarii si
jafurilor poporului razvratit. In raspunsul sau
la aceste interventii, Pasa din Giurgiu
recunostea indreptatirea cererilor boierilor si
ale lui Tudor, dar conditiona demersul sau pe
Tanga Poarta de dezarmarea rebelilor si
intoarcerea for la vatra. Naum Ramniceanu
interprets foarte nimerit refuzul pasalelor,
deoarece "cu main! intr-armate nu se face
cerere de privilegiuiri si de dreptati". Iar sul-
tanul it considera "tradator care a ridicat stea-
gul rascoalei, adunand sub el o multime de
oameni de nimica ".

In cele din urma insa, turcii isi dadura
seama ca colaborarea lui Tudor la lupta
inceputa contra lui Ipsilanti ar putea fi de mare
folos pentru operatiunile Tor. De aceea, coman-
dantul for de la Giurgiu trimise lui Tudor o
scrisoare confidentiala, vestindu-1 ca sultanul
este dispus a dezradacina abuzurile din Tara
Romaneasca si a tine seama de dreptele sale
cereri. In acelasi timp, Pasa trimise un om de
incredere la Bucuresti, pentru a comunica in
taints lui Tudor, ca. Poarta conteaza pe credinta
si cooperarea sa la izgonirea lui Ipsilanti din
tars. Trimisul turc ii dadu totodata sa inteleaga
ca pentru cooperarea sa credincioasa sultanul
ar fi chiar dispus sa-I ridice pe tronul muntean.
Incurajat de vestea aceasta, Tudor continua
tratativele cu turcii, farts sa-si fi dat seama de
zadarnicia Tor. Mai mult chiar, aceste tratative
au servit adversarilor sai drept arme pentru
a-1 rapune. In tratative cu turcii intrase de alt-
fel si caminarul Sava, care intretinea legaturi
cu pasalele turcesti din serhaturile de la
Dunare. Politica aceasta de duplicitate it
apropia de Tudor, cu care se intelese sa nu
astepte sosirea avangardelor turcesti in capi-
tals, ci sa se retraga impreund din Bucuresti,
unind fortele for intnun singur corp, care sa se
poata apara contra turcilor. Dar sub impresia
atrocitatilor savarsite de turci la Istanbul con-
tra grecilor in frunte cu patriarhul ecumenic si
intemeindu-se pe intelegerea cu Tudor,
Bimbasa Sava desfasura la 8/20 mai steagul
libertatii cu icoana Mantuitorului de la
picioarele caruia un cleric arata cu un deget
inscriptia "jurati pe sangele vostru, ca yeti
lupta impotriva acelora, care nu cred in el". In
fata acestui steag care fusese sfintit de doi
clerici greci, arnautii lui Sava, in numar de
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vreo 500 jurard sa ramana credinciosi religiei
si patriei. Dupa prestarea juramantului
arnautii defilara prin oras urmati de o mare
multime de oameni. Bimbasa Sava insotea
cortegiul cu capul plecat si cu privirile infipte
in pamant. Dupa manifestatia aceasta, Sava
nesocoti intelegerea pe care o avuse cu Tudor,
se intoarse cu un corp de arnauti la manastir-
ile Plumbuita si Marcuta, rasa cete de arnauti
in Bucuresti ca sa mentina ordinea dupa
retragerea lui Tudor si se duse la Targoviste,
iar de acolo, neputand castiga pe Ipsilanti pen-
tru un atac contra turcilor, se fortified la
Margineni, de unde indepartase pe oamenii lui
Farmachi. Atitudinea aceasta sugubeata a lui
Sava nu abatu insa pe Tudor de la horatarea de
a se retrage din Bucuresti in fata ostirii
turcesti. El cu drag s-ar fi unit cu turcii daca
acestia ar fi acceptat oferta sa de cooperare
contra eteristilor. Cum insa turcii respinsera
aceasta oferta., nu-i ramanea alta iesire din
situatia critics in care se afla decat sa uneasca
fortele sale cu cele ale lui Ipsilanti pentru a se
impotrivi invaziei turcesti. De aceea, el se
hotari sa mearga sa se uneasca cu eteristi! la
Pitesti, unde se aflau unitatile comandate de
Iordache Farmache.

Apropierea turcilor de Bucuresti sili pe
Tudor sa evacueze capitala sa se retraga cu
ostirea sa spre Pitesti. Membrii vremelnicii
ocarmuiri in frunte cu mitropolitul Dionisie
furs eliberati de la Belvedere si lasati sa se
refugieze la Brasov de frica turcilor. Dupa servi-
ciul divin si stropirea steagurilor cu aghiazma,
Tudor explica ostasilor sal situatia care-1 silea
sa paraseasca capitala, aratand ca. "pang in
momentul acesta am economisit fratilor, treaba
cu turcii a nu calca pamantul nostru, cand cu
una, cand cu alta, fara a ne arata re-
volutionareste catre Poarta, cerand numai a
apara drepturile patriei noastre. Dar nefiind
primite rugaciunile noastre, care le-am facut de
mai multe ors catre Poarta, prin jalbile noastre
si vazand foarte bine ca vrajmasii nostri au
ajuns foarte aproape de capitala noastra, cu
gand de a face cu nos razboi, suntem siliti de a
lasa acest oras Bucuresti, ca sa nu fim pricina
nos singuri a arderii lui si sa ne tragem spre
intrupare cu ceilalti frati ai nostri crestini. De
acum incolo fratilor panduri, bulgari sarbi,
conlocuitori ai nostri, trebuie sa desarcam
pusca noastra in carne de tun, de vor navali pe
nos sa facem numele nostru laudat a ne vesti

toate noroadele Ca am statut voinici impotriva
vrajmasilor nostri".

Dupa rostirea acestor cuvinte, Tudor
punandu-se in fruntea ostirii sale, compusa
din 4.000 de panduri, 5 tunuri si 500 de
calareti, dadu ordinul de plecare in amurgul
zilei de 15/27 mai. Plecarea ii cadea foarte
greu. Cancelistul Udricki arata ca Tudor por-
nise de doua or! din Cotroceni, si de atatea on
s-a intors inapoi. Dar in cele din urma el parasi
Cotrocenii si se indrepta spre Pitesti in tabara
inchisa, luand cele mai severe masuri in ve-
derea respingerii unui atac inopinat din partea
turcilor. Masurile acestea degenerara in acte de
violenta si cruzime contra ostasilor sal pentru
cele mai mid abateri de la ordinele sale.

Un martor ocular relateaza ca in drum
spre Pitesti, Tudor, care pretutindeni era
insotit de "trupa uciderii", a omorat 30 de pan-
duri, pe unii spanzurandu-i, pe altii omoran-
du-i cu mina lui inaintea tuturor ostasilor,
instrainandu-si astfel increderea si simpatia
acestora. Prin cruzimile acestea, Tudor aduse
pe toti capitanii acelei ostiri la nemultumire si
la desavarsita disperare si ura impotriva-i,
sustine martorul ocular. Dar ceea ce sport si
mai mult pornirea ostirii impotriva lui Tudor a
fost spanzurarea capitanului loan Urdareanu
si incercarea de a ucide pe alti trei capitani,
care numai cu greu se putura sustrage cru-
zimii lui sangeroase.

In atmosfera aceasta asa de incarcata era
usor ca uneltirile arnautilor, in frunte cu Hagi
Prodan si Dimitrie Macedonski, sa prinda in
randurile lui Tudor. Acestia umblau sa-1
dea pe mainile lui Iordachi Olimpiotul ca pe un
om crud si sperjur care tratand cu turcii si-ar
fi calcat juramantul fata de Eterie si de sco-
purile ei. Af land despre cele ce se urzeau
impotriva sa, Tudor convoca pe mai multi capi-
tani in care avea incredere pentru a le
destainui planul arnautilor si a le cere sd se
impotriveasca si sa se puns cu armata
impotriva. Dar capitanii, care pierdusera once
incredere in el, in loc sa-1 asigure de credinta
devotamentul lor, it ocarara declarara
nedemn de a mai fi capetenia lor. Iar pentru a
confirma horararea lor, ei se stransera la Hagi
Prodan pentru a-i declara in scris ca nu mai
primesc pe Tudor de comandir. Actul cu
declaratia capitanilor fu transmis in graba lui
Iordachi la Ploiesti. Ajungand in posesia aces-
tui important document, Iordachi insotit de
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capitanii Farmache, Delibasa si Ghencea si o
patrula de 50 de arnauti se repezi la Golesti
unde se afla Tudor si, intrand in foisorul unde
se gasea, it apostrofa intrebandu-1 cu ce drept
a spanzurat pe Urdareanu si 25 de panduri in
marsul sau de la Bucuresti la Golesti, intrebare
la care Tudor raspunse ca "se afla cu sabia, in
patria sa". Apoi aratandu-i scrisorile pe care el
le trimisese pasalei Chehaia-Bei din Silistra si
altor capetenii de serhaturi, "reprosandu-i ca
si a calcat prin aceasta juramantul fata de
Eterie, care 1-a ajutat in toate actiunile sale,
Tudor raspunse ca va da socoteala de faptele
sale cand va trebui si cui va fi in drept sa i-o
ceard. Dupes dialogul acesta asa de dramatic
Iordachi iesi cu Tudor in fata ostirii aratand
capeteniilor si pandurilor scrisorile comandiru-
lui lor adresate turcilor si afirmand ca prin
aceasta Tudor voia dea pe mana turcilor ca

omoare pe tot!. Ca incheiere, Iordachi
intreba ostirea pe cine prefers sa-1 alba
comandir, pe Tudor, tradatorul sau pe
Macedonski si Hagi Prodan. Atunci capitanii si
pandurii prosti si suparati pe nechibzuita
asprire a lui Tudor au inceput sa strige toti
intr-o glasuire ca vor pe Macedonski si pe Hagi
Prodan si ca. pe Tudor nu-1 mai voiesc. Luand
act de votul ostirii, Iordachi ceru lui Tudor
sa-i predea armele, ceea ce el, vazandu-se
parasit de toti ar sai, se facu predandu-le. Pus
in lanturi, Tudor, escortat de Ghencea si de un
pluton de arnauti, trecu calare prin randurile
ostirii fares ca aceasta sa fi dat vreun semn de
impotrivire, indreptandu-se spre Pitesti.
Destituirea lui Tudor din postul de comanda si
arestarea lui s-a intamplat la Golesti, in ziva de
21 mai/2 iunie 1821 (20 mai Dascalescu).

Un martor ocular care-1 vazuse pe Tudor
in arestul sau din casele lui Iancu Mavrodul
din Pitesti, pazit de Ghencea, pretinde a fi auzit
din gura nenorocitului prizonier urmatoarele
cuvinte, cu care Tudor replica lui Iordachi care
venise sa-1 mustre pentru tradarea sa: "Si ce
vreti de la un om pe care, dupes vicleniile ce ati
urmat, ati intors chiar ostirea lui de laudat in
mainile voastre, voi, oameni fares capataiu si
strain! cu totul de aceasta tars? Ganditi-va sin-
guri voi pentr-aceasta la ce capat o sa
Vreti sa ma omorati? Eu nu ma tern de moarte.
Eu am infruntat moartea in mai multe randuri.
Mai inainte de a ridicat steagul, spre a cere
drepturile patriei mele m-am imbracat cu
camasa mortis. Turcii sunt in tars, dar nu sun-

teti in stare si nu veti fi niciodata a va bate cu
dansii cu isprava!"

A doua zi Tudor fu pornit la Targoviste,
unde fu inchis la mitropolie dat in paza lui
Vasile Caravia. Ipsilanti trimise pe Tudor in
fata unui tribunal ca sa-1 judece pentru acte de
tradare calcare de juramant. Naum
Ramniceanu arata insa ca. "de teams ca
pamantenii sa nu se rascoale si sa -1 elibereze
Ipsilanti a poruncit lui Caravia de 1-au omorat
noaptea in taina, pe malul iazului ce curge pe
langa oras si i-au aruncat cadavrul intr-unput
de langa gradina Geartol". Executorii ordinului
de ucidere erau eteristii Varnava si Parga, care
la intrebarea victimei daces nu au asupra lor
vreun pistol, se aruncard cu salbaticie asupra
lui, macelarandu-1 cu iataganele lor. Astfel
incheie viata zbuciumata Domnul Tudor, farce
ca sa cunoastem precis ziva sacrificiului sau
savarsit in ultimile zile ale lunii mai sau in
primele zile ale lunii iunie 1821. Pentru a potoli
spiritele agitate ale parnantenilor, Ipsilanti si
sfetnicii sai, pe care ii astepta aceeasi soarta,
pusera in circulatie vestea ca. Tudor
Vladimirescu ar fi fost expediat in Rusia.

6. Lichidarea miscarii eteriste si ocu-
parea Principatelor de catre turci

Dupes moartea comandirului lor, pan-
durii se imprastiara, intorcandu-se la vetrele
lor. In jurul lui Ipsilanti ramasera lefegiii sarbi,
bulgari ss albanezi, sub comanda capeteniilor
eteriste Iordachi, Farnachi, Caravia, Hagi
Prodan, Macedonski, Gheorghe Cantacuzino si
altii. Ipsilanti, inconjurat de fratii sai, parasi
Targovistea, retragandu-se prin Campulung la
Ramnicu Valcea, pentru a fi cat mai aproape de
granita Transilvaniei, singura cale de retragere
care ii mai ramasese deschisa. In urma
retragerii pandurilor din frontul de lupta con-
tra turcilor ramasera sub steagul eterist numai
lefegiii strain si o parte din arnauti, ca.ci o
bund parte dintre ei, sub comanda lui Sava,
Mihail si Ghencea, abandonand cauza Eteriei,
luptard alaturi de turd impotriva lui Ipsilanti.

Dupes represiunile sangeroase din
Istanbul si alte centre grecesti din imperiul
otoman, revolutia greceasca din sudul Dundrii
era potolita. Mai ramasesera cele eteriste din
Principate care urmara sa fie infrante si ele in
scurta vreme. Dar pentru a putea interveni cu
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Tudor Vladimirescu

putere armata pe teritoriul Principatelor, care
se gaseau sub protectoratul rusesc, Poarta
avea nevoie de asentimentul tarului. Prin pro-
tocolul de la Istanbul din 12/24 martie, Rusia
isi dadu asentimentul pentru asemenea inter-
ventie sub conditia ca aceasta sa fie salutata de
locuitorii tarilor romanesti. Conditia aceasta
era usor de implinit, intrucat mitropolitul
Dionisie si boierii munteni refugiati la Brasov,
cat si marea boierime moldoveana refugiata la
Suceava cu mitropolitul Veniamin in frunte,
adresasera memorii Portii, prin care cereau
interventia military pentru potolirea rascoalei
eteriste. Dand urmare acestor cereri, Poarta
numi seraschier al expeditiei armate in ambele
tart pe Mehmed AU-Pasa. Acesta insarcina pe
lusuf Pasa din Braila cu reprimarea revolutiei
eteriste din Moldova, atasandu-i pe caimaca-
mul Stefan Vogoride si pe pasalele Salim
Mehmed din Silistra si Dervis din Vidin cu
potolirea rascoalei din Muntenia si Oltenia.
Corpul de la Silistra se uni cu corpul de la
Giurgiu, constituind astfel o armata de 10.000
de oameni care dispunea de artilerie si de
5.000 de calareti, cu misiunea de a ocupa
Bucurestiul si de a izgoni pe Ipsilanti si eteristii
sai, instaland caimacam pe Constantin Negri.
Misiunea lui Dervis Pasa din Vidin era sa
ocupe Oltenia si sa o curete de eteristi.

La 14/26 mai trupele turcesti intrara in
Bucuresti fara a li se opune vreo rezistenta. Ele
furs intampinate de spatarul Manu si de Aga
Nicolai Golescu insotiti de reprezentanti ai
clerului si ai breslelor din capitala, urandu-le
bun sosit si predandu-le orasul. Cara-Ahmed
isi stabili cartierul general la Colentina si
ocupa militareste mitropolia si manastirea
Radu Voda. El invites populatia sa predea
armele, garantand viata si avutul fiecaruia.
Pacea si linistea furs curand restabilite, iar
trupele de ocupatie supuse unei severe disci-
pline. Mai multi soldati turci care se dadusera
la jaf furs executati pe loc. Panes la sosirea
caimacamilor lui Scarlat Calimah, care fusese
oranduit Domn in Muntenia dupes moartea lui
Alexandru Sutu, carma domniei fu incre-
dintata lui Aslan-Oglu, un fanariot viclean si
prefacut. Intre timp, unitatile otomane de sub
comanda lui Dervis Pasa trecura Dunarea si
intrara victorioase spre Craiova pe care o si
ocupard. De acolo ele infransera rezistenta
eteristilor din preajma manastirilor oltenesti,
ajungand pans la Zevedeni la nord de
Dragasani, unde Hagi Prodan si Macedonski
incercara o disperata rezistenta. impotrivirea
for fu insa infranta de turd care ocupasera
Dragasanii si isi intarisera pozitiile, asteptand
sa faces jonctiunea cu corpul lui Cara-Mehmed
de la Pitesti. Pentru a impiedica aceasta joncti-
une, Ipsilanti concentra fortele pentru o lupta
decisiva la Dragasani, aruncand in foc si bata-
lionul sacru alcatuit din elemente tinere,
entuziaste, dar neexperimentate in lupta cu
inamicul. lordachi Olimpiotul si Vasile Caravia
se gaseau in randurile dintai ale luptatorilor,
cats vreme Ipsilanti urmarea desfasurarea
sangeroasei invalmaseli, pentru a se putea
retrage oricand teafar de pe campul de lupta.
Bata lia s-a dat in ziva de 7/19 iunie si s-a ter-
minat cu zdrobitoarea infrangere a eteristilor,
punand capat aventurii eteriste din tarile
romane. Ipsilanti se retrase in grabs la Cozia
unde petrecu cu strap si paza intarita, timp de
trei zile, pregatind planul pentru fuga sa in
Transilvania. Acolo, el era asaltat de lefegiii
strain! care-si cereau solda neplatita de mai
multa vreme. Pentru a scapa de ei, care ii
inchideau calea spre Turnu Rosu, seful Eteriei
se vazu silit sa recurga la viclesug pentru
deschide drumul, raspandind vestea ca este
chemat urgent la granites de comandantul tru-
pelor din Sibiu, care ar fi primit ordin sa-i vines
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in ajutor. inseland astfel buna credinta a
ostasilor, el putu fugi impreuna cu fratii sai in
Transilvania, lasandu-si comilitonii neplatiti
prada represiunii turcilor biruitori.

Dar nu numai atat. Inainte de fuga sa
rusinoasa peste granita, el avu indrazneala de
a da chiar a doua zi duper infrangerea
sangeroasa de la Dragasani, unde fu jertfit
balalionul mortis, un ordin de zi ca.tre epavele
ostirii eteriste, in care isi injosea si defairna
fratii de lupta, zicand:

"Soldati, nu, acest nume sacru si onorabil
nu trebuie irosit atribuindu-vi-1 you'd! Hoarder
netrebnicd, adunclturei de oameni nevrednici si
lipsiti de caracter! Tr dcleb-ile voastre, urteltirile
voastre viclene, ma silesc sa vat pardsesc. Rupte
roman de asteizi inaintea legaturile dintre mine
si voi. Adeinc intipeiritd in sufletul meu voi purta
rusinea de a fl fost cal ndva comandantul vostru.
V-ati ceilcatjureirneintul, treideindu-va patria si pe
D-zeu. M-ati parcisit in clipa &Ind nacleyduiam
sd inving cu voi sau sd mor cu glorie. Eu ma
despart de you Treceti de partea turcilor, sin-
gurii prieteni vrednici de felul vostru de a get- ndi.
Iesiti din codri si pcircisiti muntii si ascunzisurile
de bejenie ale lasitatii voastre! Fugiti la turd!
Sdrutati -le mainile pdtate inca cu sdngele
arhipastorilor credintei voastre si at miilor de
conationali nevinovati care au fost masacrati si
ucisi in modul cel mai barbar! Da, treceti partea
for si cumparati-vd lanturile robiei cu viata si
cinstea femeilor si copiilor vostri".

voi, sufiete dragi ale adeveiratilor eleni din
Cetatea Sfantd care ati oili71 jertfd treideirii, luptand
pentru binele patriei, primiti, prin rostul meu multu-
mita si recunostinta confratilor vostri. Curand se vor
ridica statui pentru invesnicirea nurnelui vostru.
Ada!' sdpate vor reimeine in profunzimile inimei
mele nurnele acelor care mi-au rams credinciosi
pang la moarte. Amintirea for va rfunetne o vesnicd
reconfortare pentru sufletul meu arnarcit si chinuit".

"Las pradd oprobiului public, sanctiunea
legilor si blestemului conationalilor nostri pe
spedurul si trdddtorul caminar Sava, impreuncl
cu autorii morali ai dezarmcirii si peireisirii
rusinoase ai steagului si anume: pe Duca
Constantin, pe Vasile Bdrlan, pe Gheorghe
Manu, pe Grigore Sutu si pe depravatul si necin-
stitul Nicolai Scuffo. In sfewsit eliminez din r an-
durile credinciosilor nostri ostasi pe Vasile
Caravia din pricina actelor sale de neascultare
si a relelor sale purteU-i".

La trecerea granitei in Transilvania

Ipsilanti fu arestat de autoritatile austriece si
inchis la Munkacs si apoi la Theresienstadt de
unde fu eliberat la interventia tarului Nicolai
numai cu un an inainte de moartea sa intam-
plata la Viena in 1828. Oastea eterista s-a
risipit, unii prinsi de turci, intre care si Popa,
fratele lui Tudor Vladimirescu, iar altii fugira in
Transilvania. 0 soarta trista au avut si mai
multi capitani de panduri care fura ucisi de
turci.

N-a fost mai buna nici soarta caminaru-
lui Sava, care trecuse de partea turcilor,
inlesnindu-le masurile de represiune a ras-
coalei eteriste. intorcandu-se la Bucuresti, cu
nadejdea de a fi rasplatit de comandamentul
turc pentru ispravile sale, Sava si tovarasii sai
Mihali si Ghencea fura invitati la comanda-
ment pentru a li se aduce la cunostinta cuprin-
sul firmanului de multumire din partea
Prezentandu-se in haind de parader comandan-
tului turc, ei fura decapitati in ziva de 6/18
august, pentru necredinta for fats de Poarta. 0
moarte similard indurara si multi dintre
arnanti pe capetele carora fusesera puse pre-
mfi de o mahmudea de aur, macelul conti-
nuand trei zile in sir.

"Ma aflam la Bucuresti spune
Dascalescu in acea zi si am fost martor ocular
at cruzimii turcilor. Alergau pe ulite in toate
directiile dangalacii desculti, cu capetele goale si
cu iataganele in mana, si unde intalneau un om,
sub prepus macar, de a lui Sava, pe loc i1 obo-
rau, ii desbrcicau, it taiau capul pentru care
aveau un premiu si alergau la altul. Aceasta
zarvd a durat trei zile in care multi nevinovati au
pierit... Peste Olt, Pasa de Vidin, trirniteind pe
silehtarul seiu cu osti la Craiova, a facut drep-
tate cu toti cetasii lui Tudor, ca i-au spanzurat
cu grdmada si a curatit tara de hoti si de arneiuti
ce mai ramasesera sub comanda serdarului
Iamartdi Giuvara".

Ordinul de zi al lui Ipsilanti veni sa
pecetluiasca descompunerea ostirii eteriste
care se imprastiase in toate partile. Gheorghe
Cantacuzino, Iordachi Olimpiotul, Farnache si
Pendideca s.a. fugira in Moldova unde le tinura
calea patrulele lui Iusuf Pasa din Braila,
comandantul corpului de represiune in
Moldova. De la Focsani Gheorghe Cantacuzino
insotit de Pendideca si altii se indreptard spre
Iasi si de acolo spre Sculeni, pentru a ajunge in
Basarabia. Trecand prin Iasi, Cantacuzino
lansa un manifest prin care chema mica boie-
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rime la lupta contra turcilor. Dar apelul sau nu
gasi nici un rasunet in randul moldovenilor. La
17 iunie grupul sau ajunse la Sculeni unde
fura ajunsi de turci si angajati intr-o lupta
sangeroasa in cursul careia isi gasira moartea
multi dintre ei. Numai Cantacuzino si
Pendideca isi salvara viata, reusind sa fuga
travestiti in haine taranesti. Iordachi si
Farnache cu cetele for cautara adapost in
manastirile din Moldova, Slatina, Secul,
Neamtul si altele. Acolo, ei fura urmdriti de
unitatile turcesti Si exterminati in cea mai
mare parte, numai putini putura trece granita
in Bucovina. Asediat de turci la Secul, Iordachi
Olimpiotul zbura in aer de pe vasul cu pulbere,
careia ii dadu foc. Farmache fu facut prizonier
si ucis de turci.

"Serdarul Iordachi el insusi a aprins
prcifclria zice Dascalescu - si au pierit cu
impreund cu multe sute de uregmasi ai lor.
Numai 29 mai misei, impreuncl cu Farnache,
s-au predat uii, pe care turcii, trimitandu-i la
Silistra in lanturi, unde am avut praej a o uedea
si eu, si de acolo spre Constantinopol, in care
i-au tdiat si cu aceasta a luat sfarsit reuolutia".

Astfel lua sfarsit aventura eterista a
beizadelei Alexandru Ipsilanti, care pricinui
Tari lor Romane atatea pagube si nenorociri si
pe care Alecu Beldiman le-a povestit in versuri
in Jalnica traegodie a Moldovei.

Dupa reprimarea sangeroasa a revolutiei
eteriste din 'raffle Romane, acestea ramasera
sub ocupatia turceasca din mai 1821 pana la
numirea si instalarea noilor domni la
Bucuresti si Iasi. Dupa terminarea operatiu-
nilor militare, numarul trupelor turcesti in
Muntenia fu redus de la 17.000 de oameni la
9.000, iar in Moldova de la 19.000 la 11.500.
Seraschierii Selim Mehmet in Muntenia si
Iusuf Pasa in Moldova intelesera sa mentina
disciplina in randurile armatelor for de ocu-

patie si sa asigure pacea si siguranta locuito-
rilor. Intretinerea trupelor de ocupatie cadea in
sarcina tariff, impovarand bugetele cu plati in
numerar iar economia tarii cu furnituri de
provizii in natura. Si disciplina trupelor corn-
puse din anatoliti salbateci, din tatari si cazaci
zaporojeni rasa mult de dorit. Dar cu toata
prezenta acestor numeroase trupe de ocupatie,
siguranta publics era mereu tulburata de
bande de hoti si talhari de profesie care aten-
tau la viata si avutul locuitorilor pasnici. Nu
mai vorbim de destrabalarea morals care dom-
nea pretutindeni. Besnii trimisi contra cetelor
de tatari pricinuiau mai multe pagube decat
tatarii insisi, funded musulmanii se bucurau
de impunitate. Un raport francez din mai 1821
arata ca de la granita para. la Bucuresti nu se
vedea decat mizerie si jale. Sate le erau pustii,
casele si conacele parasite, iar padurile bacsite
de talhari. La toate aceste neajunsuri se mai
adauga si pacostea incendiilor, cum au fost
cele de la Iasi din iunie si august 1822, cu con-
secinte catastrofale pentru capitala Moldovei.
Ocupatia turceasca a durat 16 luni, din mai
1821 pang in septembrie 1822, cand a avut loc
instalarea noilor domni pamanteni la
Bucuresti si Iasi si cand ultimele unitati
turcesti parasira teritoriul Principatelor
Romane. In timpul ocupatiei turcesti a avut loc
confiscarea tuturor averilor grecesti, mana-
stiresti si laice, ale caror venituri urmau sa fie
varsate in vistieria tariff. S-au mai curatit
orasele si satele de elementele grecesti care
participasera la revolutie, parte din ele find
exterminate, parte fugind din tars. Clasa de jos
a pamantenilor putea sa se ocupe in liniste de
nevoile ei, pentru ca era belsug si ostile putine.
O voce contemporana sustinea Ca aceasta
invazie a facut obstimei pamantene si un mare
bine, curatind ambele tari romane de tot felul
de vagabonzi si straini.
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Capitolul II

RESTAURAREA DOMNIILOR PAMANTENE
SI CONVENTIA DE LA CETATEA ALBA

1. Tratativele cu Poarta pentru incetarea ocupatiei turcesti si restabilirea domniilor
paraintene
2. Luptele si rivalitatile dintre clasele boieresti
3. Domniile lui Grigore Ghica in Muntenia si loan Sandu Sturdza in Moldova

1. Tratativele cu Poarta pentru in-
cetarea ocupatiei turcesti si restabilirea
domniilor plukfintene

Ocuparea Principatelor de care turd si
dainuirea ei nu putea conveni puterilor
europene si indeosebi puterilor vecine Rusia si
Austria, care ravneau la stapanirea acestor
principate. Dar, tinand seama de rivalitatile
dintre ele, Rusia si Austria preferard autono-
mia acestor provincii inglobarii for in imperiul
otoman. De aceea, ele staruiau pe langa Poarta
pentru restabilirea vechilor start de lucruri in
Muntenia si Moldova. In staruintele for in
aceasta directie puterile europene erau
sustinute de toate paturile sociale din
Muntenia si Moldova, care erau unite in do-
rinta for de a vedea restabilita vechea stare de
lucruri prin incetarea ocupatiei turcesti si
introducerea administratiei civile prin
inscaunarea noilor Domni, pe care ei ii cereau
sa fie pamanteni. Cererea de Domni pamanteni
in locul celor fanarioti era veche. Ea fusese
ridicata aproape la fiecare schimbare de dom-
nie, dar influenta grecilor la Poarta prin drago-
manii care se ridicau din mijlocul Tor, era asa
de puternica, incest Poarta nu-i putea rezista.
Revolutia eterista, care urmarea sa zguduie
imperiul otoman din temelii, infranse insa
influenta dragomanatului fanariot de pe langa
Poarta, precum si pe cea a grecilor din
Principatele romane, creandu-se astfel conditii
favorabile satisfacerii cererilor muntene si
moldovene, pentru numirea de Domni paman-
teni. Prin arzurile adresate Portii, cat si prin
memoriile trimise tarului Alexandru, boierii
munteni, deopotriva cu cei moldoveni, isi
sustineau cererile, aratand ca toate nenoroci-
rile Principatelor, ca si revolutia eterista,
porneau de la grecii fanarioti care, ca niste

straini ce erau, au saracit aceste tat si le-au
dezbracat de drepturile si pronomiile for
mostenite.

Boierii munteni refugiati la Brasov. cu
mitropolitul Dionisie in frunte, aratau tarului in
memoriul for ca pe vremuri grecii, prin intrigue
Tor, au dezbinat biserica cresting in una
rasariteana si alta apuseand si ca tot ei au
risipit imperiul bizantin si au provocat si
provoaca agitatii si tulburari in toate tarile in
care s-au asezat. Ei au sfaramat vechea ran-
duiala care dadea tarii dreptul de a-si alege
Domni dintre pamanteni si au determinat
Poarta sa aseze in Principate Domni din neamul
for fanariot care, ajungand la domnie, au desfi-
intat ostirea pamanteana si au inlocuit-o cu
.garzi de arnauti pentru paza Tor, platiti din
vistieria taro. Ei au oprit comertul fiber si au
inlocuit pe rezidentii pamanteni de pe langa
Poarta cu capuchehaele alese din clica for
fanariota. Domnii fanarioti au inlesnit grecilor
adusi cu ei din Fanar sa cuprinda si sa aren-
deze mosii manastiresti si boieresti si sa se
ajunga chiar in proprietatea for prin casatorii
cu fete bogate de boieri. La 1821 grecii s-au
simtit destul de tart si influent in principate,
pentru a dezlantui de aici revolutia contra Portii
si pentru a pune stapanire deplind pe ambele
Principate, unindu-le si prefacandu-le intr-o
adevarata Grecie Noll& De aceea, pentru a pune
capat acestei dezolante start de lucruri, boierii
cereau Domni pamanteni, care sa izgoneasca
pe greci si sarbi din tares, sa secularizeze averile
manastirilor inchinate, sa garanteze libertatea
comertului, sa introduces o noud oranduiala in
administrarea bogatiilor tarii si in chivernisirea
veniturilor din vami, ocne si mine, cu ajutorul
slujbasilor pamanteni, precum si o adminis-
tratie mai bund si mai corecta a averilor eclesi-
astice. Ca si Tudor, la fel cereau si boierii, incor-

28
www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

porarea raialelor de la Braila, Giurgiu si Turnu
in teritoriul tariff, astfel ca Dunarea sa devina
fluviu de granites intre Principate si imperiul
otoman. Cu un cuvant, ei cereau sa se curete
tot parnantul si vazduhul Tarn Romanesti de
turbarea si rautatea grecilor.

Intre 24 de ponturi privitoare la reorgani-
zarea politica si administrativa a tariff ei cereau
Domn pamantean pe viata, dar lard drept de
succesiune; consulii si agentii diplomatici ai
Rusiei si Austriei sa nu se aleaga din randurile
grecilor; vladicii, arhimandritii si egumenii
greci sa fie izgoniti din tara, deopotriva cu
armenii si sarbii; Domnul sa acorde boierii,
scutelnicii si poslusnicii numai la pamanteni si
sa nu creeze mazili si neamuri farce agrementul
boierilor; ispravnicii sa se aleaga din tagma
boiereasca cu stiinta de carte si sa raspunda
pentru actele lor administrative; slujbele sa se
acorde dupes merit, farce mituire si cu con-
sultarea tuturor boierilor; vistieria si spa.taria
sa fie administrate de un colegiu de patru
boieri, comertul sa fie fiber etc. Spre deosebire
de boierii munteni, marl boieri din Moldova,
atat cei refugiati in Bucovina, cat cei ramasi
in tara se gandeau la inlocuirea sistemului
monarhic printr-o "oblacluire republicand",
monarhia urma sa faces loc unei "republici de
stare aristo-democraticeascd", prin trecerea
puterii domnesti asupra urmatoarelor trei cor-
puri legiuitoare, si anume: divanul mare, corn-
pus din 15 veliti, divanul pravelnicesc, compus
din alti 15 veliti si divanul de jos, alcatuit din
deputatii judetelor, compus si acesta din marl
boieri.

Membrii maielui divan urmau sa fie alesi
pe viata de marii boieri si din randurile lor.
Pretentiile acestea "aristo-democratice" ale
marii boierimi moldovenesti explica inver-
sunarea boierilor din clasa a II-a impotriva lor.

La staruinta marilor puteri, in confe-
rintele de la Istanbul, Viena si Verona, precum
si la insistenta boierilor, Poarta se invoi in prin-
cipiu sa evacueze trupele turcesti din Prin-
cipate si sa restabileasca autonomia locales,
prin numirea de Domni la Bucuresti si Iasi din
randurile pamantenilor. La 21 martie, boierii
Grigore Ghica, Barbu Vacarescu, Nicolai Go-
lescu, Filip Lenz, Mihai Florescu, loan
Cocorascu Scarlat Dascalescu furs chemati
la Silistra, unde Chehaia Pasa le citi firmanul
prin care erau chemati la Istanbul in vederea
noii organizari a tarii si a restaurarii auto-

nomiei ei. 0 invitatie analoga sosi la 22 martie
la Iasi, de unde pornira de urgenta la Silistra
boierii loan Sandu Sturdza, loan Tantul,
Gheorghe Cuza, Iordache Rascanu, Constantin
Cerchez si loan Greceanu.

Scarlat Dascalescu arata in insemnarile
sale cu privire la aceasta delegatie ca numai ce
s-a vazut un ordin de la Poarta altre pasa din
Silistra seraschier si plenipotent asupra ambelor
principate, pe la inceputul anului 1822, ca sa
aleagd cede sapte din cei mai notabili boieri din
fiecare principat si sa se trimita la
Constantinopol. Asa s-a urmat, si aproape de
Paste, find sositi toti in Silistra, au facut acolo
serbdtorile si apoi au pornit la Constantinopol.
Nici unul din ei nu stia pentru ce erau chemati si
se pierdeau in conjecturifelurite; numai de dom-
nie nu li trecea prin gand. Si cum mai putea
gandi vreunul, cand acest drept it piercluserd
tarile cu o sutd de ani in urrna si-1 cdpeitard
grecii fanarioti, incest domniile acestor dot& tari
le socoteau de mostenirea lor? Stiu anxietatea si
grija boierilor la pornire, pentru cd am fost mar-
tor ocular, aflandu-md atunci in Silistra cu oare-
care functie pe tangd pasa si cat am zabovit
acolo, am fost impreund cu ddnsii. In sjarsit an
ajuns la Constantinopol si cateva bunt nu s-a
mai auzit despre ei nemic. Tocmai pe la jumd-
tatea verii ni-a venit vestea cd s-au numit domni
dintre acesti boieri: la Muntenia banul Grigore
Ghica, tar la Moldova logofdtul Ion Sturdza. Prin
aceasta a picat steaua fanariotilor: au pierdut
domniile pentru totdeauna, ba incd Ii se confis-
case si averile miscdtoare ce aveau aici intr-
amandoucl tdrile, precum ale mandstirilor
grecesti".

La 3 aprilie, membrii ambelor delegatii
pornira impreuna. la Istanbul, unde sosird la
17 aprilie, atat timp tinu cala.toria lor de la
Silistra la Istanbul. Acolo delegatii furs bine
primiti de ministrul de externe - Reis Efendi
caruia ii prezentara fiecare in parte memoriile
cu revendicarile lor care cuprindeau peste 20
de puncte. S-a ingaduit delegatilor roman! sa
sustind si oral pretentiile si cererile lor. Cum
insa diversele ponturi din memoriile delegatilor
cuprindeau si dispozfiluni de amanunt, a caror
solutionare ramase in seama viitorilor domni,
Poarta se opri numai asupra punctului princi-
pal care o interesa de aproape, incuviintand
restaurarea domniilor pamantene randuind
domni in Muntenia pe Grigore Alexandru
Ghica si in Moldova pe loan Sandu Sturdza. In

29

si

si

-

si

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

firmanul de numire a noilor domni pamanteni
se arata ca s-a renuntat la numirea de domni
fanarioti pentru ca "din mylocul for au pornit
ramtficatiile si ccipetentile revolutiet si care,
dupci ce au se-Ludt-sit nenumdrate faradelegi,
si-au arcitat necredinta fugind in tart strain ".
Firmanul aduce elogii boierimii parnantene
care nu s-a abatut de la datoria de supunere si
credinta fats de sultan si care, prin trimiterea
de delati la Poarta, a dat o noua dovada de
nevinovatie. Firmanele de numire a noilor
Domni poarta data de 1 iulie. Instalarea lui
Grigore A. Ghica la Bucuresti a avut loc la
13/25 septembrie iar a lui loan Sandu Sturdza
la 9 octornbrie 1821. Ambii Domni sosira in
capitalele tarilor for insotiti de catre un corp de
1.000 de turci, care aveau sal inlocuiasca
vechile garzi de arnauti, pana la constituirea
garzilor nationale alcatuite din pamanteni. Noii
Domni aduceau cu ei adeziunea Portii la tre-
cerea administratiei manastirilor inchinate
asupra parnantenilor, destituirea grecilor din
toate functiile publice, precum si expulzarea
tuturor strainilor greci, sarbi, bulgari si
arnauti, care au luat parte la miscarea eterista.
Boierii care se refugiasera atat in Transilvania,
cat si in Bucovina si Basarabia, furs invitati sa
se reintoarca in tars, garantandu-li-se o larga
amnistie.

2. Luptele si rivalitatile dintre clasele
boieresti

Dupes cum se stie, boierimea din ambele
principate era impartita in trei clase sau trepte
dupd averea ei, dupd accesul la serviciile pu-
blice si dupa trecerea de care se bucurau la
curtea domneasca.

Clasa I sau treapta cea mai inalta
cuprindea pe asa-numitii boieri veiiti., adica
boieri mari, care inainte de a fi adoptat costu-
mul european erau singurii indreptatiti de a
purta barbs. In fata acestei protipendade,
clasele boieresti de mai jos se inchinau pand la
pamant, adresandu-li-se cu titluri magulitoare
de milostive, stapane, maria ta, luminatia ta
sau pe greceste evghenestate etc. Boierii mari
se mai deosebeau de boierii din clasele infe-
rioare si prin marimea islicurilor care atingeau
uneori proportii neobisnuit de mari. La urcarea
scarilor de la palat ei aveau privilegiul de a fi
ridicati de aprozi de subsuori si condusi in sala

de receptie, precum si alte atentii in societate.
Atributul de mare, ruseste veliki, prescurtat vel
trecea si titlul dregatoriei ocupate de boierii
mari, ca vel logofat, vel spatar etc. Ei isi pas-
trau titlul si dupa retragerea din functie cu
adausul de fost-biv, prescurtat biv logofat etc.
Agentul diplomatic al Austriei la Iasi,
Wellenburg, arata urmatoarele noua titluri de
dregatorii rezervate boierilor veliti, si anume:
titlul de logofat, vistiernic, vornicii tarii de sus
si de jos, batman, postelnic, aga, vornic de
aprozi, spatar si ban.

Clasa a II-a cuprindea pe boierii fares
atributul de mare. Unii dintre acestia erau pro-
prietari de mosii iar altii nu posedau mosii
deloc. Boierii simpli puteau ajunge la functiile
de: comis, caminar, paharnic, serdar, stolnic,
medelnicer, clucer, sluger, pitar, pivnicer si
satrar.

Clasa a III-a cuprindea pe mazili care
corespundea nemesilor in opinci botskoras
din Transilvania sau sleahtei mdrunte drobna
szlachta din Polonia. Mazilii erau copropri-
etari de mosii, razesi sau Ili de clerici. Ei traiau
pe razesiile lor, daces le aveau, sau pe mosiile
marilor boieri. In cazul acesta ei erau obligati la
obisnuitele prestatii fatal de proprietar. Ei
aveau acces la anumite dregatorii mai mid,
putand ocupa functiile de: porucnic, capitan,
polcovnic, postelnicer, at doilea si al treilea
vistiernic si al treilea postelnic.

In ambele principate, boierimea cons titu-
ia aproape o treime din populatia tarii,
bucurandu-se de scutire de urmatoarele
impozite: vadrarit, pogonarit, gostina, desetind
si caldarit. Dar pe langa scutirea de aceste
impozite, boierimea mai profita de munca gra-
tuita pe care le-o prestau asa numitii scutel-
nici, adica de oameni care in locul darilor care
stat lucrau pe mosiile boierilor. Repartitia
scutelnicilor asupra rangurilor boieresti era in
Moldova, de la satrar la marele logofat, de 80
de scutelnici. Dupes un raport consular din
Bucuresti, privilegiile principale ale boierimii
muntene constau in dreptul de a purta titlul
rangului sau si de a nu plati impozite. Politic
nu putea face descinderi in casa unui boier.
Fiecare boier era indreptatit sa ceard o slujba.
Fii boierilor mosteneau aceste privilegii afara
de titlul de dregatorie al parintilor sai. intrucat
se bucurau si fetele de privilegiile rangului
parintelui for este greu de stabilit, atata se stie
ca fiicele de Domn care se maritau dupd un
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boier isi pastrau titlul de domnita toata viata
lor.

Raporturile dintre aceste trei clase nu
erau totdeauna cele mai bune din cauza privi-
legiilor mai mari sau mai reduse de care se
bucurau. Boierii din clasa I se distingeau de cei
din clasa a II-a si a III-a si prin influenta lor
covarsitoare pe care o exercitau asupra vietii
politice a tariff, trezind invidia claselor infe-
rioare. De aceasta rivalitate incearca sa se
foloseasca Gheorghe Cantacuzino Deleanu in
apelul sau din 25 mai 1821 adresat boierilor de
rangul al II-lea si al III-lea, prin care acestia
erau invitati sa se ridice contra boierilor celor
mari, care cu mitropolitul Veniamin in frunte,
fugisera peste granita, (land pilda rea boierilor
mai mici. Intr-un cuvant, marea boierime era
invinovatita de tradare si lipsa de patriotism. In
lipsa marilor boieri, delegatia care in martie
1822 fusese trimisa la Istanbul pentru a
sustine in fata Portii revendicarile politice si
nationale ale tarii fu alcatuita din boieri din
clasa a II-a si a III-a, cu loan Sandu Sturdza in
frunte, care el insusi se ridicase din randurile
boierilor de clasa a II-a. De aceea, noul Domn
facu apel la boierii din clasa a II-a si a III-a,
indicand prin aceasta ca doreste sa-si sprijine
domnia pe boierimea din aceste clase, consti-
tuind noul sau guvern din cate 6 boieri din cele
trei clase astfel ca boierii din clasele a II-a si a
III-a constituiau majoritatea divanului. Boierii
de clasa I-a fugiti peste granita, afland despre
uneltirile dusmanoase impotriva lor, avertizau
pe domn sa nu se lase influentat de boiernasi
din clasele inferioare, pe care nu se sfiau sa -i
califice parveniti si arivisti. Pentru a putea
sustine mai bine lupta contra adversarilor lor,
boierii de clasa a II-a semnara la inceputul
anului 1822 un "act de infrcitire", constituindu-
se intr-un fel de ligd sau confederatie, dupes
vechiul model polonez. La 24 februarie 1822
agentia austriaca. din Iasi comunica la Viena
cuprinsul actului de infratire a boierilor de
clasa a II-a, in care se staruia asupra unirii si
armoniei care trebuia sa domneasca intre ei.
Daces unirea se impunea in toate actiunile
omenesti, ea este cu atat mai indispensabila
intr-o tara. ca Moldova, in care legile sunt
straine, dreptatea inabusita, impilarile doming
si capacitatea este lard nici o valoare. Ea se
impune imperios acolo unde totul este de van-
zare, unde nevinovatia geme sub povara
samavolniciei si unde numai cel ce asupreste

este considerat ca om de isprava. intr-o tars ca
aceasta numai unirea ne mai poate ocroti. De
aceea este nevoie sa formam o asociatie sau
liga, pentru ca sa ne putem apara totdeauna si
in once caz contra sagetilor invidiei, ale pismei
si ale tuturor blestematiflor, pentru ca unul sa
poata sprijini pe altul. In actul acesta boierii de
rangul al II-lea isi uneau intr-un legamant
indisolubil atat vointa cat si puterile lor in 8
articole, prin care se legau sa ramana credin-
ciosi Portii si principelui oranduit de ea, sa dea
ascultare boierilor celor mai cu vaza si sa-i
cinsteasca, sa-si apere prietenii din liga, sa
urmareasca pe adversarii lor contra napastelor
si calomniilor, sa ceara legiuiri in sensul reven-
dicarilor drepte, de a se intruni in adundri si a
alege delegati care sa sustins revendicarile lor
in fata Portii si sa apere Liga cu toate puterilor
lor. Iar daces s-ar gasi cineva care sa se gan-
deasca a se retrage din liga pentru a o sparge,
prin tradare, asupra aceluia sa reverse cerul
urgia sa. Dar arrna cea mai taioasa a ligii
impotriva protipendadei boieresti era acuzatia
care i se aducea ca simpatizeaza cu grecii
eteristi si ca amana mereu reintoarcerea in
tares de teama turcilor impotriva carora ar fi
uneltit in timpul Zaverei. In septembrie 1822
liga cerea Domnului sa refuze reinstalarea mi-
tropolitului Veniamin pentru motivul ea acesta
ar fi incins pe Ipsilanti cu sabia de onoare si ar
fi sfintit steagul eteristilor, pentru a parasi apoi
scaunul mitropolitan si turma credincioasa,
fugind peste granita. Cu aceeasi asprime era
criticata si atitudinea marilor boieri fugiti in
Bucovina si Basarabia care nu indrazneau sa
se reintoarca in tars.

Liga boierilor de clasa a II-a intocmi si un
antiproiect de constitutie, inspirat probabil de
proiectele similare din Spania si Neapole care
trezisera mare interes in Moldova. Din raportul
agentiei austriece din Iasi cu data de la 30 sep-
tembrie 1822 aflam ca proiectul cuprinde 79 de
articole, intre care primul si cel mai insemnat
era instituirea unui parlament compus din 48
de deputati, alesi pe judete de boierii celor trei
clase, ale carui hotarari sa fie obligatorii pentru
deciziile divanului si actele de dizpozitie ale
divanului. Proiectul de organizare al "ciocoilor
si carvunarilor moldoveni", cum era el poreclit
de marea boierime, prevedea convocarea unei
adunari obstesti pentru alegerea Domnului si
sa legifereze componenta, alcatuirea celor cloud
divane. Proiectul mai prevedea autonomia tad',
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toleranta religioasa, libertatea
exproprierea pentru utilitate publics, egalitatea
in drepturi si datorii pentru boierii din toate
cele trei clase, libertatea negotului si a meseri-
ilor, deschiderea de scoli si spitale si o pravila
in limba tariff. Proiectul, a cdrui paternitate fu
atribuita lui Ion Tautu, purta semnatura lui
Petru Sturdza, Stefan Roset si ale membrilor
divanului, Miclescu, Epureanu si Ion Tautu.
Teodor Bals refuzase sa semneze antiproiectul,
gasindu-1 in contradictie cu vechiul obicei al
pamantului. Boierii de rangul I refuzard sem-
natura pe motivul ca un asemenea proiect nu
poate porni decat de la Domnul tariff. In
schimb, boierii din clasele a II-a si a III-a ade-
rara cu totii la noul proiect de constitutie.
Proiectul era redactat in trei exemplare dintre
care unul pentru principe, al doilea pentru
divan, iar al treilea exemplar urma sa circule in
judete pentru adunarea semna.turilor. Prin-
cipele insusi ezitd sa aprobe proiectul de con-
stitutie pe motivul ca contravenea stipulatiilor
din tratate si ca prin urmare nu putea fi apro-
bat de Poarta. De aceea, el puse pe proiect
apostila ca nu se crede autorizat de a abroga
vechile randuieli ale tarii prin introducerea
unei not constitulii, ramanand ca propundtorii
proiectului sa se adreseze direct Portii suze-
rane. Conformandu-se avizului domnesc, liga
prezenta. direct Portii un exemplar din proiectul
ei de constitutie. Un exemplar pare sd fi fost
trimis si guvernului rus, ca putere protecloare.
0 copie dupes acest exemplar s-a predat la con-
sulatul rus din Iasi si dat mai apoi publicitatii
sub titlul Cererile cele mai insemndtoare ce se
fac din partea obstei Moldovei in atocmire cu
cele cuprinse in obsteascd jalba sa, trimisei catre
prea inaltul devleat si in temeiul sfantului si
impeirettesc ferman ce s-au slobozit ca sa fie
obsteste sfentite aceste cereri spre a sluji
pdmantestii cormuiri de temeiu peinci ce se va
putea infiinta pravila tan! intr-o desdveu-sitcl
alceituire.

Poarta nu se grabi sa aprobe proiectul de
constitutie, ci 11 remise unui comitet compus
din zece boieri care aveau sa -1 examineze si sa
se pronunte asupra admisibilitstii lui. Cu
aceasta hotardre era multumit si principele
Joan Sandu Sturdza. Boierii de primul rang se
aratard ostili proiectului, fiincicd ei isi alcdtuird
propriul proiect care se deosebea foarte mult
de cel al boierilor de clasa a II-a. Dupes parerea
lor, nu era nevoie de alegerea unui Domn,

fiindcd o comisie de boieri ar fi putut conduce
mai bine ca oricine destinele tart Moldovei!
Influenta protipendadei asupra treburilor tadff
crescu din momentul cand, la inceputul anului
1823, ei se reintoarserd din pribegie.
Mitropolitul Veniamin se reintoarse la 12 fe
bruarie 1823 in scaunul sdu arhipastoral din
Iasi, find primit de credinciosi cu onorurile
cuvenite unui inalt chiriarh, impacat intre timp
si cu membrii figii care-1 criticase asa de aspru.
In timp ce comisia de boieri examina articolele
din noua constitutie, boierii mici afirmau ca ei
niciodata nu s-au gandit la o noua constitutie,
iar proiectul care fusese prezentat principelui
si inaltei Portii n-ar fi fost decat o jalba prin
care cereau ss se mentina si sa se respecte cu
scrupulozitate vechile privilegii, prerogative,
drepturi si imunitati, garantate lor prin vechiul
asezamant al tartff si sanctionate si confirmate
prin sfintenia tratativelor. Si astfel, proiectul de
constitutie al Moldovei fu amanat pentru alte
vremuri mai prielnice unor asemenea reforme
constitutionale. In schimb, Domnul intelese sa
linisteasca pe boieri prin intarirea privilegiilor
boieresti, trimitand in 1827 "anaforeaua pentru
pronomiiie Moldovei" care prevedea scutirea
tuturor boierilor de dari, accize, dijme de tot
felul.

Antagonismul dintre clasele boieresti
dainuia si in Tara Romaneascd. Si acolo boie-
rimea din clasele inferioare se ridica impotriva
boierilor din clasa I, superioard. Nu cunoastem
amanunte ale acestor antagonisme si nici nu
stim pand astazi daces si in Muntenia s-au ela-
borat proiecte de constitutie similare cu cele
din Moldova. Stim insd ca in chestiunea
reformelor constitutionale, pdrerile protipen-
dadei se deosebeau foarte mult de cele ale
boiernasilor. Boierii mari din Muntenia reven-
dicau pentru ei puterea politica, care urma sa
fie exercitatd de cloud divanuri alcdtuite din
reprezentantii lor, sff anume dintr-un divan
administrativ si unul judecatoresc, primul
alcatuit din mitropolitul Ungrovlahiei si din
episcopii de Arges si Buzau, precum si din
patru boieri marl sff un pravelist, iar al doilea
compus din 8 boieri mari. In locul unui singur
vistier se cerea instituirea unei comisii a
vistieriei, compusd din trei boieri si din eke un
delegat din fiecare judet. Ispravnicii judetelor
sa se numeasca de care divan, iar zilele de
clacd sa fie sporite de la 12 la 24 pe an. Se
cerea infiintarea unei militii de osteni paman-
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teni, ca si in Moldova. Oltenia urrna sa-si
pastreze administratia ei autonoma, avand
divanul sau guverriul ei propriu, prezidat de un
boier mare delegat de Domn si alcatuit din
episcopul de Ramnic si din 5 boieri munteni.
Din rapoartele agentiei austriece din Bucuresti
aflam Ca mica boierimea munteana complota
contra marilor boieri refugiati la Brasov,
folosindu-se de absenta lor din tiara pentru a
inaugura un regim politic favorabil aspiratiilor
lor. Scopul imediat al staruintelor lor era sa
deschida micii boierimi accesul la slujbele mai
inalte care 'ana atunci erau rezervate boierilor
marl. M. land de intelegerea pe care inaltii chiri-
arhi si marea boierime refugiata. in Transil-
vania o incheiasera acolo pentru mentinerea si
apararea privilegiilor lor, boierii de treapta a
II-a si a III-a, deopotriva cu cei din startle de jos
protestara contra unor asemenea acte de des-
olidarizare cu ei, afirmand ea unirea clerului
cu marea boierime nu poate fi nici desavarsita,
nici temeinica pana nu va fi completata si cu
unirea cu ei pentru a cuprinde "tot trupul nea-
mului". Dupes parerea lor, aceasta deosebire de
latimea trupului compatriotilor si de sine -
alegere a catorva obraze vadesc tendinta de
a -si impune vointa si de a sill pe ceilalti frati la
supunere fats de ei. intemeierea fericirii nea-
mului romanesc nu putea consista decal in
unirea tuturor compatriotilor precum si in
comunitatea sfortarilor pentru cele folositoare
obstei. Dar pentru a ajunge acolo, boierii mici
cereau sa fie si ei consultati in afacerile
obstesti, ingaduindu-se ca din fiecare judet sa
se trimita cate un deputat la scaunul
stapanirii, ales de obstea judetului si investit
cu depline puteri de a grai si a savarsi in locul
lor. Acesti deputati la care sa se adauge cate
doi din Bucuresti si Craiova sa fie chemati la
"sfaturile pentru pricini obstesti" si fares apro-
barea lor nici o masura a guvernului sa nu fie
valabild. Ei cereau drum deschis tuturor patri-
otilor la toate slujbele, precum si libertatea de
a intreprinde orice actiune, cu singura
restrictie de a nu intreprinde nimic in dauna
binelui obstesc. Ei mai cereau ca revendicarile
lor sa fie codificate intr-o pravila, careia sa.-i fie
supusi "tots locuitorii fares deosebire de stare si
de treapta.". Numai pe aceste temeiuri s-ar
putea infiripa si intari unirea neamului in
intregimea lui.

3. Domniile lui Grigore Ghica in
Muntenia si loan Sandu Sturdza in
Moldova

Miscarea eterista si ocupatia turceasca
scoasera si mai mult la iveala identitatea strnc-
turii economice si sociale din ambele princi-
pate. Patura conducatoare de dincoace si de
dincolo de Milcov avea aceleasi teluri nationdle,
tinzand spre o dezvoltare politica paralela
agreata si de Poarta Otomana. Aceasta convOna
simultan delegate din ambele principate la
Istanbul, asculta revendicarile lor politice,
alese din aceste revendicari pe cele comune si
le satisfacu, numind Domni pamanteni pe
chiar sefii acestor delegatii, pe Grigore Ghica in
Muntenia si Joan Sandu Sturdza in Moldova, in
aceeasi zi de 1 iulie 1822, cu aceleasi directive
si aceleasi insarcinari, am putea zice chiar cu
acelasi mandat: redresarea economics si con-
solidarea politica a tarilor incredintate ocar-
muirii lor. Conditiile in care noii Domni urmau
sa-si indeplineasca mandatul erau din cele mai
grele. Teroarea si jafurile eteristilor, precum si
represiunile sangeroase imbinate cu prada-
ciuni din partea ocupantilor turci risipisera
ambele tari, silind populatia rurala sa se
ascunda in munti si in codri, iar pe cea urband
sa sisteze indeletnicirile ei mestesugaresti si sa
se imprastie. Boierimea care dispunea de
mijloace materiale fugise peste granita in
Transilvania, Bucovina si Basarabia, traind
acolo din chiverniselile ei, iar cand acestea se
epuizasera, facand apel la ajutorul tarului,
caruia boierii refugiati la Brasov ii cerura o
subventie de 500.000 de ruble. De aceea,
prima grija a noilor Domni era sa adune
poporul si sa-1 indemne la munca campului
pentrtu ca nici o palms de pamant sa nu
ramana nesemanata, facand responsabili pen-
tru aceasta pe ispravnicii judetelor si pe vor-
nicii sau parcalabii satelor. Domnii adresasera
apeluri calduroase si boierilor refugiati,
invitandu-i sa se intoarca la casele lor, garan-
tandu-li-se prin o larga amnistie din partea
Portii siguranta vietii si a avutului lor. Boierii
moldoveni cu mitropolitul Vienamin Costachi
se intoarsera in patrie dandu-si seama de
neajunsurile ce puteau rezulta din absenta lor
pentru tars, dar si pentru persoanele lor. Dar
cu toate acestea ei nu simpatizau noua dom-
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nie, ca una care nu era dorita de ei, si de aceea
cautau faces toate mizeriile. Aceasta deter-
mine pe noul principe Joan Sandu Sturdza sa
is masuri de represiune contra lor, obtinand de
la Poarta un asa-numit "zapt-firman" prin care
Domnul ii putea aresta si exila peste Dunare.
Cu ocazia citirii firmanului in fata adunarii
boieresti, principele le adresa urmatoarele
cuvinte amenintatoare:

"Pronia ridicandu-mcl la aceasta treaptd,
de uncle eram mai mic ccitre D-voastrol, a yd
stclpani, eu n-am intrebuintat nici mcirimea, nici
asprimea grecilor, socotind a vei dobandi
dragostea prin blandete, dar m-am arnag" it, al
bundtatea mea v-au facet a vel uita datoriile ce
ud supun scaunului acestuia pe care sedem
asteizi. Aduceti-vd aminte al not 1-am pierdut
prin intrigue noastre si prin goana unul asupra
altuia de 1-au stapernit strainii Media ani si
Dumnezeu s-a milostivit si ni-I deuui iardsi pre-
cum 1-am avut. Ce vreti acurna sa mai faceti?
Sc1-1 pierdeti, sd ajungem mai rdu poate decum
am fost inainte cine stie a cdrui strain din lame?
Fanariotii cei ce ud pleiceau unara dintre d-voas-
tre nu mai sunt, nu pot sd fiel Drept aceia vom
lua mdsuri domnesti, intrebuintand tapuzul si
sabia, semnele irnparcitesti pe care ni le-a dat
sultanul spre infrangerea celor neintelegatori si

yeti cunoaste de asteizi al are cineva a va.
steipanir

Jar pentru a da cuvenita greutate cuvin-
telor sale, convoaie intregi de trasuri trans-
portara pe unii dintre opozanti la manastiri iar
pe alti mai coltosi spre Dunare. In cele din
urma insa, principele se impaca cu protipen-
dada incuvintand cunoscuta anafora a boieri-
mii mart prin care aceasta urma sa continue a
se bucura de toate onorurile si avantajele,
refuzand aportul ei fiscal si once amestec al
stapanirii in gospodarirea mosiilor ei.

Mai refractari se aratau boierii munteni
refugiati din Transilvania, mereu atatati de
consulul rus Pini care, din cauza tensiunii ce
exista intre Rusia si Turcia, petrecea in
mijlocul for la Brasov. Acestia constestau
insasi legitimitatea numirii principelui Grigore
Ghica, dand chiar concurs moral la acte de
dusmanie care degenerara intr-un atentat con-
tra Domnului, condus de doi indivizi din fosta
garda eterista. Atentatul insa nu izbuti iar
crirninalii fura spanzurati, dupes ce compromi-
sera prin depozitiile for pe mai multi dintre
boieri. In cele din urma insa, refugiatii, vazand
ca prin opozitia for contra domniei nu pot
ispravi nimic, se reintoarsera in tars, dornici
de a ocupa diversele slujbe.

Prin firmanul de numire, principii fura
autorizati sa izgoneasca si sa alunge pe
calugarii greci din manastirile inchinate si sa
inchida scolile grecesti pe care sultanul le con-
sidera drept "temelia rautatilor". Referindu-se
la acest pasaj din firmanul imparatesc,
principele Sturdza arata in proclamatia sa
care tars

"Maria Sa Sultanul a binevoit a inldtura
on si ce inra urire greceascd deasupra acestor
principate, pentru ca nici o persoand din
aceastd natiune sd nu se poatd amesteca in tre-
bile tare.

Conformandu-se ordinulului sultanului,
principii Ghica si Sturdza alungara pe calugarii
greci din mandstirile inchinate, care furs date
in administratia unei eforii condusa din boieri.
Singura concesie facuta locurilor din rasarit,
carora le fusesera inchinate aceste manastiri,
era ca din venitul for sa dea acelora cate
100.000 piastri pe an din fiecare tars. In locul
scolii grecesti de la Sf. Sava, principele Ghica
deschise in 1826 o scoala romaneasca sub
conducerea fratilor Pop. La acea scoala fura
chemati si fostii bursieri ai mitropolitului
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Dionisie Lupu, la Pisa, in Italia: Eufrosin
Poteca, Constantin Moroiu si Simion Marcovici,
care inaugurara ci rsuri superioare din stiinte
si filosofie. in Moldova, Gheorghe Asachi se
adresa la 1828 epitropiei scolare a scolii de la
Trei Ierarhi aratand Ca "mai trebuitoare decat a
altor limbi este cultura aceleia a .neamului
insasi in care se Meuse sfintele rugaciuni si se
tractarisesc toate pricinele si care este cea mai
puternica legatura spre pastrarea si im-
bunatatirea neamului si insufletirea dragostei
catre patrie".

La 1 ianuarie 1828 scoala
numita astfel in amintirea lui Vasile Lupu, fu
deschisa la Trei Ierarhi cu tot protestul
calugarilor greci contra asezarii ei in depen-
dintele manastirii. La cel dintai exament anual,
care se tinu in prezenta mitropolitului
Veniamin, arhimandritul grec al manastirii
navali ca o furtuna in mijlocul serbarii, pentru
a arunca anatema asupra uzurpatorilor chi-
noviei sale, dar un atac de apoplexie it
impiedica sa citeasca acest act nesocotit.
Scoala function ca scoala normala si ca gim-
naziu sub conducerea lui Gheorghe Asachi.

Domnul Moldovei nu se multumi insa
numai cu expulzarea grecilor din tara. intr-un
memoriu adresat Portii, el se jeluia despre
"multimea de lipoveni, de unguri si de evrei,
toti suditi ai Rusiei si Austriei, care au navalit
in tars din cauza razboaielor si foametei,
asezandu-se in Moldova, traind liberi aparte ca
suditi de consulatele lor cumparand averi
imobile, pravalii, case de locuit, gratin!, vii".

Unii din acesti suditi, imitand pe egu-
meni, luau in arenda mosii manastiresti cu o
mica plata pe an, sau pe tot timpul vielii lor, iar
altii traind din camatarit. Unii dintre acestia,
insurandu-se cu fete bogate, au ajuns propri-
etari de mosii, instrainandu-se astfel pamantul

Situatia lor avantajoasa a ademenit pe
mai multi pamanteni sa se faces suditi
Unterthan austrieci, rusi, pentru a beneficia
de avantajele acestora la plata darilor, astfel ca
daces starea aceasta de lucruri va mai dainui,
"Moldova va fi locuitd numai de supusi rusi sau
austrieci". Nu cunoastem masurile randuite de
Poarta pentru curmarea acestui rau, slim insa
ca principele loan Sandu Sturdza a infiintat
departamentul pricinilor strain, pentru jude-
carea supusilor strain! in prezenta unui
reprezentant al consulului sau agentului diplo-
matic strain.

Izbanda turcilor asupra grecilor nu era
insa vazuta cu ochi buni de rusi, cu toate ca
infrangerea eteristilor se datora in primul rand
atitudinii sovaielnice a tarului Alexandru.
Acesta, sub presiunea Sfintei Aliante, parasise
cauza cresting tocmai in momentele cele mai
critice, dupa ce o incurajase mai inainte. Turcii
invingatori asezasera in principate Domni
pamanteni, fares a mai tine seama de pretenti-
ile de protectorat ale rusilor..Noii Domni erau
devotati Portii si nu se mai sinchiseau de
Rusia, ci cautau sprijin in politica lor in
Austria. in tot timpul cat dainui aceasta
atmosfera de neincredere, consulii rusi din
Bucuresti si Iasi nu s-au intors la posturile lor,
ci continuau sa-si petreaca viata la Brasov si
Cernauti. Dar incordarea ruso-turca nu putea
dainui la infinit, astfel ca Inca sub tarul
Alexandru incepusera negocieri pentru re-
luarea relatiflor diplomatice intre cele cloud pu-
teri. Negocierile primira un nou impuls dupa
moartea tarului Alexandru, intamplata la 3
decembrie 1825, si urcarea pe tron a tarului
Nicolae I (1825 1855). Noul stapanitor al
Rusiei, emancipandu-se de sub influenta
Sfintei Aliante, trimise la 17 mai 1826 un ulti-
matum Portii, prin care cerea restabilirea
statu-quo-ului in Principatele Romane si
repararea ofenselor aduse bisericii pra-
voslavnice prin uciderea patriarhului ecumenic
din Constantinopol. Momentul pentru inter-
ventia diplomatica a rusilor era bine ales, fiind-
ca in vremea aceea imperiul otoman era
zguduit de tulburari interne, ce fusesera provo-
cate prin desflintarea corpului de ieniceri, o
masura pripita, care slabi foarte mult puterea
milliard a Portii. Iar spre a da notes sale ulti-
mative o semnificatie si mai hotarata, Rusia
Incheie la 4 aprilie 1826 o conventie cu Anglia,
privind sprijinirea grecilor in nazuintele lor
pentru independents.

In imprejurarile acestea destul de critice
pentru Poarta, sultanul nu putu decat sa
accepte postulatele Rusiei si sa intre pe calea
negocierilor cu ea. Tratativele avura loc la
Cetatea Alba (Akkerman) unde, la 7 octombrie
1826, s-a semnat conventia prin care s-a rati-
ficat tratatul de pace de la Bucuresti din 1782
si s-au inregistrat si unele rectificari de granita
intre cele cloud imperu. Printr-un act aditional
privitor la Principate, s-a stabilit ca Domnii sa
fie alesi de catre Divan din randurile marilor
boieri si confirmati de Poarta. Durata domniei
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fu stability la 7 ani, Cara ca in decursul acestui
termen ei sa nu poata fi maziliti decat pentru
crime constatate de Poarta impreuna cu Rusia.
Domnii nu puteau abdica de la domnie decat
cu asentimentul celor cloud puteri. Li se
impuse insa Domnilor sa tiny seama de obser-
vatiile acute de Rusia prin consulii ei din prin-
cipate. Domnilor li se mai impuse sa elaboreze
Sara intarziere regulamente organice pentru
indreptarea starilor politice si administrative
din Muntenia si Moldova. Intru indeplinirea
acestor dispozitii, Poarta le ordond prin fir-
manele din 1828 sa restituie calugarilor greci
manastirile cu averile for si sa le dea seama
asupra veniturilor din anii precedenli. La resti-
tuire se impusera totusi egumenilor greci anu-
mite restrictii in administrarea averilor mana-
stiresti, mentinandu-se epitropiile ce luasera
fiinta mai Inainte pentru exercitarea unui con-
trol asupra veniturilor si cheltuielilor din aces-
te avert. Cu acea ocazie se sport si contributia
acestor manastiri la intretinerea scolilor de la
5.000 la 25.000 lei anual. Scolile grecesti fury
deschise din nou, iar cat priveste obligatia de a
elabora regulamente pentru Indreptarea
starilor politice si sociale, aceasta nu era decat
raspunsul puterii suzerane turcesti si at celei
protectoare rusesti la proiectul de constitutie a
boierilor moldoveni din 1822 adresat acestor
puteri si ramas in suspensie. Proiectul acela
trebuia sa fie supus unei revizuiri dupes do-
rintele boierilor de clasa I si dupes conceptiile
curtii rusesti, insa incordarea raporturilor
diplomatice intre rusi si turd si izbucnirea
razboiului ruso-turc in 1828 adusers o
intarziere in punerea in aplicare a hotararii
conventiei de la Cetatea Alba cu privire la
intocmirea regulamentelor organice ale princi-
patelor, pand dupes incheierea pad".

Dar in notele unui contemporan, Stefan
Scarlat Dascalescu, aflam ca numirea de
Domni pamanteni a deschis o noud era tarilor
romane si ca administratia lor, desi croita dupes
regulile din trecut, iar vexatiile nu se con-
sumasera, devenise totusi mai domoala si mai
omeneasca, iar birurile mai usoare, suporta-
bile, corvezile mai putine. Limba si numele de
roman iesira la iveala, se deschisera scoli
romanesti, si daca n-ar fi fost supararile prici-

nuite de turci, bantuirea ciumei si lipsa co-
mertului prohibit de guvernul turcesc, cei sase
ani de domnie ai lui Grigore Ghica si Sandu
Sturdza, pana la invazia rusilor de la 1828,
s-ar putea numi o epoca de pace, pe care de
multa vreme nu o avusesers tarile romane.
Vitele se inmultira, astfel ca o pereche de boi
ajunsese la 50 - 70 lei, iar o vacs cu vitel de la
16 - 20 lei, oaia, capra, 2 lei; kila de grau se
vindea cu 16 25 parale iar carul cu papusoi,
secara, ovaz, orz cu 8 - 10 lei; vadra de vin se
putea cumpara cu 20 parale pana la 1 leu.
Saracimea bine hranita si imbracata isi platea
darile la limp, farce sa alba nevoie de multa
truda iar restante de dari in tars nu se pome-
neau. Nu era indoiala, insa, ca pe langa aceste
bunuri materiale mai trebuia ceva ca sa fie
tarile fericite; trebuia reglementata adminis-
tratia acestora intr-un mod mai echitabil, pro-
mulgandu-se legi si infiintandu-se o jurisdiclie
mai stabiles.

Mai era nevoie de protectia si incurajarea
comertului precum si de deschiderea mai mul-
tor scoli pentru luminarea paturilor taranesti.
Intre nevoile cele mai urgente era si organi-
zarea militiei pamantene, pentru ca tarile sa nu
mai fie prada strainilor vagabonzi, precum si
multe alte reforme ce se cer intr-o tars bine
administrate. Nevoia de imbunatatiri incepuse
a se simti, se si schitau proiecte care, daca ar
mai fi durat pacea, cu incetul s-ar fi realizat.
Dar razboiul care izbucnise in 1821 puse capat
la toate.

Sub domniile pamantene, locuitorii tariff
erau imparliti in trei clase distincte: boieri,
negustori si popor, cu tolii povatuili de bunul
simt, pentru ca, dupes marturia aceluiasi con-
temporan, nu strabatusera Inca in tars
destrabalatele si falsele idei de civilizatie si
huzur desfranat care, in loc sa lumineze, ar fi
corupt natia. Boierii cei batrani dadeau sfa-
turile si purtau carma societatii. Boierii cei
tineri ascultau si respectau pe cei batrani;
negustorii si poporul ascultau si urmau boie-
rilor, incest la prilejuri grele, la nevoi tots deve-
neau o masa compact-a, iar boierii cei batrani
cu sfaturile, boierii cei tineri cu conducerea si
poporul cu bratele faceau minuni de intelep-
ciune si biruira.
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Capitolul III

RAZBOIUL RUSO-TURC DIN 1828 - 1829,
PACEA DE LA ADRIANOPOL

SI REGULAMENTELE ORGANICE

1. Izbucnirea ritzboiului si ocuparea Principatelor de catre trupele rusesti
2. Tratatul de pace de la Adrianopol si conventia privitoare la organizarea
Principatelor Romane
3. Principatele Romine sub guvernarea lui Pavel Kisselef (1829 - 1834) si introdu-
cerea Regulamentelor organice

1. Izbucnirea rizboiului si ocuparea
Principatelor de catre trupele rusesti

Prin conventia de la Cetatea Alba din
1826 se restabilisera raporturile diplomatice
dintre rusi si turci. Consulii rusi se rein-
toarsera la posturile for din principate,
Mincinki la Bucuresti si Lea ly la Iasi. Dar
diplomatia ruseasca nu se multumi numai cu
restabilirea influentei sale in Principatele
Romane, ci cauta sa-si refaces prestigiul stirbit
si fata de greci, care suferisera atat de mult in
urma represiunilor turcesti contra eteristilor.
La 4 aprilie 1826 Rusia incheiase o conventie
cu Anglia pentru sustinerea revendicarilor
politice si nationale ale grecilor. Prin pactul
franco-rus din 6 iulie 1827 s-a putut obtine si
aderenta Frantei la intelegerea anglo-rusa din
anul precedent. In urma acestei intreite
intelegeri anglo-franco-rusa, puterile unite
concentrasera in toamna anului 1827 flotele
for in Marea Mediterana, pentru a impiedica
atacul flotei turcesti contra Moreei. La 20
octombrie 1827 s-a dat lupta navala de la
Navarino in cursul careia flota otomana fu
inecata de care vasele aliate. Infrangerea
navala de la Navarino provoca man tulburari la
Istanbul care silird Poarta sa decreteze
inchiderea Dardanelelor pentru corabiile intre-
itei intelegeri, o masura care atingea simtitor
comertul rus in Marea Neagra. Rusia vazu in
masura aceasta un act de dusmanie impotriva
ei, care, conjugat cu alte neintelegeri pe care
Rusia le avea cu Poarta, dusera la ruperea
raporturilor diplomatice dintre cele cloud puteri
si la izbucnirea razboiului in primavara anului
urmator.

Principatele Romane erau din nou
amenintate sa fie camp de manevra pentru
operatiunile militare contra Portii. Domnii din
Bucuresti si Iasi primira ordin sa pregateasca
cereale, vehicole, animale de tractiune, materi-
al de constructie si salahori pentru serhaturile
de la Dunare pe care turcii se grabira sa le for-
tifice si sa le puns in stare de aparare. In fata
acestor pregatiri din partea turcilor, rusii con-
centrara in Basarabia o ostire de 160.000 de
oameni care astepta la Prut ordinul tarului de
a naval in Principate. La 7 mai 1828 trupele
rusesti trecura Prutul la Sculeni, sub comanda
generalului Pah len, ajunsera in aceeasi zi la
Iasi si ocupara capitala Moldovei. In calitatea
sa de "presedinte plenipotentiar al divanurilor
Moldovei si Munteniei", generalul Pah len, care
avea sef de stat major pe Pavel Kisselef, ordond
arestarea principelui Sturdza si sigilarea
birawilor din palatul domnesc, dupes ce actele
cele mai importante fusesera ridicate si expedi-
ate in Basarabia, unde a fost dus st principele
Sturdza, pe una din mosiile sale. Dupes
incheierea pacii, el se putu intoarce la Iasi,
unde trai in modesta resemnare pans la 1842,
cand muri si fu inmormantat in biserica
Barboi. Besliii turci si arnautii domnesti furs
dezarmati, iar boierii invitati la Mitropolie, pen-
tru a lua cunostinta de manifestul de razboi
contra turcilor. Generalul institui un consiliu
administrativ din patru boieri cu mitropolitul
ca presedinte, urmand ca vicepresedintele con-
siliului sa fie un demnitar rus, care fu desem-
nat in persoana consulului Mincinki. Totodata,
s-a instituit un departament pentru apro-
vizionarea ostirii de ocupatie rusesti. La 11
mai, trupele rusesti de sub comanda generalu-
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lui Roth ocupard Bucurestiul, de unde
principele Ghica se retrasese la Campina,
trecand prerogativele domnesti asupra mitro-
politului. Renuntand la domnie, el trai in
retragere 'ana la moarte, intamplata la 13
noiembrie 1834. Din ordinul presedintelui
plenipotentiar Pah len se institui si in capitala
Munteniei, ca si in Moldova, un consiliu
administrativ cu mitropolitul in frunte,
dezarmandu-se garda domneasca si inlocuin-
du-se cu unitati rusesti. De asemenea, lua
finta. la Bucuresti un oficiu special pentru
cazarea si alimentarea trupelor de ocupatie.

Asigurandu-si astfel spatele, prin ocu-
parea capitalelor, trupele rusesti sub comanda
maresalului Wittgenstein se concentrard in
jurul Brailei, care fu asediata timp de 4 sap-
tamani. Wittgenstein isi stabili cartierul gene-
ral la Hagi-Capitan de la granita raialei Braila
si insusi tarul Nicolai aparu in mijlocul tru-
pelor sale, find salutat de mitropolitii din Iasi
si Efucuresti care sosira la cartier insotit de mai
multi boieri si munteni. La 25 mai, asedierea
ceta.tii, care dainui pana la 19 iunie 1828, cand
garnizoana capitula, avand cuvantul tarului de
a se putea retrage cu toate onorurile din cetate.
Luptele din jurul Brailei fusers foarte
sangeroase, rusii pierzand doi generali, opt
often si 6.000 de solati, pe langa un numar si
mai mare de raniti si mutilati. Dupa capitu-
larea Brailei, rusii trecura Dunarea si cuprin-
sera cetatile Macin si Isaccca, numai Ba-
badagul si Tulcea se mai mentinura. Cartierul
general rus se mutes de la Braila la Constanta,
unde se gasea sub scutul flotei rusesti de sub
comanda amiralului Greith, care patrula de-a
lungul coastei pontice pana la Varna, unde
ajunsese avangarda ostirii rusesti dupes ce rusii
cucerisera Mangalia, Cavarna si Balcicul. La
Varna, insa, rusii intampinara o puternica
rezistenta din partea turcilor, indurand mari
pierderi. De asemenea, furs respinse si
atacurile rusilor contra Silistrei, realizand doar
mici succese la Cioroiu si Calafat. Caderea
iernii timpurii sili pe rusi sa sisteze operatiu-
nile si sa hiberneze in Principate. In cursul
iernii, generalul Longeron cuceri la 13 februa-
rie 1828 cetatea Turnu. In vederea reluarii ope-
ratiunilor in primavara, maresalul octogenar
Wittgenstein trecu comanda trupelor asupra
generalului Diebici, iar presedintia divanurilor
din Iasi si Bucuresti fu incredintata generalu-
lui Zaltukin, om aprig, model de tatar, cum it

caracterizau contemporanii. Deodata cu
maresalul Wittgenstein parasi si generalul
Kisselef sefia statului major, pentru ca primi
comanda corpului de armata. din Muntenia.

Intre timp continuau pregatirile pentru
campania de prima'vard, adunandu-se provizii
si infiintandu-se spitale pentru
impunandu-se principatelor secatuite mari
sarcini. Orice incercare de rezistenta era aspru
inabusita de Zaltukin, cum era cazul mitropo-
litului Grigorie din Bucuresti, care fu exilat in
Basarabia. Boierii remitenti erau amenintati cu
Siberia iar taranimea sleita de puteri era oprita
de a-si parasi satele pentru a se adaposti in
codri si munti. Epidemia de ciuma bantuia in
toata tara, facand nenumarate victime. Pentru
a linisti intrucatva opinia publica din princi-
pate, Zaltukin agreeaza cererea lui Eliade
Radulescu si pe cea a lui Gheorghe Asaki de a
edita organe periodice de publicitate in limba
romans. Astfel aparu la Bucuresti in mai 1829
ziarul politic si literar "Curierul Romanesc", iar
la Iasi "Albina Moldoveneasca". In numarul 3 al
"Curierului Romanesc" aparu comunicatul
generalului Zaltukin prin care se arata ca osti-
rile rusesti s-au apropiat de Dunare si ca sunt
gata sa inceapa operatiunile, indata ce iarba va
fi destul de mare pentru hrana animalelor.
Pontoanele pentru aruncarea podurilor peste
Dunare stateau gata la anumite vaduri ale
marelui fluviu. Escadroanele de cavalerie
asteptau numai ordinul de atac, armata era
insufletita de un mare avant razboinic, iar
masurile luate pentru aprovizionarea trupei
functionau la perfectie. Operatiile incepura
contra Silistrei care la 18/30 iunie fu silica sa
capituleze. Cu o zi inainte de acest mare suc-
ces de arme, generalul Zaltukin publica
rescriptul in vederea alcatuirii comisiilor pen-
tru elaborarea regulamentelor organice privi-
toare la reorganizarea vietii politice si adminis-
trative, in sensul hotararilor cuprinse in con-
ventia de la Cetatea Alba din 1826. Comisia
numita munteano-moldava avea insarcinarea
sa elaboreze noua constitutie a principatelor,
urmand sa lucreze sub presedintia lui Mincinki
care in vicepresedintia divanului din Iasi fu-
sese inlocuit prin generalul Milcovici. Comisia
mixta se compunea din patru delegati munteni
si patru delegati moldoveni, fiecare delegatie cu
secretarul ei. Membrii delegatiei muntene erau
Gheorghe Filipescu si Alexandru Villara
desemnati de Mincinki, si Grigore Baleanu si
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Grigore Balaceanu, alesi de divan. Secretarul
comisiei muntene era Barbu Stirbei. Comisia
moldoveana se compunea din Matei Sturdza si
Constantin Cantacuzino-Pascanu, numiti de
Mincinki, si Alexandru Sturdza si Constantin
Conachi, desemnati de divan, secretar find
Gheroghe Asachi. Se astepta si un al doilea
rescript privitor la alegerea noilor principi care
aveau sa mentina din vechile for armate si cate
un post de armata pamanteand cu un contin-
gent de 12.000 de oameni. in Oltenia flinta un
corp de 4.000 de panduri care se distinsese
chiar in luptele contra turcilor la Ceres si la
Varciorova. Curierul Romanesc" sustinea ca
pandurii erau gata sa moara cu spada in 'nand
pentru patrie. Generalul Diebici autoriza pe
generalul Kisselef sa organizeze si in Muntenia
4 batalioane de panduri care sa serveasca la
avanposturi pentru apararea vadurilor de la
Dunare. Batalioanelor urma sa le fie atasate si
o companie de profesionisti. La 20 mai/1 iunie
1829 aparu in Curierul Romanesc" chemarea
generalului Kisselef adresata. populatiei Tarii
Romanesti pentru organizarea armatei
nationale.

Dar, pana ce aceste proiecte sa fie puse
in aplicare, armatele rusesti de sub comanda
generalului Diebici inaintard, dupa caderea
Silistrei, in Bulgaria si, deschizandu-si drumul
prin trecatorile din Balcani, aparura sub
zidurile Adrianopolului, spre marea surpriza a
turcilor. In fata fortelor superioare rusesti,
turcii, temandu-se de marsul lui Diebici contra
Istanbulului, hotarara sa ceard pacea. La 8/20
august, o delegatie de targoveti din Adrianopol
in frunte cu Ibrahim si Ha li Pasa aparura la
portile cetatii, anuntand capitularea. Aceasta
fu acceptata sub conditia predarii imediate a
tunurilor, drapelelor si a magaziilor de munitii
si de provizii. Garnizoana turceasca era libera
sa se retraga din cetate in oricare alts directie
decat in directia Istanbulului. Generalul
Diebici isi instals cartierul general in palatul
sultanului de la Eschi-Serai. El alese orasul
Adrianopol ca loc pentru congresul de pace sub
conditia capitularii imediate a cetatilor
Giurgiu, Rusciuk si Sum la, conditie care fu
acceptata de turd. Astfel se retrasera turd! de
la Giurgiu, lasand orasele si cetatea in seama
trupelor rusesti.

2. Tratatul de pace de la Adrianopol si
conventia privitoare la organizarea
Principatelor Romine

Negocierile de pace s-au incheiat la 2/12
septembrie 1829 cu semnarea tratatului de la
Adrianopol. Turcia infranta se vazu silita sa
recunoasca Rusiei invingatoare dreptul de pro-
tectorat asupra Principatelor Romane si sa.
restituie Munteniei cetatile Braila, Giurgiu si
Turnu, cu raialele for din stanga Dundrii,
recunoscand matca senalul sau talvegul
marelui fluviu drept granita cu toate insulele
aferente. Rusia revendica pentru sine Delta
Dunarii si o insemnata suma de galbeni drept
despagubire de razboi, cu dreptul de a tine sub
ocupatie militara Cetatea Silistra si Prin-
cipatele Romane. Articolul I din tratat prevedea
urmatoarele dispozitii privitoare la Principatele
Romane: "Principatele Moldova si Valahia care
prin capitulatie au ajuns sub suzeranitatea Inal-
tei Porti si a di ror prosperitate Rusia o garan-
teazd vor poistra privilegiile si li-bertcltile care le
sunt asigurate in deosebite timpuri, fie in capitu-
altille for sau in tratatele dintre ambele imperil,
fie in hatiserifele Inaltei Porti. Prin urmare ele se
vor bucura de liberal exercitiu al credintei tor, de
o deplind sigurantcl, de o ocarmuire nationald si
neatirnatcl si de o nemarginitei libertate a coin-
ertului".

Dispozitiile teritoriale prevad obligatia
pentru Poarta de a recunoaste senalul Dundrii
ca granita. intre Principatele Romane si impe-
riul otoman, precum si bratul Sf. Gheorghe al
marelui fluviu, ca granita fata de imperiul rus.
Prin recunoasterea acestei graniti, Turcia fu
silita sa renunte la cetatile ei Braila, Giurgiu si
Turnu de pe malul stang al Dundrii in favoarea
Tarii Romanesti, si la Delta Dunarii in favoarea
oblastiei Basarabiei. S-a mai impus Turciei sa
plateasca. Rusiei o mare despagubire de razboi,
care dupd aprecierile agentului diplomatic din
Bucuresti echivala cu 12 milioane de ducati
imperiali, din care suma de un milion si juma-
tate era destinata sa despagubeasca pe negus-
torii rusi, care au suferit daune materiale in
cursul ultimelor razboaie cu Poarta. Cum insa
Poarta nu dispunea de fondurile necesare pen-
tru plata acestei despagubiri, rusii cerura. si
turcii consimtira ca pand la plata acestei sume,
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Principatele Romane, deopotriva cu cetatile
Silistra, Varna, Burgas si Sizopolis, sa ramana
sub ocupatia ruseasca. Dispozitia aceasta
indispunea foarte mult cercurile politice din
Principate, fiincica lumea se temea ca nu
cumva Poarta sa fi oferit in taints ambele prin-
cipate in contul despagubirilor de razboi
datorite turcilor: "Ma tern foarte mult declara
Constantin Conachi sa nu se intample asa
ceva si mi se pare ca am putut refine anumite
indicatii in privinca aceasta din convorbirile
confidentiale pe care le-am avut la Bucuresti
cu mai multi rusi de vaza si de influents ".
Incheierea pact! a fost sarbatorita prin to
deum-uri la mitropoliile din Bucuresti si
adusa la cunostinta publicului cu 101 descar-
caturi de tun si comunicata romanilor prin
Curierul Romanesc". Izbanda lui Diebici
asupra turcilor ii aduse inaintarea la rangul de
maresal cu atributul de za balkanski, adica
strabatator al Balcanilor.

Instrumentul de pace de la Adrianopol
cuprindea si o conventie speciala cu privire la
Principatele Romane. Prin aceasta conventie,
Poarta a consimtit ca principatele sa poata
institui de-a lungul frontierei de la Dunare,
intregite cu raialele de la Braila, Giurgiu si
Turnu, cordoane sanitare contra raspandirii
molimilor, cu carantine si cu pazitori armati -
"caraule" pentru paza lor. De mare impor-
tanta pentru dezvoltarea vietii economice era
dispozitia ca pe viitor sa fie scutite principatele
de a furniza Portii zaharea in natures pentru
aprovizionarea ostirilor otomane si a capitalei
Istanbul, urmand ca toate acestea sa fie evalu-
ate in bani si sumele adaugate la tributul
anual.

Principatele furs de asemenea scutite de
obligatia de a pune la dispozitia ostirilor
turcesti salahori pentru trebuintele lor. Dar pe
langa aceste dispozitii de natures sanitara si
economics, conventia mai prevedea si hot-a:rad
de natures politica si administrativa, menite sa
statorniceasca domniile pe viata si sa pund
randuiala in treburile launtrice.

"Pentru a da administratiei acestor
provincii zice conventia o bazd mai stator-
nice., durata guvernului domnitorilor nu va mai fi
de sapte ani, ci vorfi de acum inainte investiti cu
aceasta demnitate pe mates, afara de cazurile de
abdicare si de destituire din cauza de delict".

Iar ca masuri corelative la aceasta dis-
pozitie, conventia prevede ca Inalta Poarta, in

dorinta ei de a asigura in toate modurile starea
viitoare a principatelor, "se leagei in mod
solemn, a confirma regulamentele administra-
tive, care in tirnpul ocupatiei celor doud provincii
de ofitre armatele curtii impardtesti, vor fi
intocmite dupes dorinta exprimatd prin adundrile
celor mai notabili locuitori ai tdrii si care vor tre-
bui de acum inainte sa serveascd de bath pen-
tru regularea lduntrial a celor cloud provincii,
bine inteles, zisele regulamente nu vor atinge
Intru nimic drepturile de suzeranitate ale Inaltei
Porti".

Dorinta principatelor de a aduce ele inse-
le la indeplinire dispoziiiile tratatului si ale
conventiei n-au putut fi implinite, intrucat se
convenise ca ocupatia ruseasca sa continuie
pand ce Poarta va fi platit Rusiei toate ratele
anuale ce rezultau din sumele impuse ca
despagubiri de razboi. Si cum plata acestor
rate furs esalonate pe mai multi ani, ocupatia
ruseasca dainui pang in aprilie 1834. Astfel se
intampla ca stipulatiile privitoare la principate
atat din tratatul de pace, cat si din conventia
anexa sa fie aduse la indeplinire de "presedin-
tele plenipotentiar al divanului implinitor" din
Bucuresti si Iasi compus din pamanteni, care
in realitate indeplinea in numele tarului
functia de guvernator civil si militar al Tarii
Romanesti si Moldovei. In calitatea aceasta,
generalul Zaltukin luase din vreme masuri
pentru instituirea comisiei de opt membri pen-
tru elaborarea regulamentelor organice asupra
intocmirii carora Rusia cazuse de acord cu
Turcia. Dar soarta rezervase desavarsirea aces-
tei marete opere legislative generalului Pavel
Kisselef, fiindca la 23 octombrie 1829 gener-
alul Zaltukin muri la Bucuresti de febra
intestinala.

3. Principatele Romane sub guvernarea
lui Pavel Kisselef (1829 - 1834) si intro-
ducerea Regulamentelor organice

Urmasul lui Zaltukin in presedintia diva-
nurilor si in comanda trupelor de ocupatie din
Muntenia si Moldova a fost generalul Pavel
Kisselef care a guvernat Tarile Romane. cu pu-
tere domneasca. Noul guvernator era un om
cult, bland si intelept, cu vederi liberale si
simtaminte umane, astfel ca guvernarea lui a
insemnat un pas inainte in consolidarea
politica si redresarea economics a princi-

40

-

-

www.dacoromanica.ro



Istoria Romani lor

patelor. Generalul Kisselef trecuse Prutul
odata cu trupele rusesti de ocupatie in mai
1828, ca sef de stat major al maresalului
Wittgenstein si comandase apoi corpul din
Muntenia participand la luptele de la Dunare.
Tot el a fost acela care primise ordin din partea
comandantului sef Diebici sa organizeze bata-
lioanele de panduri in Muntenia. In tot acest
timp, el avu prilejul sa. cunoasca Tad le Romane
cu toate dorintele si suferintele lor, astfel ca el
isi putu da seama mai bine ca oricine de greu-
tatea misiunii sale. El a putut sa se nonvinga la
fata locului de efectele dezastruoase ale nesta-
torniciei si nesigurantei starilor de lucruri din
principate, de abuzurile administrative si de
nedreptataile in distribuirea sarcinilor fiscale
care apasau numai asupra poporului de jos,
cats vreme boierimea se bucura de largi privi-
legii si imunitati fiscale. La toate acestea se mai
asocie si flagelul groaznicei epidemii de ciurncl,
care facea ravagii in randurile populatiei de la
sate si orase. Toate acestea, Kisselef be
cunostea foarte bine cand isi incepu guver-
narea, indata dupes moartea lui Zaltukin, la
finele lui octombrie 1829.

Noul guvernator sosi la Bucuresti la
11/23 noiembrie 1829, tar la 14/27 noiembrie
isi lua postul in primire cu un apel care boieri
sa-i dea concursul la reorganizarea si redre-
sarea tarii, asigurand ca atitudinea sa va fi
deosebits de cea a antecesorului sau, ale ca.rui
maniere nu-i placusera niciodata.

"Vd recomand sa schimbati tonul zicea
Kisselef - si sa oft lepadati de samavolnicii, nu
ureau sa contribui la defaimarea numelui de
rus".

Instalarea coincidea cu un naprasnic
cutremur de parnant care produse mari pagube
in Bucuresti. Intre atributiile care reveneau
noului guvernator era si aceea de a conferi
diplome sau pitace de boierie. Loctiitorul lui
Kisselef in presedintia divanurilor era generalul
Mircovici care-si avea resedinta la Iasi, purtand
grija treburilor administrative, hind insarcinat
si cu prezidarea divanului din capitala
Moldovei. Dar marile greutati si neajunsuri de
care se resimteau Tari le Romane nu erau de
natures sa descurajeze pe un om de energia si
puterea de munca a lui Kisselef, care avea
darul sa ordoneze problemele dupes insemna-
tatea si urgenta lor si sa impund cu energie
solutiile cele mai nimerite. Potrivit hotararilor
de la St. Petersburg din 24 aprilie 1830, ocu-

patia ruseasca in principate se prelungi.
Deodata cu masurile pe care le lua pentru corn-
baterea epidemiei de ciuma si restabilirea
ordinei si sigurantei in tares, el grabi lucrarile
comisiei pentru elaborarea regulamentelor
organice instituita de Zaltukin in iunie 1829.
Comitetul constitutional, cum o numea agentia
austriaca, se compunea din cate patru delegai
munteni si patru moldoveni, avand ca secretari
pe Barbu Stirbei si Gheorghe Asachi. La finele
anului 1830 isi incheiase lucrarile, delegand
trei membri din mijlocul ei ss prezinte
proiectele la St. Petersburg. Acolo proiectele au
fost examinate de o comisie speciala, care be
revazu si le supuse tarului Nicolai spre apro-
bare. La inceputul anului 1831 regulamentele
sanctionate de tar furs remise lui Kisselef pen-
tru a fi supuse deliberarii obstestilor adunari
de revizuire din Bucuresti si Iasi. Adunarile
acestea se compuneau din inaltii chiriarhi, din
membrii celor trei divanuri, executiv, judeca.-
toresc si princiar, precum si din reprezentanti
ai judetelor, numarand fiecare cate 52 de mem-
bri. "Obsteasca extraordinary adunare de
revizuire a regulamentului" din Muntenia fu
convocata. de Kisselef in ziva de 10/22 martie
1831 la Bucuresti si deschisa de el cu o larga
expunere asupra insemnatatii regulamentului
si asupra princialelor capitole expuse in el.
Sedintele adundrii au continuat cu dezbateri
destul de animate pana. la 1/12 mai cand s-a
trecut la votarea si acceptarea lui. Cuprinsul
noii consitutii muntene fu adus la cunostinta
curtilor protectoare si suzerane si, promulgat
cu asentimentul lor, pus in aplicare pe ziva de
1 iulie 1831. Aduharea de revizuire de la Iasi,
care fu convocata in ziva de 8/20 mai, trebui
sa-si intrerupd sedintele dupes o lurid, din
cauza epidemiei de holera si sa be reia numai in
3/15 august. Dezbaterile adunarii de la Iasi au
fost uneori destul de furtunoase, dar si ele s-au
incheiat cu votarea regulamentului si cu tri-
miterea lui la St. Petersburg si Istanbul spre
sanctionare. Dupes ce noua constitutie a
Moldovei primi agrementul celor dous curti, ea
fu pusa in aplicare in ziva de 1 ianuarie 1832,
la sase luni in urma constitutiei muntene.

Cu ocazia aplicarii noilor constitutii,
adundrile din Bucuresti si Iasi trimisera adrese
de multumire si recunostints atat la St.
Petersburg cat si la Istanbul, exprimand
omagiile lor si guvernatorului Kisselef pentru
reusita acestei insemnate opere legislative.
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Constantin Conachi, care Meuse parte din
comisia de opt pentru elaborarea regula-
mentelor organice, le califica drept consitutii
care merits toata lauda. In adevar, regula-
mentele indeplineau toate conditiile unor con-
stitutii de factures aristocratica sau boiereasca,
intrucat de cele mai elementare drepturi con-
stitutionale nu se bucura intreaga populatie a
tarn, ci numai o minoritate reprezentata de
tagma boiereasca si cea ecleziastica. Puterea

executive si judecatoreasca era
rezervata acestor cloud tagme, in dispretul
taranimii care reprezenta mai bine de 80% din
populatia ambelor principate. Nepotrivirea
aceasta nu trebuie insa sa ne surprinda, daces
ne gandim ca regulamentele organice s-au
intocmit sub regimul protectoratului Rusiei,
unde ideile de legalitate, libertate si fraternitate
intre toate clasele sociale, propovaduite de re-
volutia franceza, nu patrunsesera Inca. Iar cat
privea Poarta otomand, regulamentele i-au fost
mai mult impuse de rusi prin conventia de la
Cetatea Alba si prin tratatul de pace de la
Adrianopol, astfel ca pentru ea, ele chiar si in
forma in care se prezentau, apareau de-a drep-
tul revolutionare. Dar nici a treia putere vecina

Austria nu privea cu ochi buni noile consti-
tutii din principatele romane, temandu-se ca
ideile cuprinse in ele sa nu trezeasca reven-
dicari similare si dincolo de munti, in
Transilvania, cu toate ca instituirea adundrii
obstesti si atributiile ei aveau mare asemanare
cu dieta Transilvaniei si cu puterile lelgislative
ale acesteia. Dar si in forma aceasta aristocra-
tica regulamentele organice insemnau un
remarcabil progres in evolutia consolidarii
politice a Principatelor Romane in comparatie
cu statele vecine: Austria absolutists, Rusia
autocrats si Turcia despotica. Prin introdu-
cerea noilor constitutii, Muntenia si Moldova
isi redobandira vechea lor flinta de stat, care se
destramase sub domnia fanariota. Prin ea se
pastreaza forma de stat monarhic cu domni
alesi pe viata, cu ostire nationals cu drapel
propriu si drept de legiferare in toate domeniile
si manifesta rile vietii publice si sociale. Prin ea
se reinstapanea domnia legii in locul bunului
plac. Se impune deci sa aruncam o scurta
privire asupra princpalelor capitole din contex-
tul acestor regulamente.

Din insemnarile unui contemporan aflam
ca tarul Nicolai, ramanand si dupes pacea de la
Adrianopol stapanul principatelor, a vrut sa le

doteze cu acea regulamentare mult dorita si
avand in mans lucrarile boierilor, pe cat se pre-
supune, le-a mai schilozit, le-a corijat, mai
ciuntind, mai sporind, dupes interesul lui, si a
alcatuit acea lucrare ce a luat numirea de "re-
gulament organic", care cuprinde in sine un fel
de constitutie si o reglementare completes de
asezare si administratie a tarilor in toate
ramurile ei si in tot amanuntul lor. Dar ca sa
nu se pard de-a dreptul trimis de la Petersburg,
s-a numit un comitet compus din opt boieri
mari, cei mai insemnati, patru din Moldova si
patru din Muntenia, cu secretarii lor, sub
presedintia general-consulului rus Mincinski,
ca sa colaboreze la acest regulament. Acest
comitet, intrunindu-se la Bucuresti in 1830,
usor a pregatit cele ce erau gata, si a dat la
lumina regulamentul organic, precum 1-am
vazut si precum s-a aplicat, oborand cu totul
institutiile vechi si inlocuindu-le cu altele
noua, care mai bune, care mai rele. Apoi prin
solii iarasi de boieri 1-a trimis la curtea suze-
rand protectoare spre ratificare: totul a fost
zis. S-a aplicat de Kisselef, a ramas in vigoare,
in Tari le Romane treizeci de ani. De nu 1-ar fi
schilodit si desfigurat succesorii lui Kisselef si
1-ar fi lasat in starea lui primitiva, aplicandu-1
cu sinceritate cu toate metehnele, tot s-ar fi
putut mentine. Dar in cele din urma devenise
un schilod si s-a simtit nevoia sa fie inlaturat.

Metehne a avut multe, a fost nascut in
pacate, dar cele mai de capetenie, dupa pa-
rerea observatorului contemporan, erau: "in-
taiu ca a Impartit tarile, nu in clase, ci in caste,
ca in Indii: a) boieri privilegiati; b) negustori si
targoveti; c) tarani plugari. Apoi boieri de cl.
I-a, cl. II, clasa III si

Cei dintai cu titluri de nobleta ereditara
si cu drepturi inclusiv la domnie si la minis-
tere. Cei de al doilea si al treilea cu drepturi la
functiuni subalterns. Iar simplii privilegiati,
fara nici un drept, decat sa serveasca tariff gra-
tuit pentru privilegiu.

Cat pentru targoveti si plugari, acestia
n-aveau decat sa plateasca dad si sa serveasca
pe celelalte class. Si pentru ca in genes, plu-
garii si clasa de jos din targuri, erau adevarati
roman! ei deveneau ilotii strainilor.

II. Ca, in materie de alegeri de dom'ni si
mitropoliti, de deputati la camera, a marginit
tara legala numai in boieri cu titluri, si de aceia
in capitale pe jumatate, numai pand la oare-
care rang, si pe jumatate cate unul din judet,
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lasand orasenilor numai dreptul de alegeri
municipale, iar taranilor plugari nici un drept,
nici direct, nici indirect.

III. Ca a supus pe taranii plugari locuiti
pe mosiile boierilor la munca grea de camp sub
numirea de claca sau boieresc, pe care, cu dez-
voltarea comertului, scurgerea productelor cu
folos, i-a adus in stare de sclavi, muncind
numai pentru proprietar".

Regulamentele organice erau impartite in
mai multe capitole, tratand despre: alegerea
domnilor, organizarea si datoriile obstesti,
adunari ordinare, reglementarea finantelor,
sfatul administrativ, indrumarea comertului,
carantina, organizarea militiei, oranduirea
justitiei si institutiilor obstesti. Tarile Romane
isi pastrau vechiul caracter de monarhii elec-
tive. Domnul se alegea pe viata de catre
obsteasca adunare extraordinarci din randurile
protipendadei boieresti. Adunarea electives se
compunea in Muntenia din 192, iar in Moldova
din 132 membri, alesi din tagmele for de boierii
celor trei clase si de judete si de corporatiunile
mestesugaresti de la oras. Membrii de drept
sau virelisti ai adundrilor erau mitropolitul si
episcopii eparhiali din fiecare principat. Din
adunarea electorala. a Moldovei facea parte si
un delegat al scoalei inalte sau academii din
Iasi. Adunarea extraordinary se convoca numai
in caz de vacanta a tronului.

Dupes aceleasi norme se alegeau pe o
perioada legislativa de cinci ani si obsteasca
adunare ordinard, compusa in Muntenia din
43, iar in Moldova din 34 de deputati.
Adunarea obsteascd se convoca anual de
Domn la inceputul 1W decembrie in sesiune
ordinary, putand fi insa convocata si in
sesiune extraordinary. Sesiunile se deschideau
cu un mesaj domnesc, la care se raspundea de
care adunare dud dezbaterea lui in sedinte
publice. Adunarea impartita in diverse sectiuni
cerceta si incuviinta proectele de legi, verifica
conturile tuturor ramurilor administrative si
examina si vota proiectul de buget pentru anul
financiar viitor. Legile votate de adunare se
prezentau principelui pentru a fi promulgate,
exact cum si hotararile dietei transilvanene se
inaintau imparatului pentru sanctiune.

Cu promulgarea regulamentelor se in-
dusera in ambele tan man reforme financiare,
atat la impunere cat si la perceperea darilor
publice. Cu privire la impuneri se mentinu si se
respects vechiul privilegiu al boierimii si al

clerului de a continua sa se bucure de scutirea
de dari. Sarcina impozitelor pentru acoperirea
nevoilor statului ramase sa apese mai departe
asupra taranimii. Cum tagma boiereasca cu
toate anexele ei constituia aproape o treime din
populatia Munteniei si Moldovei, rezulta ca
toate nevoile bugetare ale statului ramaneau
sa fie implinite numai de cloud treimi de
locuitori fiindea a treia, partea boiereasca, nu
platea nici un bir. Noua constitutie aduse insa
in practica de impunere a darilor o reforms
salutary, inlocuind impozitele indirecte prin o
singura dare anuala directs de 30 lei de cap de
familie. Prin dispozitiunea aceasta fiscala
taranimea fu scutita de numeroasele rezuma-
turi cum erau dijma, lutunarelul, vanaritul,
oieritul, disetina, vadraritul etc. Numai morile
locale ale fiecarei comunitati se acopereau de
care sateni pe cale de cizluire intre ei.
Regulamentele desfiintara si institutia postel-
nicilor si poslusnicilor care furs trecuti pe rolul
birnicilor, dar aceasta cu despagubirea boie-
rilor prin plata unei indemnizatii de 24 lei de
scutelnic si poslusnic. Corporatiile meste-
sugarilor si negustorilor de la orase plateau o
patents anuala. Regulamentul Munteniei
prevedea la venituri suma de 11.605.000
piastri, iar cel al Moldovei de 5.642.000 piastri.

Sfatul administrativ se compunea din trei
inalti demnitari, si anume din marele logolat,
sau secretar de stat, care indeplinea totodata. si
functia de director al cancelariei domnesti,
ministrul internelor si politiei si din vistiernicul
sau ministrul finantelor. Pe langa acest
consiliu functionau doua divanuri distincte,
administrativ si judecatoresc, mascandu-se
prin aceasta separarea justitiei de adminis-
tratie. Dar ceea ce preconiza regulamentul mai
presus de toate era responsabilitatea tuturor
ageritiilor statului care se ridica pans la Domn.
In schimb, slujbasii publici primeau lefuri fixe.
Dispozitiile regulamentare privitoare la re-
dresarea comertului garantau libertatea na-
vigatiei pe Dunare si libertatea comertului cu
produsele t'arii, care nu mai urmau sa fie
furnizate la Istanbul cu preturi de favoare,
daces nu chiar gratuit in contul tributului.

Un alt capitol din regulament privea
organizarea cordonului sanitar de-a lungul
Dunarii si infiintarea statiilor de carantina
pentru prevenirea epidemiilor de boli in-
fectioase. Prin trataul de la Adrianopol s-a
intregit granita de la Dunare prin reincorpo-
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rarea in teritoriul national a raialelor de la
Braila, Giurgiu si Turnul si cu 80 de insule
care cadeau la stanga senalului sau talvegului
marelui fluviu. Suprafata teritoriului recuperat
era socotita la 445.648 de pogoane, din care
186.925 furs restituite vechilor proprietari iar
restul de 258.099 fu declarat rezerva de stat,
din care vistieria incasa anual suma de
488.099 lei. Recuperarea raialelor a dat tarii
posibilitatea de a lua masuri drastice pentru
combaterea si prevenirea epidemiilor de ciuma
si alte molime, ale caror cuibare de infectie se
gaseau totdeauna in aceste raiale, dat fiindca
administratia otomand nu lua nici o masura
pentru combaterea si starpirea lor. Regulamen-
tul organic prevedea dispozitii pentru infi-
intarea unui cordon sanitar de-a lungul
Dundrii de la Varciorova pand la Galati si Reni
cu statiuni de carantina in toata lungimea lui.
Statiunile acestea permanente erau inzestrate
cu toate instalatiile necesare pentru dezin-
fectarea oamenilor si a marfurilor care veneau
din dreapta Dunarii, iar serviciul de paza era
indeplinit prin garzi inarmate care faceau parte
din ostirea nationals. Astfel luara fiinta statiu-
nile de carantina de la Varciorova, Calafat,
Zimnicea, Giurgiu, Calarasi, Piva Pietrei,
Braila si Galati, fiecare cu personalul sau de
serviciu, compus din comisari, medici, perso-
nal sanitar si gardieni. !litre aceste statiuni se
gaseau pichete. Schele importante de trecere
pentru marfuri erau la Calafat, Zimnicea,
Giurgiu, Calarasi, Braila si Galati. Statutul de
organizare si regulamentul de functionare a
carantinelor si schelelor cuprindeau dispozitii
riguroase pentru aplicarea prescriptiilor sa-
nitare atat pentru calatori, cat si pentru mar-
furi care erau supuse unui anumit proces de
fumegatie. Noua constitutie cuprindea dispo-
zitii cu privire la introducerea si organizarea
serviciului sanitar in tot cuprinsul Varii. Se
constituira comitete sanitare la Bucuresti si
Iasi care sa alba grija de spitale, de angajarea
de medici si de reglementarea serviciului far-
maceutic.

Aplicarea acestor masuri de sana.tate nu
intarzie de a da rezultatele asteptate. Epidemia
de ciuma. din 1829, de care fusesera atinse
24.569 de personae, putu fi combatuta cu suc-
ces; in anul urrnator numarul ciumatilor scazu
la 153 de cazuri, astfel ca molima putea fi con-
siderate ca stinsa. Din nenorocire insa princi-
patele, si indeosebi Moldova fu incercata. la

finele anului 1830 de o noua epidemie, de asta
data de holera, al carei centru era la Odessa, de
unde se raspandise pustiitoare asupra Ba-
sarabiei, Moldovei, Munteniei, Banatului,
Transilvaniei si Ungariei, secerand zeci de mii
de vieti omenesti. Inchiderea granitei de la
Prut, infiintarea de carantine si spitale pentru
holerici, izolarea localitatilor infectate, precum
si lamurirea publicului asupra caracterului
bolii si asupra mijloacelor de combatere a ei
avura oarecare succes, intrucat, dupes cum
arata statisticile contemporane, din cele
33.360 de persoane atinse de holera, putura fi
salvate din ghearele mortii 13.342. Si mai efi-
cace se vadisera efectele salutare ale cordonu-
lui sanitar cu numeroasele sale statii si echipe
de carantina in anii 1834 1838, cand o noud
epidemie de cima pustii localitatile din dreapta
Dundrii, de la Vidin pand la Tulcea, inghitind
86.629 de fiinte omenesti. Gratie vigilentei
organelor de carantina, raspandirea epidemiei
asupra malului stang al Dunarei a putut fi
oprita cu succes.

Regulamentele organice din ambele prin-
cipate cuprindeau dispozitii cu privire la reinfi-
intarea ostirilor pamantene, care se distin-
sesera in cursul vremii. Articolul 380 din regu-
lamentul muntean si 211 din cel moldovean
arata ca prin tratatul de la Adrianopol puterile
contractante cazusera de acord sa ingaduie
principatelor sa formeze ostiri pe temeiuri sta-
tornice pentru paza granitelor in vederea
negotului si a carantinei si pentru paza bunei
oranduieli si a obstestii linisti, ostiri paman-
tene pe care sa se poata rezema in toate impre-
jurarile. Prin firmanul ei din mai 1834 puterea
suzerand, Poarta, isi dadu asentimentul pentru
crearea ostirilor nationale, declarand ca "pen-
tru serviciul de carantina, cat si pentru sigu-
ranta granitelor, precum si pentru mentinerea
ordinei la sate si la tars si pentru aducerea la
indeplinire a ordinelor si regulamentelor,
guvernele din ambele principate, vor putea
intretine un numar de garzi armate, strict
necesare pentru diversele frontiere. Numarul si
intretinerea acestor militii se reglementau de
care principi de acord cu divanurile for respec-
tive, intemeindu-se pe exemplele din trecut. Prin
declaratia aceasta solemna, puterea suzerana
recunostea Tari lor Romane dreptul for de
autoaparare, in virtutea vechilor for traditii
milenare, o declaratie care inseamna un mare
salt inainte in nazuintele neamului spre liber-
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tate si independents.
In articolele urmatoare, regulamentele

prevedeau dispozitii privitoare la organizarea
ostirilor, la modul de recrutare, la indatoririle
comandantilor si ale trupei, la echipare si
armament. Totodata, se hotari ca slujitorii,
catanele, plaiesii si toate celelalte categorii,
cate se vor alla sub asemenea numiri, sa se
desfiinteze, iar oamenii care le alcatuiau sa
intre in randurile dajnicilor. Strangerea sau
chemarea tineretului in slujba ostirii, adica
recrutarea, sa. se Lea prin inserts obstesc sau
prin intrarea in slujba de buns voie. In scopul
recrutarii firth oranduite comisii prin maha-
lalele capitalei si pe la sate, insotite de cate un
agent animator care in bataia tobei indemna
tineretul sa se inscrie in ostire. Dar indemnul
acesta nu prindea. Tineretul nu se lasa ade-
menit sa se inroleze in ostiri, nici prin promisi-
uni de avantaje si nici prin amenintari. La sate
comisiile de recrutare erau primite cu ostilitate
din partea satenilor, pe alocurea, ca la Buzau,
la Roman, Hadar, Bacau si Husi, insultate si
amenintate chiar, astfel Ca in Moldova in spe-
cial, autoritatile s-au vazut silite sa recurga
chiar la interventia armatei de ocupatie pentru
linistirea satelor. Dar cu toate acestea,
recrutarile isi continuard cursul, astfel ca
ostirile pamantene putura lua fiinta in ambele
principate. incetul cu incetul, agitatia contra
infiintarii ostirilor nationale, sustinuta de
unele cercuri ostile consolidarii vietii politice
romanesti, se potoli si lumea incepu sa-si dea
seama de utilitatea ostirilor pamantene si de
inalta for chemare de a apara marginile tarii si
de a chezasui ordinea dinlauntru, viata si avu-
tul locuitorilor. inaltul sef al ostirii era
principele. Raspunderea pentru echiparea si
instructia ostirii o avea in Muntenia marele
spatar iar in Moldova marele hatman.
Regulamentul prevedea pentru Muntenia o
ostire de 4.460 ofiteri de trupa, iar pentru
Moldova de numai 1.540 de oameni inarmati.

Regulamentele organice introdusera marl
reforme si in domeniul juridic. Instantele de
judecata erau judecettoriile seitest-i, alcatuite din
preotul satului si din trei jurati alesi de obste,
care aplanau duminica dupes liturghie certurile
si neintelegerile dintre sateni. In fiecare judet
functiona un tribunal judetean de intaia si a
doua instants, fiecare cu cate sapte judecatori
si 6 supleanti. Iar in cele cloud capitale,
Bucuresti si Iasi, cate un divan apelativ de 12

consilieri, 7 pentru sectia civila si 5 pentru
sectia penala. In anumite pricini se putea apela
si la divanul domnesc, compus din 7 consilieri.
Judecatorii se numeau de Domn din randurile
boierimii, singura care avea acces la slujbele
obstesti. Regulamentele prevedeau chiar
inamovibilitatea magistratilor. Dispozitia a-
ceasta urma sa intre insa in vigoare numai
dupes scurgerea de noua ani de la aplicarea re-
gulamentelor. La numire se cerea o anumita
pregatire. Personalul judecatoresc era retribuit
din vistieria statului, find oprit de a primi plo-
coane de la impricinati. Din leafs li se retinea
pentru pensia de batranete. Trecerea la pensie
se facea dupes anumite norme si nu dupes
bunul plac, ca mai inainte. Sentintele trebuiau
ss fie pronuntate in temeiul unei legi si nu
dupes bunul plac al judecatorului. Regulamen-
tul din Moldova cerea traducerea in romaneste
a codului Calimah, care fusese redactat numai
in limba greaca. Codul Caragea aparuse con-
comitent in ambele limbi, greaca si romans.
Alte dispozitii regulamentare se refereau la
instituirea registrelor ipotecare, la transcrierea
contractelor de zestre, la actele de vanzare, la
hotarnicii, la repararea drumurilor, la ex-
ploatarea ocnelor si a apelor minerale, precum
si la respectarea principiului lucrului judecat.
Noua constitutie abolea pedeapsa cu moartea
si tortura, inlocuindu-le cu munca silnica pe
viata.. Ea aduse reforme in regimul inchisorilor
prin imbunatatirea conditiilor de igienii si
despartirea detinutilor dupes sex. Actele starii
civile ramasera si mai departe in grija oficiilor
parohiale. In seama organelor bisericesti
ramase si grija scolilor si asistentei sociale.

Regulamentele prevedeau ca invataman-
tul sa se predea in limba roma-net pentru a
aduce inlesniri scolarilor in cultivarea limbii
patriei, dar si pentru ca toate treburile publice
urmau sa: se trateze in aceasta limbs, intre-
buintata si in slujbele bisericesti. Prin regula-
ment se inflintara la Bucuresti si Iasi colegii cu
internate pentru copiii slujbasilor publici pre-
cum si un institut pentru fetele lor. Prin
aceasta legiuire se dispunea infiintarea de scoli
in judete precum si biblioteci, lasand suprave-
gherea for eforiilor scolare. Cu inceperea anu-
lui scolar 1832 1833, se puse in aplicare re-
gulamentul scolilor politice din Muntenia, care
prevedea clase incepatoare, umanitare, corn-
plementare si cursuri speciale cu indicarea
materiilor de invatamant.
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In capitolul ultim, Regulamentele insis-
tau asupra diverselor institutii publice, sub
care se intelegea ceea ce statea in legatura cu
titlurile si privilegiile boierimii, cu angaj area in
serviciile statului, cu administrarea bunurilor
ecleziastice si reglementarea drepturilor Vara-
nimii si ale targovetilor. Regulamentele dadeau
o atentie deosebita dezvoltarii normale a
oraselor si targurilor, impunandu-le cele mai
avansate reguli urbanistice. Orasele Braila si
Giurgiu, recuperate de curand, se bucurard de
o larga solicitudine a guvernarii. Generalul rus
Muraviev fu insarcinat cu daramarea cetatilor
si intariturilor turcesti, dupes care se reincepu
cu reconstruirea oraselor si a porturilor si cu
organizarea statiilor de carantind si a schelelor
pentru incarcarea si descarcarea marfurilor
ajunse in aceste zone comerciale la Dunare,
spre care se indreptau convoaiele de marfuri si
calatori atat din tars, cat si din strainatate.

Braila devenise un port fluvial de mare
circulatie. 0 statistics din 1840 arata ca in
cursul acelui an au intrat in port 321 vase
turcesti, 297 grecesti, 39 rusesti, 32 austriece,
7 ionice, 5 napolitane, 3 engleze, 1 vas fracez si
7 vase sub pavilion muntean.

Prin noua constelatie politica, Galatii
devenird centrul comertului moldovenesc.
bantuiti de holera si de incendii, aveau nevoie
de masuri grabnice de redresare. In schimb,
dezvoltarea Bucurestilor cunoscu un puternic
avant. 0 statistics intocmita in decembrie 1831
arata ca orasul era impartit in cinci vopsele
sau culori: galben, verde, rosu, albastru si
negru, cu o populatie de 58.794 suflete, din
care 30.806 de sex barbatesc si 27.988 de sex
femeiesc, cuprinsa in 13.065 familii si locuind
in 10.074 case. Numarul manastirilor era de
26 si al bisericilor 95. Bucurestii mai aveau
atunci 15 mod, din care 7 manate de apa si 8
puse in functiune prin tractiune animals, pre-
cum si 200 de fabrici. Populatia era impartita
in clase: clasa boiereasca, cu servitorimea ei,
numarand 8.355 suflete; clasa de mijloc, cu
servitorimea ei, 46.404 suflete si clasa pre-
°teased, cu 1.450 suflete. Numarul populatiei
evreiesti se ridica la 2.585 suflete. De holera
murisera in anul acela 2.170 persoane.

Regulamentele organice adusera si unele
modifican in raporturile dintre proprietari si
tarani, prin stabilirea noilor urbarii pentru cele
cloud tari. Nartul muncii pe care taranii avea sa
o presteze proprietarului ramasese eel vechi de

12 zile pe an. Regulamentele impuneau insa
taranului numarul de prajini de aratura,
prasild, secere, de cosit si de carat la conacul
boieresc, munci agricole care nu puteau fl
savarsite in timpul celor 12 zile de boieresc sau
clasa, astfel ca zilele regulamentare nu co-
respundeau cu zilele de lucru reale. Pentru
muncile acestea, regulamentele obligau pe pro-
prietar sa pund la indemana taranului numai
jumatate din suprafetele pe care acesta le
primea mai inainte, si anume cel mult 6 falci in
Moldova si 12 pogoane in Muntenia, in care
erau cuprinse: locul de cases si gradina, aratu-
ra, fanatul si imasul pentru cel mult 4 boi si o
vacs. Prin dispozitia aceasta, taranii fruntasi si
mijlocii furs redusi la starea codasilor de mai
inainte, iar acestia din urma fury siliti sa se
hraneasca din munca bratelor lor, adica "cu
palmele". Dupes dispozitiile regulamentelor,
taranii ajunsera sa primeasca mai putin
pamant pentru mai multa munca. Restul
pamantului de care aveau nevoie puteau sag is
in arenda de la proprietari, platind arenda in
bani sau in munca.. Aceasta era sustinuta de
proprietari pentru a-si putea cultiva
fiindca de la proclamarea libertatii comertului
si oprirea furniturilor pentru Istanbul pretul
produselor agricole incepu sa sporeasca si agri-
cultura sa devind din zi in zi tot mai rentabild.
Regulamentul respecta libertatea taranului de
a se muta de pe o mosie pe alta, ingradind-o
insa in astfel de conditii incat taranul numai
foarte greu se putea folosi de ea.

Conditiile acestea asa de putin favorabile
taranimii lasau sa se inteleaga ca cei ce
intocmisera regulamentul organic apartineau
clasei boieresti, care aveau in vedere apararea
intereselor tagmei lor. Guvernatorul Kisselef
era insufletit de un spirit de dreptate si echi-
tate socials si de aceea el incerca sa niveleze
dupa putinta contrastele dintre clasele privile-
giate si cele oprimate, dar staruintele sale se
lovira de rezistenta inclarjita a marii boierimi, a
bdrbosilor, cum ii numea el, fiinca numai mem-
brii protipendadei aveau dreptul sa poarte
barbs. scrisoare confidentiala pe care
acest om de bine o adresa la 30 octombrie 1832
ambasadorului Buteniev la Istanbul, el se
plangea de barbosii din Moldova care, dupa
parerea sa, erau cei mai tulburatori intriganti
dintre top purtatorii de barbs. El arata. ca
adunarea compusa din boieri nu a facut aitce-
va decat sa incalce drepturile clasei inferioare.
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Constituindu-se in judecatori in propria for
cauza, era firesc ca ei sa caute spori pro-
priile privilegii in dauna acelora ce nu sunt
reprezentati si nici aparati de nimeni. Ei au
mers atat de departe incest printr-un articol
viclean al clacii au legat de pamant pe sateni,
care sunt liberi de drept, si in toate zilele tind
a face din ei niste robi pentru a-i apasa mai
mult. De aceea, nu este mirare ca guvernatorul
Kisselef intampina atat de multe greutati in
aplicarea Regulamentelor in ambele principate,
cautand sa impuna respectarea dispozitiilor
cuprinse in ele in litera si spiritul acestora.

Intocmirea in comun a Regulamentelor
organice a dat prilej muntenilor si moldovenilor
de a avea un schimb de idei asupra tarilor for
si de a-si da seama de frapanta asemanare in
structura for etnica, religioasa, sociala si eco-
nomics si de nevoia de a se ajunge la o cat mai
stransa legatura intre ele. Convingerea aceasta
isi gasi expresie in articolul 425 din
Regulamentul muntean care constata ca ori-
ginea, religia, obiceiurile si asemanarea limbii
locuitorilor din ambele principate contin ele-
mentele unei uniri intime care a fost intarziata
si impiedicata prin imprejurari intamplatoare
si de a doua manes; ca foloasele si urmarile
binefacatoare ce ar izvori din intrunirea acestor
doua popoare nu ar putea fi puse la indoiala;
ca elementele contopirii poporului moldo-vlah
sunt chiar puse in acest regulament, prin
asemanarea administratiei ambelor tart
Articolul urmator, 426, trage concluziile din
aceste consideratii, stabilind "instituirea unei
comisiuni mixte din partea guvernelor ambelor
principate, cu menirea a preface intr-un singur
trup legile moldo-vlahe, identitatea legislatiei
find unul din mijloacele cele mai potrivite pen-
tru a adduce la indeplinire aceasta unire
morales ". Ambele articole demonstreaza na-
zuintele comune ale ambelor tari spre unire
morals, dar si politica si administrativa.
Inserarea acestor dornice nazuint.i in noile con-
stitutii din principate isi are semnificatia prin
faptul ca pe calea regulamentelor sanctionate
de curtea imperials ruseascadsi admise de inal-
ta Poarta, ideea unirii principatelor ajunse la
cunostinta puterii suzerane si a celei protec-
toare farce ca sy starneasca nici o impotrivire.
Dar ideea unirii nu ramane uitata in articolele
Regulamentelor organice, ci ea patrunse in
constiinta locuitorilor din principate si dainui
acolo pand la infaptuirea ei.

Dupes introducerea Regulamentelor or-
ganice, lumea din principate astepta sa fie con-
vocate obstestile adunari extraordinare pentru
alegerea domnilor. Se vorbea mult despre
retragerea trupelor de ocupatie si despre trans-
miterea puterii asupra divanurilor provizorii.
Se raspandeau liste de candidati care invenin-
au raporturile dintre boieri si inaspreau relati-
ile cu administratia ruseasca, pe care unii din-
tre boieri be doreau cat mai trainice si mai ami-
cale. Din randurile acestora se trimisera mem-
orii atat la St. Petersburg, cat si la Istanbul,
prin care se cerea mentinerea ocupatiei rusesti
pang la aplicarea completa a Regulamentelor
in vederea consolidarii politice, administrative
si economice a tarilor asa de greu incercate de
flagelul holerei. Memoriile acestea insirate de
cercurile rusesti fury bine primite la curtea
tarului, care nu avea nici o graba cu retragerea
trupelor din principate intrucat nici Poarta nu
achitase Inca deplin despagubirile de razboi
impuse ei prin tratatul de la Adrianopol. Astfel,
ambele puteri convenird ca ocupatia princi-
patelor sa continue cu un contingent de 12.000
oameni, pans ce ge-neralul Kisselef va fi pus in
aplicare dispozitiile Regulamentelor in princi-
pate. In urma acestei intelegeri, Kisselef, care
primise adresa de multumire si inalte decoratii
de la tarul Nicolai pentru infaptuirile sale,
ramase mai departe in fruntea administratiei
militare a Tarilor Romane, urmand sa pri-
measca apuntamentele din regulamentul
muntean pentru lista civila a principelui
muntean, iar ajutorul sau Mircovici, cele din
regulamentul moldovean. In semnul atasamen-
tului fats de Pavel Kisselef, generalului prezi-
dent i s-a dat la 20 iunie 1832, de ziva de
praznic al numelui sau cum spune cronica
Andronestilor un bal in padurea de la
Baneasa, cu asa gatire si cheltuiala ca
niciodata la nimeni altul din cei mari, care
dupes vremi au statut sa vie in tares.

Instalandu-se in functia de guvernator.
Kisselef convoca, dupes Regulament, obstile
adundrii ordinare la Bucuresti si Iasi, care isi
incepura opera legislativa in toamna anului
1832. In anul urmator, el continua guvernarea
ajutat in Moldova de Mircovici, urmarind ca
dispozitiile Regulamentelor sa fie aplicate in
toate ramurile administratiei. Organizarea
ostirilor pamantene facu progrese imbucura-
toare iar serviciile sanitare erau mereu pe teren
pentru stergerea urmelor de holera. Satenii
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incepura sa-si refaces gospodanile, orasenii
cautau not mijloace de indrumare a indeletni-
cirilor for comerciale si mestesugaresti, iar
boierii, bucurandu-se de privilegiile pe care
noua constitutie le garantase, continuau in
certurile si cancanurile Tor. La inceputul anu-
lui 1834 Kisselef se apropia de incheierea man-
datului sau, introducand pe generalul De Ilin-
ghausen in comanda trupelor de ocupatie,
care-si pregateau retragerea in Rusia. Vestea
oranduirii noilor domni numiti de Poarta in
intelegere cu Rusia nu-1 surprinse. Cunostea
tratativele diplomatice intre ambele puteri in
chestiunea succesiunii sale. Bucuros de a-si fi
putut implini misiunea ce-i fusese incredintata
in principate, el transmise atributiile sale
administrative divanurilor provizorii din Bu-
curesti si Iasi si, la 11/23 aprilie, trecu Prutul
cu toate onorurile militare, insotit de sim-
tamintele de recunostinta ale celor care au
colaborat cu el, i-au apreciat munca si omenia.
Asa lua sarsit guvernarea lui Kisselef, care
recomandase numirea principilor Grigore
Ghica si Mihai Sturdza si al caror suprem sfa-
tuitor ramase, lasand urme adanci in viata for

economics si culturala. Fara idei pre-
concepute, Kisselef s-a identificat cu aspiratiile
politice si culturale ale neamului romanesc din
acea vreme si le-a inlesnit calea spre realizare.
Prin aceasta, el si-a dobandit un loc de cinste
in istoria poporului roman.

Contemporanii vedeau in Kisselef un om
bland, omenos si intelept, care facuse mult
pentru redresarea administrative si economics
a tarsi, mai mult poate decat se putea astepta
de la un rus. El ar fi putut face si mai mult
pentru binele tarii, daces libertatea lui de actine
n-ar fi fost ingradita de vointa unui aprig
stapan, - tarul - ale carui interese erau altele.
Pe Tanga multe imbunatatiri si infrumusetari,
si mai ales in dezvoltarea Bucurestilor, el a pus
in aplicare Regulamentul organic, acea magna
charta impusa tarilor romane dupes placul si
interesele rusilor. El s-a straduit a remedia
oarecum defectele Regulamentului prin in-
teleptele masuri pe care le-a luat. Si daces au
avut loc oarecari tulburari cu prilejul
recrutarilor in satele ceangailor din Moldova,
acestea se datorau in buns parte nechibzuintei
subalternilor precum si intrigilor strainilor

megiesi, care nu priveau cu ochi buni incepu-
turile de reorganizare a tarilor romane.

"Departe de mine - zicea un observator
contemporan de a-I lauda si a zice ca regula-
mentul a fost fetal metehne. Ba a avut metehne
marl si multe, si pdcaturi chiar prin baza tut.
Dar, oricum, la nos, care mai inainte trdiam intr-
un haos si nu puteam constitui intr-un mod sta-
bil, regulamentul foarte bine a facut ca a consti-
tuit si regulat statul pe o cale indestul de bursa
ca pentru un inceput si foloasele lui au fost
incalculabile. Barfeasca oricat ar vroi aceia
cdrora le-a dispkicut! Biruri cumpatate si stabile
directe. Mci o dare indirectd, afarci de veimi;
chiar taxele de export ale cerealelor si ale vitelor,
fixe; irtcetarea de orice alte corvezi decat ale
drumurilor; deschiderea comertului emanates din
tratatul de la Adrianopole si repedea lui dez-
voltare, toate acestea au indemnat pe toti la
muncd, s-a facut belsug mare in tarn si libe-
rtatea comertului, dand avant pretului ce-
realelor, a facut sa valoreze parnantul indoit si
intreit decat mai inainte, prin urmare si venitul
lui si munca °multi/. Trdim in vole, bogati si
sdraci. Apoi st statul lua putin: lefi mici,
functionari putini, justitia gratuita si, asemenea
si instructia, multd, putina; deficite in bugeturi
nu erau, imprurnuturi ca sa se bage tara in dato-
rie, nu feicea, inca si oarecare excedente din an
in an".

Stefan Scarlat Dascalescu, care 1-a
cunoscut personal, spune despre Kisselef ca a
pus in aplicare Regularnentul organic, a infi-
intat militia, centrul armatei nationale, a infi-
intat tribunale si curti de justitie, a asezat
biruri uniforme, a creat scoli nationale, intr-un
cuvant a pus pe o cale reglementata adminis-
tratia tarilor romane, pe cat ii permitea abso-
lutismul si diplomatia astutioasa a superiorilor
sal.

"Multe institutii bune a facut si-i datorirn
recunostintd pentru blanda si omeneasca sa
administratie in timpul functiunii sale, cu care
multe rane a vindecat, si tdrile sub obladuirea
sa prinseserd la suflet si incepuni a prospera.
N-am ce mai arkiuga pentru Mircovici, vice-
presedintele Moldouei, cad. acesta, subaltern lui
Kisselef, ciduta sod se conformeze vointei si
ordinului acestuia".
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Capitolu I IV

DOMNII REGULAMENTARI ALEXANDRU GHICA,
GHEORGHE BIBESCU SI MIHAI STURDZA

1. Domnia lui Alexandru Ghica in Muntenia (1834 - 1842)
2. Propasirea Munteniei sub domnia principelui Gheorghe Bibescu (1842 - 1848)
3. Reformele principelui Mihai Sturdza in Moldova (1834 - 1842)

1. Domnia lui Alexandru Ghica in
Muntenia (1834 - 1842)

La incetarea guvernarii lui Kisselef
urma ca dupes prevederile noilor constitutii sa
fie convocata obsteasca adunare extraordinary
pentru alegerea principilor. Se credea chiar ca
se va ajunge la alegerea unuia singur pentru
ambele tari, pentru ca ele sa ramana ca sub
administratia ruseasca, sub o singund ocar-
muire. Se pare ca ideea aceasta fusese sugera-
Ca chiar de rust si ca o parte dintre boieri
si-o insusise cu conditia ca noul principe sa fie
pamantean si nu supus al vreunuia din imperi-
ile vecine. Un raport francez din martie 1834
arata ca ideea unirii celor doua principate
intr-un mare ducat at Daciei ar fi intrunit sim-
patiile tuturor puterilor. In realitate insa Rusia
se intelese cu Poarta ca de asta data principii
sa nu fie ale* ci numiti cu asentimentul ambe-
lor puteri, care incheiasera in scopul acesta la
29 ianuarie 1834 conventia de la St. Peters-
burg. In temeiul acestei intelegeri sultanul
orandui la 10 aprilie 1834 pe spa.tarul
Alexandru Ghica Dorm al Munteniei si pe hat-
manul Mihai Sturdza Domn al Moldovei,
chemandu-i la Istanbul pentru investiture,
care avu loc la 19/21 mai. Cu acea ocazie,
curtea imperiala din St. Petersburg insarcina
pe fostul vice-presedinte al divanului provizo-
riu din Iasi sa atraga luarea aminte a noilor
domni asupra nevoii de a impiedica prin toate
mijloacele propasirea ideilor rasturnatoare, de
a veghea ca regulile asupra cenzurii sa fie
mentinute fares nici o abatere, de a tine redacti-
ile ziarelor din Iasi si Bucuresti in marginile
prescrise, de a da tineretului o crestere inte-
leapta si moderates, de a impiedica cu toate
puterile spiritul de irmoire si de tulburare care
s-ar putea ivi in capetele fara experienta dori-
toare de a da tarilor for o existents politica

deosebita de acea asigurata for prin
asezamintele in flinta si, in sfarsit, de a aviza
pe domni sa se pazeasca totdeauna de a primi
in Wile for oameni fares capatai, care s-ar
introduce in ele cu gandul ascuns de a starni
tulburari. Prin aceasta, Rusia trase din capul
locului linia de conduits pentru domnii ambe-
lor principate.

La 22 iulie s-a citit la mitropolia din
Bucuresti cartea noului principe prin care se
aducea la cunostinta obsteasca numirea sa din
increderea ambilor imparati, al Rusiei si
Turciei. Domnia lui Alexandru Ghica fu primita
cu oarecare raceala, fiindca tara se astepta la
alegerea Domnului si nu la oranduirea lui de
catre sultan ca inainte de promulgarea noii
constitutii. Se mai intamplase ca inceputul
domniei sale cazu intr-un an de mare seceta,
astfel ca populatia era amenintata de foamete.
La aceste neajunsuri se mai adauga anarhia ce
domnea in tars indata dupes retragerea trupelor
de ocupatie, cand hotiile si jafurile la drumul
mare luasera proportii neobisnuit de marl. La
16/29 octombrie principele deschise adunarea
obsteasca cu o cuvantare in care arata ca de
acum inainte drapelul in culorile nationale va
flutura cu aceeasi cinste ca si drapelele altor
natiuni. El aduse omagii ambelor curti imperi-
ale care 1-au onorat cu increderea lor, omagii la
care se asocie si adunarea, trimitand adrese de
multumire ambelor curti. Cu acel prilej festiv,
principele declara ca se va calauzi in toate acti-
unile sale de prescriptele Regulamentului
organic si ca va starui pentru stricta aplicare a
legii. In anul urcarii sale pe tron, Alexandru
Ghica fonda orasul Alexandria, care ii poarta
numele.

Dar pe langa toate acestea, principele
mai avu de infruntat o darza opozitie in
adunarea obsteasca, unde un grup de deputati
din jurul lui loan Campineanu aduceau aspre
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Alexandru Ghica

critic! actelor de ocarmuire ale Domnului,
reprosandu-i ca nu opune cuvenita rezistenta
amestecului rusesc in treburile interne ale

Bizuindu-se pe dispozitiile conventillor cu
Poarta, consulul rus din Bucuresti se credea
indreptatit sa facer observatii Domnului in
chestiuni de guvernamant, mergand asa de
departe incest se incumeta sa trimita si opozitiei
din adunare aspra mustrare pentru purtarea ei
prea putin reverentioasa fats de puterea pro-
tectoare. Adunarea respinse adresa consulului
cu mare indignare inviter pe Domn sa apere
cu mai multa energie prestigiul adunarii. La 13
septembrie 1836, rush! evacuara si Silistra iar
in aprilie 1837 sultanul sosi pe Dunde, la
Silistra, pentru a vizita orasul. Cu ocazia inal-
tei vizite, principii Ghica si Sturdza se prezen-
tara sultanului pentru exprima sim-
tamintele de supunere si ascultare fats de
suzeranul lor.

Principele Milan al Serbiei, cu care
Domnul muntean intretinea raporturi de pri-
etenie si buna vecinatate, se intalni la 20
noiembrie 1835 cu principele Ghica la mosia sa
din Poiana (jud. Mehedinti), unde a fost semnat
un important act comercial cu privire la expor-
tul de sare. Principele Milan semna acolo con-
ventia prin care isi asigura monopolul exportu-
lui de sare in Serbia. Principele Ghica se obliga

sa puna la dispozitie vecinului sau princiar 30
milioane ocale de sare la Dunare, cate 15 mi-
lioane ocale pe 1836 si 1837, cu pretul de opt
zwanziger 2 fl. 40 cruceri, moneda conventio-
nala pentru suta de ocale. Cum principele
Milan incheiase o asemenea conventie si cu
Domnul Moldovei, el izbutise sa concentreze
monopolul importului de sare in Serbia, care ii
asigura un frumos venit anual. Domnul
muntean era obligat sa alba grija de trans-
portul sarii de la ocna pans la schelele de
incarcare de la Dunare. Acest transport se
facea de carausi munteni pe diversele drumuri
ale sdrii, de-a lungul carora proprietarii erau
obligati sa lase cate 20 de stanjeni din teren
necultivat, pentru hrana animalelor de tracti-
une in timpul transportului.

Cu ocazia intalnirii de la Poiana,
principele Milan comunica in mod confidential
Domnului muntean ca, fiind la Istanbul, pri-
mise mandat din partea Portii sa-i atraga
atentia asupra incorectitudinii oamenilor din
anturajul sau, intre care se gasea Mihalache
Ghica, fratele principelui. La aceasta, Domnul
raspunse ca situatia sa nu este usoard, find
vesnic stanjenit in actiunile sale de opozitia
unei parti din boierime, dar ca Domnul este
insufletit de cele mai bune sentimente fats de
tara sa si de nevoile ei. In martie 1836,
principele Milan numi cu autorizatia Portii pe
un anumit Gherman consul al Serbiei la
Bucuresti.

In 1836, adunarea obsteasca vota un
proiect de lege pentru a face Oltul navigabil in
interesul comertului pe acest rau, care lega nu
numai Muntenia ci si Transilvania cu imperiul
otoman. De aceea, agentia austriaca sprijinea
proiectul staruia pentru realizarea lui, dar
acesta nu s-a indeplinit. In acelasi an aparu la
Pesta un sematism romanesc in care Muntenia
si Moldova sunt trecute intre statele suverane
de al doilea rang, deopotriva cu alte state din
Italia si Germania. In anii urmatori principele
avu de sustinut lupte grele cu opozitia din
adunare in care, dupes not alegeri, partida
opozitionala in frunte cu Campineanu obtinuse
majoritatea sufragiilor. Noua adunare se
impotrivi cererii consulului rus de a vota un
nou alineat la Regulamentul organic, prin care
sa se stabileasca ca in viitor sa nu se poata
aduce Regulamentului nici o modificare fara
autorizatia Portii si asentimentul Rusiei.
Cererea a fost combatuta cu vehementa si
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respinsa de adunare, ceea ce determina pe rusi
sa ceara Portii sa o impuna prin firman
imparatesc. Opozitia implica si pe principe in
aceasta actiune, ceea ce contribui la dimi-
nuarea prestigiului sau.

In situatia aceasta destul de precara,
Domnul cauta reazem in ostirea parnanteana
de sub comanda sa. Un raport austriac din
Bucuresti sustinea, pe drept cuvant, ca ancora
de siguranta a domniei principelui Ghica se
gasea in ostirea nationals. De aceea, Domnul
purta grija ostirii, creand ofiterilor situatii pri-
vilegiate, asigurandu -Ie, dupes un serviciu ire-
prosabil de trei ani, acces la functiile civile pe
care boierimea le considera ca un monopol al
ei. In 1835, tarul darui principelui un tun, iar
sultanul alte 5, care impreuna constituira
prima baterie de artilerie in ostirea munteana,
pe care principele o inzestra cu armamentul
necesar, iar adunarea votes creditele necesare.
Mai putin fericit a fost principele in alegerea
ofiterilor, fii de boieri care-si facusera studiile
in Franta si care, pe langa multe lucruri bune
pe care le deprinsesera acolo, adusera cu ei si
anumite apucaturi ca duelul si chefurile,
menite sa instraineze simpatia publicului
roman, silind pe Domn sa recurga la masuri
disciplinare impotriva unora dintre el, care
erau Leus, fratii Go lesti, Brailoi s.a.

Ostirea nationals a fost de mare folos la
reprimarea zurbalei bulgaresti din vara anului
1841. La retragerea trupelor rusesti din
Balcani, numeroase familii bulgaresti au fost
nevoite sa-si paraseasca vetrele de frica repre-
siunii turcesti si sa treaca Dunarea in princi-
patele romane. Cele mai multe dintre acestea
urmara trupele rusesti in Basarabia si in Rusia
Noua, unde furs colonizate. Dar un numar de
asemenea familii pribege au ramas si in
Muntenia si Moldova, unde bratele de munca
la cultivarea pamantului erau cautate. Un nou
val de emigrants bulgari se revarsa asupra
principatelor si in cursul razboiului ruso-turc
de la 1828 - 1829. In primavara anului 1828
ajunsese la cunostinta divanului provizoriu din
Bucuresti ca un numar de familii bulgare ar
dori sa emigreze in Muntenia. La vestea aceas-
ta, divanul trimise comisari la punctele de tre-
cere de la Braila, Piva Pietrei si Calarasi, ca sa
se ocupe de colonizarea acestor familii. In anul
urmator, exodul populatiei bulgare spre stanga
Dunarii continua, luand proportii foarte marl.
Cele mai multe din aceste familii trecura Prutul

Gheorghe Bibescu

in Basarabia, unde sporira numarul colo-
nistilor bulgari. Dupes raportul generalului
Kisselef, 6.238 de familii ramasesera insa in
Muntenia. In toamna anului 1831, un colonel
turc vizita pe refugiati, le citi firmanul sultanu-
lui de amnistie indenma sa se reintoarca la
vetrele lor. Atunci, 2.042 de familii se rein-
toarsera. in Bulgaria, dar altele 4.196 de familii
ramasera in Tara Romaneasca si furs colo-
nizate pe teritoriile raialelor de la Braila si
Giurgiu ss pe mosiile ecleziastice si boieresti
din judetele Braila, Buzau, Focsani si Covurlui.
Sub ocrotirea guvernului muntean si cu
dragostea populatiei indigene care imbratisa pe
noti colonist! ca pe niste frati de aceeasi cre-

acestia s-au bucurat de protectie si de
liniste in asa masura incest multi dintre ei isi
agonisisera avers frumoase.

Pe langa refugiatii bulgari se mai ada-
posteau in Oltenia si Muntenia numerosi emi-
granti sarbi dintre aderentii printului
Alexandru Caragheorghevici, care ravnea la
domnie, precum si din devotatii lui Milos
Obrenovici, care in iunie 1829 abdica in
favoarea fiului sau Milan si se retrase cu fiul
sau mai mic Mihai in Tara Romaneasca, unde
avea mai multe mosii, ca Polana in Mehedinti,
Heresti in Ilfov s.a. Abdicarea principelui Milos
se produse in urma refuzului sau de a accepta
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Regulamentul organic care ii fusese impus de
nisi cu asentimentul Portii. Regulamentul
sarbesc avea mare asemanare cu Regulamen-
tele organice introduse la Bucuresti si Iasi.
Scopul noului Regulament era sa ingradeasca
puterea despotica a principelui Milan si sa-1
sileasca a impart' puterea guvernarii cu sena-
tul sarb compus din fostii luptatori pentru eli-
berare, din reprezentantii clerului si ai boierilor
sau cnejilor sarbi, care luasera locul vechilor
jupani. Dar, curand dupa proclamarea noului
cneaz sau principe Milan, acesta muri si Poarta
recunoscu cneaz pe fratele sau Mihai, pe care
Milos it luase cu sine in Tara Romaneasca si nu
voia sa-1 elibereze in speranta ca va dobandi el
insusi tronul. A fost nevoie de interventia
Domnului muntean de a-1 determina sa
elibereze pe tanarul principe Mihai, ceea ce si
facu in cele din urma, in urma amenintarilor
Portii si a admonestarii Rusiei. Milos, suferind
de o boala de ochi, se retrase apoi el insusi la
Viena, la finele anului 1839, eliberand pe
Domnul muntean de manic ineurcaturi pe care
i le pricinuise prin pribegia sa in Tara Ro-
maneasca.

In sufletele fugarilor bulgari si ale
pribegilor sarbi mocnea dorul de a se rein-
toarce in Wile lor, pe care le doreau emanci-
pate de sub jugul turcesc. Incurajati in aceasta
dorinta de consulul rus, bulgarii se organizara
sub conducerea ofiterului Tatic si lansara in
vara 1841 o chemare catre conationalii for din
principate, incercand sa forteze trecerea
Dundrii in Bulgaria.

Condica Andronestilor relateaza asupra
rascoalei de la Braila din iulie 1841, aratand ca
s-au auzit cd la Braila s-a ivit un cdpitan sarb
de al lui Milos, cu 200 sarbi si, rielicemd steag,
au cerut sa treacd peste Dunare in ajutorul but-
garilor ce s-au sculat cu arme irnpotriva hreipito-
rilor turd. A noastrd stapanire neputand a-i
slobozi sd treacd, sd nu se invinovateascd de
sultan au cerut sd-i popreascei. Ei insd cu sila
s-au si pomit prin vase set treacd. Dar militarii
de sub polcovnicul Enghel, care s-au aflat in
Braila cu acme, i-au sfdrmat, omordnd vreo 15
sarbi, prinzand viu pe capitan, si altii s-au
inecat, cum si din militari un under-ofiter s-au
omordt de armele bulgarilor si cinci soldati raniti
care au fost sub comanda ccipitanului Nicu
Manu cad Enghel se afla greu bolnay. Domnul,
spre reisplatirea militarilor pe iuncciri i-a facut
ofiteri, pe under- ofiteri iuncdri, pe ofiteri i-a

Mihai Sturdza

indltat, pe Manu 1-a facut maior iar soldatilor
le-a dat gratificatii. Si asa s-a veizut cd militarii
sunt si acum viteji".

Militia munteana, sub comanda
colonelului Odobescu, interveni insa la timp si
potoli miscarea seditioasa a bulgarilor, care in
realitate pornise de la notabilii bulgari din

cu scopul de a sosi in ajutorul
conationalilor asupriti de turci. Sefii miscarii
furs arestati iar Domnul lansa un calduros
apel catre tots bulgarii si sarbii din tars,
aratandu-le ca s-au implinit aproape 50 de ani
de cand din felurite pricini care au survenit din
timp in limp in Bulgaria si Serbia, ei s-au
simtit indemnati sa caute refugiu in Tara
Romaneasca.

"Cum insd in ziva. de 11 august conti-
nua Domnul a avut loc la Braila o adunare de
oameni inarmati care au desfasurat un steag
pretextand cd arfi bulgari si ca ar dori sd treacd
Dundrea de aceea parte, si cum acestia in curs
de cloud zile si jumdtate fury sfatuiti cu binele
sd nu insiste cu atata indareuinicie asupra
intentiunilor for seditioase, care nu puteau fi
ingeiduite de guvemul tariff si de guvemele
vecine, ford ca ei sa fi dat ascultare acelor aver-
tismente ci dimpotrivei ei desccb-cara armele for
asupra militenilor, ucigand pe unit, iar pe altii
vulnerandu -i, atunci forta armata s-a vazut si-
/Ltd sd intervind chiar contra vointei ei, pentru
pc stir 'a reiscoalei. Tinand seama de solid-
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tudinea pe care guvernul v-a manifestat-o tot-
deauna, nu ezit insd de a vd aduce la
cunostiintd, ca rcizorcititorii aceia declard cd au
activat in intelegere cu numerosi bulgari si sarbi
dintre voi. Voi insd nu trebuie sd sccipati din
vedere, cd siguranta avutului vostru reclamd
imperios, sd priviti cu neincredere astfel de
oameni care nu vor sd trdiascd din munca lor, ci
umbld insuseascd roadele muncii si
sudorii altora in timpul turburdrilor obstesti.
Usurinta unui mic nurndr de nepriceputi, a
provocat adeseori prdbusirea in nenorocire a
multor tart. De aceea nu trebuie sd uitam cd nu
poate fi placutd nici lui D-zeu si nici oamenilor,
ca voi sd rcispldtiti in felul acesta tot binele pe
care l-ati primit in tara noastrd ".

Apelul Domnului a sunat insa in pustiu,
fiindca in februarie 1842 se produse la Braila o
noua rascoala a bulgarilor. Miscarea era con-
dusa de Gheorghe Makedon, un tanar bulgar
originar din Kazanlik, care sosise la Braila cu
un pasaport grecesc in august 1841, cu scopul
de a ajuta rascoala lui Tatic. El ajunsese insa
prea tarziu, fiindca. cu 14 zile mai inainte, ras-
coala bulgareasca fusese inabusita. Totusi, ca
emisar al Eteriei bulgaresti, care urrnarea eli-
berarea bulgarilor de sub turci, incerca sa
puns la cale o noua tentative de a forta tre-
cerea peste Dunare si de a desfasura acolo
steagul independentei, odata cu eteriile mace-
donenilor, tesaliotilor, epirotilor, cretanilor si
sarbilor. Planul eteristilor bulgari era sa con-
centreze la Braila o armata de cel putin 6.000
de partizani inarmati, sositi acolo din Odessa,
Basarabia, Moldova si Muntenia si cu ajutorul
ei sa treaca Dunarea si sa declare indepen-
denta patriei lor. Gratie vigilentei organelor de
siguranta muntene, firul miscarii putu fi
descoperit la limp si catastrofa putu fi evitata
cu ajutorul militiei pamantene, prin interventia
energica a locotenentului Budeanu. Makedon
si complicii sai furs arestati si trimisi in fata
curtii martiale, care la 14 august 1842 ii con-
damna la moarte. Cum insa condamnatii
aveau pasapoarte grecesti, ei fura predati vice-
consulului grec din Braila care ii imbarca pe
un vas sub pavilion grecesc trimise in
Grecia. intre hartile gasite asupra lui Makedon
era o formula de juramant, o instructie eter-

o lista cu numele bogatasilor din Braila,
catora urma sa li se impund o contributie de
cate 30.000 galbeni, precum si numele turcilor
care trebuiau sa fie ucisi. Suprimarea complo-

turilor bulgaresti indreptate contra sigurantei
si integritatii imperiale otomane de catre
Domnul muntean cu ajutorul ostirii paman-
tene facu cea mai bund impresie la Istanbul si
sultanul se grabi sa trimita principelui Ghica o
sabie de onoare. Cu acea ocazie, Poarta isi
dadu seama de utilitatea ostir i nationale.

inalta distinctie conferita Domnului
muntean nu impiedica insa Poarta sa consimta
la destituirea lui in ziva de 4 octombrie 1842,
destituire impusa de adversarii sai din
adunarea obsteasca. La noile alegeri din toam-
na anului 1839 iesi invingatoare opozitia. De
aceea, Domnul ceru Portii firman dojenitor
pentru opozitie, de a nu mai pricinui tulburari
ca in anul precedent, autorizand totodata pe
Domn pedepseasca dace nu se vor potoli.
Pe baza acestei autorizatii, principele dispuse
arestarea mai multor boieri opozitionisti, prin-
tre care trei feciori de bani mart, si anume
Manolachi Baleanu, Costachi si Dimitrie
Filipescu. In Condica Andronestilor se scrie
"din descdlecatoarea domnilor intr-aceasta tarn
pang astazi nu s-a auzit sd fie la inchisoare cu
ostindd trei feciori de bani marl, find si insd-le
boieri si sd sath la inchisoare".

Arestarea acestora si executarea lui
Campineanu la Adrianopol din ordinul sulta-
nului stateau in stransa legatura cu atentatul
neizbutit contra principelui Ghica. Dimitrie Gr.
Filipescu, fiul banului Grigore Filipescu, fusese
aruncat in temnita "cu cuvant de .indemnator
norodului ca sa se scoale asupra domnului si
frate al domnului Mihalache banul, omoa-
re", arata Condica Andronestilor. Dar "complo-
tul de apostasie asupra domnului si asupra
fratelui sau n-a izbutit. Gazetele frantuzesti
spune mai departe Condica au vorbit ca si tot
neamul Filipestilor este in complot Sd vedem ce
au sd facet, cad. stau in inchisoare".

Manolachi Baleanu era aceia care in
sedinta adundrii din 4 martie 1841 Meuse
propunerea "a sa da raspldtire gheneralului
Chisilov pentru sligbele care au feicut tarii in
vremea armii, cu a-i ridica un monument si
enumera intre pdma nteni".

Aceasta propunere find primita si de
principele Ghica, lumea presupunea cd aceas-
ta T111 era decat un mijloc sd-1 aduce Domn
tarii. La 10 martie avu loc la mitropolie o do-
xologie, cu ocazia aniversarii de zece ani de la
aplicarea Regulamentului. Cu acel prilej, epis-
copul Ilarion al Argesului, care incepuse sa
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rosteasca cuvantarea festival, fu apostrofat de
Domn sa taca, si episcopul a tacut. Acest
regretabil incident a facut o penibila impresie
asupra multimii, demonstrand cat de incordate
erau raporturile intre Domn si opozitia
boiereasca. Kisselef primi cu ingaddinta taru-
lui cetatenia munteand care i se oferise, dar
gestul acesta trezi indignarea Portii.

Condica Andronestilor arata "Sultanul,
afland despre cinstirea lui Kisselef, a chemat pe
logofdtul cel mare al patriarhiei, care era tot-
odatift si capuchehaia al principelui Ghica la
Istanbul si l-a Intrebat: pentru ce domnul Tdrii
Romanesti a facut pomantean pe generalul
Kisselef faro a sa cunostintd si I-a scos din
logofetia patriarhiei".

Folosindu-se de nemultumirea sultanu-
lui fatal de Domn, opozitia, incurajata de aster
data si de consulul rus, tidied si mai sus dia-
pazonul criticii sale fata de actele domnesti.
Raspunzand la mesajul domnesc cu ocazia
deschiderii sesiunii adunarii, ea sustinea ca
"numai atunci, principe, &Ind totul va fi intrat in
legalitate, ceind toate abaterile vor fi Incetat,

nd Increderea distnisd prin crude dezamdgiri
va fi restabititet, cdndfiecare va incepe sal inte-
Ieagcl ca afard de lege nu poate fi nici o scdpare,
cd guvernul drept si nepdrtinitor vegheazd
asupra tuturor, totdeauna gata a multumi si
pedepsi in chip legal, numai atunci se va putea
aduce o judecatei si asupra legit care reguleazd
prepositatea, lege care nu a fost Inca fcicutd".

Conflictul izbucnit intre principe si
adunare se incadra intocmai in prevederile
Regulamentului organic, care dadea puterii
suzerane si celei protectoare dreptul de a inter-
veni. In scopul acesta, atat tarul cat si sulta-
nul se invoird sa trimita cafe un comisar la
Bucuresti pentru anchetarea cazului. Comi-
sarul turc era Chechib Efendi iar cel rus, ge-
neralul Duhamel. Ambit comisari se unird in
rapoartele lor, care stabileau vinovatia
Domnului, conchizand la destituirea lui.
Aceasta a si fost pronuntata de Poarta la 7
octombrie 1842, cand se incheia domnia de 9
ani a primului Domn regulamentar al Mun-
teniei. Un contemporan, apreciind domnia lui
Alexandru Voda. Ghica, arata ca nu era om de
mare invatatura, dar cu anima bund si bun
patriot, straduindu -se a imbunatati tara: satele
le-a pus la linie, in toate satele a infiintat scoli
nationale, scolilor secundare le-a dat avant
mare, a desteptat mandria nationals si cate-

()data se ispitea sal se opuna planurilor si
ordinelor rusesti. Purtarea lui cat de bund, i-a
cauzat caderea; ca, dupd sase ani de domnie,
Rusia, asmutind asupra-i pe privilegiati, a
intrigat la Poarta de 1-au destituit si tot .acei
privilegiati au ales Domn pe Gheorghe Bibescu,
dat trup si suflet Rusiei.

2. Propasirea Munteniei sub domnia
principelui Gheorghe Bibescu (1842 -
1848)

Alegerea noului Domn se facu de aster
data dupa. prevederile Regulamentului organic,
convocandu-se obsteasca adunare extraordi-
nard. Numarul candidatilor era neobisnuit de
mare. Nu mai putin de 37 de boieri mari isi
anuntasera candidatura. In cele din urma,
numarul for scazu la 21 de candidati care isi
sustinura candidatura la domnie, dintre care
Emanoil Baleanu obtinu 79 de voturi,
Gheorghe Filipescu 84, Barbu Stirbei 91, iar
Gheorghe Bibescu 131 de voturi, find cel din-
tai Domn ales solemn si in forma libera.
Instalarea noului Domn s-a facut la mitropolie
cu fastul cuvenit, principele aparand in unifor-
ma lui Mihai Viteazul, cu surgiucul de strut in
caciula domneasca. In anul urmator, prin-
cipele facu un peregrinaj la manastirea Dealu,
pentru a se inchina inaintea capului eroului
cazut miseleste pe campia de la Turda. Dupes
studii temeinice la Paris, Gheorghe Bibescu se
reintoarse in tars in 1828, colabord la
intocmirea noii constitutii, indeplinind sub
Kisselef functia de director al departamentului
dreptatii. In adunarea obsteasca, el facea parte
din gruparea opozitionista, criticand aspru
actele guvernului si ale principelui insusi, cu
agerime de spirit, cu vastele sale cunostinte
juridice si administrative. In adunarea
obsteasca pe care o deschise la 18 februarie
1843, el fu bine primit. Opozitia, alaturi de
care luptase contra fostului principe Ghica, se
arata dispusa sä accepte vastul sau program
de guvernamant, care includea importante
reforme. Calea fusese deschisa de Kisselef si
urmata de Alexandru Ghica, astfel incat el nu
avea decal s-o continue cu perspicacitate pen-
tru binele tarii. Bibescu arata aceeasi solicitu-
dine pentru armata, ca si inaintasul sau,
sporind numarul unitatilor si ingrijind pentru
buna for instructie si echipare. El introduse
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unele imbunatatiri urbariului stabilit de
Regulament, reducand pretul rascumpararii cu
bani a zilelor de claca datorate proprietarilor,
introduse insa prestatia de sase zile pe an pen-
tru constructia de poduri si sosele si pentru
intretinerea for in buns stare. In timpul dom-
niei sale s-au construit soselele intre Cernet si
Orsova, precum si intre Raul-Vadului si
Caineni, Campia si Timisul de Sus. De aseme-
nea, fu inceputa construirea marilor retele
rutiere, care sa. lege Bucurestii cu Pitestii si
Craiova, precum si cu Ploiesti si Buzau. Sub
domnia lui Bibescu s-a inceput uscarea
mlastinilor Cismigiului si plantarea Aleei
Kiseelef din fondul de 15.000 de galbeni votat
de adunare pentru ridicarea statuii lui Kisselef,
pe care acesta refuza sa o primeasca. Cu marl
dificultati, principele putu obtine sporirea ta-
xelor de import asupra marfurilor straine de la
3% la 5%, cu toata impotrivirea Austriei. In
urma interventiei pe langa sultan, el obtinu
scutirea de \Tama la importul marfurilor de
prima necesitate cu Turcia, iar pentru toate
celelalte impunerea vamala. de 5% deopotriva
cu marfurile de export din celelalte state. Dar
actul cel mai important din politica sa vamala
a fost, farce indoiala, decretarea unirii varnale cu
Moldova, care a insemnat un larg pas inainte
spre unirea politica a ambelor tan romanesti.
Uniunea vamala intre Muntenia si Moldova a
gasit rasunet si in presa romans din Transil-
vania, cum era Foaia pentru minte, inima si
literature de la Brasov. In categoria acelorasi
preocupari ale Domnului, de apropiere si de
infratire cu Moldova, se alla si alineatul din
legea naturalizarii votata de adunare. Alineatul
prevedea ca "prin exceptie, intemeiatd pe legd-
turtle ce unesc principatul Moldovei de acel at
Munteniei, oricine va fi nciscut moldovan,
locuind si petrectind necontenit in principatul
Moldovei, dacci va dori sa se aseze in acel at
Munteniei, va obtine naturalizarea prin sirnpla
sa asezare aid si in urma cererii lui certre Domn,
faro a mai fi supus la celelalte conditii continute
in art. 379 al Regulamentului".

Raporturile Domnului cu biserica nu
erau cele mai bune. Mitropolitul Neofit refuza
sa pronunte divortul principelui Bibescu de
sotia sa Zoe Brancoveanu, care era internata la
Viena intr-un sanatoriu de boli nervoase,
gasita incurabila de o comisie de specialists
romani si strain!. Refuzul mitropolitului sili pe
Domn sa apeleze la constiinta patriarhului din

Constantinopol, care rosti sentinta de divort,
autorizand astfel pe principe sa contracteze o
alts casatorie cu Maria Ghica. Actul de
cununie s-a savarsit la Bucuresti cu mare
solemnitate si cu desfasurarea unui fast
deosebit. Conflictul cu manastirile inchinate,
care se bucurau de protectia specials a con-
sulatului rus, continua si sub principele
Bibescu, farce sa fie gasita o aplanare definitive.
Doi arhimandriti greci, care se facusera vino-
vati de anumite abateri, furs izgoniti din tares
prin decret domnesc. Totusi, principele reusi,
cu toata impotrivirea consulului rus, sa
impund manastirilor inchinate un regim prin
care arendarea mosiilor sa se face prin licitatie
publica si din veniturile for sa se verse anual
suma de un milion de lei in casele de asistenia
ale statului. Se mai cerea manastirilor inchi-
nate ca in termen de 9 ani sa reface gospodari-
ile darapanate ale acestor sfinte lacasuri. Cum
insa si manastirile indigene cadeau in ruing,
Domnul lug masuri pentru restaurarea lor. In
mesajul adresat adunarii obstesti la deschi-
derea din 1 decembrie 1846, principele Bi-
bescu arata ca in afard de datoria pe care o
avea fats de scopul cel slant al acestor
asezaminte, se mai adauga un altul nu mai
putin sacru pentru noi, anume ca pe zidurile
for este scrisa o bung parte din analele istoriei
noastre si sub boltele for sunt pastrate amintiri
scumpe inimilor noastre.

Colaborarea rodnica cu adunarea fu tub-
burata mai intai prin refuzul majoritatii de a
vota proiectele de lege care aduceau unele
modificari regimului dotal. Jignit prin acest
refuz, principele inchise sesiunea si pleca la
Istanbul pentru a primi investitura, trecand
prerogativele domnesti in seama fratelui sau
Barbu Stirbei, ministrul Internelor. La
Istanbul, Bibescu fu primit cu toate onorurile
cuvenite unui principe. In timpul absentei din
tare, adversarii sai in frunte cu Constantin
Sutzu, care se bucura de protectia consulului
Daskov, pusera la cale un nou complot bulgar.
Din rapoartele vice-consulatelor austriece din
Braila si Galati, aflam ca membrii Eteriei bul-
gare, cam 400 la numar, incercard la 14 sep-
tembrie 1843 o noua rascoala, cu gandul de a
aprinde Braila din 4 colturi deodata, pentru a
se putea deda mai lesne la jaf si prada. Planul
complotistilor era sa puns mana pe putere
dezarmand garnizoana. Rascoale similare
urmau sa izbucneasca si la Bucuresti, Craiova,
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Zimnicea, Calafat etc. Dar masurile energice
care furs luate de autoritatile muntene din
ordinul loctiitorului domnesc contribuird la
inabusirea rascoalei si la arestarea capeteniilor
ei. Din depozitiile acestora rezulta ca acest
complot fusese pus la cale si finantat de
Constantin Sutzu din razbunare pentru ster-
gerea sa din lista candidatilor la domnie, ca
grec ce era. La intoarcerea sa in tares, principele
Bibescu ar fi confirmat aceasta grea acuzatie
adusa lui Sutzu cu ocazia unei convorbiri pe
care o avusese cu agentul diplomatic al
Austriei.

Cu ocazia deschiderii adundrii, la 12 ia-
nuarie 1844, principele exprima speranta Ca
adunarea va pastra in dezbaterile ei cuvenita
liniste si vrednicie. intr-adevar, majoritatea
parea ca s-ar fi cumintit, votand mai multe
proiecte de lege in folosul obstesc. Dar acalmia
aceasta nu era decat linistea inaintea furtunii
ce se dezlantui din nou in adunare la discutia
proiectului de lege privitor la concesia conferita
supusului rus Alexandru Trandafilov pentru
exploatarea minelor din tars. Indignat de
acuzatiile nedrepte care i se aduceau,
principele inchise sesiunea la 4 martie 1844.
Mai mult chiar, el obtinu firman de la Poarta
pentru suspendarea adunarii pe tot timpul
perioadei legislative pang in 1846, cand expira
termenul ei. In timpul acestei vacante parla-
mentare impuse, principele chibzuia cum ar
putea invinge opozitia marii boierimi in noua
adunare. In urmarirea acestui scop, el recurse
la adaugarea unui alineat la legea electorala,
cerand ca cei 18 deputati ai judetelor sa fie
alesi dintre boierii cei mai de seams sau fiii lor,
care isi au domiciliul in circumscriptiile elec-
torale respective. Prin dispozitia aceasta se
excludeau de la candidature boierii domiciliati
in Bucuresti. La aceasta neasteptata lovitura.,
protipendada din Bucuresti protests cu zgo-
mot, calificand-o in jalbele for la St. Petresburg
si Istanbul ca arbitrary si contrary Regulamen-
tului. Interpretarea Regulamentului dupes sen-
sul si litera lui ii dadea dreptate Domnului si
astfel protestele protipendadei ramasera farce
nisi un efect. Noile alegeri, facandu-se in con-
formitate cu dispozitiile domnesti, au dat posi-
bilitatea si boierilor mai mici sa intre in
adunarea obsteasca, curmandu-se astfel atot-
puternicia marii boierimi. Noua adunare se
dovedi mai dispusa sa colaboreze cu principele,
votand legi multe si bune pentru propasirea

intre care si legea pentru dezrobirea
tiganilor. In mesajul adresat noii adunari,
principele arata ca a dat taxii tot ce puterile
i-au invoit, regretand Boar ca nu a putut face
mai mult.

"Se poate zicea el cci in urma acestei
slabiciuni obstesti legate de firea omeneascd,
uneori sa ma fi inselat ravna; dar cercetand
bine, yeti gdsi chiar in fundul greselilor iubirea
cea mai arzdtoare a binelui patriei".

Revolutia, care izbucni in Muntenia in
1848 surprinzandu-1, it determines sa abdice,
dupes ce semnase proiectul de constitutie la 11
iunie si numise guvernul cerut de popor.

Din insemnarile unui contemporan,
aflarn ca in timpul domniei lui Bibescu Voda
incepuse sa se adune din strainatate tinerimea
trimisa la invatatura si, venind in tares cu ideile
capatate pe unde isi facusera educatia, si acei
de la Paris mai exaltati, au propagat ideile for
tinerimii din tares, hulind administratia
Domnilor, apasarea jugului rusesc, scaderea si
umilirea taranilor. Si pang la 1848 n-a fost
decat o fierbere, o framantare in huiet surd pe
care Domnii se anevoiau in a-1 inabusi; iar
atunci, izbucnind in Paris si in Franta revolutia
cea mare, care a rasturnat tronul lui Ludovic
Filip si a clatinat cele mai multe tronuri din
Europa, s-a resimtit zguduirea ei in principate,
si tineretul, crezand timpul favorabil, s-a pus
in miscare sa faces revolutii. La Moldova zice
cronicarul Sturdza, mai preveizator, mai
experimentat, a stiut a-i pune la rezon, corec-
tOndu-i si exilandu-i peste hotare, si tara a
rdmas in liniste. Dar in Muntenia n-a fost tot
asa, Bibescu-vodd mai neghibaciu, s-a Icisat afi
supus de revolutionari si a pardsit tronul si
tam".

3. Reformele principelui Mihai Sturdza
in Moldova (1834 - 1849)

Domnia lui Mihai Sturdza in Moldova a
coincis cu domniile lui Alexandru Ghica si
Gheorghe Bibescu in Muntenia. Devotat fats de
Poarta si supus fats de curtea de la St.
Petersburg, fard sa se abates de la linia de con-
duits care-i fusese prescrisa la inceputul dom-
niei. Instalarea sa solemna avu loc la 27
august 8 septembrie 1834, cu fastul cuvenit.
Inlauntru, principele avu de luptat contra
opozitiei marii boierimi care, atat in adunarea
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obsteasca, cat si in afar', uneltea mereu con-
tra ocarmuirii, contra sfetnicilor domnesti si
contra principelui insusi, pe care it pizmuiau
ca a ajuns in fruntea lor, neputandu-i uita ca
si el se tragea din aceleasi randuri.
Kogalniceanu, care-i cunostea foarte bine,
declara ca toti boierii voiau sa fie principi, toll
sa fie egali, nevoind sa aiba un superior. in
faimosul lor memoriu adresat Portii, ei erau
gata sa abandoneze chiar forma monarhica a
statului, incredintand puterea domneasca
unui consiliu de stat, format din randurile lor.
Vesnic nemultumiti, ei ravneau mereu la
schimbari, fiindca obiceiul schimbarilor si ras-
turnarilor de domni inradacinat de veacuri nu
putea fi starpit asa de usor din sufletul lor. De
aceea, nu se implinise un an si jumatate de la
inscaunarea lui, cand boierii numultumiti
intocmira o plangere catre tar, in care imputau
Domnului o sums de incalcari de lege comise
de el cu scopul de a se imbogali. "0 adunare
abdtutcl in principiul ei prin nenumeirate
nelegiuiri - sustineau boierii in jalba lor
dregettoriile puse la mezat, dreptatea vandutd la
cel ce dei mai mult; cinstea, proprietatea si toate

ccilcate ford mustrare
de cuget prin jignirea Regulamentului, a legiui-
rilor si formelor aceasta este, Sire, a noastrd
vrednicd de tdnguire stare sub ocarmuirea dom-
nului Mihai Grigore Sturdza".

Principele, afland despre demersul facut
de nemultumiti la St. Petersburg, invita pe mi-
tropolitul Veniamin, presedintele adundrii,
care sa traga la raspundere pe autorii recla-
matiei, intrucat aceasta nu emanase de la
majoritatea adundrii. Pusi in fata faptului,
reclamantii constatard autenticitatea semna-
turilor lor pe jalba, dar cu toate acestea furs
eliminati din adunare, conform regulamentu-
lui. Contramanifestarea sustinuta. de 413 per-
soane aproba atitudinea Domnului si lauda.
actele sale de guvernare.

Dar principele avea de aplanat conflicte
si cu consulul rus Besak care, facand jocul
opozitiei, se amesteca necontenit in actele de
guvernamant, silindu-1 pe principe sa se gan-
deasca la abdicare, dar gratie trecerii pe care o
avea la cancelarul Nesselrode, consulul Besak
fu inlocuit prin Kotzebue, care, la randul sau,
se amesteca frecvent in chestiunile interne.
Principele isi intari si mai mult pozitia la St.
Petersburg prin descoperirea la limp a asa-
numitei conjuratii confederative, care urmarea

rasturnarea starii de lucruri si inlocuirea ei
printr-o larga autonomie fata de Turcia, fara
a-i respinge suzeranitatea, prin respectarea
Regulamentului organic impus de rusi, dar
fard amestecul acestora in treburile interne,
prin inlocuirea protectorului rus cu protec-
toratul colectiv al marilor puteri europene, prin
introducerea unei dinastii strain si prin infi-
intarea unei confederalii dundrene din care sa
faca parte Moldova, Muntenia si Serbia,
asemanatoare confederatiei germane. Conju-
ratii mai cereau abdicarea principelui Sturdza,
randuit ca Domn cu violarea Regulamentului
organic, fard sa fi fost ales de tard, precum si
reducerea puterii politice a marii boierimi. Ei
cereau ca in sanul boierimii sa nu se mai faca
nici o deosebire, tar ministrii sa fie alesi de
adunarea nationala dintre boierii cei mai de
isprava si bunt patrioti, fora deosebire de rang.
Se mai cereau libertatea tiparului si inlatu-
rarea cenzurii, precum si izgonirea calugarilor
greci si secularizarea averilor bisericesti.
Miscarea era condusa de comisul Leonte Radu
si sprijinita de 80 de conjurati, intre care se
gaseau numerosi boieri din toate tagmele pre-
cum si mai multi oameni de rand. Descoperind
complotul, principele trimise o copie dupa
noua constitutie revolutionary consulului ge-
neral Titov din Bucuresti, comunicandu-i ca
doreste sa trateze chestiunea in mod confi-
dential "de a nu da rdsunet afacerii si de a isco-
di lucrul mai adanc, prin o procedurd neformald
si apoi a pune pe Radu sub privigherea politiei
sau a-1 izgoni in Basarabia". De fapt, nu. s-a
facut valva in jurul complotului, pe care
principele intelese sa.-1 aplaneze in noiembrie
1839 prin expulzarea lui Radu in Basarabia si
prin surghiunirea mai multor participanti.
Pentru vigilenta sa, principele Sturdza primi
felicitari din partea concelarului Nesselrode,
care-1 indemna sä continue a arata "cea mai
desteaptcl veghere in mylocul urdcioaselor
uneltiri ce se urzeau in Muntenia si Moldova". La
observatiile cancelarului rus, principele ras-
pundea intr-o scrisoare adresata consulului
rus, intrebandu-se ca "dacei tablourile ce slu-
jesc la invdtdmeintul mutual incep prin a califica
statele Muntenia si Moldova drept state consti-
tutionale; dacci intr -un almanah ce i-a ceizut in
maim' se poate ceti c4 Muntenia este un princi-
pat constitutional; dnrd deci intr-o tard a caret
limbd si religie sunt identice isi permit' a rdsekii
in minti idei anarhice, cum ar putea el raspunde,
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nu numai de siguranta viitoare, dar chiar de si-
guranta de fats a Moldovei ".

Legiuirile cu privire la administrarea
averilor bisericesti, in care se comiteau mari
abuzuri, determinara pe mitropolitul Veniamin
sa demisioneze. Opozitia se folosi de aceasta
demisie pentru a face dificultati Domnului,
indemnand pe inaltul chiriarh care se retrasese
la manastirea Slatina sa revind asupra
demisiei sale. Iar card aceasta nu reusi, se
incerca ocuparea scaunului mitropolitan cu un
egumen devotat rusilor care avea in programul
sau o unire mai stransa intre boierimea
Moldovei cu biserica rusa. Cu mari greutati,
principele izbuti sa inlature aceasta candi-
dature prin alegerea episcopului de Roman,
Meletie Brandaburul, originar din Bucovina.
Ceea ce se putea imputa cu drept cuvant
principelui Mihai Sturdza era ravna sa nepo-
tolita de a-si spori averea particulars. El ajunse
pe cale de schimb la posesiunea mosiei
Bosancea, langa Suceava, ca loc de retragere
pentru once eventualitate. Dar cu toata ravna
sa, cauta sa potoleasca pornirea opozitiei din
adunare, oferind umplerea deficitului bugetar
de 478.538 lei din propria avere, hotarare pe
care Domnul o comunica adunarii si consulu-
lui rus la 1 martie 1838. Mai abil si mai cir-
cumspect decat contemporanul sau din
Muntenia, principele Sturdza intelese sa
dejoace intrigile si hartuielile boierilor si
amestecul neindreptatit in treburile tarii al
consulilor rust, mentinandu-se pe tron si
desavarsind un vast program de refacere si
innoire a Moldovei in sensul Regulamentului
organic. El izbuti sa face fata incercarilor de
rasturnare si sa impiedice raspandirea ideilor
revolutionare in Moldova. Pe de alta parte,
principele Sturdza reusi sa impund tarii
reforme salutare in toate ramurile adminis-
tratiei publice, asezand viata de stat pe temelii
trainice si indrumand-o pe calea progresului si
a civilizatiei.

Calauzindu-se de dispozitiile Regula-
mentului organic la intocmirea caruia colabo-
rase pe timpul lui Kisselef, principele Sturdza
se stradui in tot cursul domniei sale de 15 ani
sal aplice dispozitiile regulamentare in sensul si
litera for si sa le intregeasca prin dispozitii not
propuse de el si votate de adunarea obsteasca.
Domnul convoca adunarea in fiecare an, o
deschidea printr-un larg expozeu asupra rea-

lizarilor din anul expirat si cu enumerarea
proiectelor de legs ce urmau sa fie supuse
adundrii spre deliberare. Urma raspunsul
adunarii la mesajul princiar, dupa care de-
putatii isi incepeau lucrarile. Dezbaterile erau
uneori destul de furtunoase, pentru ca noile
legiuiri propuse taiau adeseori adanc in privi-
legiile fie ale inaltului der, fie ale marii bole-
rimi. Se tineau sedinte si de obstructie, dar
Domnul reusea mai totdeauna sa potoleasca
patimile si sa treaca legile conform programu-
lui sau bine chibzuit. 0 alta mare dificultate
intampina Domnul la alcatuirea celor trei diva-
nuri: apelativ, executiv si judecatoresc, alca-
tuire in care se amesteca destul de des si con-
sulul rus, cautand sa-si impuna protejatii. in
privinta aceasta, Domnul urma sugestiile
primite de la mentorul sau, generalul Kisselef,
care-1 sfatuia sa linisteasca pe cat posibil
spiritele si sa se straduiasca sa readuca langa
el niste oameni pe care tara ii respecta. El it
sfatuia sa inlocuiasca pe unii dintre oamenii
sal cu altii mai bine vazuti de opinia publics si
care, prin prezenta for in sfatul domnesc, vor
putea spori autoritatea guvernului. Domnul
reusi sa impiedice amestecul consulului in tre-
burile judecatoresti, obtinand castig de cauza
in aceasta privinta, intrucat in ianuarie 1836
consulul Besak primi de la St. Petersburg
ordinul de a nu se mai amesteca in afacerile de
judecata. Ca si predecesorul sau, Mihai
Sturdza spori cinurile boieresti de la 853 la
3.750 in 1849, dintre care 381 erau boieri
mari. Era si acesta un mijloc de a potoli

si de a indulci opozitia fata de reformele
sale.

in domeniul administrative, Sturdza
reduse numarul judetelor, desfiintand judetul
Herta, unindu-1 cu Dorohoiul, judetul Hciriciu,
unindu-1 cu Botosanii si judetul Ceirligcitura,
unindu-1 cu Iasil. El incredinta administratia
oraselor asa-numitelor eforii ordsenesti, im-
punandu-le respectarea anumitor legi si re-
gularnente edilitare; urbanistice si sanitare,
precum si masuri pentru evitarea si stingerea
incendiilor prin institutia pompierilor.

Principele Mihai Sturdza este fondatorul
targului Miheilleni de la granita Bucovinei, la
Molna, care ii poarta numele si care devenise
principalul pun& de trecere la vadul Siretului,
in fata orasului cu acelasi nume. 0 vasta retea
de servicii sanitare cu spitale si carantine pen-
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tru cazuri de epidemii impanzea tara. Medici
calificati, moase si personal sanitar asigurau
asistenta medicaid. De asemenea, sporea si
numdrul farmaciilor prin aplicarea severs a
farmacopeii oficiale. Epitropia Sf. Spiridon avea
grija si intretinea spitalul cu acelasi nume. 0
atentie deosebita dadu mentinerii ordinei, si
sigurantei publice prin urmarirea hotilor si
facdtorilor de rele. in 1838, Sturdza incheie cu
Austria o conventie pentru extradarea va-
gabonzilor, prima conventie cu caracter inter-
national incheiata de Moldova ca stat autonom.
Pentru inlesnirea circulatiei bunurilor si a per-
soanelor, el incepu si duse la bun sfarsit doua
sosele internationale care sa lege capitala
Moldovei cu Dunarea la Galati si cu Mihailenii
de la granita Bucovinei. Soseaua nationala Iasi

Galati trecea prin Vaslui si Bar lad, iar
soseaua Iasi Mihaileni trecea prin Botosani si
Dorohoi. Ambele sosele fura construite cu zilele
de prestatie ale locuitorilor, care fusesera
introduse si in Moldova ca si in Muntenia. Se
preocupa si de tinerea in bund stare a vechii
sosele din valea Siretului, care lega Focsanii cu
Falticenii prin Adjud, Bacau si Roman. De la
Bacau, soseaua ducea la Targu Ocna, unde se
exploatau ocnele de sare. De-a lungul acestor
sosele se desfasura regulat traficul postal pen-
tru corespondenta si pentru pasageri, cu
obisnuitele static de popas si schimbat call,
numite si menziluri.

Legiuirile votate de adunarea nationala
aduceau imburfatatiri privitoare la sistemul
legislativ, evitandu-se pe cat posibil amestecul
consulilor strain in justitie si administratie.
Imputernicitii domnesti adunau grin sate jal-
bele taranilor pentru a le aduce la cunostinta
Domnului. Nimeni nu putea ocupa functii in
justitie si in administratie lard o diploma de
absolvire a unei. scoli. Mai mult chiar, un
numar de tineri, intre care Anastasie Fatul,
Alexandru Costinescu, Teodor Stamati, Con-
stantin Zamfirescu, loan Filipescu s.a. fura
trimisi la studii la Viena. De asemenea, se
adusera imbunatatiri regimului inchisorilor si
al reeducarii puscariasilor. Jurisdictia con-
sulard dadu Domnului mult de lucru pentru
apararea prerogativelor judecatoresti ale statu-
lui, reducand pe cat posibil numdrul pricinilor
ce veneau in fata tribunalului consular. Din
cauza aceasta, principele a avut de aplanat
numeroase neintelegeri cu consulii si agentii
diplomatici strain. Raporturile cu agentiile

austriece din Iasi erau normale iar conflicul de
granita de la Tulghes a fost aplanat dupe indi-
catiile

Masurile initiate de Domn si aprobate de
adunarea nationala cu privire la administratia
bunurilor ecleziastice produsera mari ne-
multumiri in randurile inaltilor chiriarhi.
Tinand seama de faptul ca averea bisericeasca
constituia o bung parte din insusi patrimoniul
material al taro, nu putea ingadui ca averile
mitropoliei si ale episcopilor sa ramana in con-
tinuare straine de supravegherea si controlul
statului. De aceea, legea din 1844 prevedea
inilintarea unei case a bisericii la Iasi in care sa
intre toate veniturile din averile mitropoliilor si
ale episcopiilor, sub controlul sefului departa-
mentului bisericesc. Arendarea mosiilor si imo-
bilelor urma sa se face prin licitatie publicd
sub control official, iar din venitul mosiilor mi-
tropolitane cinci septimi sa fie puse la indema-
na mitropolitului pentru nevoile cultului si
plata personalului bisericesc, iar din doua
septimi sa se formeze un fond pentru repararea
acareturilor, intretinerea seminariilor, pentru
asistenta sociala si pentru acoperirea cheltu-
ielilor departamentului bisericesc. Din veni-
turile averilor episcopale, episcopii primeau
patru septimi, iar departamentul bisericesc trei
septimi. Din veniturile averilor ecleziastilor,
Domnul reorganiza seminarul de la Socola, cu
studii teologice superioare in vederea pregatirii
candidatilor pentru treptele bisericesti mai
inalte. Si bisericile de mir fura puse sub anu-
mite reguli, hotarand ca epitropiile for sa nu
depaseasca bugetul incuviintat de departa-
mentul bisericesc. Domnul lase mai departe in
grija bisericii conducerea oficiilor de stare

incredintand preotilor alcatuirea actelor
de nastere, casatorie si deces.

Manastirile, atat cele inchinate cat si cele
indigene, nu erau atinse de aceasta legiuire
pentru ca. Rusia le luase sub protectia ei ca si
in Muntenia, totusi statul isi rezervase un
oarecare control asupra gospodaririi lor, mai
ales in ceea ce privea exploatarea padurilor,
soboarele manastiresti find tinute sa respecte
legiuirile silvice ale statului. Domnul se stradui
sa reglementeze si viata monahala prin crearea
de asezdminte speciale la manastirile Neamt,
Secul, Varatec si Agapia.

0 atentie deosebita dadu principele dez-
voltdrii invatamantului public, inca de pe cand
era si epitrop al scolilor, cum marturisea in
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hrisovul din 8 noiembrie 1840, prin care
intarea drepturile scolilor din Iasi. Putand con-
stata ca tinerimea moldoveand ajunsese la
gradul de a putea urma stiintele filosofice, el
inaugura la 16/28 iunie 1835 la iasi Academia

numita astfel dupes ctitorul ei. Pe
langa academie, inflinta cabinete de fizica.,
chimie si astronomic precum si o biblioteca cu
opere de specialitate. in timpul sau mai luard
fiinta la Iasi o scoala de inginerie, un muzeu de
istorie naturals, infiintat de Societatea de
Stiinte naturale si curative fondata in 1833, o
scoala de arte frumoase si un institut de arte si
meserii, precum si o scoala de fete.

Agricultura, negotul si meseriile se bucu-
rau si de solicitudinea domneasca. Galatii
devenira centrul exportului moldovenesc la
Dunare, instalatiile portuare atragand corabii
si slepuri sub diferite pavilioane. Domnul obti-
nuse autorizatia Portii pentru arborarea pe
vasele de comert a pavilionului national
moldovenesc. In portul liber, negustorii straini
isi puteau depozita marfurile de import si
export. Exportul de sare pentru Wile din
dreapta Dundrii luase un puternic avant.
Pentru transportul regulat de marfuri se orga-
nizase un serviciu de carausie. Domnul
Sturdza imbunatati si serviciul bancar si lua
masuri contra uzurii. De asemenea, lua
apararea taranimii fats de abuzurile adminis-
tratiei si ale proprietarilor de mosii. Astfel, opri
plata in munca a banilor imprumutati care
ducea la robirea satenilor de catre camatari.
Pentru inlaturarea abuzurilor la masurarea
ogoarelor, el aduse urbariului uncle modificari
si introduse prajina oficiala si cantare la
punctele de vama pentru cantarirea oficiala a
marfurilor de export. Printr-o lege din 1844, el
apland neintelegerile ce proveneau din
neputinta proprietarilor de a da taranului lotul
hotarat de Regulament, mai ales in regiunile de
munte. Se luard, de asemenea, masuri pentru
imbunatatirea rasei vitelor si starpirea bolilor

intre animale. Se reglementa institutia
coserelor sau hambarelor de rezerva pentru
timpuri de seceta. Pentru desfacerea pro-
duselor agricole, dar mai ales a vitelor, se orga-
nizau balciuri sau iarmaroace in apropiere de
granita, pentru a inlesni targuielile negusto-
rilor straini. Totodata, s-au luat masuri cu
privire la combaterea Facustelor, uciderea lupi-
lor si scutirea vanatului.

0 problema interns de mare importanta
era cea a asezarii evreilor in satele si orasele
din Moldova. Cu ocazia repetatelor ocupatii
straine, se deschisera granitcle mai ales spre
rasarit, de unde navali in tars un mare numar
de evrei fard documente de origine. Domnul lua
masuri pentru efectuarea unui recensamant
oficial al evreilor din tara, pe temeiul caruia
puteau ramane in tara numai evreii care
exercitau o meserie sau care dispuneau de
mijloace pentru inceperea unui comert. Acestia
primeau bilet de statornicie in tar& restul urma
sa fie trimis peste granita. Pentru viitor se
hotari sa nu se ingaduie evreilor strain!
intrarea in tara farce pasapoarte. Cu toate aces-
tea, numarul imigrantilor evrei din Moldova
spori foarte mult. In timpul domniei lui Mihai
Sturdza, s-a legiferat dezrobirea tiganilor, ca si
in Muntenia.

Din cele aratate mai sus, s-a putut vedea
marea asemanare ce a existat intre domnia lui
Mihai Sturdza in Moldova si cea a contempo-
ranilor sai, Alexandru Ghica si Gheorghe
Bibescu in Muntenia. Aceasta arata ca dez-
voltarea politics, administrative, socials si eco-
nomics s-a desavarsit paralel in cele cloud
state, dupa, aceleasi calapoade si in aceeasi
directie spre progres si civilizatie. Mihai
Sturdza insa., spre deosebire de Gheorghe
Bibescu, a infranat miscarea revolutionary din
1848, dar in anul urmator a abdicat, incheind
astfel o domnie rodnica ce va ramane adanc
increstata in rabojul istoriei Moldovei.
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Ca p ito lul V

DEZROBIREA TIGANILOR IN PRINCIPATELE DUNARENE

1. Raspandirea tiganilor in Muntenia
2. Salasluirea tiganilor in Moldova
3. Dispozitiile Regulamentelor organice cu privire la tigani
4. Dezrobirea tiganilor mfmastiresti din Moldova
5. Dezrobirea tiganilor manitstiresti din Muntenia
6. Anularea actului din 1848 de slobozenie a tiganilor din Muntenia
7. Legea pentru desfiintarea sclaviei in Moldova
8. Legea pentru emanciparea tuturor tiganilor din Muntenia

1. Rfispandirea tiganilor in Muntenia

Concentrarea hoardelor tatare din cen-
trul Asiei sub Ghinghis Han Temugin si
navalirea for in imperiul bizantin si in Europa
orientald se situeaza la inceputul secolului al
XIII-lea. Dupes distrugerea hanatului bulgar de
la Volga in 1237, hoardele tatare se revarsard,
sub comanda lui Batuhan, un nepot al lui
Temugin, asupra Rusiei meridionale, asupra
Cumaniei moldovene si muntene, Transilvaniei
si Ungariei, urmarind pe regele Bela al IV-lea
pand in Dalmatia. Asaltul for se lovi insa de
rezistenta popoarelor din centrul Europei.
Dupes vreo trei ani, tatarii fury izgoniti din
Ungaria si Transilvania, dar in Cumania
stapanirea for ddinui Inca multd vreme. 0
cronica anonima arata cum regele Bela al IV-
lea, cu ocazia ciocnirii sale cu tatarii, ar fi
cunoscut o semintie ce se numea gingari sau
cingari, adica tigani.

De la Chilia si Vicina tatarii amenintau
Bulgaria si Constantinopolul. In 1292, hanul
Nogai nava in Bulgaria si aseza pe tronul de la
Tarnova pe tarul Smilec, ca vasal al sau. Ceaji,
fiul siurmasul lui Nogai, uzurpa tronul bulgar
ca ginere al tarului Terteri. Numeroase hoarde
tatare reusiserd sa se aseze in Dobrogea.

Ca succesori ai cumanilor, tatarii sta.-
paneau si o bund parte a Munteniei, asa-
numitele part-I tdteiresti, de unde au fost cu
vremea izgoniti de voievodul Basarab si de suc-
cesorii sal, Alexandru, Vlaicu, Dan, Radu si
Mircea cel Batran. Tatarii din partile acestea
recucerite de roman au fost fie alungati, fie

robiti, desi documentele Tarii Romanesti nu
amintesc de robi fatari. Tiganii insa, ca fosti
robi ai tatarilor, ramaserd pe loc, schimband
robia tatdreasca cu cea a noilor cuceritori.
Numarul for pare sa fi fost destul de mare,
intrucat la 3 octombrie 1385 voievodul Dan I
confirma mandstirii Tismana daniile pdrintelui
sau Radu I intre care si 40 salase de tigani.
Aceasta este prima mentiune documentary
asupra tiganilor din Muntenia. Asezarea for
aid trebuie sa fi fost insa mai veche de anul
1385. La 20 mai 1388, fratele lui Dan, voievo-
dul Mircea cel Ba Iran, daruia mandstirii Cozia
300 de salase de tigani, danie pe care Domnul
o confirma din nou in 1392. Tot Mircea cel
Batran a intarit lui Costea din Tara Faga-
rasului satele Vistea si Arpasul impreund cu
17 tigani de cort decem et septem Ciganos
tegtortatos, ceea ce arata ca tiganii erau
raspanditi si in Transilvania. Tot in Tara
Fagarasului, voievodul Vlad Dracul confirma.,
la 23 aprilie 1441, boierului Stanciul Moienes-
cu satul Voila si 15 salase de atigani. Acelasi
Domn intarea la 30 iunie 1441 mandstirii
Snagov 15 salase de atigani. La 29 aprilie
1453, voievodul Vladislav al II-lea intarea
mandstirii Bolentinul patru salase de atigani.
La 28 octombrie 1464, Radu cel Frumos
intarea Snagovului 20 salase de tigani. La 8
mai, voievodul Basarab cel Batran in 'Urea
boierului Serban din Tara Fagarasului mai
multe familii de tigani cu numele: Radu, Lal,
Curchea, Muja, Costea si Rodea. In Transil-
vania si Ungaria tiganii se remarcasera curand
ca mestesugari iscusiti in fierarie. Tot ei erau
aceia care, dupes introducerea armelor de foc,
au contribuit la faurirea acestora. La 1496 ei
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Ungariei si Transilvaniei autorizatia de a fauri
tevi de pusca si gloarfle pentru armele de foc.

2. Salasluirea tiganilor in Moldova

Dupes retragerea cumanilor in Ungaria,
regiunile din valea Siretului ramasera in seama
tatarilor. De acolo, ei atacau mereu granitele
Transilvaniei. Pentru a pune capat acestor
atacuri, regii unguri intreprindeau, cu binecu-
vantarea Papei de la Roma, numeroase expe-
ditii contra tatarilor din Moldova. Conducerea
acestor expeditii era incredintata cnezilor
romani din Transilvania, cum era Pintea din
timpul regelui Carol Robert, sau Andrei, fiul lui
Latcu. Acesta trecu, din ordinul regelui
Ludovic cel Mare, muntii in Cumaia moldove-
neasca si batu in 1342 pe tatari, ucigand in
lupta pe hanul for Athlamos. La aceasta fericita
expeditie luase parte si voievodul maramu-
resan Dragos, care infiinta capitanatul de la
Baia contra tatarilor. 0 cronica contemporana
relateaza ca dupes caderea lui Athlamos,
invingatorii "au luat multi tatari in robie, iar cei
ce au mai sccipat, aufugit in pc-virile depcirtate de
lcingd mare la alti tatari ".

Capitanul, marca sau banatul de la Baia
servea ca baza de operatiuni contra tatarilor.
Urmasii lui Dragos si ai lui Bogdan largira
granitele capitanatului de la Baia in mare
voievodat al Moldovei, izgonind pe tatari peste
Nistru si chiar din locul for de la Cetatea Alba
si Chilia, deschizand astfel ferestrele Tarii
Moldovei spre mare. Cea mai veche cronica a
Moldovei arata cu drept cuvant ca. "din cdmpii
pe tatari 1-au scos" si i-au izgonit peste Nistru.

In invalmaseala acestor lupte, domnii
Moldovei robira multi tatari, dar impreuna cu
ei si numeroase cete de tigani care insoteau ca
mestesugari hoardele tataresti. In robie, tatarii
si tiganii formau o singurd gloatcl de robi si asa
se explica faptul ca in tarile nordice tiganii erau
numiti pdgclni sau tatari. In once caz, insa,
numarul tiganilor era cu mult superior
numarului fostilor for stapani tatari. Robii
acestia tataro-tigani erau proprietatea Dom-
nului, care ii daruia manastirilor si vitejilor ce
se distinsesera in lupta contra tatarilor. Ca
mestesugari iscusiti, ca vraci si ca lautari,
tiganii primeau salase si pe langa resedinta
domneasca, de regula la periferia orasului, for-
mand mahalale proprii numite tateu-asi, pre-

cum cele de la Suceava si Iasi.
Se remarca, insa., o deosebire intre trata-

mentul robilor de obarsie tatard si al celor de
origine tiganeasca. Robii tatari traiau dupes
pravila tcltetrascd tataraskium pravon, care
stabilea indatoririle for fats de stapan, ei
putand dobandi chiar libertatea. La 30 septem-
brie 1445, episcopul Calist al Romanului primi
de la voievodul Stefan al II-lea un rob tatar, pe
care episcopul it putea lasa manastirii, fie bi-
sericii, fie altcuiva, daces nu voia sa-1 lase sa
traiasca dupa zaconul valahic", nepomenind
nimic de robie. Un alt rob tatar fu miluit de
Stefan cel Mare cu emancipare din robie, dupes
normele zaconului valahic". Documentele
culese din Moldova pomenesc adeseori de robi
tatari pe care Domnul ii daruia manastirilor
sau boierilor sau ii pastra pentru sine. La 31
octombrie 1402, Domnul daruia manastirii
Moldovita patru salase de tatari din targul
Baia, pe care nimeni nu avea dreptul de a-i
impovara cu vreo slujba. domneasca. La 22 sep-
tembrie, Domnul daruia manastirii Pobrata
cinci salase de tatari din satul Tamastasauti de
Pe Somuz. La 1417, Domnul ar fi ingaduit
tiganilor din tara sa "aer si pamant pentru
vagabondaj, foc si fierarie". La 8 iulie 1428,
Alexandru cel Bun daruia manastirii Bistrita
31 salase de tigani si 12 hajuri, poieti sau bor-
deie de tatari. Salasele furs daruite avand in
fruntea for pe cneazul Coman. La 10 februarie
1429, cucernicul Domn daruia manastirii
Vasnevdt satul Calinanti, pe Putna, cu tiganii
de acolo. In aprilie 1435, Stefan al II-lea daruia
boierului Petru Hudici cloud salase de tigani.
Acelasi Domn daruia la 24 august 1443 salase
de tigani boierului Moica, la 15 iulie 1445
boierului Oancea iar la 25 ianuarie 1446, lui
Mihai logofatul. La 13 noiembrie 1487, Stefan
cel Mare daruia episcopului de Radauti,
Ioanichie, mai multe salase de tigani.

Tiganii care in vechime indeplineau ros-
turile clasei meseriasilor, care lipseau in Wile
noastre, constituiau un element util in dez-
voltarea economies nationale. La 1561, Domnul
Tarii Romanesti, Petru cel Tandr, se plangea
sultanului Soliman cel Maret ca negustorii de
sclavi de pe litoralul Dunarii exercitau un co-
mert ilicit cu tiganii din tara sa. Reclamatia
aceasta determind pe sultan sa opreasca un
asemenea convert din partea "ticalosilor" din
Giurgiu, tiganii find utili voievodului.

"Anumite categorii de tigani zice in fir-
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manul sau adresat comandantului din Giurgiu
- resortisanti ai Valahiei, obisnuiau din tim-
purile vechi sa presteze servicii pe le-MO donut
si pe lifmgd boierii tariff. Acesti tigani, ridicati prin
surprindere, erau dirfati spre ma/u/ Duncirii
uncle erau scosi in vanzare. Iti ordon ca is pri-
mirea acestui firman sd fii atent la cele ce
urmeazd: daal reclamatia voievodului este ade-
vdrata, sa stiff cd traficul cu tigani tributari
apartinand Valahiei nu este permis. Daces
observi ca tigani dirt aceasta categorie supusi
Valahiei - sunt adusi in orasul tau pentru a fi
vanduti, to trebuie sa impiedici targul. Tu nu vei
ingddui nimdnui absolut de a se preta la un
asemenea negot. Tu ne vei comunica numele si
semnalmentele unor asemenea persoane.
Chestiunea aceasta meritd sa i se dea impor-
tant& Sa fii deci cu mare bagare de seamd".

La ocuparea tinuturilor Cernauti si
Suceava de Care austrieci s-au gasit familii de
tigani mandstiresti si boieresti. Pretul cu care
se putea cumpara o asemenea familie de robi
era de 300 400 fl. La 19 iunie 1783 apa.ru
decretul imparatului Iosif al II-lea pentru
dezrobirea tiganilor din Bucovina.

Astfel s-ar putea continua la infinit seria
daniilor de tigani facute de domnitorii tarii fie
manastirilor, fie boierilor. In unele din actele de
danie se arata si numele tiganilor daruiti, pre-
cum: Nenul, fiul lui Vlad, Mihul, Vonea si
Radul si cu fiul acestuia, Latcu, Luca, Alexe,
fiul lui Herta, Dinga, fiul lui Nicolai, Coman,
Caraman, Berea, Marcu, Ivascu, Coalea,
Mercea, Cernat, Ivan, Danciul, Nan, Georgui,
Golea, Voicu, Harman, Trutea, Sandru, Toma,
Zeviat, Matasa, Albul etc. Din lista acestor
nume crestinate se vede ca robii tigani
imbratisasera crestinismul. Dupes nume ca
Mircea, Vlad, Radul, Dinga si altele si dupes
dialectul muntean pe care tiganii din Moldova
1-au pastrat pana in zilele noastre, pare sa
rezulte ca o bund parte din robii tigani din
Moldova venisera acolo din Tara Romaneasca.
intr-adevar, cronica de la Munchen inre-
gistreaza stirea Ca dupes izbanda lui Stefan cel
Mare asupra lui Radu cel Frumos de pe campia
de langa targul Sod din ziva de 7 martie 1471,
Stefan cel Mare ar fi ridicat 17.000 de tigani din
Muntenia si i-ar fi dus in Moldova pentru a-i
distribui ca robi pe la curtile boieresti.
Relatarea cronicii isi gaseste confirmarea in
actul de danie al marelui Domn care ma-
nastirea Putna, prin care daruia ctitoriei sale 11

salase de tigani "adusi din Tara Basarabilor",
adica din Muntenia. Boierii moldoveni aduceau
tigani si din Transilvania, unde numarul for
era foarte mare. Dupes batalia de la Razboieni,
logofatul Tonca scria biraului Bistritei, Tamas,
rugandu-1 sa.-i restituie tiganii ce fugisera in
Ardeal odata cu navalirea turcilor in Moldova.
Pe acesti tigani, el ii cumparase "cu bani drepti,
din tara Ardealului", sustinand ca toti tiganii
sai erau de provenienta ardeleneasca.. Si astfel
s-ar putea continua cu insirarea daniilor de
tigani manastiresti si boieresti pana in secolul
al XIX-lea, sand s-a produs emanciparea lor.

In lucrarea sa asupra principatelor
aparuta la Londra in 1820, Wilkinson arata ca
in principatele romane traiau in vremea aceea
circa 150.000 de tigani, dintre care 80.000
erau ai statului, platind de la varsta de 15 ani
taxe anuale de 40 de parale. Acestia si cei
boieresti isi castigau painea - intrucat erau
slugi in cases, bucatari, mai ales, batuti,
impodobiti cu coarne legate pe sub falci, uneori
si ucisi, iar femeile ca doici si dadace ca
lautari, zidari, platiti cu un leu pe zi.

Mihail Kogalniceanu arata ca la 1840
tralau in Moldova 3.857 familii de tigani. In
Tara Romaneasca numarul familiilor tiganesti
n-ar fi fost mai mare de 33.000.

3. Dispozitiile Regulamentelor organice
cu privire la tigani

Regulamentul organic al Tarii Romanesti,
la art. 117 ii mentioneaza pe tigani, aratand ca
ei urmau sa fie ocarmuiti de Care "dvornicul
temnitelor din Printipat, carele va avea sub
poruncile sale patru subt ocdrmuitori de tigani".
Articolul mai prevedea ca se va face un
asezcirrufint intre cele cloud principate pentru ca
toti tiganii statului, ai manastirilor si ai altor
particulari, care vor fugi din Valahia in
Moldova si impotriva sa se dea inapoi de la o
parte la alta. In art. 118 se spune ca "acturile
pentru tiganii ce se vor insura si vor muri, se vor
da de cdtre preotul ce se va afia la cununie sau
is ingropare si se vor isca de cel putin trei mar-
tori".

Regulamentul Moldovei este cu mult mai
explicit in ceea ce priveste pe tigani. Pentru
imbunatatirea soartei for a fost insarcinata o
comisie care a alcatuit "un regulament pentru
statornicirea tiganilor". In acest regulament se
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arata ca "pe vechiul obiceiu sa urmeze a fi un
boier din rangurile intai nazir asupra tuturor
tiganilor". In articolul al II-lea se pune in vedere
proprietarilor de mosii, paduri sau mine, ca
daces ar avea nevoie de muncitori sa ceara
tigani de la stapanire, de care sa fie obligati a
purta grija. La locurile unde se vor aseza 20
50 familii de tigani, acestia sa-si aleaga din
mijlocul for un jurat care sa adune birurile de
la semenii sal. Acestia sa fie indrumati catre
statomicie si randuiala si sa fie scutiti de once
havalele si de birul unui an.

"Avemdu-se in vedere ca depcirtarea
tiganilor de dogmele sfintei noastre religii este
una din pricinele salbettdclunii si nelegiuitelor for
fapte, drept aceea prea sfintitul mitropolit cu
episcopii eparhiati vor da parohilor inadins
instructii in ce chip sa aducd catre sufleteasca
for mantuire si intru indeplinirea datoriilor for
ceitre aproapele sau. In urma acestor sfinte
dogme tiganii vor fi inclatorati a se impeirtetsi de
botezul, de cununia si ingroparea bisericieascd,
pentru care in mitrica satului sa fie o osdbitei
foae inadins randuitet pentru dansii, unde paro-
hul, dupei reinduiald, va inscrie pe cel ce se

pe acei ce se cdscitoresc si pe acei morti,
care mitrice vor sluji de acturi ca sa nu se mis-
tuiascd tiganii statului ceitre tiganii boieresti si
meindstiresti". Tiganii, ca o proprietate a parti-
cularilor, nu sunt supusi la nici o danie sau
havale din partea ocarmuirii si nu sunt inda-
toriti decat la slujba stapanilor lor.

4. Dezrobirea tiganilor manastiresti din
Moldova

Dispozitiile Regulamentelor organice din
cele doua principate au atins problema
tiganeasca, care n-a mai disparut din progra-
mul preocuparilor politice si sociale ale oame-
nilor luminati din acea vreme.

In sedinta obstestii Adunari a Moldovei
din 31 ianuarie 1844 s-a votat urmatorul
project de "pravild pentru regularisirea tiganilor
mitropoliei, a episcopiilor si a memeistirilor in
deobste":

"Art. 1. Tiganii vdtrasi ai clirosului faro
deosebire desrobindu-se, sd intro in randuia/a
locuitorilor slobozi si stifle asezati cu asemenea
drituri si indatoriri, atett catre proprietor dupet
asezeunemt cat si in celelalte ddri.

Art. 2. Tiganii breslasi ce se aflei. cu

mestesuguri prin tei rguri, desrobindu-se aseme-
nea ca si cei vdtrasi, sa intre in retnduiala paten-
tarilor fieste-care dupd starea in care s-ar afla,
potrivit cu regularisirea patenta-rilor tel rgoveti,
cd adecei ddrile unor asemenea tigani, cat si a
celor de care se rosteste in acest at dollen arti-
col, cat si a celor de care se uorbeste la articolul
de mai sus inteiiul, implinindu-se de catre viste-
ria peuntinteascet sd se pcistreze ca deosebire de
veniturile statului si sa se intrebuinteze numai
la desrobirea tiganilor robi ai particularnicilor
fete, care ar voi a-i vinde, si pe fieste care an sd
se dea la obsteascd obicinuitet adunare leunuri-
ta socoteald de acesti bani. Pe aceste principii
tiganii clirisului ramti ndnd de acum inainte ca si
ceitalti oameni slobozi, roman si in dreptate de a
se cdsdtori cu moldoveni".

In mesajul sau catre obsteasca obicinuita
Adunare de la 15 martie 1845, principele
Sturdza insists asupra dezrobirii tiganilor:

"Punerea in lucrare a pravilei pentru
desrobirea tiganilor tuturor mdnetstirilor si
indeobste si a celor ai statului, face epocd
insemrteitoare in propeisirea tivilizatiei tarii. Pe
de o parte, potrivit cu incheierea Adundrii, o
comisie inadins se indeletniceste cu regula-
risirea tiganilor statului, si pe de altd parte
departamentul averilor bisericesti implineste
datoria sa, incest priveste pe tiganii clirosului.
Acturi sub a Noastrei Domneascd pecete au a
skip: fiestecetria familii de adeverirea slobozeniei
personale ce au dobemdit".

"Miscati de aceleasi simtiri de dreptate si
de milostivire care au povcituit duhul obstestei
Adundri intru a legiui soarta acestui clas
numeros de oameni, am dat slobozenie la toy
tiganii ce erau privati ai familiei noastre si am
socotit de cuvintd a intovdreisi aceastd faptet cu
mnsuri care pe de o parte asigureazei pe acesti
oameni intru a se bucura de facerea de bine a
slobozeniei, si pe de alta a-i apropia mai mutt de
irtdatoririle celeilalte grdmezi a populatiei.
Acestui act, cetruia au si urmat cdteva pilde din
partea fatelor particulare, ar fi dorit a i se da o
mai intinsd dezuolire spre a se complectui o
asemenea mdsuret fcicettoare de bine".

Gestul Domnului produse o mare impre-
sie asupra tineretului generos din Moldova
care, in frunte cu Vasile Alecsandri si Mihail
Kogalniceanu, se prezenta pentru a -I exprima
recunostinta tinerei generatii.

,,Albina Romaneasca" salutes si ea cu
mare insufletire emanciparea tiganilor:
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"Cetele unui neam din India, din secta lui
Paria, fugind inaintea cruntelor stdpdniri ale lui
Tmerlan, au incurs pe is anul 1428 in Europa
rasdriteand. Un mare num& de famili acestor
nomazi se asezarcl si in Moldova sub domnia lui
Alexandru cel Bun cu conditia de serbie perso-
nald cdtre stat, dar aster serbie in curdnd se pre
facu in robie, Domnii dispozau cu tiganii duper
voia for si-i ddruiau mdneistirilor si boierilor cu
drept de a-i putea instrdina si vinde ca pe o pro-
prietate. Asemenea stare obelitoare omenirii
tinea in in josire pe acest neam interesant si in
privirea folosului ce pururea au tras societatea
din fireascd lui ghibal cie.

Regulamentul organic, care au introdus la
not atatea reforme rnantuitoare, au pus cele din-
tdi temeiuri de imbundtdtire stdrii tiganilor. In
urma dispozitiunilor administrative peste 500
&Vase s-au statornicit prin sate cu aceleasi dri-
turi si indatoriri ca si satenii moldoveni.

Rcirnanand Inca a se intinde aceste bine-
faceri asupra unui num& mai mare prin o
leg iuire spatiald potrivitcl cu principiile
Sfintelor Evanghelii si ale legilor astcizi pdzite.
Sfatul Administrativ au propus in aster sesie un
proect de lege atingdtor aster mare chestie.
Generalnicei adunciri de acum era pcistratd cin-
stea a vota in unanimitate legea emanciparii
tiganilor statului si a tuturor mdndstirilor.

Generala adunare, insufletitd de un zel
vrednic de toatei Lauda, au mai votat un fond
pentru rdscumpcirarea tiganilor dela particulari.
Suntem incredintati cd mai curand sa.0 mai tar-
ziu aster pilda frumoasei nu vafi pierdutd pentru
proprietarit particulari, cart de bung seamy nu
se vor putea impotrivi chiar mtscarii simtirilor
inirnii lor, nici aceta a opiniei publice, ce fiind in
aster incungiurare unanimit, este cinstitoare pen-
tru Moldova".

Intr -un "Supliment Extraordinar" la nr. 5
al Foiei Stiintifice si Literare" din 6 februarie
1844, Kogalniceanu scria:

"Lucrdrile obstestii Aduneiri din sesia anu-
lui acestuia, faro cat de putind pcirtinire, prin
importanta for pot zice ca vor face epocd in isto-
ria constitutiei si civilizatiei noastre. Regularea
averilor mdneistiresti, desfiintarea dajdiei pe
preoti, diaconti si dascdlit platia altora deca t
statului, si mai ales desrobirea tiganilor mdnd-
stiresti st a celor a ocarmuirii, a caror slobozenie
are sd se declare in una din viitoarele seante,
toate acestea sunt niste reforme ce fac cinste
atat guverrtului ce le-au propus, cat si camerei

care le-au dat o intindere si mai liberald ; numai
duhurile ruginite si vrcyrnase binelui ar putea sa
le teigciduiascd Lauda ce li se cuvine".

5. Dezrobirea tiganilor manistireati din
Muntenia

Pilda data de moldoveni gasi un puternic
rasunet si in Muntenia unde, la inceputul anu-
lui 1847, s-a votat dezrobirea tiganilor de pe
langa episcopii si manastiri. In sedinta
obstestei adunari din 11 februarie 1847 s-a
citit ofisul domnesc insotit de proiectul dezro-
birii tiganilor, proiect care s-a votat cu una-
nimitate. Iata cuprinsul lui:

"Art. 1. Se slobod din robie toti tiganii sfin-
tei mitropolii, at episcopiilor si ai tuturor mond-
stirilor si metoacelor de obste, cum si ai biseri-
cilor si at oricui alt asezdmant public fora deose-
bire, cote se afla in cuprinsul Tarii Romanesti.

Acestia, ca si tiganii statului supusi la
aceeasi orancluiald, vor fi slobozi st volnici a se
insura cu romemi partea barbdteasca si
femeiascd.

Art. 2. Capitatia legiuitd ce se va implini
de la acesti tigani, se va aduna la vistierie,
impreunandu-se cu suma hotdratet pentru
acelas sfarsit prin art. 12 al legiuirii din anul
1832 st art. 10 acelei din anul 1843 si se va
intrebuinta spre desrobirea tiganilor cati se vor
vinde de particulari de a for bung voire, tinan-
du-se socoteala curatd de banii adunatt si de
numarul familiilor din nou retscumpdrate pe
fiecare an, spre a trirnite in cercetarea Obstestei
Adundri impreund cu celelalte socoteli.

Art. 3. Capitatia ce se va implini de la
familiile de tigani ce se vor desrobi treptat, se
vor adauga iardsi la acel capital hotcireit pentru
desrobire si se va intrebuinta ca rdscumpdrare
de tigani pe catd vreme se vor afla de veinzare".

Prezentat principelui Bibescu, proiectul
de lege votat de Adunare fu promulgat la 13
februarie cu urmatoarea mentiune din partea
Domnului:

Totodatd ne socotim datori, profitand de
acest prilej, ca sa ardtdm osebita noastrd
multdmire, atat prea sfintiei sale pdrintelui mi-
tropolit pentru iubitoarea de oamenire si meri-
tatd sprllinire ce a dat unui proiect de asemenea
importanta, cat si mddularelor cirtstitei Adundui,
care au pretuit cu atata ceildurci o legiuire ce
duhul veacului si inaintarea civilizatiei o cerea
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de mult; iar seanta de la 21 Februarie 1847 a
sesiei anului 1846 va face epocci in analurile
istoriei ei patriei noastre".

Si in Muntenia, ca si in Moldova, darile
ce se ridicau de fiecare tigan emancipat intrau
intr-un fond aparte pentru rascumpararea
tiganilor boieresti. La 26 ianuarie 1848, Nion,
consulul francez din Bucuresti, raporta mi-
nistrului Guizot la Paris ca eliberarea tiganilor
manastiresti se desavarsea in regula. Tiganii se
aratau foarte multumiti cu slobozenia lor, iar
agricultura si industria castigau pe urma aces-
tei reforme. Vechea capitatie catre stat fu
inlocuita cu o taxa. Marti proprietari se conving
tot mai mult de foloasele acestei slobozenii si
sunt dispusi sa-si vanda robii cu un pret mai
mare de 11 ducati sau 130 franci. in schimb,
mica boierime respinge vanzarea oamenilor
nascuti in casele ei.

In vechea robie ramasera tiganii boieresti.
Dezrobirea acestora s-a incercat in Muntenia
in timpul revolutiei din 1848.

In proclamatia revolutionary de la Islaz
din 9 iunie 1848 gasim la punctul 14:
Dezrobirea tiganilor prin despagubire. Pentru
sustinerea acestui punct programatic se arata
ca "poporul roman leapeuici de pe sine neomenia
si rusinea de a tine robi si declare" libertatea
tiganilor celor particulari. Cei ce au suferit panel
acum rusinea pcicatului de a avea robi sunt
ertati de poporul roman, iar patria, ca o mumd
bund, din vistieria sa, va despdgubi pe on cine
ua reclaim cet a avut pagubd din aceastd faptcl
crestineascd".

La 26 iunie, guvernul provizoriu lansa in
numele poporului roman urmatoarea procla-
matie privitoare la dezrobirea tiganilor particu-
lari:

"Timpii de robie au trecut si tiganii astdzi
sunt fratii nostri. Guvemul provizoriu, in puterea

jurcimeintuluifcicut pe Campia Liberteitii (Ceunpu/
Filaret), fi declare" liberi prin vointa poporului
roman. si asteptd de la stelpanii for dovada de
patriotism si de dragoste pentru dreptate si
frcitie. Multi dintre da nsii ne mai astepteind
decretul guvemului au si liberat robii lor, fare" a
pretinde vreodatd despelgubire de la stat.
Guvemul provizoriu, in numele lui Dumnezeu,
invite" pe- toti aceia ce mai au robi a urma si ei
aceastd frumoasd si crestineascd pildd. Iar pe
toti aceia ce-i va ierta cugetul ca set is bani pe
suflet de om, guvernul ii pofteste a se indrepta
cat mai cu graba ccitre comisia orcinduitei pentru

aceasta cu documentele doveditoare de cc-4i robi
au si acea comisie be va da adeverintd de
numdrul tiganilor, pentru care vor avea a se
despagubi /a deschiderea obstestei adundri.
Tiganii sunt slobozi a se indrepta asemenea
ceitre acea comisiune spre a prim( de la guvem
cdrti de slobozenie.

Pe leingd aceasta, find spre folosul
tiganilor din casele particularilor a-si cduta din
creme slujba cu simbrie, ca sd nu rdmelie toti
deodatd pe drumuri si fare" pdine si cerdnd si
dreptatea (ca) set nu Tamale si stapanii lor
deodatdfeb-ei slugi guvernul provizoriu hotdrdste
ca panel la 10 Iulie set urmeze toti tiganii a sluji
tot pe /a casele stelpanilor lor, precum sligeau si
pane" acuma, inset steipanii lor sunt instiintati ca
be-data este desfiintatcl si ca de acum inainte vor
avea sd -i trateze cu omenie, cdci urmand Intr-alt
chip vor pierde tot dreptul la despdgubire ccitre
stat. Comisia se va alccitui din trei membri: d.
Cesar Boliac, d. Petrache Poenaru si pdrintele
loan egumenul de la Snagov. D-tor vor alcdtui o
masa si vor prezenta raport pentru cheltuiala
cantelariei. Lucreirile comisiei vor incepe la 28
iulie.

Semnati membrii guvernuIui provizoriu:
Neofit, mitropolitul Ungro-Vlahiei, Cr. Tell, Stefan
Golescu, N. Balcescu, I. C. Breitianu, A. G.
Golescu".

intr-o brosura a lui loan Rosu, alias
Popovici, din 1848 intitulata: 0 scurtd con-
statare spre deslusirea tinerei constitutii a
Romerniei in intelesul popular tesutd, se insists
asupra dezrobirii tiganilor prin despagubire, pe
care autorul o considers ca o "rusine de
omenire, un pdcat strigdtor In cer, o ceilcare in
picioare a dreptului omenirii ca sd mai tie cineva
pe frate-sdu de rob faro nici un drept si set -1
uanza ca pe dobitoc. Dumnezeu a facut pe tot
omul slobod, neata rnat de nimenea, cu drept
deopotrivd, iar nu pe unul domn si pe altul rob.
Si tiganii sunt oameni, sunt fray( nostri, ei
robesc pe nedrept. Acei bdrbati vrednici au
asezat legi prin care pe totdeauna sifratii tiganii
sunt slobozi ca si noi. Si dacd cineua, vreun pro-
prietar, zic, ar urea sd se facet nevrednic de
omenire si ar mai pofti despagubire pentru

unul ca acela isi va caper' ta despdgu-
birea".

La 8 iulie 1848, membrii comisiei pentru
eliberarea robilor lansard urmatorul comuni-
cat:

"Pe temeiul publicatiei onorabilului guvem
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provizoriu, cu data de 26 Iunie, prin care se
intocmeste o comisie pentru liberarea tiganilor si
dares beleturilor la mainile posesorilor acestora
dupes dovezile ce vor infatisa, aceasta comisie
face cunoscut ca intrd acum in lucrare de la zece
ale curgeitoarei Zuni si ca toti cei ce au tigani sunt
pofliti a se infdtisa de la zisa zi la comisie,
aducand cu sine o lista deslusitoare de numele,
sexul si varsta fiecdrui individ, precum si felul
de vietuire ce au avut pond acuma, adecd daces
au fost slugel in casei sau asezati pe la mosii ca

Acea lista se cere a se aduce adeveritcl
de catre autoritei tile locale. Daces cineva de prin
judete nu se va inlesnia a vent ca ss aducd
dovezile de mai sus zise pentru posesia
tiganilor, aceia se vor putea adresa catre admi-
nistratia locals, incredintandu-i mai sus zisa
lista ca sd o trimeotcl la comisie.

Indatcl ce se vor primi de la stapanii
tiganilor dovezile cerute despre a for posesie,
comisia va stobozi 1a mana acelor posesori bele-
turi cuprinzdtoare de numdrul tiganilor ce au
avut si deslusitoare la numele, sexul, varsta si
indeletnicirea fieceirui individ, ca cu acele bele-
turi sa alba a se ardta la obsteasca adunare
posesorii aceia care ar cere despdgubire. Iar
robii nu vor incepe a se bucura de slobozenia for
decal dupes ce comisia va slobozi pomenitele
beleturi la mana posesorilor, potrivit decretului
guvernului. Cantelarta comisiei se aflci la curtea
administrativd si comisia va fi gata a primi pe
oscine, in toate zilele, de la zece ceasuri inainte
de amiazi pans la cloud dupes amiazi".

Iata si formularul pentru libertatea
robilor:

"NT anal 1848, Tulle
N.N de ant care a fost

petnd acum rob in posesia se
elibereaza potrivit principiilor constitutiei tarsi si
intro de acum inainte in clasa locuitoritor liberi
ai Tarit Romemesti".

Intre proprietarii care se grabira sa
elibereze pe robii for tigani lard nici o despagu-
bire, se mentioneaza fratii Florescu, fiii lui
Iorgache, presedintele judeca.toriei din Cam-
pulung, Nicolai Rosetti si altii. Rana la 10
august s-au eliberat 20.000 bilete de sloboze-
nie. Aglomeratia la comisie find mare, s-a
simtit nevoia de a se crea o comisie specials la
Craiova pentru cele 5 districte din Oltenia,
numita "Romania Mica".

6. Anularea actului din 1848 de sloboze-
nie a tiganilor din Muntenia

In urma esuarii revolutiei din Tara
Romaneasca au fost sistate toate lucrarile pri-
vitoare la dezrobirea tiganilor particulari. La 28
septembrie 1848 aparu decretul de anulare a
tuturor actelor de slobozenie a tiganilor, sem-
nat de comisarul turc Fuad Efendi si de
caimacamul Constantin Cantacuzino. Iata
cuprinsul decretului:

"Ludnd in beigare de seams cei tiganii
care, facand petite a proprieteitilor particularilor,
on ca au fost asezati pe mosiile acestora, sau ca
s-au aflat in slujba casei fiecaruia, s-au liberat
in vremea revolutiei de indatoririle cdrora
legiuirea organicel ii supunea, si ca acest punct
atinge neapcirat chestia prosperitdtii tarsi,
hotciram ca toate acturile slobozite in vremea
revolutiei in privinta tiganilor particularilor,
rciman desfiintate si ca beleturile slobozite
fiecaruia din acei tigani, de la 11 Iunie in urmd
pand la 13 Septembrie curgeitor, sd se is inapoi
si sd se desfiinteze: se deosebesc din aceastd
categorie numai acele belelturi prin carele par-
ticularii din bursa vote si-au slobozit tiganii tor,
find acesta un drept ce-1 au in puterea legilor
Tdrii, ca conditia tiganilor particulari trebue sa
rdrnaie in starea ce au fost mai inaintea event-
mentelor de is 11 (23) Iunie.

Cd dispozititle decretate de obsteasca
adunare, -in anul 1832, in anul 1843 si la 11
Februarie 1847, pentru treptata liberare a acelei
clase de oameni, trebuie sd-si aibd iardsi a for
putere si sd fie puse in lucrare intro toate intoc-
mai.

Indatoreim totodatd pe proprietari ca sd
trateze pe tigani dupes leg& ittbirii de oameni st
asemelnat cu dispozitiile Regulamentului organic.

DI. membru al trebilor din lduntru este
insdrcinat cu punerea in lucrare indeplinirea
cuprirtderii acestui decret".

Ministerul de Interne se conformer intoc-
mai dispozitiilor acestui decret, trimitand, la
10 octombrie 1848, note circulare catre politia
din Bucuresti si catre carmuirile din judete,
prin care dispunea ca tots tiganii particularelor
fete, eliberati de cazutul guvern, sa se intoarca
la respectivii for proprietari si toate acturile
slobozite de acel guvern sa fie desfiintate cu
desavarsire tar tiganii stramutati de pe mosiile
sau din slujba stapanilor for sa se intoarca
indata la locul si datoria lor, intocmai precum
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s-au aflat si mai inainte de 11 iunie. Toate
biletele de liberare slobozite unor asemenea
oameni de catre acea fosta comisie, carmuirea
sd le is din mainile for si sa le trimeata la
departamentul din launtru spre a se desfiinta.

7. Legea pentru desfiintarea sclaviei in
Moldova

Chestiunea dezrobirii tiganilor particulari
preocupa si cercurile conducatoare din Mol-
dova. In brosura intitulata: Dorintele partidei
nationale in Moldova, ce aparu in august 1848,
Mihail Kogalniceanu, autorul brosurii, pre-
coniza desfiintarea robiei pe pamantul roma-
nese cu despagubirea numai a acelora care ar
cere-o.

"Un stat national zicea Kogalniceanu
cu robi ar fi o monstruozitate. Desrobirea
tiganilor statului si ai mann stirilor rostitd de
obsteasca adunare in anti trecuti, trage de la
sine si desrobirea tiganilor particulari, cdci un
printip nu poate a fi primit de bun pentru unu, si
sd fie aruncat de rdu pentru altii. In seanta din
6 august 1846 obsteasca adunare a Tarii
Romemesti zicea cd ea nu cunoaste mai greu
pleat deceit a avea pe fratii nostri cei intru
Christos sub jugul robiei noastre, de vreme ce
Sf. Evanghelie ne zice: Iubeste pe aproapele tau
ca insuti pre tine.

Ca urmdtori deci acestei porunci nu tre-
bue sd robim pe fratii nostri. Cad robia n-a fost
de nici un fobs, ci Inca un obiceiu de mare
pagubd, rdmas de la strdmosi ca un blestem
asupra capetelor noastre, acela ce dar cu mai
mult de o sutd de ant o ziceau strdmosii nostri,
nu vom zice-o si not astazi in veacul lum.inilor, si
am putea oare recbda pata de a avea robi, not,
care voim a fi o natie liberd".

Cum in Moldova miscarea revolutionary
fusese inabusita in germenele ei, principiile
acestea frumoase n-au putut fi puse in apli-
care. Totusi, emanciparea tiganilor statului si
ai manastirilor atrase in mod firesc dupes sine
si dezrobirea tiganilor particulari, ceea ce se si
realizes in 1855 in Moldova si in anul 1856 in
Tara Romaneasca. In mesajul sau adresat
membrilor consiliului administrativ la 28 no-
iembrie 1855, principele Grigore Ghica zicea:

"Legiuirea votaki de cdtre obsteasca obici-
nuita adunare in anul 1844 pentru desrobirea
tiganilor statului si ai celor ai mitropoliei, ai epis-

copiilor si mandstirilor in general au preverzut
totodatd si treptata rascumpdrare a robilor
tigani de pe Ia fetele particulare prin intre-
buintarea ddrii desrobitilor suspomeniti. Telul si
dorintele acestei filantropice mdsuri a fost ca
intr-un sir de ant sclavia sa se sterngd de pe
pdmdntul acesta, avdndu-se mai ales speranta
cd act mai multi dintre proprietarii de sclavi,
ludnd exemplu unu/ de la altul, va libera de la
sine fiintele omenesti ce stau sub atarnarea tor.
Cu rnethnire insd ne vedem silly a meirturisi cd
foarte putini au rec. spuns pang acuma la aceastd
chemare umanitard, cand pe de altd parte fon-
durile afectate Ia rdscumpararea sclavilor fiind
foarte restreinse, n-au putut opera incci
desdvarsita for emancipare".

Cum robia a fost abolita pretutindeni, ea
mai poate dainui in nesocotirea sfintelor dogme
ale bisericii crestine, "a principiilor de umani-
tate si a vitalelor interese de stat. Pentru acest
sfarsit - zice principele si ca domn si ca
crestin consultei nd si demnitatea tariff st insusi
simtirile in inima noastra, chem astcizi serioase
luare aminte a consiliului nostru asupra acestei
chestii de mare importantd si spereu-n in o actives
conlucrare din parte-i spre a ne ajuta la solutia
ei intr-un chip conform cu marile legi ale
omenirii, pcizindu-se totodatcl si la nejignirea
despeigubirii cuvenitcl indritustilor. Sdfacem deci
indemnarea de a forma un protect de legiuire
asupra acestei obiect si a ni-1 supune spre a se
indrepta de certre not in deliberarea divanului
general. Socotinta noastrd este cd bazele
pomenitului proiect o sd fie urmeitoarele cloud
puncturi:

1. Ridicarea nernijlocitd a sclaviei din
Moldavia.

2. Regularea si modul reportatiei despcigu-
birii cuvenitd

Spereind cei conlucrarea compatriotilor
nostriforcl deosebire nu ni va lipsi in asa chestie
urnanitard la intedul ordin, nu ne indoim cd si
d-lor membrii consiliului nostru se vor silt a
desciverrsi cu deplindtate sarcina ce be punem si
spre acest sfarsit conteim in zelul si principiile de
urnanitate de care d-lor, pururea au dat vii
dovezi".

Sfatul administrative, luand act de
mesajul domnesc, a insarcinat pe marele
vistiernic si pe directorul departamentului
justitiei cu elaborarea proiectului de lege.
Proiectul de lege a fost votat de divanul obstesc
si prezentat principelui. "Legiuirea pentru des-
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fiintarea sclaviei, regularea despdgubirii si tre-
cerea emancipatilor la dare" a fost promulgata.
de Domn cu data de 11 decembrie 1855, cu-
prinzand trei capitole, fiecare impartit in mai
multe articole.

Capitolul I stabileste cd sclavia se desfi-
inteazd pentru totdeauna din principatul
Moldovei, toti acei care vor calca pamantul
Moldovei sunt oameni liberi.

"Art. 1. Tiganii de obste ce sunt propri-
etate privatd sunt desrobiti st nimeni nu mai
este iertat in Moldova de astdzi inainte de a
vinde, a cumpdra si a avea sciavi.

Art. 2. Toate persoanele ce vor avea
tigani suet datoare a infeitisa, in curgerea ter-
menului de cloud luni de la publicarea legii, 1a
visteria tariff o listd ardtdtoare de numdrul
tiganilor ce posedeazei, cu irtsemnarea in de-
osebi a nevolnicilor spre a fi inscrisi in condica
desrobitilor si a se regula despeigubirea indritu-
itilor.

Art. 3. Oricine dintre proprietari ajlati
fatd, afarei de fetele ce s-ar afla peste hotar pen-
tru care termenul se va prelungi panel la sase
luni, nu se va infcitisa la termenul prescris de
articolul 2, isi va pierde dreptul despdgubirii.

Art. 4. Pentru despdgubirea emanci-
patilor tigani se statorniceste pretul de 8 galbeni
pentru lingurari si vdtrari, si 4 galbeni pentru
ldiesi ford deosebire de sex, rdmaind exceptati
inset de despdgubire nevolnicii si copiii de tdtd.

Art. 5. Birul desrobitilor statului si cleat
Iui, precum si a emancipatilor de mai inainte in
compt de 295.330 si cu un adaos de 200.000
dirt visterie si 100.000 mil lei dirt paragrafulfa-
cerilor de bine a casei clerului, care subuentie se
va sport in proportie cu sporirea acestui para-
graf, el alccituieste suma de lei 595.330 lei, va fi
afectatd pe tot anul spre despdgubirea propri-
etarilor asemenea si darea acelora ce se
emancipeazd prin aceastd legiuire.

Art. 6. Fiindcd despdgubirea cdtre per-
soanele indrituite urmeazd a se face treptat si
suma destinatd spre acest sfarsit nu poate fi
indestuleitoare spre a acoperi suma totald a
despeigubirii, aceasta se va opera prin regulele
urmdtoare ".

Urmeaza apoi alineatele privitoare la
modul de distribuire a acestei sume intre pro-
prietarii care renunta la serviciile sclavilor lor.

Art. 7. Persoanele ce or uroi a renosa
dritul despdgubirii si a-I inlocui prin scutirea
fostilor for sclavi de bir si de lucrarea soselelor

cdtre stat pe o creme li se rezerveazcl acest
drit, termenul scutirii va fi marginit la 10 ani; vor
putea asemenea a-i inscrie in breasla hriso-
voletilor, potrivit art. HI, din Regulament.

Art. 8. Toate legiuirile cuprinse in condi-
ca tivild, sobornicescul hrisov si deosebite

adaptate din timp, privitoare pe clasa
robilor si care acum devin contrare principiului
de emancipare a legiuirii de fats, roman de
astdzi desfiintate ".

Capitolul al II-lea cuprinde dispozitii cu
privire la catagrafie.

Art. 9. Catagrafia se va opera in chipul
urmdtor:

a) se vor numi prin ofis domnesc cote o
comisie de fiecare ocol, infiintatcl de trei boieri.

Comisia va lucra dupd normele ardtate in
alineatele b g".

In capitolul at III-lea se insista asupra
obligatiilor cuprinse in art. 10 cu alineatele
a f.

In acelasi numar at "Gazetei de Moldavia"
se inregistreazd cateva nume de boieri ca N.
Catargi, P. Beica, E. Arghiropol, care renunta
la despagubire pentru tiganii for emancipati.

8. Legea pentru emanciparea tuturor
tiganilor din Muntenia

Curand dupes emanciparea tiganilor din
Moldova, urma votarea actului de dezrobiore si
in Tara Romaneascd. In mesajul adresat la 2
ianuarie 1856 obstescului divan, principele
Barbu Stirbei supunea deliberdrii adundrii,
intre altele, si chestiunea abolirii robiei:

"Deseivetrsita desfiintare a robiei tiganilor,
consacratei dispozitiunilor Regulamentului orga-
nic si prin legiuirea din anul 1847 in urmarea
cdrora s-au si desrobit tiganii statului si ai cleru-
lui, ajunsese a fi o trebuintd care nu se mai
putea amei na.

Recomanddm la a obstescului divan
serioasa luare aminte proiectul de legiuire
chibzuit pentru aceasta de cdtre sfatul adminis-
trativ extraordinar si nu ne indoim cd va pretui
aceastd neapdratd si de mare importantd
masurd".

Obstescul divan a luat in dezbatere
proiectul sfatului administrativ, 1-a votat si 1-a
supus la 2 februarie 1856 principelui pentru a
fi promulgat. La 6 februarie, Domnul intari
Legiuirea pentru emancipatia tuturor tiganilor
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dirt printtpatul romdnesc". Actul de dezrobire
cuprinde 7 articole:

Art. I. - Robia este desfiintatd. Oricare
tigan se afla astdzi in aceasta categorie, se
libereazd si se inscrie indated intre dajnicii statu-
lui.

Art. IL Despcigubirea ce se acorded pro-
prietarilor se hotdreste a fi de galbeni zece pen-
tru fiecare individ.

Art. III. Despedgubirea se va pldti in bani
gata paned la suma de galbeni 500 negresit in
cei dintdi 2 ani, incepdnd de la aceia care vor fi
ava ncl de la una pdnd la cinci familii de tigani si
treptat de la sase familii in sus pond la
incheierea de galbeni 500. La intamplare cand
fondul intocmit n-ar incheia suma cu care s-ar
plati numcirul familiilor zise mai sus, atunci
vistieria se va irnprumuta spre intampinarea
acestor plati cu desdvarsire; iar ceilalti propri-
etari cu sume mai marl, vor primi obligatii ale
statului de cote galbeni 200 fiecare si cu dobdn-
da 5 lei pe an, care se va incepe de la tulle 1857
si se va pleat regulat pe fiecare an la sfarsitul
artului.

Plata capitalului se va urma asemenea
regulat pe fiecare an, potrivit cu fondul anual,
trazgandu-se sorti cu trei luni inainte asupra
numerelor obligatiilor ce au a se pldti.

Art. IV. Proprietarii care vor fi avand de
la 1-20 familii de tigani, vor fi datori ca in ter-
men de sase luni de la promulgarea acestei
legiuiri, sd adreseze la vistierie lista exacta de
tiganii lor, cu ardtarea precisd de sexul, vdrsta
si locuinta tor, ca dupe aceasta set se faces
cuvenita cercetare si sd se indeplineascd inclatd
cerutele formalitdti pentru despdgubire.

Care din acesti proprietari nu se vor con-
forma ordnduirii vor pierde dreptul despolgubirii.
Sub aceeasi -osancleft se indatoreazd ca propri-
etarii care vor fi avedid mai mult de 20 familii de
tigani, sd-si infdtiseze listele de catagrafie
negresit pand la inceputul anu/ui 1857.

Art. V. Dajdea ce se va incepe a se irnpli-
ni de acum pe seama statului de la acesti desro-
biti se va uni cu fondul destinat prin legiuirea
din 1847 pentru desrobire.

Se va adcluga la acest fond si dajdea
tiganilor celor vechi ai statului, incest venitul de
la toti dajnicii tigani, de once origin& va avea o
destinatie una si aceeasi cu totul osebitd si
apreciatd.

Drept aceia toti dajnicii tigani, afard de lei
trei la cutia satului, id:mane:1.nd aparati de cldrile
de once fire la care sunt supusi ceiialti birnici de

obste, ana1ogul acestor deiri if vor rdspunde tot
la casa fondului pentru desrobire.

Numdrul fcuniliilor de tigani ce astdzi se
afia dajnici ai statului fiind de 18.625 si dajdea
for de fiecare fire, socotindu -se pdnd la lei 50 pe
an, casa despdgubirii se inzestreazci astdzi cu
un fond anual de lei 931.050, pe langd care se
cidaugd si venitul de la toate familiile de tigani
ce acum se libereazd precum si alt fond ce dupd
irnprejurdri se va inlesni.

Art. VI. 0 cases deosebitd se va tine pen-
tru acest fond sub deosebita administratie in
capul careia se va afia Prea Sf. Pdrintele
Mitropolitul si alti 5 membri boieri din cei mai
nobili ai tart. Aceasta va aduna venitul de la
dajnici ca un fond sacru cu totul deosebit si
neinclinat cu nici un alt venit sau cheltuialci a
statului pand la totala desfacere a despdgubirei
proprietarilor.

Aceastd administratie ua garanta cdtre
stat fiinta in realitate a individelor desrobite si
cdtre proprietari indeplinirea dreptului ce fi se
cuvine.

Art. VII Pentru proprietarii care vor aduce
ofrandd, ddruind libertatea tiganilor for ford
despagubire, se va tine osebitd condica in care
se va inscrie numele for cu litere de our si se va
pastra in pdtrit exemplar: unul la mitropolie in
arhivd, tar celelalte trei la episcopii.

Aceia care vor libera fares despagubire
asemenea indivizi si vor cere afi aparate la orice
dare panel la sforsitul periodului catagrafic ce
va urma dupd cel de acum sau pond la 1 ia-
nuarie anul 1865, li se va primi cererea si

Ii se vor da de visterie acte spre a fi
nesupdrati pand la ardtatul soroc.

Tiganii cati se afld astdzi statorniciti cu
case si locuintd sau bordee prin sate, vor
rdmil ne tot acolo wide se afld, irtscriindu-se in
tablele dajnicilor acelor proprietclti; tar cei care
sunt preumblatori faro locuintd statomicei set se
aseze prin sate unde ei chiar vor voi a-si alege
locuinta; cu indatorirea sd se tau mcisuri si pen-
tru cdti se afld prin curtile proprietarilor for a se
statornici de administratie, on prin orase, on
prin sate, dupd libera for vointd, indatorinclu-se
a fi stiutd si chezdsuited locuinta, spre a nu se
preumbla ca vagabonzi, aducand vdtdmare in
societate.

Cu aceasta oranduiald asezandu-se
odatcl toti tiganii liberati dupes aceasta legiuire,
nu se vor putea strdmuta de la locasurile for
respective in timp de cloud perioade cata-
graficesti conform paragraf 14 de la art. 143 al
legiuirii din anul 1851.

0 zi de solemrtitate publicci se va hotdri in
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care sd se celebreze pe fiecare an in eternitate
acest act at desfiintdrii sclaviei din printipat.

In aceastd zi se va face slujbdin toate bi-
sericile si se vor citi numele tuturor acelor bine-
fdcatori cart vor fi detruit liberarea sciavilor,
chemandu-se pentru ddnsii binecuvantarea
cerescului pdrinte.

Guvernul va da tuturor acestor generosi
proprietari cote o diploma de multumire public&
spre a se tine minte in a for familie din generatie
in generatie nobilul sentiment at acelor dciruitori.

Osebit de aceasta, guvernul va considera
cu recunostintd once ofrandci se va aduce cu
ddruirea de robi din partea oricui. Iar pentru mai
insemnatoare daruri, guvernul va face si rds-
pldtiri, potrivit cu sacrificiul ce se va aduce pe
altarul umanitdtii ".

Dupes cum se vede, problema imbuna-
tatirii soartei tiganilor incepu sa preocupe cer-
curile conducatoare din cele cloud principate
inca de la Inceputul veacului al XIX-lea.
Regulamentul organic pentru Muntenia sta-
bilea ca tiganii sa fie carrnuiti de vornicul tem-
nitelor, jar starea for civila sa fie reglementata.
Regulamentul din Moldova incredinteaza car-
muirea asupra tiganilor unui nazir, desemnat
dintre boierii mari. Se mai prevedea alcatuirea
unui regulament pentru statornicirea tiganilor
nomazi.

Dupes acest promitator inceput urtna, in
Moldova, pravila pentru regularisirea tiganilor
mitropoliei si episcopiilor si ai mancistirilor din
31 tanuarie 1844.

Pilda Moldovei fu urmata de adunarea
obsteasca de la Bucuresti care votes la 11 fe-
bruarie 1847, dezrobirea tiganilor tuturor
asezCunintelor bisericestL

Mai ramasese nerezolvata chestiunea
tiganilor particulari, adica boieresti. Rezolvarea
ei fusese ceruta prin proclamatia de la Izlaz din
1848, dar asupra actului de slobozenie a aces-
tora se reveni insa mai tarziu. Amanarea
solutionarii unei chestiuni asa de ardente nu
intarzie insa prea mult. La 11 decembrie 1855
aparu Legiuirea pentru desfiintarea sclaviei la
Iasi, jar la 8 februarie 1856 aparu la Bucuresti
Legiuirea pentru emanciparea tuturor tiganilor
din Principatul Tdrii Romdnesti.

Aparitia aproape concomitenta a acestor
legi in cele cloud principate, avand ca baza ace-
leasi principii, nu trebuie sa ne surprinda,
fiindca aceleasi idei despre umanitate sta-
paneau spiritele atat dincoace cat si dincolo de
Milcov. Aceasta comunitate de idei, dar si de
interese, isi gaseste de altfel expresia si in
Regulamentul organic pentru Muntenia, unde la

art. 371 se arata
"Inceputul, religia, obiceiurile si cea de un

fel Umbo a sakisluitorilor intr-aceste douci printi-
paturi, precum si cele deopotriva trebuinte, sunt
indestule elementuri de o mai aproape a for
unire, care pang acum s-au fost poprit si s-au
zdbouit, numai dupd irnprejureiri inkimpidtoare
si cele urmate dupd clansele bunele dobdrudiri ss
urmdrile folositoare ce ar odrdsli dintr-o
apropiere a acestor cloud popule, nu pot fi
supuse la nici o indoialci; inceputurile dar i-au
asezat intr-acest regulament prin ceia de un fel
de cleiclire a temeiurilor administrative in arnan-
cloud tcirile".

Regulamentul din Moldova apare si mai
explicit in privinta aceasta, in art. 425:

"Inceputul, religia, obiceiurile si ase-
monarea Umbel locuitorilor acestor doud prints
paturi, precum si trebuintele ambelor porti,
cuprind din insdsi descadecarea for elementurile
neimpdrtite unity, care s-a impiedecat si s-a
intarziat din intampldtoarele imprejurciri.
Mantuitoarele folosuri ce s-ar naste din in-
trunirea acestor cloud natii sunt neteuyiduite.

Elementurile intrunirii a moldo-romdnilor
se afla asezate prin acest Regulament prin
asezdmintele temeiuri ale administratiei acestor
cloud tart".

in articolul urmator 426 se spune
"Identitatea (potrivita fiintc1) a leghislaturii

fiind cel mai lucrdtor mijloc a desdveu-si o asa
morales unire, spre aceasta, o comisie imbinatci
din ambe printipaturi se va inchega, care din
condicile politicesti si criminalicesti a acestor
cloud tan sd alccituiascci un unul si numai singur
legiuitor cuprins, incest domnii amCtnduor printi-
paturi vor afla cu putintd unirea si potrivirea
acei condici, aducei nd intru aceasta prifacerile ss
schimbarile ce s-ar socoti neapdrate si sporind
toate caderele neprevdzute".

Articolele urmatoare din Regulamente
insists asupra Inlesnirilor comerciale, cu
privire la yam& si la moneda, la circulatia
cetatenilor dintr-o taro in alta precum si la
extradarea dezertorilor si facatorilor de rele.

Avand in vedere aceste enunturi regula-
mentare, ne putem explica usor faptul ca
legiuirile privitoare la emanciparea tiganilor, ce
au fost promulgate in scurte intervale atat in
Moldova cat si in Tara Romaneasca, au pornit
in ambele tari din aceleasi principii generoase
de dreptate si umanitate fata de o populatie al
carei numar in Europa atinsese, inainte de al
doilea razboi mondial, cifra de 1.500.000 de
suflete, din care in Romania existau 262.501
suflete.
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Capitolul I

REVOLUTIA DIN TRANSILVANIA, BANAT SI BUCOVINA

1. Starea de spirit inainte de izbucnirea revolutiei din 1848
2. Izbucnirea revolutiei in Ungaria si repercursiunea ei asupra Transilvaniei
3. Marea Adunare Nationale de la Blaj din 3/15 mai 1848
4. Adunarea Nationale de la Lugoj, din 15/27 iunie 1848, a romanilor din Banat si
partile ungurene
5. Operatiunile militare din muntii Apuseni ale lui Avranri Iancu
6. Restaurarea regimului absolutist in Transilvania si Ungaria
7. Miscarea revolutionary in Bucovina si.separarea de Galitia

1. Starea de spirit inainte de izbucnirea
revolutiei din 1848

Straduintele imparatului Iosif al II-lea
de a usura intrucatva starea deplorabila in
care se zbatea taranimea transilvaneana, se
izbeau mereu de impotrivirea indarjita a ma-
rilor proprietari de mosii care isi aparau cu
indatjire privilegiile feudale. Numai in urma
revolutiei lui Horia imparatul putu impune
patenta de desfiintare a iobagiei din august
1785, prin care se decreta libertatea taranului
de a se putea muta dupe interesul sau de pe o
mosie pe alta, desfiintandu-se astfel obezile
care it legau de glie. Dar imparatul n-a mai
apucat sa legifereze si noile raporturi care tre-
buiau sal intervind intre proprietari si iobagi in
urma dezlegarii acestora de glie. In zadar
staruira fruntasii transilvaneni pe langa noul
imparat Leopold (1790 -1792) prin faimosul for
libel din 1791, pentru reglementarea acestor
raporturi prin intocmirea unui urbariu care sa
cuprinda drepturile si indatoririle taranilor fatal
de proprietari, cad cererea for ramase nesatis-
facuta. Urmasul lui Leopold, imparatul Fran-
cisc I (1792 1835) ceru in 1810, 1817 si 1834
guvernului si dietei transilvanene intocmirea
urbariului, dar farce nici un rezultat.
Consecintele acestui refuz continuu din partea
nemesimii, de a reglementa raporturile cu
satenii asa cum acestea fusesera solutionate
prin urbariile cuprinse in Regulamentele
organice din Muntenia si Moldova, au fost
dezastruoase pentru acestia, aducandu-i in
stare de plans, pe care un Malt functionar la

tezaurariatul din Sibiu, Alexie Iakab, sub
pseudonimul Szekely, o descria la 1846 in
coloanele gazetei unguresti din Cluj, "Erdelyi
Hirlap", aratand ea omul in virtutea dreptului
innascut dar si in conditiile primordiale ale
vietii sociale trebuie sa se bucure de libertate
personals.

"Romeinii nu sunt liberi - declare autorul
ci robi si Inca pentru vecie, nu pentru pdcatele

for proprii, ci pentru ale inaintasilor. Existd si
aiurea robi, dar ca set Ii se Inchidcl calea putintei
de eliberare, ca nici macar neidejde sal nu aibd a
scapa vreodatei de sub jug, aceasta nu este
admisibil, nu se mai petrece nicaieri. In alte tdri
statul se ingrijeste .de educatia celui din urma
taran, iar omul care poartd chipul lui D-zeu sd
nu creascd asemenea vitei. Comoara cea mai
scumpd a omuitti care trclieste in societate este
siguranta persoanei si a averii sale. Pates de
clasa poporului roman nu se practicd nici una
din acestea, desi el suportd toate sarcinile pu-
blice. Painea 1i se topeste in ddri si alte ta,ce faro
de sfarsit. Dirt pricina aceasta, partea mai mare
a roma nimei din Transilvania nu vede ani de-a
randul altceva pe masa decd.' t mdlai. La impozite
se adauga taxele de drumuri, facerea podurilor,
alimentarea so1datilor, carausiile, intretinerea
preotului, notarului, jitarului si veccarului si
jeicmcineala dregeitorilor. Servitutea domneascci,
o lege dintre cele mai blestemate, impune in mod
arbitrar si la Intel mplare 2, 3, 4, ba si 5 zile sdp-
tdatel nal, dupes un lot intreg, sau chiar dupe
numai 1 /2, 1/ 4, 1/ 8 de lot, precum si servicii
faro sfarsit: claca, dime, carat de fan, de grdu,
tesut, tors, uscat de in si canepd, cules de
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chimion si cede toate altele. Mizeria romeinilor
creste apoi in proportii si prin continua
fdrdmitare a proprieteitii, prin sporul populatiei,
numeiruI mare de copii, multe scirbcitori,
gospoddria patriarhalei, prin superstitii si obscu-
rantism. De aid tot cortegiul de mizerii: sldbirea
generald a ftzicului, multimea de bcirbati
strambi, gusati, schilozi si marele numdr de
copii degenerati: frumosul lor profil roman se
desfigureazcl, mortalitatea este ingrozitor de
ridicatd in sa nul lor. Aici trebuie ridicatd dcici-
na saraciei inspeiimantdtoare in care se sbate
partea cea mai mare a acestui nefericit popor si
pe care o strigd lipsa in casele for in
imbrdcdrninte si in alimentatie. Asa se explicd si
gdndirea meirginitei si restantele impozitelor pe
mai multi ani. In adeveir romemii nu mai au
deceit un pas panel la pieire. De aceea creste
nemultumirea intre ei, manifesteindu-se tot mai
des si de aceea ei asteapta intotdeauna plini de
nddejde intrunirea dietei, reglementarea urba-
riului, reducerea impozitelor. Ura impotriva
as up ritorilor si atasareafatcl de oricare apcircitor
al cauzei for este urmarea fireascd a acestor
start ".

Avand toate acestea in vedere, autorul
articolului, care se ascunde sub pseudonimul
Szekely, cere inainte de toate pentru roman!
legi pentru asigurarea persoanei si a avutului
impotriva samavolniciei, urbariul cu dreptul
de rascumparare a dijmelor, precum si
reprezentarea iobagilor si a comunelor for in
congregatiile judetene.

Articolul aparut in Erdelyi Hirlap" din
Cluj pare sa fi facut impresie asupra oficialltatii
transilvanene, intrucat dieta din 1846/1847
discuta si vota urbariul mult asteptat, care era
insa astfel intocmit Inca nu satisfacea astep-
tarile taranimii, astfel ca nemultumirea ei fata
de starea de lucruri nu putu fi potolita.
Urbariul fusese intocmit si votat numai de
marii proprietari, care se preocupard sa
embrace in forma de lege vechile abuzuri feu-
dale. Cel ce obtinea schimbul lotului cu altul
ingaduit de proprietar, taranul lua asupra sa
not indatoriri de munca. Dreptul de a lua
lemne din padurea boiereasca trebuia platit cu
zile de munca, deopotriva cu dreptul de
morarit, de pescuit s.a. In afara de aceasta,
taranul mai era obligat sa plateasca proprie-
tarului dijma, adica a zecea parte din produse-
le gospodariei lui, care pe alocuri se numea
noua, adica a noua parte din produse, precum

si multe alte obligati!. In conditiile acestea era,
deci, firesc ca la primul semnal al revolutiei,
taranimea de pe mosiile nemesesti din dis-
trictele Alba de Sus si de Jos, Tarnava, Turda,
Cojocna, Dabaca, Solnocul Inferior, Hunedoara
si Fagaras, deopotriva cu cea din judetele
Maramures, Satu Mare, Bihor, .Arad, din
partile ungurene, Caras-Severin, Timis si
Torontal din Banat sa fie gata sa se ridice in
once moment contra asupritorilor.

Motif de pe domeniile fiscului de la
Campeni, Abrud sat, Baia de Aries si Zlatna,
care cuprindeau nu mai putin de 28 de sate,
incheiasera in 1789 un contract colectiv cu
administratia domeniilor miniere din Zlatna,
prin care se redusera obligatiile acestor
comune fata de fisc. Cu vremea insa, organele
administrative nu mai tineau seama de aceste
inlesniri, silind pe moti la prestatii in legatura
cu taiatul lemnelor de foc transportul for la
topitoriile erariale. Astfel persistau aceleasi
motive de nemultumire care dusera la revolutia
lui Horia, iar plangerile si reclamatiile la Viena
nu mai conteneau. in 1837, a fost nevoie de
interventia unei companii de infanteristi si a
unui escadron de cavaleristi pentru a sili pe
locuitorii din satele Bucium, Abdrud sat si
Carpinis la prestarea robotei. In necazul lor,
motif recursera la sprijinul si povetele unei
unguroaice, Ecaterina Varga, care de la sosirea
in Bucium-Poeni se dovedea o apriga apara-
toare a drepturilor for calcate in picioare. La
indemnurile ei, populatia era in 1846 gata de
rascoala, si numai gratie interventiei personale
a vicarului episcopal Andrei Saguna, raz-
vratirea motilor a putut 11 evitata. Focul
nemultumirii mocnea insa sub cenusa si era
nevoie numai de suflul revolutiei ca el sa izbuc-
neasca in flacari nimicitoare.

In judetele Odorheiu, Mures, Ciuc
Treiscaune din secuime, memoriul iobagilor
roman! era redus fata de majoritatea se-
cuiasca, iar soarta for nu era mai bung decat
cea de pe mosiile nemtesti din districtele zise
unguresti din Transilvania. Pe pcimant crdiesc
fundus regius Konigdboden sau sasesc, cum
be placea sasilor sa-1 numeasca, locuitorii
roman! nu erau legati de glie si nice supusi
obligatiilor feudale. In cursul timpului, insa,
sasii se straduisera sa subjuge pe romani dupa
pilda nemesimii unguresti si sa-i asimileze
iobagilor. Romani! se ridicard insa impotriva
acestor nazuinte, apeland la curtea de la Viena
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si obtinand rezultate favorabile. Lupta cea mai
indarjita a romanilor de pe pamantul craiesc
era dusa pentru dobandirea dreptului de con-
ciuitate cu sasii, mai ales in orasele sasesti ca
Sibiu, Brasov, Bistrita, Orastie, Medias, Si-
ghisoara s.a. Scriitorul ungur Hetenyi Janos,
care in anii 1846 si 1847 vizitase satele
romanesti de pe pamantul craiesc, arata ca
localitafle sasesti se gaseau in build stare,
spre deosebire de cele romanesti coplesite de o
mare saracie. El vazu la sasi biserici cladite si
imprejmuite cu zid si case acoperite cu
cats vreme bisericile romanesti, construite din
lemn, se ascundeau la periferia localitatii, iar
casele for erau acoperite cu stuf. incredintan-
du-se la fata locului despre aceasta nepotrivire
intre huzurul sasilor si saracia romanilor, el
conchidea ca pamantul craiesc liber nu este
vrednic de numele sau glorios, cats vreme pen-
tru sasi este pamant de stapani, jar cat
priveste pe roman', el continua a fi o tares de
slugi. Mizeria in care se zbateau romanii de pe
pamantul craiesc a creat, astfel, cel mai bun
mediu pentru propovaduirea ideilor re-
volutionare.

Mai bund era starea romanilor din con-
finiile militare de la Nasaud, Orlat sx

Caransebes, unde iobagia fusese desfiintata
°data cu infiintarea regimentelor romanesti de
granita, iar pamanturile trecute in seama insti-
tutiei, care it lass in folosinta romanilor in
schimbul serviciului militar pe care acestia it
prestau in regimentele tor. Sate le graniceresti

isi alegeau carmuitorii, iar justitia era
impartita de tribunale militare, mai objective
decat scaunele de judecata nemesesti sau
sasesti. Facand parte din armata imperials,
regimentele graniceresti si satele din care se
recrutau ramasera imune fats de propaganda
revolutionard, luptand pentru cauza imperials
care fu imbraiisata si de conationalii for iobagi.
In Ungaria sj Transilvania, ca de altfel in toate
tarile feudale de la inceputul secolului al XIX-
lea, puterea politica constituia un privilegiu al
nobilimii. Acest privilegiu era in vigoare si in
principatele romane Muntenia si Moldova,
unde fu incorporat Regulamentelor organice
din aceste tan. In Ungaria si Transilvania, pu-
terea legislativa era exercitata prin reprezen-
tantii nemesimii constitufi in dicta. Dicta
Transilvaniei de la Cluj indeplinea acelasi rol
legislativ ca si adunarile obstesti de la
Bucuresti si Iasi, avand toate trei aproape
aceeasi compozitie, intrunind reprezentanti ai
clerului si ai boierimii. Dicta Transilvaniei era
insa tripartita, find compusa din exponentii
celor trei natiuni dominante, ungurii, secuii si
sasii, care votau fiecare separat. Romanii, care
constituiau majoritatea populatiei Transil-
vaniei, aveau un singur reprezentant in dicta,
in persoana episcopului unit de la Blaj. Dupes
datele statistice ale vremii, populatia Transil-
vaniei si a partilor ungurene insemna aproxi-
mativ 2.547.335 locuitori. Acestia erau reparti-
zati in diferite regiuni administrative conform
urmatorului tabel:

Regiune Numarul locuitorilor, total si duper nationalitate
Total Romani Unguri Secui Sasi

Comitatele unguresti 1.326.555 916.015 368.540 42.000
Pamantul craiesc 377.635 205.635 172.000
Comitatele sacuiesti 328.530 58.530 270.000
Partile ungurene 224.765 163.641 61.124
Confiniul militar din
Transilvania 189.850 79.387 110.463
La un loc: 2.547.335 1.423.208 429.664 380.463 214.008

Daces mai adaugam la numarul
romanilor si cele 110.584 de suflete romanesti
din confiniul militar din Banat, obtinem pentru
populatia romaneasca de peste munti un
numar de 1.523.792 suflete, ceea ce constituia
mai bine de 60% din numarul global al locuito-
rilor, care in dieta Transilvaniei n-aveau decat
un singur reprezentant. Aceasta mare nedrep-
tate a fost mereu accentuate de carturarii

roman! in nenumaratele for petifi adresate
imparatului si motivates istoriceste in cunoscu-
tul Supplex Libellus din 1791, lard ca
autoritatile in drept sa se fi sesizat de ea.
Merits sa fie retinuta afirmatia lui Timoteiu
Cipariu ca numarul romanilor din Ungaria se
cifra la 1.272.782 suflete.

Totusi, puternicul argument al cifrelor
nu putea scapa atentiei fruntasilor politici din
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tara ungureasca, cand in urma razboaielor
napoleoniene si a framantarilor politice din
Europa incepura dea seama ca pretentiile
lor politice nu erau in nici o proportie cu
numarul redus si vlaga etnica a neamului lor.
Si aceasta cu atat mai mult cu cat ungurii nu
constituiau o minoritate numai in Transilvania
si partile ungurene, ci si in Ungaria propriu-
zisa, unde croatii, sarbii, slovacii si ucrainenii
din Rusia Subcarpatica erau cu totii in majori-
tate fats de unguri. Faptul acesta dadea de
gandit oamenilor politici maghiari pe masura
ce puterea feudalilor se gasea in declin si
popoarele din regatul ungar incepura sa se
trezeasca din somnolenta lor seculard si sa-si
revendice drepturile in viata politica proprie.
Dar ungurii, simtindu-se redusi ca entitate
etnica, incepusera sa-si sporeasca numarul
prin asimilarea natiunilor conlocuitoare, o
incercare tardiva care nu mai putea reusi
intr-o epoca in care aceste nationalitati
ajunsesera la constiinta de sine. Stefan
Szechenyi, intemeietorul Academiei maghiare,
recomanda ca aceasta asimilare sa nu se fac4
prin foc si fier, ci privind nationalitatile in
cadrele constitutiei, pentru ca in schimb ele sa
imbratiseze pe unguri, adica limba un-
gureasca, aceea care la 1836 deveni limba le-
gislatiei regatului, iar in 1840 fu proclamata in
toata Ungaria ca limber oficiala in serviciile
publice, iar in 1844 si in scoala. Aceasta parere
era impartasita la 1831 si de maghiarul tran-
silvanean Francisc Wesselenyi, care ingaduia
ca taranii sa primeasca drepturi politice si
reprezentative numai in masura in care se con-
topesc cu natiunea ale carei drepturi voiesc ss
le impartaseasca, adica asimilandu-se cu
ungurii in limba si datini.

Wesselenyi imbratisa problema ro-
maneasca in intreg complexul ei cu o rarer pu-
tere de intuitie si incerca sa reflecteze evolutia
ei pe ecranul viitorului, aratand ca in veacul
desteptarii nationalitatilor spiritul ridicat al
simtului national inspira si natiunea de origine
si limba romans. Poporul, care isi deduce
inceputul si limba in mare parte de la neamul
mare al romanilor, nu si-a uitat in scurgere de
mai multe veacuri nicidecum acest inceput
maret, oricat a fost el injosit prin apasare si
sfartecare. El simte acum cu ardoare ca un
popor aproape de sapte milioane de suflete, cu
aceeasi origine, cu aceeasi limbs, cu aceleasi
insusiri si obiceiuri si locuind o parte din

pamantul Europei, care, desi impartit sub
raport politic in mai multe parti, geograficeste
constituie un complet de mare intindere si
inzestrat cu cele mai maxi bogatii ale naturii,
un popor ca acesta poate avea viitor si se vede
chemat la viata nationals. Daca romanilor le
surade intr-adevar un viitor si daca ei se vor
bucura de viata units si de o politica nationals,
si cand, aceasta depinde de constelatiile
vremelnice din Europa precum si de multe alte
evenimente nesigure, toate acestea constituind
un secret al viitorului. 0 asemenea prevedere,
care nicidecum nu poate fi considerata ca
absurda, s-a transformat la romani prin
dragos tea de neam si prin avantul national in
speranta sigura si in dorinta fierbinte. Mari si
cu efecte indepartate sunt proiectele ce le au in
vedere si be nutresc cu sarg si activ fiii
Munteniei si ai Moldovei, dintre care o parte
poseda o mai bogata cultura si e patrunsa cu
mult mai bine de spiritul veacului nou, decat
ar crede multi! Observatiile lui Wesseleny co-
respundeau pe deplin adevarului, intrucat
spiritul de solidaritate intre romanii din
Transilvania si romanii din principate se ma-
nifestase cu ocazia revolutiei lui Tudor
Vladimirescu, astfel ca guvernul de la Viena se
temea ca miscarea taraneasca a lui Tudor sa
nu atraga in valtoarea ei pe iobagii transilva-
neni care gemeau sub jugul apasator al
stapanilor lor. Iar ideea de unitate politica
gasea expresie in legiuirile muntene pentru
unirea vamala dintre Muntenia si Moldova si
pentru recunoasterea cetateniei muntene a
tuturor moldovenilor asezati in Muntenia si
viceversa.

Ludovic Kossuth merge insa mai departe
in sovinismul sau fats de nationalitati, cerand
categoric ca ele sau ss se contopeasca si S.A.' se
facer una cu natiunea ungureasca mare si tare,
sau ungurii trebuie sa piard. In motivarea tezei
sale, el afirma ca fard nationalitate viata este
de prisos, fiindca pierzand cuvintele limbii
nationale, pierdem si sufletul. Tot el propova-
duia ca a pierde nationalitatea inseamna a
muri ca popor, de aceea nationalitatea si limba
sunt mai scumpe decat libertatea, cad liber-
tatea pierduta se poate redobandi, dar natio-
nalitatea pierduta niciodata. Nationalitatea
este acel ipostas cu care un popor se prezinta
in sanul natiunilor. Un ipostas individual avem
si not ungurii zicea Kossuth pe care nu voim
sa-1 pierdem, pentru ca a-1 pierde, inseamna a
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muri. In ipostasul sau nationalist, Kossuth se
vede ca nu-si dadea bine seama ca un aseme-
nea crez aveau si celelalte nationalitati, la care
si ele tineau cu aceeasi ardoare ca si ungurii.
De aceea, atat croatii si sarbii, cat si romanii
erau gata sa jertfeasca once pentru apararea si
men tinerea nationalitatii lor.

Redactarea memoriului de la 1791, cu
temeinica sa documentare 'storied, putea sa
arate nationalistilor unguri ca si romanii
impartaseau ideile lui Kossuth cu privire la
conservarea nationalitatii for si ca erau gata sa
lupte pentru ea. Carturarii romani, iesiti din
scoala istorica transilvaneana, se dovedira
destul de bine pregatiti pentru aceasta lupta.
Pentru sustinerea ei aparu in ianuarie 1839, la
Brasov, Gazeta de Transilvania" sub ingrijirea
lui George Baritiu, ca organ de lupta si de afir-
mare a revendicarilor nationale. Noul organ de
promovare gasi un larg sprijin in Foaia pentru
minte, inima si literatures ", care se adresa car-
turarilor transilvaneni pentru a-i tine la curent
cu manifestarile culturale, artistice si literare
romanesti si a-i intari sufleteste pentru lupta
pe care o aveau de sustinut. In ajunul re-
volutiei aparu la Blaj, in 1847, Organul
Luminarii" sub conducerea lui Timotei Cipariu
pentru lamurirea opiniei publice asupra ma-
rilor probleme nationale.

In Transilvania feudala, ca de altfel in
Muntenia si Moldova, accesul la serviciile pu-
blice ale tarii era rezervat boierimii sau
nemesimii, cum i se zicea dincolo de munti.
Cum insa nemesimea romaneasca era foarte
sporadic raspandita numai asupra catorva
regiuni ale tarii, recrutarea slujbasilor publici
din randurile ei era foarte redusa ca numar si
insemnatate. Din masele compacte ale tara-
nimii iobagite se ridicau numai clerici de
ambele confesiuni, ortodoxa si unites. Clericii
uniti isi completau studiile la institutiile cato-
lice din Viena, Pesta si Sambata Mare, si la
seminarul catolic din Oradea. Numerosi tineri
frecventau liceele din Sibiu si Cluj. Dupes
absolvirea claselor de filosofie, ei se puteau
inscrie la drept, pentru a deveni cancelisti si
avocati, ca Avram Iancu s.a. Unii urmau medi-
cina la Vienae

Miscarea revolutionary din 1848 a dat
ocazie carturarimii transilvanene de a-si afirma
pregatirea politica si curajul in lupta pentru
izbanda cauzei nationale. Inainte de izbucnirea
revolutiei, romanii din Transilvania si partile

ungurene aveau de sustinut grele lupte politice
pentru conservarea limbii si fiintei nationale,
probleme care dupa infrangerea rascoalei ete-
riste nu se mai puneau in principatele
romanesti Muntenia si Moldova. Guvernarea
austriaca mentinea in Transilvania limba la-
tind in actele publice, numai hotararile dietei
se redactau si in text unguresc paralel cu cel
latin. Sub presiunea curentului nationalist
care venea din Ungaria, dieta Transilvaniei,
intrunita in 1842 la Cluj, votes o lege prin care
limba maghiara fu declarata "limba diploma-
tica" in locul limbii latine si impusa folosirea ei
in toate serviciile publice, in textele de legi, in
corespondenta oficiala cu autoritatile si in con-
tactul dintre natiuni, precum si in cuprinsul
confiniului militar. Totodata, se impuse tutu-
ror slujbasilor publici sa deprinda intr-un ter-
men de 10 ani limba ungureasca, a carei
cunostinta de la acea data era obligatorie pen-
tru aceia care doreau sa ocupe o functie pu-
blics. Se mai hotari ca limba Maghiara sa fie
impusa si in administratia bisericeasca, sl
anume atat in administratia interns, cat si in
matricolele si actele eliberate, excluzand de la
functiile bisericesti pe toti aceia care nu
cunosteau aceasta limba. Noile legiuiri trezira
marl nemultumiri in cercurile ambelor epis-
copii romanesti, ortodoxa si unites. Gazeta de
Transilvania" dadu semnalul de alarms
aratand ca votul dietei de la Cluj, din 31 ia-
nuarie 1842, rostea "sentinta de nimicire a
nationalitatii romanesti". Membrii consistoru-
lui de la Blaj protestara energic contra legii
votate, marturisind ca nu numai dupa zece
ani, dar nici dupa zece veacuri, ba niciodata in
vecii vecilor, natiunea romans nu va putea fi
obligata printr-o lege care constituie un pericol
si un obstacol pentru obiceiurile si credinta
stramoseasca, dar pentru nationalitatea ro-
mans ruing si pieire. Ei intoemird un protest
contra aplicarii legii si-1 trimisera consistorului
din Sibiu, pentru a si-1 insusi si ortodocsii.
Astfel acceptat de membrii ambelor consistorii,
memoriul de protest fu inaintat imparatului de
la Viena. Un memoriu similar fu trimis la Viena
si de episcopul Lemeny, cerand si el imparatu-
lui sa respinga sanctionarea legii votate de
dieta Transilvaniei. Protestul hotarat al car-
turarimii romane de ambele confesiuni facu
impresie la Viena. Imparatul supuse legea unei
radicale revizuiri si o sanctions numai dupa ce
fusesera eliminate din textul ei dispozitiile con-
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tra carora se indreptasera protestele romanilor.
Dar si in forma ei revizuita legea limbii oficiale
maghiare pentru Transilvania continua sa
agite spiritele si sa le indarjeasca la lupta de
rezistenta contra politicii de maghiarizare
fortata a romanilor. Gazeta de Transilvania"
aducea aminte cititorilor ei cuvintele lui
Herder: Cel ce iubeste mai mult limba strains
decat sunetele dulci ale limbii sale materne, nu
este vrednic de numele de om".

Curand, insa, pe langa problema so-
cials a imbunatatirii soartei iobagilor si pro-
blema nationals a intrebuintarii limbii romane,
se ridica o noua si urgenta problema de natura
politica, adica problema unirii Transilvaniei cu
Ungaria. Panes la catastrofa de la Mohacs din
1536 si nefastele ei consecinte politice pentru
Ungaria, Transilvania constituia sub voievozii
ei o provincie aparte a coroanei ungare, lard sa
fi fost candva incorporate formal regatului. Ea
se bucura de administratie autonomy si isi
avea legislatia deosebita votata de dieta Tran-
silvaniei, care se compunea din reprezentantii
celor trei natiuni privilegiate: ungurii, secuii si
sasii. Aceste trei natiuni se bucurau si de o
viata municipals proprie si trimiteau si delegati
in dieta ungara. Sub Joan Zapolya si urmasii

Transilvania devenise o provincie tributary
turcilor pe care imparateasa Maria Tereza o
ridica la rangul de principat. Cu ocazia
dezlipirii de Ungaria, principii transilvaneni
reusird sa cuprinda in granitele principatului
for mai multe comitate din Ungaria, care erau:
Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor si Arad,
care constituiau asa-numitele pdrti ungurene.
In 1779 fura anexate Ungariei comitatele
banatene Caras-Severin si Timis-Torontal, iar
dieta de la Pojon-Bratislava din 1836 decreta
reanexarea la Ungaria a partilor ungurene. In
urma acestei dezmembrari, granitele Transil-
vaniei care, in urma diplomei leopoldine din
1691 devenise o provincie de coroand austri-
aca, fu redusa la vechile ei granite medievale.
Ungurii nationalisti nu se multumird insa
numai cu anexarea partilor ungurene, ei reven-
dicau si unirea Transilvaniei cu Ungaria,
raspandind lozinca: "uniune sau moarte". Astfel
se ridica o noua problema menita sa tulbure si
mai mult spiritele romanesti. In chestiunea
aceasta, romanii gaseau sprijin la sasi, care
erau contra unirii Transilvaniei cu Ungaria.

In aceasta problema, romanii de din-
colo de Carpati nu erau insa solidari.

Conationalii din Banat si din pa..rtile ungurene
erau deja unit" cu ungurii, primii de la 1779 iar
ceilalti din 1836. Ei incepura dea seama
ca prin unirea Transilvaniei, numarul for in
Ungaria urma sa sporeasca in mod conside-
rabil, constituind prin numarul for un factor
politic de prim rang in Ungaria
Reprezentantii acestui curent favorabil unirii
erau Eftimie Murgu in Banat si Joan Dragos din
Oradea. Fruntasul banatean petrecuse ani
de-a randul in Muntenia si Moldova, luand
parte la comploturi politice care, dupes mar-
turia unui contemporan, tindeau la unirea
Banatului cu Transilvania, Muntenia si Mol-
dova pentru a constitui un puternic stat unitar
romanesc, precum inchipuia in viziunea sa
si Francisc Wesselenyi. Ideea unirii era agreata
si de Timotei Cipariu care in articolele sale
publicate in Organul Luminarii" de la Blaj
sustinea ca uniunea cu Ungaria era de dorit sa
se realizeze, fiindca fares Ungaria pe romani ii
ameninta o primejdie mai mare, deoarece
1.272.782 de romani din, Ungaria se pot dez-
nationaliza mai usor decat 3.000.000 de
romani in Ungaria units cu Transilvania. El
adera mai curand la programul ungurilor libe-
rali din Transilvania decat la fictiunea un-
gurilor conservatori care doreau sa se constitu-
te mai departe stat in stat, ramanand o tars cu
mentinerea provinciei denumita Transilvania,
cu cloud constitutii, cu trei natiuni si cu toate
privilegiile lor. Dupes parerea sa, unirea nu mai
era idee, ci fapta, careia nu i se poate impotrivi
nici sasul, nici romanul. "Unirea este o necesi-
tate sustinea Cipariu care ne rapeste mai
mult decat ne lass in voie. Aspectele sunt de
atare, ca vrem nu vrem, trebuie sa ne unim". El
critica miopia acelora care nu puteau distinge
deosebirea intre situatia romanilor ca natiune
in Transilvania si ca parte a poporului
Ungariei! Prin adevarata uniune cu Ungaria,
romanii ar putea castiga mai usor si mai
curand drepturile de natiune privilegiata, decat
prin lupte indelungate cu cele trei natiuni pri-
vilegiate din Transilvania. Cipariu mergea in
ideile sale unioniste si mai departe, pre-
conizand cele cloud confesiuni religioase ale
romanilor transcarpatini, aratand ca interesul
adevarat al romanilor este a se uni din toate
puterile spre a inlatura aceste piedici si spre a
deveni un popor cu o unica lege. Un popor,
unindu-se Transilvania cu Ungaria; o lege:
lasand pentru constiinta fiecarui roman cele
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patru puncte care despart pe ortodocsi de uniti
pentru a fi crezute de cei ce se simtesc indem-
nati de convingerea for launtried, fard sa se
mai ridice prin aceasta parere despdrtitor in
mijlocul fratilor. De aceea, tendinta tuturor
romdnilor din Dacia Apuseand trebuie sa fie:
un popor, o lege, cu deplind libertate, egalitate
si fratietate. In felul acesta intelegea Cipariu ca
s-ar putea apara mai bine si cu mai mare suc-
ces drepturile fundamentale ale poporului
roman: nationalitatea si limba. Dar inainte de a
se vota unirea, dieta Transilvaniei este datoare
a da dovadd de simtdmintele ei de dreptate si
legalitate, votand un articol de lege care sa
cuprinda urmdtoarele trei puncte cardinale:

1. Natiunea romans se restabileste in
drepturile sale politice si economice, comune
cu drepturile celor trei natiuni receptate ale
Transilvaniei.

2. Legea greco-romans se recunoaste ca
religie recipiald farce distinctiune intre units si
neunitd, asemenea celor patru religiuni recipi-
ate pana acum in Transilvania.

3. Deputatii romani iau loc in dieta
actuald a Transilvaniei si pe viitor in a
Ungariei, ca reprezentanti ai natiunii romane.

In conditiile acestea intelegeau si alti
fruntasi romani, ca George Baritiu din Brasov
si Simion Barnutiu, sa accepte unirea cu
Ungaria pentru ca numai in aceste conditii
putea fi asigurata existenta nationald a
romdnilor transcarpatini.

2. Izbucnirea revolutiei in Ungaria si
repercursiunea ei asupra Transilvaniei

Regimul absolutist sustinut de membrii
Sfintei Aliante in Europa incepu sa se clatine si
sa se prabuseasca mai intai in Franta, apoi si
in tarile din Europa Centrals. La 23 februarie
1848 izbucni revolutia la Paris cu detronarea
regelui Ludovic Filip si cu proclamarea repu-
blicii. Evenimentele din Paris avurd o puternicd
repercursiune la Viena, unde revolutia izbucni
la 13 martie. Regimul lui Metternich a fost rds-
turnat si o noua constitutie a fost impusd
imparatului Ferdinand (1835 1848). Folosin-
du-se de aceste tulburdri, dieta Ungariei,
stapanita de Kossuth, ceru imparatului guvern
responsabil, obtinut la 17 martie si constituit
la 9 aprilie sub presedintia lui Ludovic
Bathyanyi. Intre timp, dieta vota noua consti-

tutie care la 11 aprilie 1848 fu sanctionata de
imparat si intra astfel in vigoare, find oclamatd
cu mare insufletire de fruntasii intelectualitatii
maghiare. Noua constitutie era considerate ca
o "magna charta" a libertatilor natiunii
maghiare, dar numai a ei, nu si a celorlalte
natiuni din cuprinsul regatului. Natiunea
maghiard obtinu pentru ea guvern responsabil
ca emanatie a dietei, care-si mutt resedinta de
la Pojon-Bratislava la Budapesta, capitala
Noua constitutie proclamd principiul egalitatii
tuturor ungurilor in fata legii sub raport politic
si religios, libertatea presei, desfiintarea servi-
tutilor iobagesti, suportarea sarcinilor fiscale
de toti cetatenii lard deosebire de class, organi-
zarea ostirii nationale care sa depund juramant
pe constitutie, infiintarea bancii nationale si
unirea Transilvaniei cu Ungaria. Noul guvern
incepu indata punerea in aplicare a legiuirilor
ce decurgeau din noua constitutie, pregatind
noua lege electorald si reglementand re-
anexarea partilor ungurene la Ungaria, dar
farce a tine catusi de putin seama de drepturile
si interesele populatiei romanesti din acele
part!, locuite in marea for majoritate de
roman!. Dar ceea ce surprindea mai mult era
uniunea Transilvaniei cu regatul unguresc farce
nici o consultare a dietei transilvdnene, care fu
pusd in fata unui fapt implinit, si Inca cu apro-
barea curtii imperiale de la Viena. Politica
aceasta de unificare card a tine seama de nati-
unile conlocuitoare, nu era impart-4nd de toti
membrii guvernului maghiar. Francisc Sze-
chenyi, ministrul Lucrarilor publice si al
Comunicatiilor, atrase, ce-i drept, atentia lui
Kossuth ca daces starneste pand la paroxism
nationalitatile impotriva ungurilor, va vedea
consecintele. "N-am ce face raspunse
Kossuth asa a trebuit sa se intample. Nu mai
pot reveni, trebuie sa merg inainte. Alea jacta
est ce va da Dumnezeu".

La 11 septembrie 1848 se produse rup-
tura cu Viena, Bathyanyi demisiond si in locul
lui trecu Kossuth cu puteri dictatoriale.
Comisarul imperial, generalul Lumbary, fu
spanzurat pe podul peste Dundre din
Budapesta la 28 septembrie si ostirea ungara
sub comanda lui Dembinski reinnoi ofensiva
contra austriecilor, iar Bent lupta cu succes in
Transilvania contra trupelor austriece. In
decembrie 1848 Windish-Gratz cuceri Pesta si
batu la 26/27 februarie 1849 pe Dembinski la
Kapotna si aruncat peste Tisa.
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Guvernul maghiar isi muta resedinta la
Debretin, unde adunarea nationals proclama
la 14 aprilie independenta Ungariei prin
detronarea cases de Habsburg. in marele ei
avant national, armata maghiara comandata
de GOrgey cuceri la 21 mai Budapesta, dupa ce
batuse pe austrieci la Isaszeg, peste Leitha, si
amenintand chiar Viena.

In situatia aceasta critics, imparatul
Franz Josef solicits ajutorul tarului Nicolai,
care trimise pe maresalul Paskewicz si pe ge-
neralul Lilderer in ajutorul austriecilor, contra
maghiarilor. Cu ajutorul rusesc, austriecii ii
batura pe maghiari la Cosova, la 11 Julie, si
recucerira Budapesta. La 31 Julie, Bern fu
batut la Sighisoara, iar la 9 august ungurii tura
batuti la Timisoara, find siliti sa paraseasca.
cetatea. La 13 august, grosul ostirii maghiare
sub comanda generalului GOrgey fu infrant la
Siria-Villagos, iar GOrgey silt sa capituleze. La
27 septembrie capitula si generalul Klapka,
incetand astfel once rezistenta armata din
partea revolutionarilor unguri. Consiliul de
razboi intrunit la Arad condamna la moarte 13
general! maghiari. Gorgey fu gratiat iar Klapka
reusi sa fuga peste granita, urmand pilda lul
Kossuth, care cu cloud zile inainte de capitu-
larea de la Sirla ascunsese in pamant coroana
si insigniile domnesti la Orsova si fugi in
Turcia. Bathyanyi fu executat la Pesta.
Generalul invingator Hayoran concentra in
mainile sale puterea militara si politica a
Ungariei.

In Transilvania, cancelarul Samuil
Iosika privea cu mare ingrijorare desfasurarea
evenimentelor politice din Ungaria si mai ales
legea electorala. El dorea ca Transilvania sa
respinga once innoire revolutionary pentru ca
nicaieri n-ar exista atat de multe elemente
ostile ungurilor, ca in aceasta tars. Ministerul
responsabil nu-1 va putea determina pe sas ss
pe roman sä pastreze linistea. Si nici
grandilocventa lui Kossuth nu va putea face
aceasta, fiincica sash si romanii nu se pleaca
decat numai in fata numelui si autoritatii
imparatului de la Viena. Comentand legile
votate de dieta ungara, Iosika se intreba cu
drept cuvant ce va zice Transilvania la toate
acestea. Va consimti ea o reprezentanta a
poporului, avand 1.200.000 de romani?
Continuand cu alt prilej, Iosika Insista asupra
inoportunitatii revendicarilor unioniste, a-
ratand ca numai o treime din populatia tans

afirma cu glas tare ca vrea sa-si consolideze
nationalitatea prin unire cu Ungaria. Restul de
cloud treimi va tacea? Nimeni nu poate crede Ca
nationalitatile se vor multumi cu fagaduieli de
egalitate farce libertatea limbii si a nationa-
litatii, cats vreme aceste drepturi li se contests.
In Transilvania propriu-zisa, romanii gasira de
asta data in lupta for aliati in randurile sasilor,
care prin unire cu Ungaria deveneau o minori-
tate neglijabila in dieta maghiara, cats vreme
in dieta Transilvaniei influenta for politica
conta ceva. La aceste consideratii se mai asocia
si faptul ca sasii fusesera totdeauna sustina-
torii dominatiei austriece in Transilvania,
dandu-si totodata seama ca dispozitia privi-
toare la unirea Transilvaniei cu Ungaria fusese
impusa imparatului in stramtorarea in care se
afla si nicidecum liber consimtita de el. De
asemenea, nu putea convent sasilor infiintarea
unei armate nationale unguresti cu juramantul
de credinta pentru constitutia maghiara si nu
pentru imparat, pe care sasii it priveau ca
facand parte din natiunea germand, ca si el.

De aceea, opozitia saseasca impotriva
unirii era inspirata din aceleasi consideratii
politice sj nationale ca ss opozitia romaneasca.
Purtatorul for de cuvant, Bedeus de Scharberg,
raspunzand apelului lul Wesselenyi de a vota
pentru unire, cerea si el, ca si Cipariu, garantii
precise pentru salvgardarea intereselor for
nationale in regatul ungar unit cu Transil-
vania. Scharberg isi dadea seama insa ca sasii,
putini la numar, s-ar putea schimba in cursul
vremii ss ca prin urmare se vor vedea siliti sa se
impace cu destinul ce le este hara-zit, cum o
fac sj alte popoare cu mult mai man decat ei.
El gasea indreptatita cererea romanilor de a
forma a patra natiune in Transilvania; pre-
coniza insa constituirea unei marl. Austrii con-
stitutionale, in cadrele careia sa intre toate
popoarele monarhiei pe temeiuri federative cu
drepturi egale pentru toate nationalitatile,
apropiindu-se in privinta aceasta de fruntasul
ceh Francisc Palacki, care propunea si el orga-
nizarea Austriei ca stat federativ - Bubdestaat

urmand sa cuprinda toate nationalitatile cate
o compun, si anume pe supusii germant, ital-
ieni, iugoslavi, unguri, rornethi, cehi, poloni si
ucraineni.

Conditiile pe care sasii le puneau pen-
tru votarea uniunih semanau foarte mult cu
cele aratate de Cipariu din partea romanilor.
Ele furs date publicitatii prin organul sasesc
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Avram lancu

din Brasov, Der Satallit". Sasii cereau
mentinerea nationalitatii si a independentei
municipale cu respectarea universitatii ca
organ legislativ, comitele ramanand si mai
departe suprema lor instants de judecata. Ei
mai pretindeau ca uniunea celor trei natiuni sa
ramana in vigoare, urmand ca numai chestiu-
nile ce privesc toata Transilvania sa cads in
competenta administrative a dietei ungare de
la Budapesta. Luand cunostinta de conditiile
sasilor, organul maghiar din Cluj, Erdelyi
Hirlap" le considers inacceptabile, calificandu-
le drept conditii de aliantd si nicidecum de uni-
une. Tot ce s-ar putea concede sasilor ar fi o
oarecare autonomie comunala si nicidecum o
autoguvernare a municipiilor. Si guvernatorul
Dominic Teleki lua pozitie fates de conditiile
sasilor, proferand chiar amenintari la adresa
acelora care s-ar putea impotrivi unirii. Este
adevarat ca amenintarile acestea facura impre-
sie asupra unora dintre sasi. Aceasta nu
impiedica insa pe antiunionisti de a-si preciza
si mai pregnant politica cererilor oficiale
sasesti, demonstrand prin glasul lui Teodor
Fabini ca uniunea, chiar conditionata, ar
insemna a to preda ungurilor cu mainile legate,
fiindca ei nu pot da nici o garantie ca vor
respecta promisiunile lor. "Ungaria nu
primeste nici o conditie afirma Fabiani - si
tinand seama de lipsa de scrupule a maghia-
rilor in asemenea chestiuni, nici nu s-ar putea
astepta ca ei sa respecte

Curtea din Viena incuraja pe sasi in ati-

tudinea lor darza fats de unirea Transilvaniei
cu Ungaria. Dar sasii, in perspicacitatea lor,
cautau un aliat si in Transilvania, si acesta nu
putea fi gasit decat in poporul roman. De
aceea, universitatea saseasca din Sibiu,
dandu-si seama ca vechile institutii sasesti nu
mai puteau rezista cerintelor vremii, hotari in
sedinta din 3 aprilie 1848 sa satisfaca in
numele culturii si al moralitatii revendicarile
romanilor de pe pCimantul craiesc, recunoscan-
du-le dreptul de a fi alesi membri ai comu-
nitatilor sasesti, de a fi admisi in functiile pu-
blice comunale si judetene deopotriva cu
Patronii sasi se invoira sa primeasca in ate-
lierele lor ucenici romani cu dreptul de a exerci-
ta profesiunea dupes terminarea uceniciei, o
concesie foarte importanta pentru raspandirea
mestesugurilor intre roman! si pentru partici-
parea lor la viata orasaneasca. Universitatea
facu romanilor aceste concesii fora nici o dis-
criminare confesionala, cuprinzand deopotriva
pe ortodocsi si pe units. Preotii ortodocsi de pe
pamantul craiesc urmau sa se bucure de
aceleasi favoruri personale de care se
bucurau preotii confesiunilor recunoscute in
Transilvania. Bisericile lor furs si ele inzestrate
cu portiuni canonice sau sesiuni parohiale.

Ungurii vazura in concesiile facute
romanilor semne de intelegere si apropiere
intre sasi si romani indreptate impotriva lor.
De aceea, ei contestara dreptul universitatii
sasesti de a face asemenea concesii fares votul
dietei transilvanene si aprobarea curtii din
Viena. Dar sasii, fiind siguri de sustinerea
curtii imperiale, nu se impresionara prea mult
de contestatiile unguresti. Dimpotriva, mai
multi fruntasi din randurile lor nu se sfiira sa
sustind pe fates dreptatea revendicarilor
romanesti. Profesorul Konrad Schmidt sus-
tinea intr-o adunare publics din Sibiu drep-
turile romanilor de a fi recunoscuti ca a patra
natiune in Transilvania. Un alt intelectual sas,
profesorul I. R. Schuller, declara ca dreptul
national este un bun comun care se cuvine
romanului, tot atat de bine ca ungurului si
sasului. Referindu-se la concesiile facute de
universitatea saseasca la 3 aprilie romanilor de
pe pamantul craiesc, se adresa conducatorilor
sasi zicandu-le: "Dati zor, ca statutul ce 1-ati
acordat sa devina adevar si sa ramana adevar".
El arata ca sasii trebuie sa se emancipeze din
catusele prejudecatilor seculare fats de
roman!, recunoscandu-le drepturile nationale,
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caci lard abandonarea acestor prejudecati,
statutul votat va raspandi mereu samanta de
nemultumire si de dezbinare, in loc sa pro-
moveze intelegerea si pacea. Concesiile facute
romanilor de pe pamantul craiesc i-a apropiat
foarte mult de sasi dar totodata si de
habsburgi, precum se va vedea din hotararile
de la Blaj.

Proclamarea libertatii individuale si
politice produse un mare entuziasm in ran-
durile Romani lor. George Baritiu marturisea ca
nu mai cunostea alts bucurie mai mare decal
aceasta, ridicand rugs fiebinti pentru
implinirea acestei libertati pe cat de marete, pe
atat de sfinte. La 24 iunie, Simion Bcirnutiu
dicta tanarului Joan Puscariu, la Sibiu, un ini-
mos manifest adresat tuturor paturilor sociale
romanesti din Transilvania: Ce vor face
romanii, cand ungurii cheama pe transilvaneni
la unire. Barnutiu arata ca sasii nu se vor
Envoi. Ramane ca si romanii sa-si fixeze ati-
tudinea. De aceea si trebuie sa-si deschida
bine ochii ea acum li s-a oferit ocazia sa castige
sau sa piarda totul, adica nationalitatea. El
sfatuia pe preoti sa ramand uniti intre ei si so-
lidari cu aspiratiile neamului intreg, aparand
drepturile natiei si ale limbii, refuzand once
intelegere cu ungurii pana ce acestia nu vor
recunoaste neamul romanesc ca a patra nati-
une privilegiata in Transilvania. Adresandu-se
nemesilor roman din Fagaras, Hateg, laj,
Chioar si din toata Transilvania, el ii conjura sa
nu se lase ademeniti de momelile ungurilor, ci
mandri de titlurile lor nemesesti, pe care si
le-au castigat strabunii lor, ostindu-se pentru
patrie, sa ramand credinciosi neamului lor si
sa respinga once propunere de uniune pana
cand se va intruni congresul national, in fata
caruia romanii sa-si poata asterne dorintele
nationale. intelegerea cu ungurii nu poate fi
atat timp cat dieta Transilvaniei nu va
recunoaste natiunea romans ca a patra nati-
une a tariff cu drepturi depline, iar limba
romans nu va fi instapanita in drepturile ei cu
aplicarea cuvenita in serviciile publice.
Granicerilor din regimentele romanesti de la
Orlat si Nasaud, aducandu-le aminte de
ispravile lor razboinice din bataliile cu
Napoleon, be spunea sa nu pomeneasca nimic
de unire 'ana cand natiunea romance nu va fi
recunoscuta prin lege si pana cand ea nu va fi
reprezentata in dieta tarii. Pe sateni ii povatuia
sa se abtina de la orice acte de ostilitate,

cerand desfiintarea urbariului nedrept,
intrucat ei au plait cu varf si indesat pretul
pamantului prin munca lor de sute de ani pe
brazda proprietarilor. De aceea, ei sa replice
lingusirilor care ii indeamna la unire ca mai
intai sa se uneasca cu romanii, recunoscan-
du-le limba si nationalitatea si apoi pot sta de
vorba cu ei. in concluzie, Barnutiu arata Ca
"fara nationalitate in republica nu putea fi pen-
tru roman! decal un despotism blestemat.
Lucrul principal ramanea stergerea iobagiei
natiunii romane si congresul national. Acestea
mai intai, celelalte vor veni de la sine."

"Feird acestea zicea Barnutiu si raiul
lor incei-i iad. Afurisit sa fie in veci oricare
Roman ce va indreizni a face vreo unire panel nu
va fi proclamatcl natia romance ca natie privity
sensu politico. Poporul roman nu urea sd stie de
ea, dealt dadi se va recunoaste natia si se
sterge iobeigia. Atunci vom fi odihniti si frati cu
totii. Vivat natia romance!"

Iar ungurilor, Barnutiu le raspunse
categoric in numele clerului, nemesilor,
granicerilor, targovetilor si taranilor, res-
pingandu-i categoric: "Noi romanii nu vrem sa
vorbim despre unirea aceasta cu voi, ungurii,
pang cand nu se va aseza natia romance iar la
demnitatea politica de care ati dezbrdcat -o voi,
ungurii cu secuii si cu sasii. Ati tratat natia
romance cum v-a placut voud, ati scris... cd
romanii, cea mai veche natiune a Transilvaniei,
sunt numai suferiti. I-ati scos din toate dregd-
toriile &mite. Toate cele grase vi le-ati retinut
voud. De a a juns vreun roman intr-o dregatorie
1-ati silit sd-si Ease legea si sd se lepede de
mama -sa care 1-a nascut si crescut si de nati-
unea sa care La tinut is scoald cu sudoarea ei
pe seama voastrd".

Iar mai departe:
"Ascultati romd nilor! Voi ati fost pawl

acum morti politiceste, legile tarti cunosc numai
pe unguri, iar alte natii vii, politiceste nu. Deci,
voi, un milion trei sute si mai bine de rornani nu
existati pe lurne ca natie. Inca odatd frati/or:
asteizi este ziva invierii dreptului nostru. Vrem,
darci sa rdsturneim piatra de pe mormant, sift
dezlege-un fasiile de zece sute de ani ale flatlet
roman, ca ea set iasd din groapd si sd trdiascci
in veci".

In esenta lor, revendicarile politice si
nationale formulate asa de frumos in manifes-
tul lui Barnutiu sunt aproape identice cu cele
enuntate de Timotei Cipariu, putand fi rezu-
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mate in urmatoarele trei revendicari: 1.
recunoasterea romanilor ca natiune politica; 2.
adunare nationals proprie; 3. eliminarea
iobagiei. Legalitatea for probata pentru patrie si
dinastie, sacrificiile facute pentru tares in trecut
si numarul mare al populatiei romanesti con-
stituiau motive suficient de puternice pentru
revendicarea acestor drepturi.

3. Marea Adunare Nationale de la Blaj
din 3/15 mai 1848

Intelectualii romani din Brasov, Sibiu,
Blaj si Targu-Mures incepura sa se agite,
tinand sfaturi politice, unii dintre ei luand
parte la adunarile ungurilor pentru a le
cunoaste scopurile. La Targu-Mures, "can-
celistii" romani de pe langa tabla regeasca se
intruneau la locuinta lui Avram Iancu. Centrul
actiunii politice romanesti era insa la Blaj,
unde se puse la cale convocarea unei adundri
nationale, de Duminica Tomii. Profesorul Aron
Pumnul fu insarcinat cu redactarea invitatiei la
acea mare adunare a romanilor din toate
partile Transilvaniei. Pumnul se achita de
aceasta insarcinare, accentuand in textul

pang atunci romanii nu s-au bucurat
de drepturile ce li se cuveneau ca natiune,
avand numai obligatii, nu insa si drepturi.
Acum a sosit timpul sa le revendice natiunea
intreaga in adunarea de la Blaj, intrucat
romanii nu au reprezentanti in dieta si nici
episcopii nu primisera mandat de la natiune,
in privinta aceasta. Constituindu-se astfel ca
reclamanti in adunarea din Duminica Tomii,
.romanii intelegandu-se intre ei, urmeaza sa
ceard aceste drepturi nu prin sable, ci prin
legile mintii sanatoase. Ei arata ca nu exists
ungur intreg la cap, care sa nu aprobe prin-
cipiile umanitatii si de aceea este de presupus
ca dieta nu va refuza sa recunoasca aceste
drepturi data poporul va sti cum sa le ceara.
Invitarea este redactata in termeni cumpaniti
pentru a nu indispune pe unguri si a-i face sa
opreasca tinerea adundrii. Dar, cu toate aces-
tea, guvernatorul Teleki opri adunarea convo-
cata pentru Duminica Tomii si ingadui tinerea
ei numai in ziva de 3/15 mai 1848. Cum insa
invitatiile fusesera expediate inainte de oprirea
adunarii, lumea sosi totusi la Blaj in Duminica
Tomii in numar destul de mare. Motif sosisera,
avand in fruntea for pe Avram Iancu si loan

Buteanu, intampinati de multime cu urale
nesfarsite. Dupa savarsirea liturghiei in cate-
drala episcopala, episcopul loan Lemeny vesti
multimii ca adunarea este amanata pentru
ziva de 3/15 mai, sfatuind-o sa se imprastie in
liniste si ordine. Totusi, s-au rostit si cateva
cuvantari in fata multimii, intre care cea a
tandrului Alexandru Papiu Harlan, iar conduca-
torii mai de seams intruniti in conferinte
intime au formulat revendicarile romanilor fata
de dieta transilvaneand.

Timpul pana la 3/15 mai a fost folosit
de carturarii roman' pentru pregatirea progra-
mului adunarii, la care lucrard Timotei Cipariu
si Simion Barnutiu, cazand de acord asupra
motiunii ce urma sa fie supusa adundrii si
asupra motivarii ei. Motiunea prim' adeziunea
episcopului Andrei Saguna, care la 6 mai se
intorsese de la Car lovat insotit de George
Baritiu, unde primise hirotonia de episcop.
Instalarea sa s-a facut la 11 mai cu mare
solemnitate, in prezenta autoritatilor chirias-
tice, civile si militare. Patru zile mai tarziu,
noul episcop sosi la Blaj pentru a prezida,
impreund cu episcopul unit Lemeny, Marea
Adunare Nationale.

Cu o zi inainte, la 2/14 mai, se savarsi
in catedrala din Blaj o liturghie. Deasupra
intrarii, era arborat un steag tricolor rosu-
albastru-alb cu inscriptia: Virtutea romani
reinviata". Publicistul sas Stefan Ludwig Roth,
care asistase la Marea Adunare, observa Ca,
des' acest steag national nu era destul de inalt,
ca sa poata fi vazut de la Dunare, el simboliza
totusi simtamintele de solidaritate, intrucat
arborarea lui la Blaj facu de buns seams sa
bata inimile la unison atat la Bucuresti, cat si
la Iasi. Pe de alts parte, o teams de daco-
romanism sau pan-valahism gasim la fruntasul
ungur Carol Szasz, care acuza pe convocatorii
Marii Adundri de coniventa cu Viena, califican-
du-i drept fanatici exaltati, care isi faceau iluzii
privind fie o Dacie nou rendscuta, cuprinzand
Muntenia, Moldova, Bucovina si Transilvania
pe jumatate sau intreaga, ba chiar si partea din
Ungaria invecinata, fie o Transilvanie indepen-
dents valahizata.

Dupa savarsirea serviciului divin,
Simion Barnutiu rosti un mare discurs politic,
insistand asupra revendicarilor nationale rele-
vate in motiunea sa. Ideile expuse de Barnutiu
au facut o mare impresie asupra
avand darul sa uneasca pe toti in jurul tor,
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conditionand acceptarea unirii de re-
cunoasterea in prealabil a natiunii romane ca a
patra natiune in Transilvania.

La 3/15 mai, episcopul Andrei Saguna
deschise Adunarea Nationale pe campia dintre
Tarnave, pentru ca plata Blajului nu era destul
de incapatoare pentru a cuprinde pe cei 40.000
de oameni cats sosisera din toate colturile
Transilvaniei. La masa prezidiului luasera loc,
pe langa Saguna, episcopul loan Lemeny,
Simion Barnutiu, George Baritiu, Timoteiu
Cipariu, loan Popasu, August Treboniu
Laurian s.a. La propunerea presedintelui, fu
proclamata Adunare Nationale a romanilor din
Transilvania, in fata careia Simion Barnutiu
dadu citire urmatoarelor rezolutii:

I. Campia aceasta pe care se tine prima
adunare romans in Transilvania, intru eterna
aducere aminte a acestei lucrari glorioase, se
va numi Campia Libertdiii

II. Natia romans declare ca are sa
ramana de apururea statornica credincioasa
inaltului imparat al Austriei si mare principe al
Transilvaniei si augustei case austriace.

III. Natia romans se declare si se
proclama de natiune de sine statatoare si de
parte intregitoare a Transilvaniei, pe temeiul
libertatii egale.

IV. Natia romans depune juramant de
credinta catre imparat si catre patrie.

Multimea vote in unanimitate rezolutia
propusa si presta juramantul de credinta
imparatului.

In ziva 'urmatoare, adunarea continua
sub presedintia episcopului Lemeni. Barnutiu
dezvolta pe larg punctele din rezolutia votata,
formuland urmatoarele revendicari: indepen-
dents nationals, reprezantanti in dieta
Transilvaniei in proportie cu numarul popu-
latiei romanesti, accesul romanilor in toate
ramurile administrative, judecatoresti si
militare, folosirea limbii romane in serviciile
publice si in legislatie, inlocuirea numelui de
valah prin cel de roman, emanciparea bisericii
romane si recunoasterea drepturilor ei alaturi
de celelalte confesiuni recepte, scaun pentru
episcopi in dieta tariff, crearea de asezaminte de
invatatura de toate gradele in limba romans,
precum si o universitate romaneasca, liber-
tatea personals, libertatea de asociatie si de
press, curti cu juri si dezbateri orale ale proce-
selor in fata instantelor judecatoresti, desfi-
intarea iobagiei si a dijmelor fora nici o

Andrei Saguna

despagubire, repartitia darilor dupes averile
fiecaruia, toate aceste revendicari urmand sa
fie inscrise in noua constitutie a Transilvaniei
ceruta de adunare. Dar pana la realizarea noii
constitutii, unirea Transilvaniei cu Ungaria sa
fie amanata, pentru ca si poporul roman sa se
poata pronunta in mod liber asupra acestei
uniri, iar hotararea asupra unui asemenea act
politic sa nu se face fara participarea natiunii
romane. In sedinta din ziva a treia s-a verificat
procesul verbal asupra hotararilor luate si au
fost alese delegatiile care sa prezinte rezolutiile
adunarii atat autoritatilor locale transilvanene,
cat si curtii imperiale de la Viena. Conducerea
delegatiei la Viena a fost incredintata episco-
pului Andrei Saguna tar a delegatiei la Cluj,
episcopului loan Lemeny, pentru a simboliza
colaborarea dintre capii ambelor biserici
romanesti, ortodoxa si unite. Inainte de ridi-
carea ultimei sedinte, fu ales si un comitet per-
manent care sa ingrijeasca de aducerea la
indeplinire a hotararilor adunarii si sa repre-
zinte natiunea romans in fata autoritatilor si
organizatiilor politice ale celorlalte natiuni din
Transilvania. Comitetul permanent isi stabilise
sediul la Sibiu, avand in frunte pe episcopul
Saguna ca presedinte si pe Simion Barnutiu ca
vicepresedinte. Din comitet raceau parte Avram
lancu, loan Buteanu, Aron Pumnul, Alexandru
Papiu Ilarian, loan Puscariu s.a. Dupe luarea
acestor hotarari, participantii adundrii se
imprastiara in ordine si liniste, intorcandu-se

85
www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

la vetrele Tor. Genera lul Schurter, care asistase
la adunare, marturisi ca nu vazuse Inca o
adunare asa de numeroasa si totusi condusa
cu atata randuiala si care sa fi dat dovada de
atata disciplind si seriozitate si de un atat de
nobil entuziasm. Expresie a entuziasmului
general a fost Rasunetul lui Andrei Muresanu:
Desteaptd-te roman!

Delegatia insarcinata de adunare sa
aduca la cunostinta guvernului transilvanean
si a dietei hotararile de la Blaj, porni la Cluj
condusa de episcopul Lemeny. Primirea ce i
s-a facut de Care guvernatorul Teleki si de
catre presedintele dietei Keminyi n-a fost deloc
prietenoasa., cu toate interventiile prealabile ale
catorva dintre fruntasii roman' pe langa per-
sonalitatile de frunte ale aristocratiei transit-
vanene, sff cu toata trecerea pe care episcopul
Lemeny pretindea ca o are pe langa cercurile
oficiale din Cluj. Guvernul transilvanean in
frunte cu Teleki contester legalitatea adundrii
de la Blaj si a proclamarii natiunii romane ca a
patra natiune in Transilvania, find de nature
revolutionara si contrary constitutiei
insinuand ca miscarea romanilor ar fi fost
inspirata de o putere strains. De aceea, guver-
natorul conchidea pentru respingerea ho-
tararilor de la Blaj. El opri totodata pe episcopii
romani de a pleca la Viena cu motiunile votate
si pronunta dizolvarea comitetului permanent,
punandu-1 in afara legii. Concomitent cu
masurile acestea teroriste, se facura pregatiri
pentru votarea unirii cu Ungaria cat mai
curand. La 29 mai, dieta intrunita la Cluj vote
unirea in unanimitate. Sub presiunea propa-
gandistilor unguri, votary pentru unire si de-
putatii sasi, precum si episcopul Lemeni.
George Bari tiu, care asistase la sedinta,
exclama cu multa amaraciune: "Cates lipsa de
constiinta si onestitate politica; unanimitate in
said si pe strazile Clujului, rezistenta desperata
in cea mai mare parte a tarn". Rezultatul votu-
lui fu comunicat guvernului de la Budapesta,
care se grabi sa-1 supuna imparatului spre
aprobare. La 10 iunie 1848, imparatul
Ferdinand aproba si intari actul uniunii de la
Cluj la resedinta sa de refugiu de la Innsbruck.

Delagatia care urma sa prezinte
imparatului rezolutia adunarii de la Blaj, sosi
la Innsbruck numai dupd votarea unirii de la
Cluj. Ea se compunea din Cipariu, Popasu,
Laurian si loan Bran si fu primita de imparat
numai la 5 iunie, pentru ca la 11 iunie sa.

primeasca in scris raspunsul imparatului, cu
urmatorul continut:

"Dat find ca rugclmintea supusilor mei
de originci romeind, compusd in conferinta de la
Blaj este rezolvitd prin uniunea cu Ungaria,
hotcird tcl de atunci cu unanimitate de theta
Transilvaniei, iar din partea noastra sanctio-
natd deocamdatd prin art. VII de lege al ultimei
diete ungare, ma bucur ca pot asigura pe
reprezentantii adunati ad, ca prin articolul
pomenit de lege, acordand tuturor locuitorilor
din Transilvania fcira deosebire de nationalitate,
limbci si religie, aceleasi libertciti si aceleasi
indreptcitiri, s-au satisfdcut in mare parte do-
rintele Tor. Bundstarea viitoare depinde deci
numai de executarea acestei legi. De altcum
primesc expresia simteimintelor de neclintitcl
credintei si alipire si vei asigur de gratia si
buncivointa mea regalci"

Episcopul Saguna, care nu luase parte
la sedinta din 5 iunie, solicitor monarhului o
noud audienta pe care o primi la 23 iunie, cu
care ocazie el obtinu promisiunea imparatului
ca nationalitatea romana va fi garantata la
propunerea guvernului ungar printr-o lege
deosebita, o fagaduinta prea inalta, pe care
Saguna isi intemeia viitoarele sale staruinti pe
Tanga curtea imperiala.

4. Adunarea National& de la Lugoj, din
15/27 iunie 1848, a romanilor din
Banat si partile ungurene

Concomitent cu manifestarile romanilor
din Transilvania, isi desfasurara actiunea
politica si nationals si romanii din Ungaria,
adica din Banat si din comitatele Arad, Bihor,
Salaj, Satu Mare si Maramures, asa-numitele
parti ungurene. Numarul acestor roman' se
apropia de cel al romanilor din Transilvania
propriu-zisa, atingand cifra de aproape un mi-
lion si jumatate de suflete. In privinta religiei,
marea for majoritate era de confesiune orto-
doxa, constituind episcopiile Varset, Timisoara
si Arad. In fruntea acestor episcopii se gaseau
episcopi sarbi, in afara de Arad, unde numai de
la 1810 pastorea un episcop de natiune
romand. Romanii uniti din Bihor isi aveau
episcopia la Oradea, cater vreme cei din Satu
Mare si Maramures traiau sub jurisdictia epis-
copului rutean de la Muncaci. Asa se explica
faptul ca in fruntea miscarilor nationale nu
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intalnim pe chiriarhii for ca in Transilvania, ci
fruntasi laid ca Eftimie Murgu, Vincentiu
Babes, loan Arcosi, Petru Mocioni, Nicolae
Tincu-Velea, M. Pascu, G. si St. Ioanovici si T.
Petrascu, A. Bejanca, A. Asici, clericii I. Marcu,
I. Vuia, C. Gruici s.a. Si la Pesta traiau mai
multi intelectuali romani ca P. Mocioni s.a. in
capitala Ungariei studiau numerosi studenti
roman!. In numele acestei tinerimi romane
aparu la 23 martie in presa din Budapesta un
manifest anuntand ca a sosit epoca de our a
constitutionalismului si a libertatii, si de aceea
familia etnica romaneasca, intinzand myna
ungurilor, isi exprima deplina incredere ca
noul ministru maghiar va elibera aceasta
eroica familie etnica de sub puterea si
inraurirea poporului sarb propagand edu-
catia intre roman!, va face sa nasca. alt!
Huniazi si Mateiasi. Autorii manifestului pre-
cizeaza caracterul luptei for indreptate impotri-
va sarbilor, sub a caror hegemonie bisericeasca
se gaseau, si mai putin impotriva ungurilor, de
la care asteptau emanciparea for bisericeasca.
Este adevarat Ca ierarhia sarba de la Car loyat
exercitase prin vladicii ei de la Varset,
Timisoara si panes de curand si de la Arad o
mare influents slava asupra ortodocsilor
roman!, inranrinta care se resimtea pang si in
sarbizarea numelor de familie ca Iovanovici,
Lupulovici etc.

Adversitatea dintre roman! si sarbi fu
accentuate in adundrile locale de la Lugoj si
Arad, dar mai ales in marea adunare a
romanilor din Ungaria, care avu loc la Pesta in
ziva de 3/15 mai si urmatoarele, sub
presedintia lui Emanoil Gojdu. La aceasta
adunare luara parte delegati din Arad, Bihor,
Bichis, Timis-Torontal, Lugoj si Caras. In moti-
unea votata se arata ca principiul de libertate,
egalitate si fraternitate nu ingaduia ca un
popor din patria comuna sa domine pe altul.
De aceea, adunarea ceru emanciparea bisericii
romanesti de chiriarhia sarbeasca si organi-
zarea ei de cea romaneasca iar pana atunci sa
se instituie un vicar mitropolitan pentru con-
ducerea bisericii romane. 0 separare analoaga
sa se faces si pe taramul scolar. Ea mai ceru
intrebuintarea limbii romane in stat, in bise-
rica, in scoala, accesul romanilor la servicii
publice in regiunile romanesti, precum si anga-
jarea de ofiteri roman! la regimentele de
graniceri. Hotararile adunarii furs aduse la
cunostinta guvernului maghiar de la Pesta.

Acesta lua act cu oarecare bunavointa de
cererile romanilor, si aceasta cu atat mai mult
cu cat vedea un mijloc de a infrana pretentiile
exagerate ale sarbilor, care in congresul for de
la Carlovat din 27 mai proclamard autonomia
teritoriului locuit de ei, cuprinzand Banatul cu
granita military Bacica, Barania si Sirmiul,
unite sub numele de Voivodina, sub supre-
matia imparatului. Mitropolitul Iosif Raiacic fu
proclamat patriarh, iar colonelul Stefan
Suplicat, voievod al sarbilor. Granita military
cuprindea tinutul Severinului cu litoralul
Dundrii, pana la Panciova. Pe acest teritoriu
militarizat erau trei regimente de granita, unul
romanesc, banatean cu stabul la Caransebes,
altul sarbesc banatean cu stabul la Biserica
Alba si al treilea germano-banatean cu stabul
la Panciova.

Proclamarea autonomies Voiuodinei cu
includerea Banatului a adancit si mai mult
ruptura dintre romani si sarb!. Si aceasta cu
drept cuvant, intrucat dupes datele statistice
unguresti din acea vreme, populatia ro-
maneasca din Banat numara 450.831 suflete
fata de numai 138.707 locuitori sarbi.
Presedintele administratiei civile austriece din
acea vreme, Ladislau Szogyany, inregistra in
Banat 425.000 romani fata de 175.000 sarbi,
observand ca romanii erau poporul cel mai
numeros in Banat, inruditi numai prin cre-
dinta cu sarbii, dar altminteri atat de strain! de
limba si moravurile acestora, incest dupes mar-
turisirea tuturor localnicilor si chiar a sarbilor
obiectivi, romanii vroiau mai curand sa incheie
legaturi stranse cu ungurii cu nemtli decat
cu sarbii. In conditiile acestea, era firesc ca
romanii banateni, in frunte cu fiul de granicer

Murgu, sa protesteze cu toata hotararea
impotriva pretentiilor sarbesti asupra Bana-
tului si sa caute intelegere cu ungurii in corn-
baterea acestor pretentii. Si aceasta cu atat
mai mult cu cat numarul ungurilor din Banat
nu se cifra la mai mult de 50.000 - 65.000 de
suflete. Ca flu al Banatului, el se simti dator sa
reactioneze, dupa ce se asigura si de concursul
guvernului de la Budapesta. Pentru ziva de
15/27 iunie, convoca pe banateni la o mare
adunare nationals la Lugoj.

Satele dadura urmare chemarii sale,
venind la Lugoj, unde piata publics plind de
lume pana la refuz nu mai putea cuprinde
multimea, si de aceea adunarea s-a tinut pe
platoul de sub vii, care in amintirea acelei
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memorabile adundri s-a numit si ea, ca si la
Blaj, Campia Libertectii. Numdrul participantilor
la aceastd grandioasa manifestatie nationald se
ridica la vreo 15.000 de oameni. In cuvantarea
sa, Murgu stdrui asupra intelegerii cu ungurii,
dacd nu vor sd fie striviti de dusmanul comun
care erau sarbii. Ca secretari ai adundrii
functionau Stefan Ionescu si Aloisin Vlad.
Rezolutiile votate se referau la inarmarea
poporului si inlaturarea ierarhiei sarbilor.
Hotardrea cea mai insemnata a fost insd
proclamarea lui Murgu de mare capitan al
Banatului, comandant al garzii nationale. Se
mai hotari inlocuirea episcopilor sarbi din
Varset si Timisoara prin vicari episcopali
romani, recunoasterea nationalitstii romane,
introducerea limbii romane in administratie si
in armatd, precum si recunoasterea pentru
romanilor a tuturor drepturilor de care se
bucurau croatii. In schimbul acestor concesii,
poporul depuse juramantul de a patria fra-
tietatea, patria si nationalitatea romance. Dar
tocmai fates de aceste revendicdri nationale
ungurii se ardtau mai intransigenti decat fata
de cele privitoare la eliberarea de sarbi. Iar cat
privea proclamarea lui Murgu drept capitan al
Banatului, Kossuth se grabi sa respingd in
dieta din Pesta aceasta hotardre, sustindnd ca
nu se poate aproba o asemenea pretentie, chiar
dacd marele capitan al Banatului ar fi gala sd
lupte aldturi de unguri contra voievodului
sarb. Astazi fiind asa, maine lucrurile s-ar
putea intoarce impotriva ungurilor. Ratacirea
unei parti, susceptibild a produce dezmem-
brarea Ungariei, nu trebuie transplantatd si la
celelalte neamuri.

La finele lui iunie si inceputul lui iulie,
avurd loc alegerile generale pentru dieta din
Budapesta. Agitalia electorald a fost pretutin-
deni destul de vie, ajungandu-se pe alocuri si
la ciocniri sangeroase. In Transilvania au
reusit numai trei deputati romani, cats vreme
in Banat si in comitatele ungurene au obtinut
mandat 16 deputati romani. Eftimie Murgu a
fdst ales in trei circumscriptii electorale din
Caras, unde toate locurile au fost cucerite de
candidatii romani. Maramuresul si Bihorul au
dat cite trei deputati. Solnocul de mijloc si
Timis-Torontalul Cate dot, tar Aradul un singur
deputat. La alegerea vicepresedintelui dietei,

Murgu obtinu treizeci de voturi. Tot el pare sd
fi dat cuvenita replied scriitorului Nicolae
Josika, care insultase in presd natiunea
romans. Replica poarta iscdlitura a opt de-
putati romani si cuprinde crezul politic al
reprezentantilor de atunci ai romanilor in par-
lamentul maghiar. Iata cuprinsul lui:

"Nu voim privilegit, not romdnii pretin-
dem drepturi legale, nici mai mutt, nici mai
putin, deca t ceia ce ne acordei constitutiunea
pleimaditd de spiritul secolului. Constitutiunea
nu este insd numai proprietatea ungurilor, ci si
a romanilor... Drept aceia dam de stire solemn
di nu voim sd formedn stat in stat, ci pretindem
ca fiind in legdturci pasnicd cu ungurii, sd nu fim
retrogadati pe nedrept, ci uzand liber si nevcitcl-
mati de drepturile constitutionale, care ni se
cuvin, sd ni se dea camp liber si deschis, spre a
ne putea cultiva".

Reprezentantii virilisti ai romanilor in
casa magnatilor din Pesta erau episcopii
Andrei Saguna si loan Lemeny. Parlamentarii
romani ridicard diverse chestiuni de interes
national, la care primeau replici din partea
membrilor guvernului, intre care si din partea
lui Kossuth insusi. Rdspunzand la interpelarea
deputatului loan Dragos in sedinta din 26
iulie, Kossuth facu urmatoarea declaratie cu
privire la raporturile ungurilor fats de romani:

"1mi tin de datorie a -nit exprima convin-
gerea ca intre populatille nemaghiare din
Ungaria, mai ales neamul romanesc mi se pare
de atare incest gdsesc fondata in situatia si in
raporturile sale cea mai autenticd si cea mai
fireasca legaturei de simpatie a for fates de
unguri si a ungurilor fats de ei. Este o graves
greseald a patriei noastre, ca nu si-a indreptat
de mutt atentia spre simpatia naturald care tre-
buie sa lege deodatd poporul maghiar si cel
roman prin pozitia, relatiiie si viitorul lor. Prin
declaratia mea am volt sa areit numai ca dacd
exists pe pdmantul unguresc neamuri ingrate
care ne fac rifizboi de exterminare, de aceea tre-
buie sa be considereim dusmanoase si sa be
tratdm in consecintd. In schimb, poporul roman
il consider drept prieten at poporului maghiar si
doresc ca ungurii sd se poarte fats de romani ca
fata de cetdtenii maghiari ai unei patrii comune
cu cea mai curates dragoste frateascd st cu
simteiminte drepte".
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5. Operatiunile militare din muntii
Apuseni ale lui Avram Iancu

Dar in timp ce in dieta ungara se ros-
teau cuvinte frumoase de intelegere si armonie,
in Transilvania si in partile ungurene se
savarseau acte de ostilitate sa teroare fata de
populatia romaneasca si conducatorii ei.
Macelul de Mihalt. din 2 iunie irita in asa
masura pe Avram Iancu care contribuise asa
de mult la reusita adundrii de la Blaj, ca hotari
sa se retraga in munti la motif sal si sa
pregateasca rezistenta contra teroarei
unguresti. Numai stand ascuns acolo se putu
sustrage arestarii de catre unguri. Atacarea
satenilor pasnici de la Sancrai din 17 iulie,
urmarirea si arestarea fruntasilor romani,
abuzurile administrative de tot felul si
apasarea iobagilor care-si asteptau eliberarea
fagaduita cream pretutindeni o atmosfera pre-
revolutionary de neliniste si de nesiguranta.
Lumea se astepta nerabdatoare la schimbari
radicale care nu intarziara sa se produces. Prin
politica lor sovina si intoleranta fata de natio-
nalitatile conlocuitoare, ungurii si le ridicara
pe toate contra lor. Croatii se razvratira
impotriva guvernului din Budapesta sub banul
lor Jellachich, care inarma masele alunga
pe unguri in septembrie, peste Drava. Sarbii
fa' curd la fel sub conducatorul lor Stratimisovic,
inregistrand insemnate succese contra kos-
suth-istilor. Si slovacii din Ungaria de Nord se
ridicara sub capeteniile lor Hurban, Mozda si
Stur, revendicand drepturi nationale si
autonomie pentru Slovacia pe care ei o doreau
units cu tarile cehe Boemia si Moravia.

In fata acestei situatii, romanii transil-
vaneni convocara o noua adunare la Blaj pen-
tru ziva de 23 septembrie, la care, pe langa
numerosi sateni si carturari pasnici, luara
parte si glotasii inarmati sub comanda lui
Avram Iancu si Axente Sever. De asta data,
hotararile adunarii erau mai rezolute. Romanii
contestara legitimitatea guvernului de la Pesta
si a actului Unirii cu Ungaria. Ei cereau convo-
carea dietei provinciale a Transilvaniei in care
cele patru natiuni sa fie respectate dupes
numarul populatiei lor. Adunarea mai cerea cu
toata hotararea desfiintarea iobagiei sa dreptate
pentru tots.

lar pentru dobandirea acestei dreptati,
ei cereau organizarea gclrzilor nationale care sa
lupte in numele imparatului si pentru imparat.

Adunarea alese un comitet revolutionar roman
compus din Laurian, Barnutiu, Balasescu,
Micas, Cipariu si Bran care sa aduca la
indeplinire hotararea comitetului national. In
felul acesta, romanii transilvaneni rupsera
once legatura cu ungurii imbratisand cauza
imparatului, alaturi de sasi. Cererea aceasta fu
primita cu mare bucurie de imperiali.
Generalul Puchner lansa la 18 octombrie o
proclamatie prin care declares pe unguri rebeli
si autoriza pe membrii comitetului revolutionar
roman din Blaj sa Inarmeze garzile nationale si
sa lupte contra rebelilor, dezarmandu-i.
Comitete de apdrare luara flinta la Brasov si la
Sibiu, pentru apararea vietii si avutului
locuitorilor. La chemarea acestor comitete, tru-
pele rusesti din Muntenia venires in ajutorul
cetatenilor indata ce cererea lor fu sustinuta si
de generalul comandant Puchner. Generalul
Skariatin ocupa Sibiul, far generalul Engel-
hardt Brasovul pentru a apara aceste orase
contra rebelilor comandati de Bern. Dar gene-
ralul Skariatin, batut la Sibiu, se retrase in
Muntenia de unde venise. Exemplul sau fu
urmat si de generalul Engelhardt, care parasi
la 20 martie 1849 cu trupele sale Brasovul,
lasandu-1 prada secuilor rebeli, astfel ca. Bern
reusi sa cucereasca teritoriul acesta stapanit
de sasi. In momentele acestea critice, multe
dintre capeteniile sasilor se refugiasera. in
Muntenia, far cei ramasi la vetrele lor primird
cu insufletire vestea despre detronarea
imparatului, sarbatorind marele eveniment.
Preotimea saseasca invoca harul ceresc asupra
noii republici ungare, far la Sibiu, Brasov,
Sighisoara si Medias, portretele imparatului
furs aruncate. Erau sa sasi care luptau in
armata revolutionary. In muntii Apuseni,
Avram Iancu si Axente Sever organizau si inar-
mau gloatele motesti, pregatindu-le de lupta.

Privirile tuturor nationalitatilor opri-
mate de unguri erau indreptate spre
Innsbruck, unde se refugiase imparatul
Ferdinand Inca din ziva de 17 mai, care nu se
mai simtea in siguranta in palatul de la Viena,
unde primise pe delegatii adundrii de la Blaj.
Victoria generalului Radecki asupra italienilor
la Custozza din 25 iulie ridica moralul impara-
tului si-i intari pozitia asa de subreda de pans
atunci. In conditiile acestea, el se simti destul
de sigur pentru a inlocui pe arhiducele Stefan
din postul sau de palatin sau loctiitor al
Ungariei, care ajunsese o unealta maleabila in
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mainile kossuth-istilor, prin numirea generalu-
lui Lamsberg in functiea de comisar regal in
Ungaria. Schimbarea aceasta de atitudine din
partea curtii inversuna intru ata pe unguri,
incest kossuth-istii din Budapesta se ridicard
impotriva lui, it prinsera si-1 spanzurara pe
podul de peste Dundre in ziva de 28 septem-
brie 1848. Prin fapta aceasta nesocotita s-a
pecetluit cu sange ruptura intre imparat si
guvernul ungar din Budapesta. La 3 octombrie,
imparatul revoca toate concesiile facute
ungurilor, lansand totodata o chemare care
toate natiunile din Ungaria si Transilvania sa
se inarmeze si sa lupte sub steagul imperial
impotriva ungurilor rebeli. A patra zi dupes
proclamatia imperials, imparatul se putu
inapoia in capitala Austriei. Comanda contra
rebelilor unguri fu incredintata lui Windisch-
gratz care incepu operatiunile militare.
Comanda trupelor austriece din Transilvania
ramase in seama baranului general Puchner,
care fu inlocuit cu generalul Wohlgemuth.
Comanda granicerilor romani de la Nasaud o
detinea colonelul Urban. Pe langa comandantii
unitailor romanesti, tribunii Avram Iancu,
Simion Barnutiu si Axente Sever fusesera
detasati ca experti tehnici maiorul Deberti,
capitanul Gratze si locotenentii Manzat,
Ivanovici si Novak. Revolutionarii unguri, la
randul lor, organizara rezistenta sub condu-
cerea generalilor polonezi Dembinski si Iosif
Bern. Acesta din urma comanda trupele
unguresti din Transilvania, luptand cu succes
contra imperialilor, silindu-i sa se retraga. in
Bucovina si in Muntenia. Administratia
Transilvaniei ramase in seama lui Csangi, care
dezlantui o nemaipomenita prigoand si teroare
contra romanilor. In cursul lunii noiembrie,
Avram lancu concentra mai multe mii de re-
volutionari la Aiud si Turda si de acolo la
Huedin, unde impreund cu imperialii sustinu
lupta contra ungurilor. Axente Sever dezarma
armatele unguresti de pe Tarnave, iar la
inceputul lui noiembrie ocupd linia Ciumbrud-
Asinip-Tarnava pana. la Medias, pentru a opri
inaintarea secuilor spre Alba-Iulia, si dupes 10
decembrie porn! spre Huedin. Dupes evacuarea
Clujului de catre trupele austriece, in urma
infrangerii de la Ciucea, tribunii Iancu si Sever
se retrasera impreund cu Balint in muntii
Apuseni, pe care reusird sa -i apere dupes ce
ostirile imperiale se retrasera in Bucovina si
Muntenia.

In toiul crancenului razboi civil ce ban-
tuia in Transilvania Ungaria, se produse la
Viena schimbarea de domnie. imparatul
Ferdinand renunta la tron in favoarea nepotu-
lui sau Franz Josef (1848 -1916), un tanar de
18 ani. Noul imparat ocupd tronul la 2 decem-
brie 1848 si se stradui sa inabuse revolutia
maghiara, dar fad sa reuseasca, fiindca succe-
sele militare ale lui Bern in Transilvania facura
pe Kossuth sa fie increzator in izbanda sa.
Cum insa Kossuth nu se mai simtea sigur in
vechea capitala, guvernul si dieta se mutard la
Debretin, unde la 14 aprilie 1849 casa de
Habsburg fu detronata si Kossuth proclamal
conducator al Ungariei republicane, iar Gorgey
Arthur comandant suprem al armatelor re-
volutionare. inrautatirea situatiei din Ungaria
determine pe tanarul imparat sa recurga la
ajutorul tarului Nicolae, care se grabi sa tri-
mita. Austriei ajutorului militar solicitat, pentru
ca nu cumva valurile revolutionare din Ungaria
si Transilvania sa se reverse asupra Rusiei. Si
aceasta cu ata mai mult cu cat incepusera
miscari revolutionare in Gali (la vecina. Gene-
ralii rusi Paschievici si Luders intrara cu cor-
purile lor de armata in Ungaria si in
Transilvania, unindu-se cu imperialii pentru
infrangerea revolutionarilor maghiari. Gene-
ralul Luders se gasea cu corpul sau de armata
in Muntenia, de unde trecu muntii in
Transilvania. Generalul Paschievici inainta
prin Bucovina spre granita Ungariei.

In aceste cumplite vremuri, cand nati-
unea romance, parasites de scutul armatei impe-
riale, in care se increzuse, era lipsita de o con-
ducere military si expusa actelor de razbunare
ale luptatorilor unguri sasi, prefectii Iancu,
Sever, Balint si altii nu-si pierdura cumpatul,
ci, sorbind curaj din amenintarea primejdiei si
reculegandu-se, adunard combatanti cal
putura gasi si, fad arme, fad munitii si fad
provizii, batura de cloud on pe Hatvanyi, pe
Vosvarzi pe Kemenyi, comandantii luptato-
rilor unguri, care cu mare putere se aruncard
asupra lor, lovindu-i simultan din trei part!. In
mai mult de 12 infruntai mai marl si mai mici,
ei scoasera afard din lupta 12.000 de unguri.
Legiunea "cap de mort", compusa din luptatorii
cei mai inversunati fanatici sub comanda lui
Vasvaryi, isi gasi moartea in munti impreund
cu comandantul ei si 20 de ofiteri. Buletinele si
rapoartele oficiale recunosc ca romanii au
sustinut in intervalul de timp de la 23 aprili
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pans la 17 iulie nu mai putin de 10 batalii,
unele chiar foarte sangeroase, ca aceea de la 9
mai de la Abrud si Rosia, in cursul careia
cazura 5.000 de unguri din unitatea lui
Hatvanyi. Din raportul ministrului Bach pen-
tru decorarea lui Avram Iancu si a camarazilor
sal de arme, supus imparatului in august
1850, raport intocmit in baza referatelor gene-
ralului Wohlgemuth si ale ofiterilor delegati pe
Fang cartierul lui Avram Iancu, aflam ca aces-
ta, dupes retragerea sa in muntii Apuseni, in
decembrie 1848, izbutise apere necontenit
limp de 8 luni, in unire cu Balint si Sever,
chiar si dupe ce armata imperials parasise
tara. In tot acest limp, Iancu lupta cu indarjire
si statornicie in fruntea motilor sai, impotriva
atacurilor inamice, cu toate ca foarte adesea
era lipsit de provizii si munitii. Armatele
unguresti care inaintasera de trei ori, la 6 si 18
mai si la 11 iunie 1849, cu forte masive si cu
tunUri, pans la Abrud, furs de cloud ori corn-
plet nimicite, iar a treia oars au fost silite sa se
retraga dupe o batalie de 9 zile, astfel ca. la
Abrud si la Alba Iulia autoritatea imparatului
s-a mentinut necontenit si fare nici o intreru-
pere gratie vitejiei lui Avram Iancu si a ortacilor
sal.

"Dacd aceste rezultate conchide rapor-
tul - au putut fi obtinute nurnai prin statornicia
vrednica de laudd si prin bravura uimitoare a
gloatelor, reundne totusi necontestata si popula-
ritatea lui Iancu, care intelese sal ridice moralul,
sal sporeasca rezistenta si sal o prelungeascd
chiar Intr-o vreme, card sansele de izbandd
pentru trupele imperiale erau incd nesigure, iar
apou-dtorii muntilor erau izolati de regiunea de la
ses si sufereau de nevoia sirnlitoare de provizii.
Iancu si-a dobandit deci pentru cauza burui a
Transilvaniei merite esentiale, asa ca dreptul de
prea inaltd recunostintei a acestui barbat, dupri
mdturia cdpitanului Gratze a fost ireprosabil, nu
poate fi diminuat. Dacd si in toiul luptelor
sustinute de glotasii sat., cazu ici-colea si cede un
ungur nevinovat sau ford apdrare, lancu per-
sonal n-a comis niciodatri nici o crime si nici un
exces; pentru aceasta pledeazd certificatul pe
care &I der capitanul Gratze adeverind ca din
ordinal lui Iancu si cu stiinta lui nu s-a facut
nirrkinui nici o nedreptate".

Aprecieri deopotriva de elogioase gasim
in raport si asupra activitatii prefectilor Axente
Sever si Simion Balint.

Rezistenta vitejeasca a lui Avram Iancu

in muntii Apuseni, de care se sfararnaral toate
incercarile ungurilor de a patrunde, determine
fortele ostile de a cauta o intelegere cu romanii.
Si aceasta intr-o vreme cand situatia for
devenise din ce in ce mai critical in urma inter-
ventiei ostirilor rusesti in Transilvania si
Ungaria. Deputatul bihorean Joan Dragos
luase asupra sa misiunea ingrata de a mijloci
un armistitiu apoi o impacare intre roman!!
transilvaneni si ungurii revolutionari. impa-
carea aceasta era de aitfel preconizata si de
unele dintre capeteniile revolutiei din
Muntenia, care, dupe inabusirea miscarii re-
volutionare din Bucuresti in urma interventiei
armate turco-ruse, se refugiasera in Transil-
vania, cautand o intelegere cu ungurii in lupta
comund contra rusilor. Unii dintre acesti refu-
giati, ca Magheru, se inrolard chiar in armata
revolutionara a lui Bem, iar altii, ca Nicolae
Balcescu si Cezar Bolliac, intrara in legatura
cu Kossuth pentru incheierea unei aliante
roman-maghiare impotriva rusilor, o alianta
care insal nu se putea face fare recunoasterea
natiunii romane din Transilvania. Si totusi,
deputatul Dragos incercal in numele lui
Kossuth sa mijloceasca un armistitiu si apoi
chiar pacea cu Avram Iancu. La 25 aprilie
1849, Avram Iancu, inconjurat de prefectii
Balint, Buteanu, Dobra si Boieru, prim' la
Mihaileni pe Dragos pentru a-i spune ca in
principiu nu ar fi contra incheierii unui
armistitiu, dar ca astepta propunerile guvernu-
lui revolutionar cu privire la revendicarile
nationale ale romanilor. Dragos primi decla-
ratia lui Iancu ad referendum si se intoarse
dupes opt zile cu o scrisoare din partea lui
Kossuth prin care conducatorul maghiar, oco-
lind chestiunea principals a recunoasterii nap-
unii romane ca element politic constitutional in
Transilvania, falgaduia romanilor pentru in-
cetarea ostilitatilor anumite concesii cu privire
la folosirea limbii romane in administratii
comune, la sprijinirea asezamintelor de invalta-
tura si la imbunatatirea situatiei sociale si
materiale a clerului roman. Kossuth mai raga-
duia si acordarea unei amnistii generale, cu
exceptia episcopului Andrei Saguna, cerand in
schimb imediata dezarmare a luptatorilor
roman!. in imprejurarile destul de grele in care
se afla din pricina lipsei de provizii si munitii,
lancu gasi nimerit sa invite pe Dragos la
Campeni pentru ca sa expuna propunerile
ungurilor in fata poporului sa primeasca
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Eftimie Murgu

raspunsul de la multimea adunata. La 5 mai,
Dragos vorbi satenilor adunati care, ascultand
in liniste expunerea delegatului guvernului,
raspunsera ca ei singuri nu pot primi impa-
carea fara o consultare prealabila cu membrii
comitetului de impacare nationala si cu
reprezentantul imparatului.

Dar ungurii nu mai asteptard rezultatul
tratativelor cu lancu si nici expirarea termenu-
lui de armistitiu, ci atacara prin surprindere la
6 mai Abrudul, pe care it ocupara silind garni-
zoana romans sa se retraga, facand prizonieri
pe prefectii Dobre si Buteanu. Neomenia aceas-
ta indarji si mai mult pe lancu care, anuntand
poporului actul de tradare, ii ceru reinnoirea
juramantului de credinta, ceea ce si facu
multimea in strigate puternice de: Traiasca
imparatul!" Reluand lupta, lancu recuceri
Abrudul. Comandantul Hatvanyi putu scapa
numai prin fuga. Un nou atac asupra
Abrudului esua, atacatorii suferind pierderi si
mai matt In furia for in urma acestor marl
infrangeri, rebelii spanzurara pe Buteanu, care
muri rostind cuvintele: "Mor linistit caci
moartea mea este razbunata prin cele cloud
infrangeri ale ungurilor la Abrud". 0 a treia
incercare a maghiarilor de a cuceri Abrudul, de
aster data sub comanda lui Farcas Jemenyi, fu
zadarnicita de lancu dupes lupte inversunate de
9 zile in jurul satului Ciuruleasca, lupte la care

participara pans si femeile, fats de care rebelii
comisera acte de o salbateca bestialitate. Noi
incercari, sub Vasvar, furs respinse cu marl
pierderi de ambele parti la Fantanele si la
Ponor. In zilele de 23, 25, 27 si 29 iunie, pre-
fectul Balint batu pe rebeli la Salciva,
inchizand drumul spre Baia de Aries, pe care
intelese s-o apere cu once pret. Balint lupta
impreuna cu Axente Sever pentru des-
presurarea capitalei Alba Julia, respingand pe
unguri in luptele de la Hondal si Boita. Un rol
insemnat in timpul luptelor din muntii
Apuseni a jucat si preotul Simeon Groza din
Valea-Rovinei, in fostul comitat al Zarandului.
Dupes ce intreg comitatul fusese ocupat, apara
cele sapte sate din tribunatul sau asa de bine,
incest ele n-au putut fi calcate de rebeli. El lua
parte si la luptele pentru apararea Abrudului.
Au mai luat parte actives la aceste lupte Vasile
Fodor, Nicolae Condrasiu din Campeni, preotul
Nicolae Vladutiu din Bogata Muresului, Mihai
Andreica din Campeni, Clementie Adjudeanu,
loan Procopiu, Gavril Neagu din Albac, Andrei
Rosin din Marucel, loan Ciurileanu din Ciurila,
loan Munteanu, Iacob Olteanu din Mar-
Nifalau, Gheorghe Muncaciu, Petru Sange-
reanu, Nicolae Popp si multi altii care si-au
jertfit viata pentru marea cauza a neamului lor.

In raportul sau catre consiliul de
ministri din Viena din 4 iulie 1850, ministrul
Afacerilor Interne din Austria, Fr. Bach, arata
ca in anii 1848 - 1849 provincia de coroana
Transilvania fusese expusa celor mai grele
incercari, aproape un an intreg bantui acolo un
razboi civil pustiitor. 0 parte din populatie

ungurii si secuii - adera la revolutia
sangeroasa; capitala Cluj si provincia intreaga
cazura succesiv in mainile rebelilor, iar area
parte din populatie, care ramasese credin-
cioasa cauzei drepte a monarhului, trebui sa se
piece sub jugul teroarei, suportand soarta cea
mai aspra sau refugiindu-se in tars strains cu
pierderea intregului avut, Merits o recu-
nostinta cu atat mai mare - raporta Bach - cu
cat, in ciuda atator suferinte si persecutii, o
bund parte din populatie nu se clatina in cre-
dinta ei fata de stapanirea legitima, ci cu rara
abnegatie si cu spirit de jertfa unii apucara din
imbold propriu armele pentru a lupta contra
rebeliunii si a sprijini operatiunile trupelor
imperiale rusesti si austriece, iar altii se silira
sa edifice poporul prin inraurinta for asupra lui
si prin pilda for proprie si sa -1 indemne la rezis-
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tents curajoasa.
Nu incape nici o indoiala ca operatiu-

nile militare ale lui Iancu in muntii Apuseni au
slabit foarte mult pozitia rebelilor in Transil-
vania. Dupa refuzul lui lancu de a se uni cu
ungurii, Bern incerca sa atraga pe moldoveni
de partea sa, navalind in Moldova si chemand
populatia la lupta contra rusilor. Incercarea sa
esua, astfel ca Bern se vazu silit sa se retraga
in grabs, pe la Oituz, in Transilvania. In dis-
perarea lor, ungurii facura o ultima interventie
pe langa Avram lancu, oferindu-i prin Cezar
Bolliac rangul de general pentru a-si intoarce
armele contra rusilor, o oferta care fu respinsa
cu indignare de craiul muntilor, cum it numea
poporul. Izolat de toata lumea si parasit, el
intelegea sa-si faces datoria patriotica pand la
capat. Curand se convinsesera si ungurii de
zadarnicia politic!! for sovine fats de roman! si
de celelalte natiuni conlocuitoare. Armatele for
revolutionare, prinse ca in cleste de ostirile
celor doua imperil, austriac rus, furs suite sa
capituleze la Shia (Villagos), la nord-vest de
Arad in ziva de 13 august 1849. Ludovic
Kossuth trecuse cu cloud zile in urma puterile
sale dictatoriale asupra comandantului militar
Gorgey si se refugie in Turcia, dupes ce
ingropase coroana ungara la Orsova. In ziva
capitularii maresalului Paschievici, putu vests
pe imparatul Franz Josef la Viena ca
ungurimea zace strivita la picioarele majestatii
sale. La strivirea aceasta contribui in buns
parte si Avram lancu si de aceea rusii se
grabira sa-si exprime fats de el recunostinta. El
fu primit de generalul Luders felicitat pentru
bravura lui. 0 relatare contemporand arata ca
la prima intalnire a rusilor cu Iancu si cu
ceilalti prefect! si tribuni din anturajul lui,
comandantii rust ii umplura cu decoratii si
remuneratii in bani. Dupa unit, lancu a fl fost
distins de tar cu ordinul Sf. Ana clasa a II-a,
dupes cu crucea Sf. Stanislay. Decoratii
rusesti primira si prefect!' Axente Sever si
Simion Balint. La 8 martie 1850, Iancu fu
primit de imparatul Franz Josef. La alocuti-
unea in latineste a lui Iancu, imparatul ii
raspunse in aceeasi limbs: "Liberates accipio et
gratulor, multafacerunt, valde multafacerunt" -
Ma bucur, d-voastra ati facut mult. lar apoi,
adresandu-se lui Balint si Maior care it
insoteau pe Iancu, le zise in nemteste: "Ich
freue mich, sie haben viel dethan, Iancu hat viel
geleistet" - Ma bucur, ati facut mult, Iancu a

Stefan Ludwig Roth

prestat mult. Ne-am fi asteptat la cuvinte mai
elogioase din partea imparatului fats de eroul
roman, care singur a tinut sus steagul
imparatesc in muntii Apuseni, singura regiune
din Transilvania unde rebelii unguri nu putura
patrunde, izbindu-se de vitejia romaneasca.

Dar raceala imparatului fats de eroul
roman se manifests in mod si mai pregnant in
refuzul sau de a-i conferi gradul de capitan in
armata imperials si decoratia Coroana de fier
clasa a III-a, pentru care fusese recomandat de
intreg consiliul de ministri din Viena. impara-
tul Franz Josef corecta cu propria sa mans
propunerea de acordare a Coroanei de fier
clasa a III-a printr-o decoratie minors, Crucea
de our pentru merite cu coroana. Aceeasi
corectura o facu imparatul si fats de pro-
punerea privitoare la decorarea lui Sever si
Balint. Dar Avram Iancu n-a suferit afrontul
imperial si a refuzat sa primeasca decoratia
"din cauzd cd vrea ca mai intdi sa se decoreze
natiunea romance cu implinirea promisiunilor",
manifestand in felul acesta o adevarata atitu-
dine de erou. Dar el a asteptat in zadar
implinirea promisiunilor imparatesti pentru
neamul sau, pana la tragicul sfarsit al
intunecatei sale vieti. Intemnitat si palmuit de
slujbasii imperial', el a murit de dorul neim-
plinit al justelor revendicari ale natiunii sale.
Prin refuzul de a primi decoratia imparateasca,
el demonstra conationalilor sal ca implinirea
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acestor revendicari nu mai putea izvori din
mila imparatului, ci numai prin lupta vite-
jeasca cu arma in me-1.nd, adeverind prin aceas-
ta vechea maxima, ca drepturile unui popor nu
se cersesc, ci se cuceresc.

Amaraciunea lui Avram Iancu si a ge-
neratiei sale era pe deplin indreptatita, dace/ ne
gandim la suferintele si jertfele indurate de
romani in timpul revolutiei. Un corespondent
din Alba Iulia trimise la 8 decembrie 1849
gazetei "Bucovina" din Cernauti un raport
amanuntit asupra acestor jertfe

"Not scria martorul ocular al acestor
sangeroase framantari nu ne aflam incel in
stare de a putea da o insemnare acuraki a
tuturor romanilor ucisi in r eizboiul civil si a tutu-
ror satelor arse si pradate. Ce stiu panci acum
din izvor sigur este: patru prefecti: Beitremeanul
fu spanzurat la Cluj, Constantin Romanul tdiat
in bucetti la Mures-Osorhei, Dobra, impuscat la
baia Abruduiui, Loan Buteanu spanzurat la
Zarand. Doi subprefecti: Simonis spanzurat la
Cluj, lui Tudoran i se trace pielea de pe el de viu
la Seincraiu. Zece tribuni: V. Papiu spanzurat la
Mures-Osorhei, Gregorian si Pauleti impuscati la.
Sibiu, Ca ndea si Terlecki cu alti cinci, spanzu-
rati la Zarand. Numeirul centurionilor si decuri-
onilor omorati este necunoscut, totusi se poate
socoti usor la o suki faro temere de exagerare.
Intre preoti: protopopul Turcu fu spanzurat la
Cluj, protopopul Moldovan tdiat in buceiti la
Osorhei, preotul I. Papiu din Bedgiu spanzurat
la Turda, preotul Alpini impuscat la Mandrad,
preotul Gregorian din Gigeasa de Sus, tateil tri-
bunului impreund cu fiul sau fu impuscat In
Sebes, preotul Tiple din Teius impuscat la
Gherla, inaintea altor 7 fit ai sat, in comitatul
Zarand fund spanzurati sase preoti, la Hosurdu
fu spanzurat un preot si 12 tcirani deodatei; in
Campie fund ucisi la 40 de preoti".

In continuare, raportul arata ca in
diverse sate au fost spanzurati sau impuscati,
sau arsi de vii, nu mai putin de 1.200 tarani.
Raportul arata ca nu ramane sat din cele 2.400
de sate din cuprinsul Transilvaniei in care sa
nu-si fi gasit moartea 10 - 20 de oameni. Peste
o surd de sate tura prefacute in cenusa. Dupes
socotelile corespondentului, romanii ar fi pier-
dut in cursul razboiului cam 40.000 de
oameni, dintre care mai tot al patrulea fusese
tats de famine. Intr -o scrisoare adresata la 25
septembrie 1849 curtii din Viena de patriarhul
sarb Iosif Raiacich gasim o impresionanta
descriere a situatiei din Transilvania dupa in-
cetarea razboiului civil.

"Poporul roman scria patriarhul -
stand sub arme pentru impau-at si pentru integri-
tatea monarhiei, panel In capeitul dramei
sangeroase si-a posit morma ntul in nobila sa
jertfire. Poporul roman este fiziceste si mora-
liceste mort; pe cand unele din organele guver-
nului se silesc in tot chipul a-1 attita, a-1 compro-
mite si a-I ponegri in ochii inaltului guvern, a
plasmui planuri de reiscoaki si a 1-1 arunca in
spinare, si la orice manifestatie de viata natio-
nald a-1 ameninta cu curtea martial& sute de
mii de familii ale acestei natiuni vegeteazd sub
cerul liber fcird case/, _fare/ hrand, faro
imbrcialminte si feird mangaiere crestineascei,
asemenea unor triburi scilbatice in centrul
Europei civilizate".

Si cu toate ca romanii se jertfeau pen-
tru cauza imparatului, la Viena conducatorii
romani erau defaimati la curte si priviti ca
oameni primejdiosi sau perniciosi, cum i se
reprosa lui Barnutiu. Acolo se tesea o intreaga
retea de intrigi si calomnii contra lor, carora
cazuse be prada insusi tandrul imparat Franz
Josef care se aratase atat de ingrat fate/ de
meritele lui Avram Iancu pentru monarhie.
Singur, episcopul Andrei Saguna pare sa se fi
bucurat de increderea imparatului, care credea
ca prin decorarea lui prin Crucea de comandor
al ordinului Leopold rasplatea intreaga natiune
romans pentru devotamentul si statornicia ei
fate/ de dinastie.

6. Restaurarea regimului absolutist in
Transilvania si Ungaria

Dupes potolirea revolutiei, imparatul
restabili in Transilvania vechea stare de
lucruri, numind pe arhiducele Albrecht guver-
nator general al Ungariei, cu puteri dictatori-
ale. Ungaria fu tratata ca o simple/ provincie
austriaca alaturi de Transilvania, care-si
recapa.ta vechea autonomie, desprinzandu-se
de Ungaria. Banatul fu unit cu Voivodina
intr-o provincie autonoma deopotriva. cu
Croatia si Slavonia, puse toate sub dictatura

Limba oficiala maghiard fu inlocuita
pretutindeni cu limba germana. Guvernatorii
austrieci dusera la indeplinire improprietarirea
Wanilor, introdusera codurile austriece si alte
reforme ca egalarea sarcinilor fiscale, egalitatea
inaintea legii, intensificarea invatamantului
scolar si incepura constructia de cai ferate,
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incercand sa dea un nou avant vielii econo-
mice s.a. Actul de unire de la Cluj fu abrogat si
Transilvania isi recapata vechea autonomie,
exercitata numai de cele trei natiuni, cu
excluderea naliunii roman care suferise, lup-
tase si jertfise zeci de mu de vieti romanesti
pentru cauza imparatului de la Viena. Nu este
de mirare daces desconsiderarea acestor marl
jertfe aduse de natiunea romans pentru
apararea sta." panirii habsburgice in Transil-
vania jignise adanc simtamantul de dreptate si
omenie al romanilor transilvaneni, intunecand
mintea lui Avram Iancu. Prin rezolulia
imparateasca din 18 noiembrie 1849 lua fiinta.
Voivodina sckbeasal si Banatul timisan. In
fruntea nou provincii se gasea insusi impara-
tul cu titlul de mare voievod. Un guvernator
militar ajutat de doi comisari superiori avea in
seama sa administratia noii provincii de
coroana habsburgica. Unul din cei doi inalti
comisari era Andrei Moczonyi de Foen. Romanii
banateni nu erau multumili cu inglobarea
Banatului in noua Voivodina, dar cererile for
nu furs luate in seama. Si aceasta cu atat mai
putin cu cat conducatorul Banatului, Eftimie
Murgu, fostul profesor al lui Balcescu, pier-
duse once trecere din cauza politicii sale aid-
turi de ungurii rebeli. Totusi, conceta.- tenii sat ii
ridicard un bust in comuna Bozovici din valea
Almajului. 0 soarta similara avu si episcopul
Ioan Lemeny, care in 1850 trebui sa demi-
sioneze, facand loc vicarului episcopal Alexan-
dra Sulutu-Sterca. Acesta fusese decorat cu
crucea de cavaler al ordinului Franz Josef,
pentru ca in timpul revolutiei isi implinise in
mod constiincios indatoririle unui supus cre-
dincios al imparatului. 0 distinctie si mai mare
pentru noul episcop fu scoaterea eparhiei sale
de sub jurisdictia arhiepiscopului de Strigonia,
primatul Ungariei si constituirea ei la 1853 in
mitropolie romans unita pentru credinciosii de
limba romana. - linguae rumeniae. Cu trei ant
mai inainte, la 1850, lua fiinta la Lugoj epis-
copia unita a Banatului. Emanciaprea de
Car loyal, ravnita de episcopul Andrei Saguna,
ramase amanata pentru viitor, pentru a nu
jigni pe sarbi.

7. Miscarea revolutionary in Bucovina si
separarea de Galitia

Revolutia care izbucnise la Viena in
martie 1848 isi arunca valurile asupra tuturor

provinciilor austriece, ajungand pans in
Bucovina, care constituia un cerc administra-
tiv al Galitiei. Sub presiunea evenimentelor
revolutionare, imparatul Ferdinand concedie
pe Metternich, constitui un nou guvern si
decreta la 25 aprilie o constitutie libera si pen-
tru Austria, precum decretase la 11 aprilie o
asemenea constitutie pentru Ungaria. Guvern
responsabil, corpuri legiuitoare iesite din
alegeri libere, libertatea preset si a intrunirilor
erau dispozitiile esenliale cuprinse in noua
constitutie. Libertatile constitutionale furs
primite cu mare insufletire la Cernauti. In
graba, fu improvizata o garda nationals care
parcurgea strazile cantand cantece re-
volutionare. Dupes unele excese, demonstraliile
se potolird, pe masura ce conducatorii ei incer-
cau sa impund cuvenita discipline. Demon-
stratii revolutionare se produsera si in orasele
de provincie, miscarea prinzand si la sate.
Sosirea :taranilor la orase era asteptata cu
groaza de targovelii pasnici. Clerul se tidied
impotriva episcopului Eugenie Hacman.
Preotimea alese un "comitet duhovnicesc" care
obtinu demiterea secretarului consistorial,
neagreat de preoti.

La 28 mai 1848 s-a intrunit la Cernauti
marea adunare nationald in care revendicarile
politice, nationale, bisericesti, culturale si eco-
nomice ale bucovinenilor furs cuprinse in 12
postulate care urmau sa fie prezentate
imparatului sub forma unei petitii a pill
Landespetition. Principalele dorinte votate de
adunare erau separarea Bucovinei de Galitia si
restabilirea autonomiei provinciale, res-
pectarea caracterului istoric al tarii ca fosta
parte a Moldovei, introducerea limbii romane
in stat, in biserica si scoala, congres bisericesc
pentru alegerea episcopului si administrarea
averilor fondului bisericesc, infiintarea de scoli
de toate gradele, precum si o universitate
romaneasca la Cernauti. Pe terenul social-eco-
nomic, se cerea improprietarirea taranilor.
Revendicarile acestea erau insotite de o clasica
argumentatie istorica a drepturilor istorice
romanesti asupra acestei provincii.

Pentru sustinerea acestor revendicari,
fralii Alexandru si Gheorghe Hurmuzachi edi-
tara la Cernauti organul de publicitate
"Bucovina" care aparu in text paralel roman-
german, suslinand ca. Bucovina, desi mica, era
totusi in imperiul austriac reprezentanta unei
natiuni, a natiunii romcine, care avea de
indeplinit rolul de "sentineld a sistemului de
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state din centrul Europei, cea mai inaintaki spre
rdsdrit, care prin situatia ei geograficd si prin
nationalitatea sa roma:wawa, era chematd de a
mgloci cunostinta ambelor tart surori Moldova si
Valahia, Austriei si Germaniei, imperii care au
de apdrat in aceste provincii interese de o extra-
ordinary irnportantd unde erau in fiinta drep-
turile politice proclamate prin constitutie".

In Bucovina isi gasira, din 25 aprilie
1848, refugiu numerosi revolutionari din
Moldova, ca Mihail Kogalniceanu, Vasile
Alecsandri, Alexandru loan Cuza, Alecu Russo,
Anastasie Panu, Gheorghe Sion s.a. La acestia
se asociard si revolutionarii George Baritiu,
Timotei Cipariu si Aron Pumnul, fugiti din
Transilvania, pentru ca in unire cu fratii
bucovineni sa constituie un adevarat congres
al intelectualilor roman( de pretutindeni. In cer-
curile refugiatilor politici de la Cernauca,
mosia Hurmuzachestilor de langa Cernautl, se
discuta cu aprindere vechiul plan al restaurarii
Daciei prin crearea unui mare stat national, cu
un arhiduce austriac in frunte.

"Nu vom lipsi scrie Gheorghe
Hurmuzachi, in editorialul organului sau
Bucovina" asemenea de a ne ocupa si de
soarta fratilor nostri roman!, de peste trei mi-
lioane, din Ungaria si Transilvania si asa vom
aduce stiri regulate despre lucrdrile lor, ca prin
aceasta sa be dovedirn frdleasca noastra
impdrtdsire la care prin aceeasi nationalitate
suntern indatoriti".

Aderand la programul de emancipare
politica si nationals pe seama tuturor romanilor
din imperiul habsburgic, bucovinenii partici-
para prin delegatii for Eudoxiu Hurmuzachi si
Mihai Bodnar la delegatia de 12 fruntasi
romani sub conducerea episcopulu! Andrei
Saguna, care la 25 februarie 1849 prezenta
imparatului Franz Josef, la Olmi itz, dorintele
romanilor de a se uni intr-un mare ducat
romanesc sub suveranitatea imparatului, ca
mare duce al romanilor. Imparatul refuza insa
sa recunoasca principiul national in consti-
tuirea monarhiei, persistand in conceptia sa
istorica traditionala.

Ca provincie romaneasca, Bucovina
participa la alegerile pentru constituanta,
atribuindu-i-se 8 mandate. Taranimea, care
reprezenta marea masa a alegatorilor, alese 7
din cei 8 deputati, din randurile ei, demon-
strand in felul acesta contra marilor propri-
etari. Deputatii tarani ca Mihai Bodnar si

Miron Ciperca se intelesesera Insa cu boierii si
preotimea pe chestiunile nationale cuprinse in
"petitiunea tarii". Numai alesul hutanilor se
abatu de la acest program, find castigat de
propaganda ucraineand din Galitia. Ches-
tiunea cea mai arzatoare pentru taranime era
stergerea obligatiilor urbariale si improprie-
tarirea cliacasilor. Aceasta find problema ge-
nerals pentru toate provinciile austriece, ea a
si fost supusa, cea dintai, deliberarii constitu-
antei, care se intrunise la Viena. In sedinta din
22 iulie 1848 s-a votat, la staruinta deputatilor
taranesti in fruntea carora se gasea Hans
Knolich, legea de improprieteirire a taranilor, cu
plata de despagubiri in folosul proprietarilor.
Plata despagubirilor fu esalonata pe mai multi
ant. Panes la incasarea sumelor de despagubire,
proprietarii primira titluri de rente, asa-
numitele obligatiuni de stat Grundentlas-
tungsobligationen, amortizabile prin tragere la
sort!.

0 alts chestiune tot atat de importanta
pentru Bucovina era dobandirea autonomiei.
Separarea de Galitia fusese ceruta inca in 1791
imparatului Leopold al II-lea. Cererea fu mereu
repetata la toate ocaziile, fiindca .era conside-
rate o chestiune vitals pentru roman!! din
Bucovina. Alipirea la Galitia adusese marl
daune populatiei romanesti din Bucovina, intre
allele si prin faptul ca in toata perioada acestei
alipiri emigrarea elementului ucrainean in
Bucovina luase proportii ingrijoratoare. La
ocuparea Bucovinei de catre trupele austriece,
generalul Seleny gasi in tares 14.350 de familii,
din care 1.112 familii de hutani si 1.261 familii
de ruteni, un total de 2.373 de familii care emi-
grasera in Moldova din provinciile vecine ale
Poloniei, indeosebi din Pocutla, Galitia
Podolia. Familiile acestea se asezasera in valea
Ceremusului si a Putnei, precum si in terito-
riul de granfa din regiunea dintre Prut si
Nistru, vechea tars a Sipenitului. Restul terito-
riului bucovinean era populat de 11.199 familii
de moldoveni si 878 familii de evrei, armeni si
tigani. Raportul numeric intre moldoveni si
ruteni era de 11.099 / 2.373, sau in suflete:
55.495 / 11.865. In intervalul de timp de la
1774 pang la 1848, numarul moldovenilor
spori la 209.273, iar cel al rutenilor la 108.907
de suflete. Este evident ca sporul asa de con-
siderabil al populatiei rutene de la 2.373 la
108.907 nu se putea produce pe calea naste-
rilor, ci el presupune o masiva emigratie
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ruteana din Galitia vecina, cu care Bucovina
era units in privinta administratiei, constituind
un cerc administrativ al acesteia.

Beneficiind de libertatile conferite de
constitutie, hutanii si rutenii isi alesera cite
un deputat, iar rutenii din tinutul Cozmenilor
pe deputatul hutanesc Cobelita.- , castigat prin
agents din Rusia Subcarpatica pentru propa-
ganda kosutista contra habsburgilor. Din
aceasta cauza, el fu arestat si eliminat din
adunarea constituanta ca revolutionar si izolat
la Gura Humorului, unde muri in 1851. Si
Vasile Murgoci raspandea foi revolutionare
printre alegatorii sal, atragand in felul acesta
vigilenta sigurantei asupra sa. Sa deputatul
Vasile Carstea din Boian pare sa fi fost castigat
de revolutionarii unguri. Raportul Sigurantei it
infatiseaza ca "holercar" analfabet, instrument
al anarhistilor care indearrma oamenii sä se
inarmeze cu coase si topoare pentru apararea
intereselor lor, raspandind totodata intre
alegatorii sal caricaturi obscene din presa de
scandal de la Viena. inainte de eliminarea sa
din adunarea constituanta, Cobilita izbuti sa
strecoare la biroul adunarii si patru petitii din
partea alegatorilor sal hutani, prin care se
cerea mentinerea alipiril Bucovinei la Galitia.
Aceste petitii erau pline de insinuari si calom-
nii la adresa boierilor pi preotilor moldoveni
care ar don realipirea Bucovinei la Moldova,
pentru a putea robi mai bine pe Want. Este
clar ca insinuarile acestea erau insirate de
rutenii din Galitia care doreau ca Bucovina sa
ramana mai departe un cerc administrativ al

In vesnicele ei preocupari de extindere
teritoriala, Casa de Habsburg incepuse sa-si
dea seama ca rutenii din Galitia ar putea servi
de minune scopurilor politice care tindeau la
anexiuni teritoriale dinspre Rusia. Si aceasta
cu atat mai mult cu cat rutenii din Galitia tre-
cusera de mult la confesiunea greco-catolica,
ceea ce ii apropia si mai mult de scopurile
urmarite de ea atat contra polonilor cat si con-
tra rusilor pravoslavici. in urmarirea acestor
scopuri, guvernele austriece de la 1848 incoace
se intreceau in dragoste si solicitudine fats de
populatia ruteana din Galitia si Bucovina, dar
si fats de cea din Rusia Subcarpatica, pentru a
o scoate de sub influenta politica a maghia-
rilor. indata dupa urcarea sa pe tron, impara-
tul Franz Josef trimise in 1848 pe contele
Francisc Stadion ca guvernator general in

Simion BArnutiu

Galitia, cu obligatia de a urmari indeaproape
problema ruteana, astfel ca se poate afirma
despre el ca ar fi "descoperit" politic pe ruteni.
Planul politic nascocit de Stadion era de a se
folosi de rutenii din Galitia contra polonilor, de
cei din Bucovina contra romanilor si de cei din
Rusia Subcarpatica contra ungurilor re-
volutionari. In planul acesta era cuprins, dupa
toata probabilitatea, si episcopul Eugenie
Hacman, cad nu astfel se poate explica ati-
tudinea lui filo-ruteana si antiromaneasca in
Bucovina. El ingadui canonicilor units de la
catedrala Sf. Gheorghe din Liov sa constitute
un Malt consiliu sou rada ruseascd - Holowana
Rada Ruska, numita si ratio Sj. Gheorghe -
rada Svietojuska, care se grabs sa schiteze pro-
gramul politic al natiunii rutene de 5 milioane
de suflete cu nazuinta de a se rupe de poloni si
de rusi si de a constitui o provincie proprie
ruteana, cuprinzand Galitia rasariteana,
Bucovina si Rusia Subcarpatica de limba
ruteana in biserica, scoala si administratie.
Organul de publicitate al radei rutene era
Zorja Halycka" - Zorile Galitiei. In planul de
organizare a Austriei pe baza federative, pro-
pus in 1848 de istoricul ceh Francisc
gasim enumerate intre cele opt nationalitati si
natiunea ruteand din Galitia si Bucovina.

In constituanta de la Kremsir, deputatii
ruteni din Galitia, sprijiniti si de Cobilita din
Bucovina, cerura ca Galitia sa fie impartita in
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cloud provincii autonome, una polona in Galitia
de Vest si alta ruteana in Galitia de Est, cu
Bucovina sau cel putin cu o parte din ea.
Cererea aceasta era sprijinita de cehi cu
Palacki, Pinkas, Rieger s.a. Impotriva acestei
impartiri se ridicares deputatii poloni cu Smolka
in frunte, sustinand integritatea teritoriala a
Galitiei. In sedinta cornisiei constitutionale a
adunarii constituante din 28 februarie 1849 fu
luata in dezbatere si chestiunea despartirii
Bucovinei de Galitia si a constituirii ei in
provincie de coroand autonoma, dupes cererea
repetata a romanilor bucovineni. Dezbaterile
asupra acestei chestiuni devenird foarte ani-
mate, luand parte la ele deputati din toate par-
tidele din adunare, ca Fischhof, Brestal, Lasser
si Goldmaur din partea germanilor, Cavalcabo
din partea italienilor, Pinkas si Rieger din
partea cehilor, Ziemialski si Smolka din partea
polonilor. Deputatii germani, italieni si poloni
se pronuntard pentru despartire, si numai de-
putatii cehi si ruteni votara pentru mentinerea
incorporarii Bucovinei la Galitia. Dar acestia
ramanand in minoritate, propunerea de
despartire fu acceptata si trecu prin noua con-
stitutie austriaca, pronuntata la 4 martie 1849.

Acest esec nu-i descuraja pe propagan-
ruteni in urmarirea scopurilor for politice,

simpatizate intr-o oarecare masura de guver-
nul de la Viena. In propaganda for incepura
insa sa se distinga doua curente nationale
opuse: curentul part rus, care pornea de la
ideea unitatii etnice a natiunii ruse cu ramifi-
catiile ei velicorusd, malorusd si bielorusd si
curentul separatist ucrainean care considera
ramura malorusa ca o natiune aparte, cu limba
si literatures proprie si cu un crez politic
deosebit de cel rus, astfel cum fusese el infap-
tuit in Ucraina hatmanilor Bogdan Hmelnicki si
Ivan Stefanovici Mazeppa. Propagandistic
ucraineni se inspirara din vechile traditii
razboinice ale cazacilor zaporojeni, care incer-
card sa insufle vechiului stat de la Kiev o noua
viata politica si nationals precum se pastrase
ea in doinele dumile si cantecele de vitejie in
limba norodului de rand. Iwan Kotlarevski
(+1839) traduse Eneida travestitcl a lui Scaron
in limba materna. Alti carturari malorusi ca
Artemowski, Kwitka-Omawianko si Mattinke
pusera bazele literaturii maloruse, careia poe-
tul Taras Sevcen.ko ii insufla spiritul national.
Prin creatiile sale poetice, dar mai ales prin
poemul Kobzar, Sevcenko dadu expresia cea
mai credincioasa suferintelor nationale ale
malorusilor, dorurilor neimplinite si nazu-
intelor lor. Curand insa, propaganda ma-
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lorusa sau ucraineana, care urmarea crearea
unei republici maloruse in federatia panslava,
fu suprimata in Rusia tarista, astfel ca centrul
ei se mute de la Harkov si Kiev la Liov, in
Galitia, unde ea se putea bucura de patronajul
guvernului austriac, care vedea cu ochi buni o
miscare ce era indreptata impotriva integritatii
imperiului moscovit. In Galitia, miscarea ma-
lorusa sau ucraineana gasi numerosi adept',
mai ales in randurile clerului greco-unit si ale
tineretului studios. In fruntea miscarii stateau
Markian Szaszkiewicz, Iarib Holowacki si loan
Wasilavoioz, scriind in limba ruteana si cul-
tivand tradliii istorice cazacesti. in 1837,
aparuse la Budapesta o colectie de poezii
rutene sub numele de Za.-na Nistrului - Rusalka
Dniestrowaia. Rusofilii din Galitia vedeau insa
in aceasta colectie de poezii o profanare a lim-
bii ruse.

Sub influenta acestor doua curente
politice si nationale, rutenii si hutanii din

Rusia Subcarpatica si Bucovina se
divizara in ruteni bdtrdni, care propavaduiau
unitatea politica si culturala cu si in
ruteni tineri care se mandreau cu traditiile
cazacesti ale unei Ucraine independente si
propavaduiau cultivarea limbic maloruse ca
Umbd slavd deosebitd de cea rusei. Ambele
curente patrunsera si la rutenii din Bucovina,
unde gaseau sprijin la episcopul Eugenie
Hacman si la unit din sfetnicii sat, la profesorul
de muzica Isidor Vorobchievici, care, dupa pro-
pria sa marturisire, sustinea propaganda
ruteana, colaborand sub pseudonimul Danilo
Mlaka la periodicele ucrainene din Galitia.

Urmasul lui Isaia Balosescu in scaunul
episcopal din Cernauti a fost Eugenie Hacman,
originar din Vaslautli Bucovinei. Trimis la
Viena de unchiul sau Ignatie, ieromonah la
Dragornirna, pentru completarea studiilor teo-
logice, el ajunse mediatorul de limba romana al
arhiducelui Ferdinand, care, la moartea parin-
telui sau Francisc, ajunsese imparat al Austriei
in 1835 si domni pana in 1848. Legaturile pe
care le avusese cu casa imperiala ii inlesni
foarte mult candidatura la scaunul vacant de
la Cernauti, la ocuparea caruia fu chemat prin
decretul imperial din 8 mai 1835. Hirotonia o
primi si el la Carlovat. Noul episcop obtinu in
1843 un nou statut de organizare a eparhiei
bucovinene care fu impartita in 12 decante sau
protopreviterate cu Cate un protopresbiter sau
protopop in frunte, precum si o remuneratie

mai buns a clerului din fondul propriu al
diecezei. In anul urmator, guvernul satisfacu
cererea episcopului si in privinta scolara, sta-
bilind prin decretul imperial din martie 1844
ca scolile din Bucovina sa fie impartite in cato-
lice si ortodoxe, acestea din urma sa fie supuse
controlului episcopului ortodox de la Cernauti.
Astfel redobandi biserica romans din Bucovina
conducerea si supravegherea asupra inva-
tamantului copiilor ortodocsi. In 1841 reaparu,
dupa o lung intrerupere, si Calendarui pentru
Bucovina sub ingrijirea catechetului Profirie
Dimitrovici de la vechea scoala moldoveneasca.
din Cernauti. Acesta cuprindea, pe langa
partea calendaristica, si "alegate de petrecere",
cu retete pentru economia casnica, cu povestiri
folositoare, fabule, paramii si ziceri invatatoare
si folositoare. In 1840, s-a deschis la Cernauti
prima scoala de canUreti bisericesti, iar in iulie
1844 s-a pus piatra fundamentala a bisericii
catedralei din Cernauti care fu terminate in
1864, avand pana astazi pe frontispiciu
inscriptia: Unuia in trei ipostasuri
Dumnezeu". Sub arhipastoria episcopilor
Dosoftei, Daniil si Isaia, limba oficiala a bi-
sericii din Bucovina era limba romana sau
moldoveneasca, cum se numea ea atunci. In
aceasta limba se celebra serviciul divin, se
savarseau functiile rituale si se purta co-
respondenta intre organele bisericesti. Prin
ordonanta consistoriala din 4 mai 1888, epis-
copul Eugenie autoriza oficiile parohiale din
satele cu populatie slava de dincolo de Prut sa
se foloseasca in raporturile for si de limba
ruteana sau ucraineana, deschizand astfel
drumul bilingvismului in biserica din
Bucovina.

Succesele pe care episcopul Eugenie le
obtinuse in prirnii ani ai arhieriei sale, precum
si reazemul pe care pretindea a-1 gasi la curtea
din Viena, it facura din zi in zi tot mai autoritar
si mai despotic. Cu ajutorul secretarului sau
Czechowski, el introduse in eparhia sa un sis-
tem despotic de guvernare care-si gasea analo-
gia in sistemul autocrat din Austria a cance-
larului Metternich. De aceea, clerul,
targovetii si taranii din Bucovina, deprinsi sa
fie povatuiti si indrumati, dar nicidecum tero-
rizati de arhipastorul lor, organizara o opozitie
sistematica impotriva lui Eugenie si a secre-
tarului sau care era socotit drept izvorul tutu-
ror relelor din eparhie. Opozitia aceasta incepu
sa se afirme tot mai hotarat, pe masura ce
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incepu sa se zguduie si sistemul absolutist din
Austria. Opozitia condusa de batranul Hur-
muzachi cerea autonomia bisericii vii conser-
varea caracterului ei romanesc. Aga Doxachi
Hurmuzachi expuse aceste revendicari pe larg
intr-o brosura intitulata Datoriile arhiereilor Si
proistozilor bisericesti, pe care o traduse din
greceste Si o inching in mai 1848 clerului
roman din Bucovina. La initiativa lui fu convo-
cata in martie 1848 o mare adunare la
Cernauti, la care participara peste 200 de pre-
oti din intreaga eparhie. Adunarea lansa un
energic protest contra desconsiderarii statu-
quo-ului garantat cu ocazia anexarii Bucovinei
la Austria, ceru ca episcopul sa nu mai fie
impus de la Viena, ci ales de adunarea de pre-
oti si de mireni, iar fondul bisericesc sa fie
administrat de consistoriul episcopiei sub con-
trolul statului. Adunarea se uni in protestul ei
cu romanii din Transilvania contra suprematiei
Carlovatului asupra ortodocsilor romani,
cerand infiintarea unei mitropolii nationale
pentru tot( romanii dreptcredinciosi din
granitele monarhiei habsburgice. Adunarea
alese un "comitet duhovnicesc" care sa for-
muleze aceste revendicari, sa le aduca la
cunostinta guvernului de la Viena Si sa staruie
pe langa episcopul Eugenie sa concedieze pe

1848, iulie 19, Bucureoi.
Pagina din Poporul Suveran",
gazeta politica si literara, despre
necesitatea unirii principatelor

romanesti

secretarul sal de taints Constantin Czechowski
impreuna cu aceia dintre sfetnicii sal in care
preotimea nu avea nici o incredere, inlocuin-
du-i cu elemente progresiste si insufletite de
ideea nationals.

Pus inaintea alternativei de a primi vii
satisface reformele cerute, sau de a parasi
scaunul episcopal, Eugenie capitula inaintea
clerului, primind neconditionat reformele
cerute de adunare, careia la 18 mai 1848
adresa o lungs scrisoare in care recunostea ca
socotinta vii uointa unuia, cat de buns ar fi ea,
nu este destula impotriva incredintarii a mai
multora. De aceea, el inlatura pe Czechowski
din functia sa de secretar, cea mai inalta ocar-
muire a treburilor bisericesti ramanand numai
in seama membrilor consistorului eparhiei, a
carui compozitie urma sa fie improspatata in
conformitate cu dorintele adunarii, vii penru a
satisface revendicarile nationale ale adunarii,
el decreta la 18 septembrie 1848 ca pe viitor
toate materiile de studiu de la Institutul
Teologic din Cernauti sa fie predate in limba
romans. Iar pentru ca absolventii liceului ger-
man din Cernauti sa poata insusi cu succes
cursurile in limba romans, se infiint.a o cate-
dra din limba vii literatura romans, care fu
incredintata lui Mon Pumnul, refugiat in
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Bucovina de teama persecutiilor unguresti. In
1851, lua fiinta la Cernauti si o biblioteca
romaneasca in casa damita pentru acest scop
de fratii Scarlat si Constantin Varnar din
Moldova. Tot atunci, episcopul decreta infi-
intarea unei scoli normale - preparandii -
romanesti, pentru pregatirea invatatorilor de la
scolile slovace din eparhie. Mai mult chiar,
episcopul se puse in fruntea deputatiei care
porn! la Viena pentru a prezenta imparatului
dorintele romanilor din Bucovina, cuprinse in
faimoasa petitie a tarii votata de marea
adunare nationals de la Cernauti din iunie
1848. Cu privire la biserica, petitia cuprindea
urmatoarele trei puncte: 1. alegerea episcopu-
lui de un congres compus din preoti si mireni;
2. reglementarea afacerilor bisericesti in con-
formitate cu spiritul vremii; 3. administrarea
fondului bisericesc de Care un comitet de
roman! ortodocsi din toate clasele sociale sub
controlul dietei provinciale. La inceputul anu-
lui 1849, episcopul Eugenie conduse o noua
deputatie la Viena pentru a aduce tanarului
imparat Franz Josef omagiile Bucovinei, cu
ocazia urcarii sale pe tron si pentru a-i prezen-
ta un "promemoriu" cuprinzand din nou do-
rintele nationale si politice ale bucovinenilor.

De. dorintele bucovinenilor se tinu
seama la alcatuirea noii constitulii austriece
din 4 martie 1849, prin care Bucovina fu
despartita de Galitia si declarata provincie de
coroana cu titlul de ducat. Cu ocazia discutiei
acestei chestiuni in parlamentul de la Kremsir,
s-a atins problema ucrainenilor din Bucovina.
Din partea unor oratori s-a sustinut
mentinerea unirii Bucovinei cu Galitia,
intrucat ucrainenii bucovineni ar constitui o
masa etnica comund cu ucrainenii din Galitia
orientala. In cele din urma, insa, s-a convenit
asupra separarii de Galitia, linandu-se seama
de intreg trecutul istoric si cultural al
Bucovinei ca parte rupta din principatul
Moldovei. Astfel, noua constitutie din 4 martie
1849 recunoscu Bucovina ca provincie
autonoma cu titlul de ducat, despartita de

recunoastere care constitula cel mai
remarcabil eveniment politic din istoria
Bucovinei.

Noua constitutie ingaduia, prin art. 2,
fiecarei biserici si confesiuni recunoscute prin
lege dreptul de a-si exercita liber si public reli-
gia, de a-si administra afacerile, ramanand
netulburata in posesiunea folosirea
asezamintelor, fundatiilor si fondurilor sale cu

destinatie pentru scopuri de cult, de instructie
si de binefacere, dar cu conditia ca biserica sa
fie supusa, ca fiecare asociatie, controlului
legilor generale ale statului. Pentru punerea in
aplicare a acestor dispozitii constitutionale,
guvernul imperial ceru avizul episcopilor
ortodocsi din monarhie cu privire la noua orga-
nizare a eparhiilor lor. La 6 Julie 1849, epis-
copul Eugenie, sfatuit de fruntasii carturarimii
bucovinene, raporta ca, dupes socotinta sa,
romanii ortodocsi din Austro-Ungaria ar trebui
sa alba aid o mitropolie neatarnata sJ autoh-
tona, condusa de un mitropolit roman, precum
o au si sarbii in mitropolia lor de la Carlovat.
Mitropolitul roman sa fie ales de episcopii
romani impreuna cu mireni precum o aseme-
nea procedure de alegere se practices si in
mitropolia sarbeasca. Ambii mitropoliti, roman
si sarb, impreund cu un numar egal de epis-
copi sa aleaga apoi un loctiitor de patriarh,
care impreund cu ambii mitropoliti, cu epis-
copii si cu reprezentantii mirenilor, toti in
numar egal, sa formeze sinodul bisericii orto-
doxe din monarhia habsburgica. Fruntasii
mireni din Bucovina, in intelegere cu clerul,
aprobara in principiu propunerea episcopului
Eugenie, dar ei staruiau si pentru implinirea
dorintei formulate in petitia tarii, care pre-
coniza convocarea unui congres provincial
pentru Bucovina compus din clerici si mireni,
cu dreptul de a alege capul bisericii si de a
exercita controlul asupra administratiei fondu-
lui bisericesc. Se mai cerea ca episcopia
Bucovinei sa fie scoasa de sub jurisdictia
canonica a mitropolitului din Carlovat si
supusa mitropoliei romanesti care urma sa fie
creates pe seama romanilor ortodocsi din
Transilvania si Ungaria, cu resedinta la Sibiu.
La inceputul anului 1850, episcopii ortodocsi
din monarhia habsburgica se intrunird la
Viena in sinod, pentru a se intelege asupra
reorganizarii eparhiilor lor. Discutiile durara
10 luni, fara ca inaltii chiriarhi sa fi putut
ajunge la o intelegere. In acest limp, clerul
bucovineanu se intruni, la 26 aprilie 1850, in
congres la Cernauti, votand o motiune in sen-
sul dezideratelor cuprinse in petitia
Motiunea fu prezentata episcopului Eugenie,
dar el refuza sa si-o insuseasca., astfel ca do-
rintele credinciosilor privitoare la autonomia
bisericii bucovinene si la controlul asupra fon-
dului bisericesc ramasera nesatisfacute.
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PARTEA XV

TRECEREA PRINCIPATELOR ROMANE SUB
GARANTA COLECTIVA A PUTERILOR EUROPENE

Si 1MPLINIREA DORINTELOR EXPRIMATE DE
DIVANURILE AD-HOC

I. Domniile lui Barbu Stirbei in Muntenia si a lui Grigore Ghica in Moldova

si noua ocupare ruseasca (1853 - 1862)
II. Ocuparea turco-austriaca in Principate (1854-1857)

III. Tratatul de pace de la Paris si dorintele expuse de Divanurile ad-hoc cu privire

la organizarea Principatelor
W. Conventia de la Paris. Alegerea Domnului Alexandru loan Cuza

si recuperarea Basarabiei de sud
V. Domnia principelui Alexandru loan Cuza (1859 - 1866)
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Capitolul I

DOMNIILE LUI BARBU STIRBEI IN MUNTENIA
SI A LUI GRIGORE GHICA IN MOLDOVA

SI NOUA OCUPARE RUSEASCA (1853 - 1862)

1. Restaurarea domniilor nationale si reformele principilor Barbu Stirbei si Grigore
Ghica
2. Izbucnirea rizboiului ruso-turc si ocuparea Principatelor de catre trupele rusesti
3. Inceputul operatiunilor la Dunfire si retragerea rusilor din Principate

1. Restaurarea domniilor nationale si
reformele principilor Barbu Stirbei si
Grigore Ghica

Dupes potolirea revolutiei din Muntenia
prin ocuparea tarii de ostirile turco-ruse, cabi-
netele din St. Petersburg si Istanbul incheiard
in 19 aprilie 1 mai 1849 la Balta Liman, din
preajma capitalei turcesti, o noua conventie cu
privire la principatele romane. Puterile contrac-
tante, una suzerand si alta protectoare, cazura
de acord sa modifice unele dispozitli din
Regulamentele organice ale principatelor con-
venind ca domnii sa nu mai fie alesi de
adundrile obstesti extraordinare, ci numiti pe
termen de 7 ani de ambele puteri. Adundrile
obstesti ordinare din Bucuresti si Iasi furs
dizolvate si inlocuite prin divanuri sau consilii
domnesti, compuse din boierii cei mai de
frunte ai principatelor, desemnati in aceasta
inalta functie. Divanurile acestea aveau
caderea sa revizuiasca legiuirile pamantene,
urmand insa ca modificarile introduse in
Regulamentele organice sa obtind aprobarea
puterilor protectoare, inainte de a fi puse in
aplicare. Dar pana la pacificarea desavarsita a
tarilor romane si pans la introducerea noii
ordini de lucruri, detasamente de trupe turco-
ruse urmau sa ramana ca trupe de ocupatie in
condominiu in principate. La inceput, numarul
for se cifra la 25 30.000 de oameni, iar de la
1851 numarul for fu redus la vreo 10.000 de
oameni. Puterile protectoare trimisera fiecare

cate un inalt comisar cu insarcinarea de a con-
trola mersul treburilor interne.

In Muntenia, scaunul domniei era
vacant prin abdicarea principelui Gheorghe
Bibescu, care nu mai dorea sa se reintoarca in
scaunul domnesc. De aceea sultanul, in
intelegere cu tarul Nicolae, orandui la 16 iunie
1849 Domn pe Barbu Stirbei 11849 1850). In
Moldova, principele Mihai Sturdza nu intelegea
sa mai ramana pe tronul de la Iasi si de aceea
Poarta, in intelegere cu curtea imperiala. de St.
Petersburg, intari in domnia Moldovei pe
Grigore Ghica (1849 1856). Ambii Domni furs
numiti pe termen de sapte ani, astfel se ajunse
la restaurarea domniilor nationale. Prima mare
grija a ambilor Domni era sa obtind retragerea
trupelor de ocupatie turco-ruse, o cerere care
nu era asa de usor de implinit cats vreme re-
volutia din Transilvania si Ungaria era Inca in
desfasurare. Numai dupes infrangerea armatei
unguresti la Siria, in august 1849, Domnii se
putura astepta la retragerea trupelor de ocu-
patie straine din principate. Iar pentru a
inlesni aceasta retragere, atat Barbu Stirbei cat
si Grigore Ghica isi dadures cea mai mare si-

pentru organizarea, intarirea sl inar-
marea ostirilor nationale, care sa poata
chezasui ordinea si linistea interns dupes
retragerea trupelor de ocupatie turco-ruse.
Prin conventia de la Balta Liman se impuse
chiar principilor desavarsirea, organizarea si
regularizarea ostirilor pamantene pentru ca ele
sa poata trezi increderea sl cuvenita siguranta
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in ceea ce priveste paza bunei oranduieli
interne. De aceea, ambit Domni largira cadrele
ostirii prin formarea unei artilerii usoare, orga-
nizata dupes modelul artileriei otomane si
prusiene. Grigore Ghica crea la 1852 corpul de
graniceri, sporind totodata si personalul salu-
pei canoniere de !a Galati. In felul acesta ei
izbutird in 1851 sa obtind retragerea trupelor
de ocupatie, ajun-gand stapani la ei acasa.

Noii Domni incepura cu toata ravna
marea opera de refacere a tarilor for pe urma
revolutiei si a ocupatiei straine, in care limp
stagnase viata economics si culturala. Ajutati
de divanurile domnesti, principii se straduird
sa imbunatateasca raporturile dintre tarani si
proprietari si sa incurajeze comertul. Printr-o
bund chiverniseala, ajunsera sa echilibreze
bugetul si sa exercite cuvenitul control asupra
veniturilor manastiresti. Ei inviorara invata-
mantul public care stagnase mai mult de dot
ani. le de comunicatie aveau nevoie de
refacere si largire. Principii combatura abu-
zurile administrative si se preocupard de o mai
buns renumerare a slujbasilor publici, de la
care se cerea o pregatire mai temeinica.

2. Izbucnirea rizboiului ruso-turc si
ocuparea Principatelor de cAtre trupele
rusesti

Din nenorocire insa pentru tarile
roman, opera aceasta de refacere fu foarte
curand intrerupta de izbucnirea unui nou
razboi ruso-turc, numit razboiul Crimeii, care
izbucni in vara anului 1853. Neintelegerile din-
tre rust si turd pornisera din conflictul ce
izbucni la Ierusalim intre calugarii catolici si
ortodocsi pentru prioritatea folosirii unor locuri
din apropierea Sfantului Mormant. Izbucnirea
acestui conflict nu putea sa fie decat bi-
nevenita pentru diplomatia tarista, care recla-
ma de multa vreme exercitarea protectoratului
asupra crestinilor ortodocsi din imperiul
otoman. Poarta recunoscuse Frantei protec-
toratul asupra catolicilor din Turcia, dar
numarul acestora era cu mult mai mic decat
cel al ortodocsilor greci, bulgari, sarbi,
muntenegreni, albanezi, armeni, sirieni etc., pe
care tarul dorea sa-i primeasca sub ocrotirea
sa. 0.concesie de acest fel ar fi adus grave pre-

judicli suveranitalii sultanului si ar fi deschis
drumul influentei si propagandei rusesti in
Balcani. In urmarirea acestei politici, tarul
insarcind pe ambasadorul sau din Istanbul sa
intervina pe langa Poarta ca sa se recunoasca
protectoratul asupra ortodocsilor din imperiul
otoman si sa se autorizeze ridicarea unei
cupole deasupra bisericii Sfantului Mormant
din Ierusalim, precum si construirea acolo a
unei biserici ortodoxe, a unui spital si a unui
camin pentru peregrini. Poarta respinse insa
cererea Rusiei considerand-o exagerata. si
atingatoare de prestigiul ei ca putere suverand.
In aceasta darza atitudine, turcii se bizuiau pe
sprijinul moral si material al puterilor apusene,
Franta si Anglia, la care se atasara mai apoi
Austria si Prusia. Refuzul Portii aduse cu sine
ruperea raporturilor diplomatice dintre Rusia
si Turcia prin rechemarea ambasadorului rus
din Istanbul la 21 mai 1853.

La 14/26 iunie 1853, tarul Nicolae
lansa un manifest catre poporul rus, in care
arata ca, Inca de la tratatul de la Cuciuc-
Cainargi, Rusia s-a straduit mereu sa is sub
scutul ei pe crestinii ortodocsi din imperiul
otoman. Dar flindca straduintele sale au ramas
zadarnice, el se vedea silit sa ordone intrarea
trupelor sale in principatele dunarene, pentru
a demonstra Portii unde poate duce
incapatanarea ei.

"Dar nici scum - zicea tarul intenti-
unea noastrei nu este sa declan.sean un rclzboi, ci
prin ocuparea principatelor not vrem sit avem in
mdinile noastre un gaj care sd ne asigure pentru
toate eventualitatile recunoasterea drepturilor
noastre. Noi nu umblcirn dupes cuceriri de care
Rusia nun are nevoie ci not cerem numai satis-
facerea unui drept legitim si evident. Suntem
gata sa oprim inaintarea trupelor noastre, dara
Poarta se angajeazel sd observe cu sfintenie
integritatea bisericii ortodoxe. Iar daces
inccipatanarea si orbirea voiesc neapcirat con-
trariul, atunci implorcim ajutorul lui Dumnezeu si
ne incredintam gryii lui de a decide asupra dife-
rendului si de aceea plini de ncidejde in atotpu-
ternicia sa vom porni sa apeutim credinta
pravoslavnicd".

Tarul incredinta comanda trupelor lui
Mihai Dimitrievici Gorceacov, care la 1 iulie
ajunsese la Sculeni, de unde adresa un mani-
fest catre locuitorii din Moldova si Muntenia,
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vestindu-i ca a pornit sa ocupe tarile for in
numele tarului.

"Nu venim cu ganduri de cucerire si nici
cu intentia de a schirnba asezCnintele care yd
guverneazd si nici situatia politicet care va este
garantatd prin tratatul solemn declara
Gorceacov. Ocupatia pe care am insarcinarea
sci o efectudrn nu urrnareste alt scop deceit acela
al unei protectiuni imediate si eficace. Indatd ce
Rusia va obtine de is Turcia reparatia cuvenitd,
ea isi va retrage trupele dincolo de frontiers ".

In cele urmatoare, Gorceacov asigura
pe moldoveni si munteni ca nu li se vor impune
not sarcini si nici contributii, ci proviziile vor fi
platite de casele militare pe un pret fixat de mai
inainte in intelegere cu guvernele lor. Populatia
era invitata sa continue in liniste muncile agri-
cole si afacerile comerciale, sa se supund
legilor care o guverneaza si sa fie respectuoasa
fats de autoritatile constituite.

La 3 iulie, corpul generalului Anrep
d'Elmpt trecu Prutul, la Leova, si inainta in
mars fortat spre Falciu, Barlad, Tecuci,
Focsani, Ramnic si Buzau spre Bucuresti,
lasand posturi de observatie la Slobozia si
Urziceni. La 15 iulie, generalul Anrep d'Elmpt
infra in Bucuresti, unde fu primit la mitropolie
de inaltul cler. Din Bucuresti furs trimise
detasamente la Giurgiu si la Rosiorii de Vede,
ajungand pana la Slatina, cu ramificatii la
Caracal si Craiova. La 28 iulie, sosi la
Bucuresti comandantul sef Gorceacov, insotit
de generalul Kotzebue, seful statului sau
major. Grosul armatei trecu Prutul la Sculeni,
inaintand in coloane prin Iasi spre Dunare,
spre Galati, Braila si Focsani. Vasele din flota
rusa intrara si ele in apele Dunarii, pentru a
sustine operatiunile de pe uscat. Gorceacov lua
sub comanda sa si ostirea pamanteana. din
Muntenia si Moldova. Ostirea pamanteana a
Moldovei se compunea in vremea aceea din
4.005 oameni si 926 cai, incadrati intr-un re-
giment de infanterie, un escadron de ulani, o
baterie calareata, un regiment de jandarmi
compus din 14 companii, calari si pedestri, un
batalion de graniceri calari si trei canoniere pe
Dunare. Ostirea nationals a Munteniei insuma
15.492 oameni si 480 cai, incadrati in trei re-
gimente de infanterie, un divizion de ulani, o
baterie de artilerie, un regiment de dorobanti,
un batalion de graniceri, un batalion de porn-

pieri si patru canoniere pe Dunare. Unitafile
nationale muntene si moldovene ramasera la
destinatia for pentru asigurarea ordinii si
linistii interne.

Deodata cu incorporarea ostirilor
pamantene in armata de operatie ruseasca,
Gorceacov trimise Cate o nota oficiala si prin-
cipilor Stirbei si Ghica, somandu-i sa rupd
relatiile cu Poarta si sa sisteze plata tributului
pe care it datorau sultanului. Domnii romani
se grabird sa instiinteze Poarta despre nota
ruseasca, cerand marelui vizir instructii cum
sa se comporte. Raspunsul Portii era categoric.
Ea ceru principilor sa-si paraseasca tronurile
si sa se retraga in mod provizoriu pana la
aplanarea conflictului ruso-turc.

Principii mai zabovird insa in scaunele
for pana ce Poarta declara formal razboi Rusiei,
la 10 octombrie 1853. La 14/26 octombrie,
principele Ghica isi inainta demisia din domnia
Moldovei, iar la 18/30 octombrie urma si abdi-
carea principelui Barbu Stirbei. Ambit domni
isi trecura prerogativele domnesti asupra sfa-
turilor administrative extraordinare din Bu-
curesti si Iasi si isi parasira tarile. La 8 noiem-
brie, tarul orandui, dupes pilda trecutului, un
guvernator special cu numirea de comisar
extraordinar si plenipotent pentru ambele prin-
cipate in persoana generalului adjutant
Budberg, cu insarcinarea de a pazi linistea,
buna oranduiala si fericirea tariff si de a prive-
ghea ca toate cererile pentru trebuintele ostirii
sa se intampine cu bunavointa, locuitorii prin-
cipatelor aflandu-se sub inalta protectie a
imparatului. In functia de vicepresedinte al
sfatului administrativ al Munteniei fu numit
printul Urusov, iar al Moldovei, consilierul de
stat Halcubski.

3. Inceputul operatiunilor la Dunare si
retragerea rusilor din Principate

La 1 noiembrie, tarul declara formal
razboi Turciei, avand concentrati pe malul
stang al Dundrii de la Galati circa 70.000 de ,
oameni, o forta militara pe care o credea sufi-
cienta pentru a impresiona pe "omul bolnav",
cum era socotit de rust imperiul otoman. In
realitate insa, Turcia nu era asa de bolnava
cum o credea tarul, fiindca ea concentrase la
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Dundre, sub comanda lui Omer Pasa, 90.000
de oameni, trupe regulate si alti 30.000 de
basbuzuci, adica trupe neregulate, pentru a
respinge once atac din parte rusilor. La marele
cartier al lui Omer Pasa de la Sumla se gaseau
Golescu si Cernatescu delegati ai comitetului
revolutionar roman din Paris, care impreund
cu alti revolutionari din 1848 constituiau acolo
un subcomitet; prin cunostintele for locale si
prin legaturile cu cei din tars, erau de mare
folos pentru comandamentul turc. Ei se oferira
sa organizeze un grup de partizani in spatele
frontului rusesc. La Gar la Magheru se des-
fasurase chiar steagul rdscoalei, dar turcii
renuntard la o asemenea actiune din conside-
ratie fats de Austria, cu care se gaseau in
tratative. La 4 noiembrie, turcii ocupard
Oltenita si baturd pe rusi. Era prima ciocnire
sangeroasa intre rusi si turci din Rdzboiul
Crimeii. Victoria turcilor la Oltenita trezi mare
rasunet in Europa, producand pretutindeni
mare impresie.

Dupes acest prim succes al armelor
turcesti, lumea se astepta ca Omer Pasa sa
inainteze fulgerdtor asupra Bucurestilor si sa
alunge pe rusi din Tara Romaneascd. Dar mare
fu deceptia generals cand, in a opta zi dupes
izbanda, turd! evacuard Oltenita si se
retrasera pe malul drept al Dundrii, pentru a
ocupa cartiere de iarna in Bulgaria. Cateva
saptamani dupes infrangerea de la Oltenita,
rusii raportara insd la 29 noiembrie o mare vic-
torie navald asupra flotei turcesti la Sinope,
unde 13 cordbii turcesti furd inecate, iar ami-
ralul turc fu ranit si luat prizonier. Vestea
despre izbanda de la Sinope ridica moralul tru-
pelor rusesti de la Dundre. Dar cu toate aces-
tea, la 7 ianuarie 1854 o brigades ruses fu batutd
de turci la Cetate si Calafat. Turcii realizard
aceste succese cu ajutorul partizanilor olteni,
zaddrnicindu-se in acest fel legatura ostirii de
operatie rusesca cu sarbii si de a invalui flan-.
cul stang al armatei turcesti de la Vidin.

infrangerea flotei turcesti la Sinope
determind puterile maritime Franta si Anglia
sa -si trimita vasele de razboi in apele turcesti.
Masura aceasta fu considerate de rusi un act
de ostilitate indreptat contra for si se grabira sa
be declare razboi la 21 februarie 1854.
Rdspunzand la declaratia de razboi a rusilor,
puterile maritime atacard Odessa, indicand

rusilor tinta ofensivei for indreptate asupra
Sevastopolului. Aceasta ii facu sa-si modifice
planul operatiunilor de la Dundre si Balcani
spre bazinul pontic, pe care aliatii turcilor
aleseserd ca baza pentru operatiunile for ma-
ritime. De aceea, ei abandonard obiectivele
actiunii for din Muntenia, concentrandu-si
fortele la gurile Dundrii si in Dobrogea, pentru
a -si injgheba frontul pontic, determinat de
interventia in razboi a Frantei si Angliei.
Gorceacov primi ordinul sa forteze trecerea
Dundrii si sa atace pe turci in Dobrogea.
Operatiunile rusesti pornird simultan de la
Ismail, Galati si Braila. Dupes lupte sangeroase,
rusii cucerird Tulcea, Isaccea, Mdcinul si
Babadagul, silind pe Omer Pasa sa se retraga
cu trupele sale pe linia Silistra Sum la
Bazargic Varna. in urma acestor grele infran-
geri suferite de trupele turcesti si sub
amenintarea marsului rusesc spre trecatorile
Balcanilor, puterile apusene se hotardra. sa
sara in ajutorul turcilor pe uscat, debarcand la
Gallipoli trei divizii franceze sub comanda
maresalului Saint-Armand si un corp auxiliar
englez sub lordul Raglan, indreptandu-se spre
Adrianopol in ajutorul lui Omer Pasa, gray
amenintat de rusi la Silistra, pozitia-cheie a
frontului turcesc la Dundre si in Balcani.

In aprilie, Gorceacov, ajutat de gene-
ralul Paszkewicz, care comandase corpul de
armata rusesc din Ungaria si Transilvania,
trecu Dundrea, cucerind Turtucaia si taind
legatura turcilor cu Rusciucul. Dar Silistra,
desi atacata din toate pa:411e de rusi, rezista cu
man pierderi pentru ei. Insusi Paszkewicz fu
ranit si silit sa se retraga la Ca _Fara*, pentru
a -si ingriji de rand si a se retrage apoi pentru
totdeauna din armatd. Panes si Gorceacov fu
usor ranit, iar generalul Schildner muri pe
masa de operatie. La 20 iunie, Gorceacov
ordond un nou bombardament contra Silistriei,
cand un curier imperial ii aduse ordinul taru-
lui de a se retrage de la Silistra. !rare timp,
Omer Pasa, incurajat de colaborarea anglo-
francezd, recuceri Turtucaia si reocupd
Rusciucul si Vidinul, restabilind astfel frontul
de la Dundre. Curand Insd Gorceacov dadu
ordin de retragere din principate. La 19/31
iulie, el trimise presedintelui sfatului adminis-
trativ din Bucuresti un ofis prin care it vestea
ca in urma concentrarii armatei imparatesti, ce
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se va opera fares zabava, orasul Bucuresti se va
goli de trupele rusesti si ca prin urmare car-
muirea treburilor publice ramane in seama
sfatului administrativ. in aceeasi zi comunica
lui Budberg sa se retraga din functiea sa de
comisar extraordinar si plenipotent in princi-
pate, deoarece a primit ordin sa urmeze armia
imparateasca in miscarea ei de concentrare. El
era urat de toata lumea, fiindca era un om
usuratec si risipitor, lasand goluri marl in
bugetul tariff. Retragerea subita a trupelor
rusesti s-a facut cu mare dezordine. Dorobantii
si granicerii furs dezarmati, fund siliti sa pre-
dea rusilor armamentul. Paza cordonului de la
Dunare fu desfiintata, iar podurile peste rauri,
rupte. Prin purtarea aceasta, prestigiul rusilor
de putere protectoare scazu mult in ochii popu-
latiei, care nu se lass intimidate nici de
amenintarile unor nisi cu romanii nesupusi,
care au trezit in malt grad nemultumirea taru-
lui si vor plati scump neloialitatea tor.
Moldovenii furs siliti sa puns la dispozitia
comandamentului rus nu mai putin de 3.190

1848, august. Brosura Dorintele Partidei

Nationale din Moldova, in care unirea

Moldovei cu Tara Romaneasca era socotita

cheia boltii fait care s-ar prabusi tot edificiul

national"

vehicole, pe langa alte 16.000 de trasuri pentru
transportul proviziilor. Rusii luara vasele si
canonierele muntene si moldovene de pe
Dunare. Ei dezarmara si militia moldove-
neasca, incercand sa ridice si trupe care se
impotrivira, declarand ca nu vor trece Prutul
odata cu capul si ca prefers sa moara in patria
care i-a nascut, caci ei nu militaresc nici pen-
tru rusi, nici pentru turd, ci numai pentru
natia tor. Mai multi ofiteri moldoveni, care se
opusera hotarat sa urmeze armata ruses in
Basarabia, furs arestati si trimisi in Siberia. La
17 septembrie trecura ultimele unitati rusesti
peste Prut, astfel ca la acea data ocupatia ru-
seasca a principatelor luase sfarsit. Dupes
datele statistice se revazute de insusi generalul
Gorceacov, pierderile rusesti la Dunare se
cifrau la 8 generals, 246 ofiteri si 6.694 sub-
ofiteri si oameni de trupa, din care 3 generali,
55 ofiteri si 2.178 soldati morti, iar restul

Dupes retragerea trupelor, rusii rupsera
podurile peste Prut si reluara serviciul de
carantina.
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Capitolul II

OCUPAREA TURCO-AUSTRIACA IN PRINCIPATE (1854 - 1857)

1. Interventia Austriei in conflictul ruso-turc si conventia de la Bojadki-Keay cu
privire la condominiul austro-turc in Principate
2. Ocuparea Principatelor de cAtre trupele lui Omer Pasa
3. Inaintarea trupelor austriece si ocuparea Principatelor de &titre Austria
4. Reintoarcerea principilor Barbu Stirbei si Grigorie Ghica pe tronurile for de la
Bucuresti si Iasi
5. CAderea Sevastopolului si repercusiunea infrangerii rusesti asupra Principatelor
romane
6. Curentele politice din Principate in ajunul Congresului de la Paris
7. Retragerea austriecilor din Principate

1. Interventia Austriei in conflictul ruso-
turc si conventia de la Bojadki-Keny cu
privire la condominiul austro-turc in
Principate

Dupe infrangerea de la Siria din 13
august 1849, capeteniile revolutiei maghiare
Kossuth, Bern, Klapka s.a. se refugiasera in
Turcia, unde gasira refugiu si numerosi refu-
giati polonezi care impreund cu revolutionarii
maghiari unelteau contra regimurilor absolute
decretate in Ungaria si Galatia. Din cauza
aceasta raporturile diplomatice dintre Austria
si Turcia nu erau cele mai cordiale. Totusi,
neintelegerile dintre rust si turd trezira not
nadejdi de eliberare in randurile populatiilor
ortodoxe din Balcani si incurajard miscarile
din Muntenegru. De aceea, curtea din Viena
cauta o apropiere cu Turcia in vederea apararii
comune. Iar pentru a manifesta si in afara
aceasta nazuinta de apropiere, imparatul
Franz Josef trimise -Inca la 1 ianuarie 1853 pe
generalul Leningen in misiune diplomatica la
Istanbul pentru a aplana controversele cu
privire la refugiatii politici, precum si conflictul
muntenegrean. Rezultatul misiunii a fost cat se
poate de satisfacator pentru ambele puteri, iar
pentru cultivarea bunelor relatii intre de,
imparatul numi pe Carol Bruck in functie de
intemuntiu pe langa Poarta. Mai mult chiar,
imparatul de la Viena se oferi sa intervina pen-
tru aplanarea pasnica a conflictului ruso-turc.
In scopul acesta el se intalni cu tarul Nicolae la

apoi la Varsovia, dar farce ca sa fi putut

impiedeca pe rusi de a trece Prutul si de a
ocupa Principatele. Inaintarea ostirilor rusesti
in Moldova si Muntenia si manifestatiile de
simpatie pentru ostirea ruseasca ce se pro-
dusera in Serbia determinara pe austrieci sa
recurga la contra-masuri militare. Un consiliu
de razboi tinut la Viena sub presedintia
imparatului, in iunie 1853, aviza asupra
masurilor militare dictate de noile imprejurari,
dupa infrangerea lui Gorceacov la Oltenita si
dupd incercarile zadarnice ale larului de a
determina Austria la neutralitate in conflictul
ruso-turc. Cabinetul de la Viena decreta la 2
februarie 1854 mobilizarea corpului sarbo-
banatean de 25.000 de oameni, sub comanda
guvernatorului civil si militar al Banatului,
generalul loan Coronini- Cronberg. Austria si
Turcia conditionau neutralitatea for de
retragerea trupelor de ocupatie din Principate.
Ocupatia militara a acestor doua tan vasale
atingea integritatea imperiului otoman, integri-
tate ce constituia o conditie sine qua non pen-
tru mentinerea pad' intre puterile beligerante.
Cum insa rusii nu intelegeau sa-si retraga tru-
pele din Principate, Coronini primi ordinul de a
asigura ordinea si linistea in Serbia si Oltenia,
trecand chiar la ocuparea for cu autorizatia

Iar dace Rusia ar inainta in Balcani,
amenintand integritatea imperiului otoman,
atunci Austria se va considera indreptatita de
a reclama pentru sine aceste provincii ca foste,
pe vremuri, parti anexe ale coroanei ungare.
Poarta, la randul ei, primi cu simpatie vestea
despre mobilizarea austriaca la hotarul
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Olteniei, pentru ca ea dadea de gandit rusilor si
domolea mult miscarea sarbilor pentru inde-
pendents.

La 14 iunie 1854 fu semnata in chios-
cul lui Rasid-Pasa din Bojadki-Keny conventia
prin care Poarta consimti ca Austria sa. ocupe
Principatele in cazul evacuarii for de catre
armatele rusesti. Austria se angaja prin
aceasta conventie, de comun acord cu guver-
nul otoman, sa restabileasca in Principate
starea de lucruri, cum aceasta fusese stator-
nicita prin vechile capitulatiuni cu Poarta.
indata ce scopul conventiei va fi atins, prin
incheierea pacii intre rusi si turci, Austria se
angajeaza retraga trupele din Principate
in timpul eel mai scurt posibil. Comandantul
trupelor de ocupatie era obligat sa mentind cea
mai severe discipline, sa respecte dreptul de
proprietate, legile locale, cultul si obiceiurile
pamantului.

Incheierea conventiei austro-turce sur-
prinse intrucatva pe rusi, dar nu-i tulbura prea
mult, fiindca prin crearea noului front pontic
ocupatia Principatelor nu mai avea pentru ei
insemnatatea de mai inainte. Operatiunile for
ofensive de la Dunare si din Balcani isi schim-
bard caracterul provincial, evoluasera intre
timp in operatiuni defensive in jurul Crimeii. In
aplicarea noului for plan, ocuparea Prin-
cipatelor de catre trupele austricce care tre-
buiau sa se opreasca. la Prut asigura flancul
drept al armatei de operatiune si le inlesnea
concentrarea tuturor fortelor for combatante
pe frontul din Crimeia. Se prea poate ca in pri-
vinta aceasta ar fi intervenit chiar o intelegere
secrets intre cabinetele din Viena si eel din St.
Petersburg. In ordinul sau de zi din august
1854, tarul arata ca e de datoria trupelor sale
sa paraseasca Principatele pentru a se indrep-
ta acolo unde primejdia era mai mare, iar pen-
tru ca Principatele sa ramana scutite de
invazia ostirii turcesti, s-a angajat sa be ocupe
vremelnic.

Dar indata ce Poarta lua cunostinta de
ordinul de retragere a trupelor rusesti din
Principate, ea isi dadu seama ca s-a grabit cu
semnarea conventiei de la Bojadki-Keny, intre-
bandu-se ce rost mai putea avea ocupatia aus-
triaca in Principate, cand, dupes retragerea tru-
pelor rusesti, acestea reintrau in mod normal
in vechile for raporturi de suzeranitate fats de
sultan. De aceea, cabinetul turc nu se mai
arata dispus sa lase Austriei mans libera in

Principate, invoindu-se eel mult la instituirea
unui condominiu turco-austriac in Muntenia si
Moldova, trasand o linie de demarcatie intre
regiunile ce urmau sa fie ocupat de ostile
ambelor imperii. Dupes un raport contemporan
din august 1854, Omer Pasa, comandantul
armatei de operatie turca de la Dunare si din
Balcani, se arata foarte afectat de perspectiva
ocuparii Principatelor de care trupele aus-
triece, dupes ce el, cu mart dificultatl si grele
jertfe, s-a impotrivit rusilor, batandu-i si sifin-
du-i sa se retraga, ca sa vines altii sa culeaga
roadele izbanzilor sale si sa beneficieze de
bogatele resurse ale Tarii Romanesti. In nici un
caz insa, Omer Pasa n-ar putea admite ca ocu-
patia austriaca sa se extinda la sud de linia
Dambovitei.

2. Ocuparea Principatelor de catre tru-
pele lui Omer Pasa

Nemultumirea turcilor, care se credeau
inselati de austrieci, sport si mai mult, cand
aflard ca generalul Hess lansase la 18 august
un manifest care locuitorii Principatelor,
vestindu-i despre iminenta ocupare a tarilor for
de catre trupele imperiale. Lansarea manifestu-
lui austriac irita pe Omer Pasa in asa masura,
incest el dadu ordin sfatului administrativ din
Bucuresti sa opreasca raspandirea manifestu-
lui, intrucat numai el, in calitatea sa de guver-
nator general al Principatelor, are dreptul de a
se adresa romanilor. Generalisimul turc se
crezu in drept sa procedeze astfel, fiindca el se
ingrijise ca indata dupes retragerea rusilor,
armata turca de sub comanda sa, cu un con-
tingent de 80.000 de oameni si 180 de tunuri,
sa treaca. Dunarea, sa ocupe regiunile parasite
de rust, sa ajunga la Bucuresti, ca sa ocupe
capitala inainte de sosirea trupelor austriece.
La 8 august, Halim Pasa, comandantul trupelor
otomane din Muntenia, infra. in Bucuresti,
vestind populatia ca a venit cu scopul de a
mentine linistea si buna oranduiala. El invita
populatia sa respecte ordinele guvernului con-
stituit. La 22 august, sosi la Bucuresti si gene-
rafisimul Omer Pasa, find intampinat cu mare
alai de autoritatile civile, militare si ecleziastice.
El isi stabili cartierul la Cotroceni iar divizia
care-1 insotea isi intarise tabara la Colentina,
ocupand linia Dambovitei. Adresandu-se popu-
latiei tarii, el o sfatui sa ramana la vetrele ei,
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fiindca Poarta nu are de gand sa urmareasca pe
cei care au simpatizat sau sprijinit pe rusi,
acordand milostenie si desavarsita iubire celor
rataciti. Ii placea sa creada ca romanii pretuiesc
mai mult drepturile patriei, nationalitatea si
obiceiurile lor, decat sa se arunce din convin-
gere bund voce in bratele unui guvern strain.
Proclamatia lui Omer Pasa facu bund impresie
asupra publicului romanesc. Tineretul se folosi
de aluzia din manifest cu privire la guvernul
strain pentru a raspandi o chemare prin care

erau invitati sa se opund cu arma in
mans contra ocupatiei austriece.

La 24 august, sosi la Bucuresti Dervis
Pasa, noul comisar otoman in Principate, lan-
sand o proclamatie catre munteni si moldoveni
prin care le arata ca misiunea lor era sa ve-
gheze la fericirea si restabilirea ordinei, care
din nenorocire a fost tulburata prin nedrep-
tatea si samovolnicia guvernului rus. In con-
tinuare, el arata ca Poarta a incheiat o con-
ventie cu Austria, in urma careia puteri mi-
litare austriece vor intra provizoriu in ambele
Principate. Prezenta in tars a acestor trupe nu
trebuie insa sa nelinisteasca populatia, fiindca
ele intra ca trupe ale unei puteri prietene si ali-
ate ale Portii. Trupele austriece nu vor cadea in
sarcina populatiei fiindca ele vor plat' cu bani
gata tot ce vor avea de trebuinta. Rusii parasira
Principatele, urmeaza ca vechea stare de
lucruri sa fie restabilita. Vechile privilegii si
imunitati sunt si vor ramane in vigoare si ele
vor fi respectate. La 31 august, Dervis Pasa, de
acord cu Omer Pasa, numi la Bucuresti un nou

sfat administrativ, avandu-1 pe Constantin
Cantacuzino in frunte, cu insarcinarea de a
carrnui vremelniceste trebuintele administra-
tive in spiritul si litera Regulamentului orga-
nic. La 15/27 septembrie, inaltul comis turc
numi si la Iasi un nou divan administrativ,
avand pe Constantin Sturdza presedinte, cu
aceleasi insarcinari ca si in Muntenia. Dupa
instalarea lor, ambele divanuri furs autorizate
de Dervis Pasa sa recheme pe fostii domni
Barbu Stirbei si Grigore Ghica in scaunele lor
la domnie. intre limp, turcii isi concentrasera
fortele la Braila, unde comandantul corpului
din Rumelia, Ferei-Ahmed Pasa, isi mutase
cartierul general, dupa ce reocupase localitatile
Tulcea, Isaccea si Macin, evacuate de rusi. La
inceputul lui noiembrie, trupele turcesti erau
in miscare spre Prut pe linia Buzau Focsani,
oprindu-se apoi pe linia de demarcatie Focsani

Frumusica. Atacul contra frontului rusesc
din Basarabia nu mai avu insa loc. In ianuarie
1875, comanda asupra trupelor de la Dunare
trecu asupra lui Ismail Pasa, care inlocuia pe
Omer Pasa. Acesta plecase spre Varna, unde
rusii cautau sa impiedice inaintarea trupelor
sale pentru Crimeea. In aprilie se vorbea de
retragerea turcilor de la Slobozia si de ridicarea
tunurilor lor grele de acolo.

3. inaintarea trupelor austriece si ocu-
parea Principatelor de catre Austria

indata dupa incheierea conventiei de la
Bojadki-Keny, Austria decreta mobilizarea a
doua corpuri de armata, III si IV, incredintand
comanda lor generalului Hess. Acesta se grabi
sa formeze un vast front contra Rusiei care,
incepand de la Cracovia in Galitia occidentals,
ducea de-a lungul lantului Carpatilor si Savei
pans la Cattaro, Sul Dalmatia. Corpul al III-lea
de armata urma sa opereze in Transilvania sub
comanda arhiducelui Albrecht, avand cartierul
la Brasov. La 20 iunie 1854, generalul Coronini
primi ordinul sa inainteze cu corpul sarbo-
banatean in Principate. Dupa instructiunile
primite, Coronini avea sa ocupe Oltenia si
Muntenia in buna intelegere cu autoritatile
militare otomane si cu reprezentantii diplo-
matici din Bucuresti ai Frantei si Angliei,
ferindu-se de a se ciocni cu unitatile rusesti in
retragere. In temeiul acestor instructiuni,
Coronini adresa populatiei muntene un mani-
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fest, vestindu-o ca vine in numele imparatului
sa ocupe tara in virtutea unei conventii
incheiate cu Poarta. El arata ca scopul acestei
ocupatii era W.' ocroteasca populatia de tul-
burari si jafuri asigure linistea si pros-
peritatea economics. Coronini spunea ca vine
ca prieten al tarii si ca asteapta sa fie bine
primit de locuitori, fagaduindu-le ca, indata
dupes Incheierea pacii, trupele de ocupatie aus-
triece vor pa'rasi tara.

La 9 iulie, generalul Coronini, care fu
numit comandant suprem al trupelor austriece
de ocupatie, trecu granita in Oltenia inaintand
spre Craiova in fruntea corpului de armata
sarbo-banatean. Alte trei brigazi pornind din
Sibiu trecura pe la Turnu Rosu in tara, inain-
tand spre Pitesti si Bucuresti, unde urmau sa
se uneasca cu avangarda corpului comandat
de Coronini. Acesta sosi la 25 august la
Bucuresti, unde fu intampinat de Omer Pasa,
care avusese grija ca unitatile turcesti sa ocupe
capitala Inca de la 8 august, pentru a fi acolo
la sosirea austriecilor. La 18 august, genera-
lisimul Hess adresase locuitorilor "Romaniei si
Moldovei" un manifest, aratand ca trupele
imperiale intra. in Principate pentru a scuti
populatia de necazurile razboiului si a le aduce
binecuvantarea pacii.

"Privilegiile care vd sunt asigurate de
Malta Poartd spunea Hess rdman in deplind
putere, totusi astept din partea dregdtoriilor
voastre ajutorui cuvenit pentru, cazarea si
aprovizionarea trupelor".

Raspandirea manifestului fu insa oprita
de Omer Past si numai in urma interventiei
internuntiului austriac pe langa Poarta conflic-
tul putu fi aplanat, ingaduindu-se raspandirea
manifestului. Atitudinea rezervata, daces nu
chiar ostila a turcilor fats de ocupantii aus-
trieci, se repercuta si asupra populatiei care nu
vedea cu ochi buni ocupatia austriaca, astfel
ca Eduard Bach, fratele cancelarului austriac,
care fusese numit comisar-civil in Principate,
se vazu silit sa incheie o conventie specials cu
autoritatile locale pentru reglementarea
aprovizionarii, incartiruirii si a transporturilor
trupelor de ocupatie.

Dupes ocuparea Munteniei, austriecii
extinsera ocuparea si asupra Moldovei, pe
masura ce rusii evacuau acest principat.
Comanda asupra trupelor din Moldova o avea
generalul Paar, precum generalul Aleman
comanda unitatile din Muntenia, ambii find

supusi comandantului general Coronini.
Gazeta de Moldova" arata ca trupele trimise de
austrieci sub generalul Paar intrasera in tars
in zilele de 4 6 septembrie, inaintand in patru
coloane pe la Falticeni, Tulghes, Oituz si
Focsani. La 5 octombrie, trupele intrard in Iasi
in frunte cu insusi generalisimul Hess, unde
furs bine primite de populatia capitalei
moldovene. Divanul Moldovei se grabi si el, ca
si cel al Munteniei, sa trimita delegati intru
intampinarea ostirii austrieoe, numind tot-
°data si comisari speciali pe langa comanda-
mentele militare, ca organe de legatura cu
autoritatile locale. Generalisimul Hess multu-
mi divanului administrator pentru primirea
bund care i s-a facut, cerand instalarea liniei
telegrafice pang la granita de la Mihaileni.
Fortele de ocupatie austriece in Moldova se
compuneau din 20.180 oameni si 4.690 cai. In
Moldova, ca si in Muntenia, relatiile dintre
ambele puteri ocupante erau destul de incor-
date, mai ales in porturile dunarene. A fost
nevoie de interventia cancelarului Buol-
Schauenstein de la Viena pentru a face pe
Coronini sa inteleaga ca ocuparea Principatelor
nu s-a facut cu scopul de a pune piedica tru-
pelor otomane in operatiunile for contra
rusilor. Turcii concentrasera 50.000 de oameni
la Braila, construisera poduri peste Siret, la
Vladcni si Maximeni si se pregateau pentru
operatiuni ofensive in Basarabia. Rusii isi
retrasera insa trupele din Dobrogea, astfel ca
ofensiva turca la Dunare fu contramandata
spre marea bucurie a austriecilor, care cautau
sa evite cu once pret o ciocnire cu rusii. In
cursul operatiunilor din Crimeia, turcii Isi
reduceau mereu contingentele de la Dunare,
insa nu intelegeau nici acum sa evacueze
Principatele, pentru a nu lasa camp liber aus-
triecilor pentru aspiratiile for politice. Ultimele
unitati turcesti se retrasera pe malul drept al
Dundrii numai °data. cu retragerea trupelor
austriece dincolo de Carpati.

4. Reintoarcerea principilor Barbu Stir-
bei si Grigorie Ghica pe tronurile for de
la Bucuresti si Iasi

Prin conventia de la Bojadki-Keny, pu-
terile contractante se obligasera sa respecte in
Principate, pe care urmau sa be ocupe mi-
litareste, dreptul de proprietate, legile, cultul si
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obiceiurile, adica domniile pamantene.
Hotararea aceasta fu adusa la cunostinta
locuitorilor prin manifestele pe care ambele
puteri ocupante le adusesera ambilor principi.
Pentru aducerea la indeplinire a acestei impor-
tante hotarari, atat comisarul turc Dervis Pasa,
cat si generalul Coronini autorizara divanurile
administrative din Bucuresti si Iasi sa invite pe
fostii principi sa vina in tars si sa-si reocupe
tronurile. La 13 septembrie, Dervis Pasa
aducea la cunostinta divanului muntean ca
sultanul, in dorinta sa de a restatornici starea
de mai inainte a principatului, a trimis invitatie
principelui Stirbei de a se reintoarce in tars
spre a lua carma administratiei. In continuare,
Dervis Pasa arata ca guvernul otoman, credin-
cios indatoritorilor sale, a hotarat sa ia, prin
intelegere cu guvernul de la Viena, masurile
trebuincioase spre a statornici cu principatul
Romaniei starea lucrurilor cea legitima dupes
cum decurgea ea din vechile privilegii ale taro.
In aceeasi zi, divanul primi o adresa similara
din partea imparatului prin generalul Coronini,
aratand ca prin conventia din 14 iunie acesta
s-a obligat sa restatorniceasca in Romania si
Moldova, de comun acord cu guvernul otoman,
starea legala a lucrurilor, asa cum aceasta
rezulta din privilegiile asigurate de Poarta pen-
tru administratia ambelor principate. Spre a
ajunge la acest scop, atat curtea imperials, cat
si Poarta otomana au socotit de trebuinta sa
recheme pe principii legitimi ai tariff si sa le
incredinteze din nou carma administratiei.
Fostii domni petreceau la Viena, unde pornira
adresele de a se reintoarce in tarile lor pentru
a relua fraiele domniei. Ambii domni primira
invitatia onorabila care li se facuse si pornira
pe Dunare spre tarile lor. Barbu Stirbei ajunse
la Iasi ceva mai tarziu, la 18 noiembrie 1854.

La reintoarcerea principilor, preroga-
tivele domnesti trecura asupra lor, iar fostele
divanuri sau guverne furs remaniate, atat la
Bucuresti, cat si la Iasi, Domnii avand sa tines
seama atat de susceptibilitatile turcilor cat si
de cele ale austriecilor. Cu aceasta greutate de
a tine cumpana intre ingerinta Portii si a Curtii
imperiale de la Viena avura de luptat ambii
Domni in tot cursul stapanirii lor. La inceput,
Grigore Ghica parea stapan pe situatie, rein-
toarcerea lui fiind bine primita de tars.
Impotriva domniei lui Barbu Stirbei se ridica
insa din capul locului o puternica opozitie
sustinuta atat de Omer Pasa, cat si comisarul
otoman Dervis Pasa, care nici nu trimisera

reprezentanti din partea lor la sosirea
Domnului in Bucuresti. La interventia lui
Coronini, sustinuta si de consulii puterilor
apusene, marele vizir Rasid Pasa dezaproba
gestul demonstrativ al pasalelor. Dar ostilitatea
acestora continua sa se manifeste mereu fats
de principe, care reusi totusi sa obtind
inlocuirea comandantului pietei, Mazar Pasa,
nume sub care se ascundea tanarul englez
Stevens Lakeman. Cu toate acestea, Domnul
nu putu impiedeca pe Dervis Pasa de a formu-
la grave acuzatii contra principelui in legatura
cu atitudinea din timpul ocupatiilor rusesti, si
anume ca n-ar fi abdicat imediat, ca ar fi
intretinut legaturi cu Gorceacov, pe care 1-ar fi
primit cu arcuri de triumf la sosirea lui in Ca-

Aceste invinuiri s-ar fi putut imputa tot
atat de bine si principelui Grigore Ghica, doar
si el ramasese sub ocupatia ruseasca. Dar con-
tra Domnului Moldovei nu se ridicase aseme-
nea recriminatiune, cu toate Ca atitudinea
ambilor Domni fats de rusi fusese absolut
identica. La aceste invinuiri de ordin politic se
mai adaugara si alte 22 de puncte de acuzatie
in legatura cu pretinsele abuzuri comise de
Domn in timpul primei sale domnii. Se reprosa
Domnului risipa in vistieria taro si in adminis-
trarea bunurilor ecleziastice, chivernisirea
banului public cu ocazia constructiei Teatrului
National din Bucuresti, cu intretinerea gradinii
Cismigiu si a celei de la Cotroceni precum si Ca
ar fi ingaduit sa se cumpere de la fratele sau
Bibescu parcul din Craiova, realizari care con-
stituiau gloria domniei lui Barbu Stirbei. I se
mai reprosa reaua folosire a fondurilor pentru
drumuri si ale celor pentru intretinerea

nationale, cand se stie ca principele avu-
sese grija pentru organizarea si sporirea ostirli
pamantene la 1854 in suma de 15.492 oameni.
Luand cunostinta de acuzatiile ce i se aduceau,
principele intocmi o replica prin care le spul-
bera pe toate, anexand la ea si cuvenitele acte
justificative. Raspunsul principelui fusese asa
de concludent, Meat Poarta it gasi satisfacator
si dispuse inchiderea dosarului. Opozitia con-
tra Domnului continua insa pe tema dezrobirii
tiganilor decretata de principe si pe cea a
administratiei bunurilor ecleziastice. In ches-
tiunea manastirilor inchinate, Barbu Stirbei se
intelese cu Domnul Moldovei sa trimita o dele-
gatie comuna la Istanbul, sub conducerea lui
Costache Negri, pentru a gasi o solutie accep-
tabild.

La 16 iunie 1856 se implini termenul de
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7 ani de la oranduirea principelui Stirbei ca
Domn al Munteniei. Austriecii staruiau pe
langa Poarta pentru prelungirea termenului de
domnie, dar staruintele for ramasesera zadar-
nice. De aceea, Domnul semna la 7 iulie actul
de renuntare la tron. In locul lui, Poarta numi
la 3/15 iulie caimacam pe fostul principe
Alexandru Dimitrie Ghica. Acesta era un mare
adversar al Unirii, urrnarind cu inversunare
agitatiile unioniste. El era poate singurul care
regreta plecarea trupelor de ocupatie austriece
cu ajutorul carora credea sa poata stavili
curentul pentru Unire.

Greutati similare avu de intampinat si
principele Grigore Ghica la Iasi. Rivalitatea din-
tre turd si austrieci deveni si in Moldova un
izvor nesecat de neintelegeri sl certuri, intrucat
pretentiile unora intampinau rezistenta celor-
lalti, mai ales in privinta persoanelor banuite
de turci ca rusofile. Situatia Domnului mol-
dovean deveni dificila prin faptul ca Moldova se
marginea cu Rusia la Prut, ceea ce impunea
atat guvemului moldovean, cat si comanda-
mentului austriac obligatii deosebite. Marea
boierime nu era multumita cu politica liberals
a principelui. De aceea, in decembrie 1855 un
numar de boieri, cu mitropolitul in frunte,
trimise o jalba la Poarta contra principelui,
acuzandu-1 ca incurajeaza miscarea unionists
sustinuta de Franta si ca a decretat dezrobirea
tiganilor in paguba

Grigore Ghica se fericea de a fi con-
tribuit la editarea cronicii lui Sincai si de a 11
inlesnit lui Mihail Kogalniceanu sa-si tipa-
reasca discursul introductiv la cursul sau de
istorie nationals, rostit in 1847 la Academia
Mihaileand din Iasi, discurs care fusese atunci
oprit de cenzura.

Dar cu toate aceste uneltiri, principele
Ghica izbuti sa se mentind pe tron pana la
expirarea termenului de sapte ani, pentru care
fusese oranduit. Scurta vreme inaintea
retragerii sale, austriecii ii cereau, ca de altfel
si principelui Stirbei, sa reorganizeze ostirea
nationals dupa sistemul austriac, sa inflinteze
band cu capital vienez, sa construiasca dru-
muri ferate si sa solutioneze chestiunea agrara.
Coronini cerea mereu principilor sa trimita la
Viena ofiteri roman! pentru intregirea
instructiei for militare. Dar Domnii rezistara,
referindu-se la impotrivirea boierilor fats de
asemenea cereri. Scurta vreme inainte de abdi-
care, principele Ghica decreta libertatea presei

si combatu, intr-un memoriu adresat
hotararea conferintei de la Istanbul privitoare
la noua organizare a Principatelor. Implinin-
du-se sorocul de 7 ani, principele Grigore
Ghica isi inainta demisia, intrucat staruintele
Austriei pentru a-1 mentine in domnie
dadusera gres. La 2/14 iulie aparu decretul de
numire a lui Teodor Bals in caimacamia
Moldovei. Acesta era, ca si colegul sau Ghica
din Bucuresti, un adversar al Unirii, care tri-
mitea chiar emisari prin judete ca sa adune
semnaturi antiunioniste, pentru a dezminti
testele unioniste trimise de principele Ghica la
Istanbul. Dar in loc de lauds pentru zelul sau
antiunionist, Ba ls primi ordinul Portii sa justi-
fice daca semnaturile antiunioniste s-au facut
din voia libera a moldovenilor sau din ordinul
sau. Replica aceasta neasteptata jigni adanc pe
caimacam si-1 facu sa regrete si mai mult ple-
carea trupelor austriece, care singure erau in
masura sa sustind politica sa potrivnica aspi-
ratiilor naturale.

5. Caderea Sevastopolului si repercusi-
unea infrangerii rusesti asupra Prin-
cipatelor romfine

Retragandu-si trupele din Principate,
rusii isi concentrara toate fortele combative in
Crimeea, unde la 14 septembrie 1854 debar-
casera contingentele aliate franco-anglo-
otomane in numar de 62.000 de combatanti.
Rezistenta ruseasca la rauletul Alma fu usor
infranta la 20 septembrie, astfel ca aliatii
putura inainta la asedierea cetatii Sevastopol.
La 16 octombrie, incepu bombardarea cetatii
asediate, care continua cu toate incercarile
rusilor de a o despresura. Atacurile rusesti fura
respinse la 28 octombrie la Balaclava si la 5
noiembrie pe podul de la Inkerman. Genii
cumplit care cazuse asupra Crimeii impiedica
desfasurarea operatiilor pana. in primavara
anului 1855. In timpul acestui armistitiu
impus de ger, muri la 2 martie 1855 imparatul
Nicolae I, rapus de suferinte fizice dar si mai
mult de chinurile sufletesti, vazandu-si risipite
indraznetele planuri ale zbuciumatei sale dom-
nii. Pe tron ii urma flub sau Alexandru al II-lea
(1855 - 1881) care continua razboiul cu
dureroasele sale peripetii pentru imperiul
moscovit. In primavara, rusii incercara o noua.
rnanevra pentru despresurarea cetatii, dar si
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de asta data ei fura respinsi la Cesnaia, dupe
care aliatii dadura sub Pelissier, inlocuitorul
lui Canrobert, un nou asalt, ocupand fortul
Malacov, cheia Sevastopolului. Acesta ca.zu la 8
septembrie 1855, cu toate lucrarile de fortifi-
catie ridicate de generalul Todtleben.

Vestea despre caderea Sevastopolului
fu primita la Bucuresti cu mare insufletire,
ducand la manifestarA de strada in fata con-
sulatelor puterilor maritime Franta si Anglia.
Iluminarea orasului pentru sarbatorirea victo-
riei fu insa oprita de comandamentul austriac,
care nu vedea cu ochi buni asemenea manifes-
tatii de simpatie.

Cu ocuparea Sevastopolului, razboiul
Crimeii lua sfarsit, pecetluind infrangerea
rusilor, care furs sa accepte conditiile de
pace dictate de puterile invingatoare.

In tot cursul razboiului se facura mereu
incercari de a pune capat ostilitatilor prin
incheierea unei pad onorabile. Puterile aliate
cereau rusilor sa accepte urmatoarele patru
puncte:

1. Incetarea protectoratului rusesc
asupra Moldovei, Munteniei si Serbiei si
punerea acestor tars sub garantia colectiva a
marilor puteri;

2. Libertatea navigatiei pe Dunare;
3. Revizuirea tratatului din 1841 in

sensul unei marginiri a puterii rusesti in Marea
Neagra;

4. Renuntarea Rusiei la pretentiile ei de
protectorat asupra crestinilor ortodocsi din
Balcani.

Dupe caderea Sevastopolului, Rusia se
arata dispusa sa primeasca aceste conditii de
pace, dar in situatia nou create, puterile aliate,
carora li se asociase si Austria, intrunite in
conferinta la Viena autorizara cabinetul austri-
ac sa trimita la 16 decembrie 1855 noului tar
anumite lamuriri asupra celor patru puncte,
precizate intr-o note ultimativa de urmatorul
cuprins:

1. inlaturarea deplina a protectoratului
rusesc si prin urmare a oricarui drept de pro-
tectie si de amestec al Rusiei in treburile
Principatelor, care urmeaza sa se bucure de
privilegiile for sub suzeranitatea
Muntenia si Moldova aveau sa puna la cale
organizarea si apararea lor, in intelegere cu
puterea suzerana, fiind indrituite de a lua chiar
masuri extraordinare pentru respingerea unui
atac strain. Rusia sa se invoiasca la o rectifi-

Ion C. Bratianu

care de granita in Basarabia pornind de la
Hotin pans la lacul Salzyk, si bucata aceasta
de pamant sa fie incorporate Moldovei sub
suzeranitatea

2. Libertatea Dundrii si a gurilor ei va fi
aparata prin masuri efective luate de Europa,
la care puterile contractante sa fie deopotriva
reprezentate, fard a se atinge prin aceasta
interesele puterilor marginase ale fluviului.

3. Marea Neagra este neutralizata, ea va
fi deschisa pentru corabiile de comert ale
tuturor natiunilor si ramane inchisa pentru
vasele de razboi.

4. In privinta emanciparii crestinilor din
Turcia se vor stabili drepturile raialelor
fare a se stinge prin aceasta neatarnarea si
onoarea coroanei sultanului. Rusia va lua
parte la conferintele care au drept scop asigu-
rarea drepturilor crestinilor din imparatia
mohamedana.

5. Puterile beligerante isi rezerva drep-
tul de a propune in interesul european si alte
consideratii, afara de cele patru puncte.

Rusia, zdrobita in Crimeea si ame-
nintata de Austria, care concentrase trupe in
Galatia si avea sub ocupatia ei Principatele, fu
nevoita sa accepte conditiile dictate, fiind sfa-
tuita de Prusia de a nu se mai opune vointei
puterilor beligerante si de a primi conditiile
impuse, prin ultimatumul din 16 decembrie.
Ea semna astfel preliminariile de pace care
urmau sa se trateze in congresul european,
care se intruni la Paris la 30 martie 1856.

115

siliti

V.

si
Portii.

Portia.

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

6. Curentele politice din Principate in
ajunul Congresului de la Paris

Infrangerea Rusiei si preliminariile
tratatului de pace impuse de beligerantii
invingatori erau evenimente istorice care pre-
ocupau in larga masura spiritele din ambele
Principate romane. Referindu-se la starea de
spirit din Muntenia, marele ban Cantacuzino
afirma ca tara dorea sa stie cel putin daces este
lured, austriaca sau romaneasca., fiindca ocu-
patiile straine urmau una dupa alta ca intr-un
caleidoscop. Turcii, rusii si de curand austriecii
cautau fireste sa castige simpatiile au-
tohtonilor faca partizan intre ei. Este
adevarat ca rusii, in urma repetatelor for inter-
ventii militare, isi asigurara, mai ales in
Moldova, un insemnat numar de partizani, dar
numarul rusofililor scazu foarte mult in urma
retragerii for grabite din Principate si infran-
gerii for in Crimeea. In schimb insa, austriecii,
cu toate incercarile for de apropiere, n-aveau
nici o priza asupra romanilor din ambele
Principate, care puteau intelege ce rost mai
avea ocupatia austriaca dupa retragerea osti-
rilor rusesti, care erau cel putin de aceeasi
credinta cu ei. Lumea isi dadea instinctiv
seama ca ocupatia austriaca urmarea ascunse
scopuri anexioniste, incercand a se substitui
rusilor. Un corespondent din Iasi al ziarului
"Hamburger Nachrichten- din aprilie 1855
arata ca strainul care soseste sau moldoveanul
care, dupa o lunga absenta, se reintoarce in
patria sa, gaseste infatisarea oficiala a tarn
foarte schimbata. Tara se prezinta austraciza-
tcl. La bariera capitalei, calatorul este intam-
pinat de organele politienesti austriece. Pe
localul comandaturii pietei se vede inscriptia:
K.K. Platz Comando, nu ca o insemnare
vremelnica., ci cu caracter permanent, pentru a
nu fi indepartata niciodata. Consulul austriac
este puternic, comandantul austriac si mai
puternic! Asupra scopului adevarat al ocu-
patiei austriece nu mai poate incapea nici o
indoiala, ca pentru respingerea unui atac, forta
trupelor de ocupatie ar fi insuficienta, dar ea
este suficienta pentru a pastra tara in
stapanirea lor. In notembrie 1854, se puse la
cale la Tarnauca, judetul Botosani, chiar un
complot contra trupelor austriece de ocupatie,
in care erau implicate peste 300 de persoane.
In acelasi timp, fu raspandit in Bucuresti un
manifest revolutionar in care soldatii austrieci

de diferite natiuni erau momiti sa dezerteze. In
martie 1855, se produse la Craiova o ciocnire
sangeroasa intre populatia civila si trupele
austriece, dand prilej la mari demonstratii con-
tra trupelor de ocupatie. 0 corespondents din
Focsani aparuta in "Breslauer Zeitung" din
aprilie 1855 amintea de excesele soldatilor
croati din acea garnizoana, care provocara
ciocniri sangeroase cu dorobantii roman. Se
arata ca la apusul soarelui nu se mai vedea
nici un om pe strada. Situatia in oras - zice
corespondentul - s-a schimbat cu totul, la
apusul soarelui nu se mai vedea tipenie de om
pe strada. Ba.tranii spun ca de la navalirea
tatarilor nu s-a mai pomenit asa ceva. Si toate
acestea pornesc de la o armata nemteasca
sosita acolo in -timp de pace pentru a ocroti
locuitorii. Numele de neamt a devenit un
cuvant de ()card. Vocile din presa din straina-
tate remarcau mereu ca atat in Muntenia cat si
in Moldova populatia era cuprinsa de groaza si
ura fates de trupele de ocupatie ale Austriei.
Dupes succesele militare ale aliatilor in
Crimeea, situatia ostirii de ocupatie austriaca
deveni foarte critics pe urma propagandei
nationale ce se facea in randurile unitatilor mi-
litare care erau compuse din soldati de diferite
nationalitati din Austria. Proclamatiile emi-
grantului polon Czaikowski, care servea in
armata turca sub numele de Ziadik Pasa, prin
care soldatii roman, sarbi, croati, unguri,
poloni etc. din armata de ocupatie erau ade-
meniti sa intre ca voluntari in ostirea lui Omer
Pasa incepusera sa prinda, astfel ca ostirea de
ocupatie austriaca era pe cale de descompunere
si dezagregare. Pentru a evita catastrofa,
Coronini se vazu silit sa proclame la 29 aprilie
1855 starea de asediu si sa infiinteze curti
martiale in tot cuprinsul Principatelor unde
stationau trupe austriece El ordona ca in fata
acestor curti sa fie trimisi si militare puterilor
aliate, care ar incerca sa ademeneasca soldatii
austrieci, oferindu-le daruri, fagaduindu-le
avantaje sau intrebuintand mijloace de persua-
siune prin viu grai sau prin scris, dar indeo-
sebi prin proclamatii de a se abate de la cre-
dint& supunere, ascultare si vigilenta sau de la
alte indatoriri. militare. Numai prin asemenea
masuri drastice izbuti Coronini sa restabileasca
intrucatva ordinea si disciplina in randurile
unitatilor militare de sub comanda sa.

Administratia militara austriaca era
fireste inspirata de ideile regimului absolutist
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ce fusese reintrodus in imperiul habsburgic
dupa inabusirea revolutiei din 1848 si 1849. In
acest spirit elaborase Coronini si un protect de
reorganizare politica si administrativa a
Principatelor, potrivit caruia Domnii urmau sa
fie desemnati de Poarta pe viata dintr-o lista de
trei candidati recomandati de divan dupa anu-
mite reguli convenite. Puterea legislativa
ramanea sa fie exercitata de Domn ajutat de
ministri sai si de un consiliu compus din mem-
brii desemnati tot de Domn. Dreptul de initia-
tive era rezervat numai Domnului. Modificarea
legilor nu se putea face decat in sensul vechilor
privilege si imunitati. Principatele trebuiau sa
fie libere de once protectorat strain, pastrand
numai vechile raporturi cu Poarta prin insarci-
natii de afaceri numiti de Domn care continu-
au sa plateasca sultanului obisnuitul tribut
anual. Proiectul prevedea instituirea de consilii
judetene pentru rezolvarea chestiunilor de
interes local. Capitatia urma sa fie inlocuita cu
o dare personals impusa tuturor claselor
sociale. Exercitarea meseriilor sa fie libera, iar
privilegiile de once natura sa fi suprimate.
Raporturile dintre proprietari si sateni se vor
reglementa prin invoieli agricole. Toate clasele
sociale, fara discriminare sociala sau reli-
gioasa, se vor bucura de toate drepturile civile,
indeosebi de dreptul de proprietate sub once
forma. Domnia principilor sa fie prelungita
pang la punerea in aplicare a noului statut
organic, care va fi promulgat de sultan cu
avizul puterilor contractante.

In februarie 1856, se intruni la Istanbul
conferinta beligeranrilor, Turcia, Franta si
Anglia, la care fusese invitata si Austria, pen-
tru a delibera asupra conditiilor de pace ce
urmau sa fie impuse Rusiei. Membrii confe-
rintei cazura de acord sa respecte integritatea
imperiului otoman, cu o usoara rectificare de
granita in favoarea Moldovei. Se urmarea inde-
partarea Rusiei de la gurile Dunarii prin retro-
cedarea tinuturilor Ismail, Belgrad si Cahul din
sudul Basarabiei. Pornind de la principiul
mentinerii integritatii Turciei, Principatele
romane furs considerate ca parti integrante ale
imparatiei turcesti si tratate ca atare: Domnii
sa fie numiti direct de sultan si reprezentati in
relatiile internationale de catre agentii diplo-
matici ai Portii. Tratatele incheiate cu Poarta sa
fie valabile si executoril si in Principate, iar
strainii sa fie liberi de a achizitiona imobile in
Principate. 0 comisie alcatuita din munteni si

moldoveni in numar egal desemnata de
caimacamii din Bucuresti si Iasi, in unire cu
comisarul Portii, se va prezenta la Istanbul
pentru a revizui Regulamentele organice si a
intocmi noua legislatie a Principatelor, pentru
a fi promulgata de sultan cu avizul puterilor
beligerante.

Proiectul turcesc nu putea fi insa pe
placul Austriei, fiindca dispozitiile lui se
opuneau planurilor ei de a alipi Principatele
imperiului habsurgic. Pentru a inlesni pla
nurile de anexiune, administratia militara stu.
dia solutii pentru toate problemele importante
din Principate. Ea se interesa de aproape de
cuprinsul capitulatiunilor tarilor romane cu
Poarta, de jurisdictia consulara, de chestiunea
mandstirilor inchinate si indeosebi de ches-
tiunea agrara. Austria se straduia sa ridice
comertul prin inlesnirea navigatiei pe Dunare,
incepand lucrari pentru desfundarea cata-
ractelor de la Portile de Fier si prin tinerea in
bund stare a cailor de comunicatie pe uscat,
mai ales acelora care duceau in Transilvania
prin valea Oltului, a Prahovei, Buzaului si
Oituzului. Ea se grabs sa instaleze legetturi
telegrafice pe liniile Brasov - Bucuresti
Giurgiu, Bucuresti - Galati, Cernauti
Falticeni Iasi - Galati, cu continuare spre
Varna si Constantinopol. Administratia austri-
aca se gandea si la constructia de cat ferate
care sa lege Orsova cu Craiova si Bucuresti si
Brasovul cu Bucuresti si Giurgiu. In legatura
cu dezvoltarea mijloacelor de comunicatie,
stateau si lucrarile geodezice pentru ridicarea
cu plan a Principatelor de catre organele
Institutului geografic militar de la Viena. Ea se
gandea la infiintarea de banci cu capital aus-
triac si chiar la crearea unei band de emisiune.
De asemenea, preconiza si introducerea
monopolului saris.

Dar cu toate incercarile de reforme si
buns gospodarire, austriecii nu-si putura
asigura simpatia si increderea romanilor au-
tohtoni. In raportul sau din februarie 1856,

Coronini se plangea de adversitatile romanilor
fats de austrieci si asupra simpatiilor for pen-
tru Franta si pentru limba franceza, de care se
foloseau pretutindeni. Contele Coronini, cu
toata originea sa italiana, era stapanit de feu-
dalismul sau austriac si de aceea el nu-si
putea da seama de legitimele aspiratii politice
si nationale ale poporului roman, care se dorea
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liber de orice epitropie strains si de a-si asigu-
ra un loc intre natiunile libere din lume. In
lipsa aceasta de pricepere a sufletului unui
popor, Coronini se pronunta hotarat contra
unirii Principatelor, care facusera un pas
inainte prin uniunea vamala si recunoasterea
reciproca a cetateniei locuitorilor din ambele
tart. El prefera mentinerea vechii start de
lucruri unirii sub o dinastie strains, flindca o
asemenea chestiune, desi destul de slabs, ar
deveni totusi destul de puternica., pentru ca sa
serveasca tendintelor daco-romane care, dupes
parerea sa, incolteau in tacere ca o boala epi-
demics dincoace si dincolo de Carpati, consti-
tuind centrul de gravitatie pentru toate ele-
mentele romanesti din Ungaria, Transilvania,
Banat si Bucovina, dezvoltand un abces ce pro-
duce mereu puroi la granita Austriei. In
schimb, units sub sceptrul Habsburgilor,
natiunea romance ar putea fi usor asimilata
printr-o larga colonizare cu elemente germane
deprinse cu agricultura, prin inlesnirea relati-
ilor comerciale si prin concentrarea inteligentei
germane, a capitalului german si a puterii de
munca germana. In scurt timp, elementul ger-
man mai puternic va putea inabusi pe cel indi-
gen, mai putin rezistent, precum s-a putut
observa acest proces de asimilare in unele parts
ale Ungariei si Banatului. Dar aceasta numai
in cazul cand Austria va sti sa impiedice unirea
Principatelor, care sa ramana sub conducerea
unor principi, daces nu supusi protectoratului
Austriei, atunci cel putin sub influenta ei, cum
erau intr-o masura oarecare principii Barbu
Stirbei si Grigore Ghica. Coronini alcatui chiar
lista de candidati in ambele Principate, reco-
mandand sustinerea candidaturilor lui Barbu
Stirbei in Muntenia si Alexandru Moruzi in
Moldova. Si Rusia isi avea intre candidati pe
protejatii ei, numai ca influenta ei in Principate
era redusa mult in acea vreme.

Fats de politica Portii de a pastra in
Principate statu-quo-ul si cea a Austriei de a be
anexa imperiului habsurgic, exponentii politici
ai ambelor tart romane isi continuau politica
nationals care tindea la unirea Principatelor si
la dobandirea independentei lor. Problema
aceasta era sustinuta de "partidul tinerilor"
numit si revolutionar, al rosilor, cum it numea
un raport austriac din 1854, care in

covarsitoarea sa majoritate se compunea din
oamenii cei mai culti, mai inteligenti si mai
corecti din tares. Ca sef al acestui partid este
aratat loan Ghica, fost guvernator al insulei
Samos, care luase parte la revolutia din 1848,
intretinea legaturi cu fostii revolutionari
Eliade, C.A. Rosetti, Tell, Balcescu, fratii
Golescu, Cezar Bolliac, fratii Ion si Dimitrie
Bratianu s.a. Partidul tinerilor sustinea reven-
dicarile politice si nationale impuse in procla-
matia de la Islaz si se bucura de sprijinul
Frantei si Angliei, intretinand legaturi cu con-
sulul francez Eugene Pujade ti cu Colquhown,
reprezentantul Marii Britanii in Principate. In
Moldova, partidul tinerilor era sprijinit de
principele Ghica, -flind compus din fostii refu-
giati de la Cernauti in frunte cu Mihail
Kogalniceanu, care redactase acolo dorintele
partidului national din Moldova. Cei de la Iasi,
intruniti in casa lui Pascanu, formulary in
prezenta principelui Grigore Ghica programul
revendicarilor nationale menite sa imbund-
tateasca soarta tarilor romane. Aceste reven-
dicari erau:

1. Unirea tarilor Moldovei si Munteniei
intr-un singur stat principat si sub numele
de Romania.

2. Domn strain din una din familiile
domnitoare ale Europei, cu excluderea pute-
rilor limitrOfe: Rusia si Austria.

3. Abrogarea privilegiilor de orice fel si a
Regulamentului organic impus de rusi.

4. Constitutie libera potrivit cu spiritul
si caracterul poporului.

5. Repartizarea sarcinilor tarii asupra
tuturor locuitorilor deopotriva.

6. Egalitate deplina in fata legii.
7. Desfiintarea rangurilor de boierie si a

nobletei ereditare impuse de Regulamentul
organic.

Aceste revendicari furs aduse la
cunostinta tarii prin manifeste publice si
imbratisate de populatie, afara de cativa boieri
batrani si impiegati aristocrati care mai sperau
in rusi. Revendicari similare ridicard se

muntenii, silindu-se cu totii a le aduce la
cunostinta puterilor europene intrunite in
Congresul de pace de la Paris. Se mai cerea
sufragiu universal, libertatea presei, inlatu-
rarea protectoratului rus, unirea Principatelor
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si punerea lor sub protectia colectiva a marilor
puteri europene.

Idealul tinerei generatii era o Romanie
unites, carmuita de un guvern responsabil, cu o
constitutie democratica, sub controlul unui
parlament liber ales de obstea cetatenilor con-
tribuabili, tots egali in drepturi si datorii, si
avand in capul statului un principe ales de
toate clasele sociale. De dorit era ca principele
sa fie ales din una dintre familiile domnitoare
in tarile ce nu sunt vecine cu Principatele
roman. Dar pentru propaganda interns Hora
Unirii de Vasile Alexandri era cantata pretutin-
deni. Partidul bdtranilor, numit si al boierilor
sau albilor, de care amintea raportul austriac
din Bucuresti, se compunea din elementele
mai ponderate din marea boierime, din inaltul
cler care, in conservatorismul sau, se
multumea cu respectarea vechilor capitulatiu-
ni cu Poarta si cu mentinerea privilegiilor lor.
In fruntea acestui partid statea in Muntenia
caimacamul Alexandru Dimitrie Ghica, iar in
Moldova colegul sau Teodor Ba ls, care corn-
bateau miscarea unionista, sprijinindu-se pe
Austria. Pentru combaterea ideilor lor inve-
chite, membrii partidului tinerilor dezvoltau o
vie propaganda unionista atat in tars, cat si in
strainatate. In tars, ei raspandeau publicatii si
constituiau comitete de propaganda pe judete,
iar in strainatate trimiteau memorii catre
oamenii politici cu influents, catre redactiile
publicatiilor cel mai raspandite. Principe le
Grigore Ghica incerca sa. castige Poarta prin
voluminosul sau memoriu din 28 februarie
1856, cuprinzand revendicarile politice ale
romanilor. Nicolae Golescu adresa in martie
1856 un memoriu similar imparatului
Napoleon al III-lea. Joan I.C. Bratianu insists
asupra rolului nefast al ocupatiei austriece in
Principate si asupra indreptatirii revendicarilor
romanesti. intre sustinatorii cauzei romanesti
gasim si pe Paul Bataillard in publicatia sa,
Primul punct at chestiunii orientate: Principatut
Moldovei si at Valahiei.

7. Retragerea austriecilor din Principate

Acceptarea preliminariilor de pace din
partea rusilor si convocarea Congresului euro-

pean la Paris pusera capat razboiului ruso-
turc. Prin izbanda lor, puterile apusene salvard
integritatea imperiului otoman, inlaturand pro-
tectoratul Rusiei nu numai asupra crestinilor
ortodocsi din Balcani, ci si asupra Principatelor
roman, care urmau sa intre sub protectia
colectiva a marilor puteri. Din acest concurs de
imprejurari decurgea si pentru Austria obli-
gatia de a evacua Principatele, intrucat Poarta,
in urma infrangerii Rusiei, nu numai ca isi
salves integritatea, ci obtinu chiar si o rectifi-
care de granites in Basarabia in favoarea
Moldovei, care redobandi tinuturile Cahul,
Bolgrad si Ismail. Vrand, nevrand, Austria tre-
bui sa consimta la evacuarea trupelor sale din
Moldova si Muntenia, intelegand sa faces aceas-
ta concomitent cu retragerea trupelor anglo-
franceze care luptasera in Crimeea. Ea mai
cerea ca in acelasi timp si unitatile turcesti
care se mai gaseau in Principate sa fie retrase
pe malul drept al Dundrii. Se hotarise ca eva-
cuarea lor sa inceapa indata dupes ratificarea
tratatului de la Paris de care puterile belige-
rante, tinandu-se seama de posibilitatile militi-
ilor romane de a inlocui trupele de ocupatie, de
retragerea unitatilor rusesti din judetele
basarabene retrocedate Moldovei precum si a
garnizoanelor turcesti din Principate.

La 17 aprilie 1856 aparu ordinul de
retragere, care si incepu indata. Vestea aceas-
ta fu primita cu mare bucurie atat la
Bucuresti, cat si la Iasi. Un raport austriac
arata ca. aderentii Unirii, partidul tinerilor
moldoveni, fanaticii daco-romanismului pri-
mird vestea cu extaz, simtindu-se usurati de
apasarea austriaca, mai ales in epoca de reor-
ganizare a tariff. Era insa si o fractiune destul
de mare zice raportul care nu se sfia sa
recunoasca meritele ocupatiei austriece. La 30
iunie 1856 fu dizolvat comandamentul austri-
ac din Moldova, iar la 5 august sosi ordinul de
rechemare a generalului Coronini, care se rein-
toarse in vechiul sau post de guvernator al
Banatului civil si militar. Ducerea la bun sfarsit
a evacuarii fu incredintata generalului
Marziani. In aceeasi zi, Coronini aduse la
cunostinta caimacamilor domnesti, implinin-
du-si misiunea de a se retrage din postul sau
de comandant al trupelor de ocupatie, trecand
comanda asupra generalului Marziani. El
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insarcind pe caimacami sa aduca aceasta la
cunostinta autoritatilor civile si militare ale
tarsi si sa le expund multumirea sa pentru
bunele for servicii. Inainte de plecare,
bucurestenii tinura sa aranjeze mese si festi-
vitati in cinstea lui Coronini. Ultimele unitati
austriece parasira Iasii la 16 martie 1857 iar
Bucurestii la 19 ale aceleiasi luni. In amintirea
celor 1.780 de soldati austrieci morti in timpul
ocupatiei, fu ridicat un monument la cimitirul
militar din Bucuresti.

In insemnarile lui Stefan Scarlat
Dascalescu aflam urmatoarea relatare contem-
porand asupra ocupatiei austriece:

Vine acum randul invaziei austriace.
Aceasta ne-a picat ca din cer. Desi °stile n-au
fost numeroase, poate nici a cincia parte cat
rusii si ne-au ocupat un an si ceva, au facut
greu sd se resimtd jugul lor, tratemdu-ne ca si
cum am fi fost cuceriti cu armele. Si proasta
recomandatie si-au dat, incest s-a iscat
asupra-le ura generald si toatd lumea regretd
pe rusi, mai de omenie si mai convenabili in

toate privintele. Soldatul austriac, crezut mai
civilizat deceit rusul, s-a vdzut aft arogant, ne-
negociabil, dispretuitor, violent si rapitor;
ofiterii, comandirii pond la cel mai malt grad,
asemenea, o many de oameni si nu-i incdpeau
omit' tarile, feluri de pretentii si achizitii;
case de spitaluri si cvartiruiri prin orase si sate
nu li mai ajungeau. Acolo uncle rusii incdpeau o
mie, ei puneau o sutd, si apoi pretindeau case-
le cele mai de frunte, chiar cele pe care le
crutaserd rusii expulzand pe locatari, ford con-
sideratie de familie si de timp, case de cvartire
mai luxos mobilate deceit puterea locatarului si
alte multe vexatii. Dar a dat Dumnezeu de s-a
irtcheiat pacea si s-a ridicat si aceastd nevoie
deasupra tdrilor, s-au dus de uncle au venit, si
socot cd in toate clasele societatii nu se afld un
om macar care sd mai doreascd ocupatie aus-
triacd; si-au instrainat pentru totdeauna inirni-
le romemilor despre nemti, in vreme sand
despre rusi, tot mai este simpatie si se mai gd-
sesc care sd-i regrete, cel putin aces ce au
impdrtit foloase cu dansii".
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Capitolul III

TRATATUL DE PACE DE LA PARIS SI DORINTELE
EXPUSE DE DIVANURILE AD-HOC CU PRIVIRE

LA ORGANIZAREA PRINCIPATELOR

1. Deschiderea Congresului de pace de la Paris si hotararile lui cu privire la soarta
Principatelor
2. Dorintele nationale exprimate de divanurile ad-hoc din Iasi si Bucuresti

1. Deschiderea Congresului de pace de
la Paris si hotararile lui cu privire la
soarta Principatelor

La 25 februarie 1856 reprezentantii
marilor puteri se intrunird in congres european
la Paris pentru a restabili pacea ce fusese tul-
burata prin razboiul Crimeli. Puterile reprezen-
tate la congres erau: Franta, Anglia, Turcia,
Rusia, Prusia si Sardinia. Congresul era prezi-
dat de reprezentantul Frantei, Alexandru
Walecoski. Dezbaterile congresului au tinut
mai multe luni de zile si s-au incheiat la 7/19
august cu semnarea voluminosului instrument
de pace cunoscut sub numele de Tratatul de la
Paris, hotarand numirea unei comisii inter-
nationale compuse din reprezentanti ai pute-
rilor, care urma sa se intruneasca la Bucuresti
cu un comisar al Portii. Comisia era insarci-
nata cu supravegherea alegerilor pentru diva-
nurile ad-hoc si sa propund Conferintei de la
Paris bazele viitoarei organjzatii politice a
Principatelor. In Moldova lua fiinta la 30 mai
1856 un mare Comitet al Unirii compus din 174
de membri, care incepu propaganda pentru
Unire, sprijinita in mod efectiv de Vasile
Alexandri prin scrierile sale Hora Unirii, Rica
si Tandald, Cinel-Cinel, Moldova in 1857.

Chestiunile priiritoare la situatia
Principatelor romane au fost solutionate prin
articolele 20 - 27 din tratat. Articolele 20 - 21
impuSera. Rusiei o rectificare a granite! din
sudul Basarabiei in vederea asigurarii navi-
gatiei pe Dunare. Prin articolul 22 puterile con-
tractante primisera Principatele romane sub
garantia for colectiva, hotarand totodata ca nici
o protectie exclusive sa nu fie exercitata

asupra lor. Articolul 23 prevedea dispozitii cu
privire la administratia si independenta
nationals a Principatelor, la libertatea cultului,
a legislatiei, a comertului si a navigatiei.
Congresul hotari ca o comisie specials, asupra
compune-rii careia inaltele puteri contractante
urmau sd se inteleaga intre ele, se va intruni la
Bucuresti sub presedintia unui comisar al
Portii pentru a cerceta starea Principatelor si a
face propunere cu privire la viitoarea for orga-
nizare. Prin articolul 24, sultanul se obliga sa
convoace, dupes ratificarea tratatului de pace,
in fiecare din cele cloud Principate Cate un
divan ad-hoc, compus astfel ca sa constituie
reprezentarea cea mai exacta a populatiei, pen-
tru ca sa poata expune in mod liber dorintele ei
cu privire la viitoarea organizare a
Principatelor. Raporturile dintre comisie si cele
cloud divanuri ad-hoc urmau sa fie reglemen-
tate de Congres. In articolul 25, puterile sem-
natare ale tratatului primeau Principatele sub
garanta colectiva. Articolul 26 recunostea
dreptul Principatelor de a avea armatele
nationale, pentru siguranta interna si pentru
paza granitelor contra oricarei agresi-uni din
afard. Articolul 27 preciza insa* ea o interventie
armata din partea Principatelor nu putea fi
intreprinsa fares o prealabila intelegere intre
puterile garante. Congresul si-a incheiat
lucrarile la 7/19 august 1858, cand s-a sem-
nat Conventia de la Paris.

La inceputul lui septembrie tratatul de
pace find ratificat, se intruni la Istanbul
comisia care, in virtutea articolului 24 din
tratat, avea sa examineze dorintele Prin-
cipatelor cu privire la viitoarea for organizare.
Comisia se compunea din reprezentantii Portii,
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ai Frantei, Marii Britanii, Rusiei, Austriei,
Bosniei si Sardinei. La 20 octombrie aparu fir-
manul sultanului pentru convocarea diva-
nurilor ad-hoc la Bucuresti si Iasi, cu scopul de
a da expresie dorintelor populatiei din ambele
tart. Pentru a inlesni participarea la vot a
claselor sociale, corpul electoral fu impartit in
5 curii sau colegii, si anume: colegiul clerului,
al boierilor de clasa I, al boierilor de clasa a II-
a si a III-a, al mestesugarilor si al taranilor,
atribuindu-se fiecarui colegiu cate 17 mandate
in divan. indata dupd publicarea firmanului de
convocare a corpului electoral, incepu campa-
nia electorala in ambele Principate. Propa-
ganda electorala era in Moldova foarte apriga
intre partidul tinerilor unionisti si al batranilor
antiunionisti. Si in Muntenia lupta electorala
se dadea de catre aceste doua particle dar cu
mai mult calm decat in Moldova, unde unirea
insemna desfiintarea statului moldovean si
integrarea lui in Muntenia, care nu avea decat
sa castige de pe urma acestui act. In iunie
1856 luase fiinta la Iasi comitetul unirii, in frun-
tea caruia se gaseau Mihail Kogalniceanu,
Vasile Alecsandri, Costache Negri s.a.
Comitetul organiza subcomitete in toate capi-
talele de judet, care intretineau o foarte vie pro-
paganda electorala pentru realizarea progra-
mului for care cuprindea cloud puncte cardi-
nale: unirea Principatelor si principe strain.

Antiunionistii luptau in frunte cu
Nicolae Istrati, preconizand mentinerea statu-
lui moldovean cu principe indigen si cu
resedinta la Iasi, ca in trecut. Partidul anti-

unionist era sprijinit in propaganda sa de
Poarta si de exponentul ei in Moldova,
caimacamul Teodor Bals. Aceeasi politica
antiunionista era sustinuta si in Muntenia de
caimacamul Alexandru Dim. Ghica. Partidele
batranilor antiunionisti din ambele tan erau
sprijinite nu numai de Turcia, ci si de Austria
si Marea Britanie. In schimb, partidul tinerilor
unionist gasira aprigi sustinatori in Franta,
Sardinia, Prusia si Rusia.

In fruntea sustinatorilor unirii statea
imparatul Napoleon Will-lea, cu cancelarul
sau, contele Walewski. Intre aprigii sustinatori
ai unirii se gasea si cancelarul Piemontului,
Camillo Cavour, care in septembrie 1856
insarcinase pe reprezentantul sau la Londra sa
atraga atentia puterilor apusene asupra peri-
colului panslavist si a necesitatii de a se crea
un puternic stat roman ca stavila contra
panslavismului.

"Natiunea romance observa Cavour -
este o contrabalantd care se opune pansavis-
mului in folosul Portii si al Europei intregi. 0
privire pe harta ajunge sd ne convingei ca rasa
slava se intinde de la Urali la Balticd si de acolo,
fora alto intrerupere, decal tarile locuite de rasa
romance, panel la Adriatic& Cum panslavismul
constitute o primejdie nu numai pentru Turcia, ci
si pentru intregul Occident, nu este oare de
suprem interes a organiza in mylocul slavismu-
lui o nationalitate care simpatizeaza numai cu
Occidentul si care ar putea pune o stavila unirii
slavilor care tind sa subjuge restul lumii civi-
lizate?"

Reprezentantul Turciei, Fuad Pasa,
sustinea ca unirea Principatelor inseamna
alegerea unui principe strain, inseamna eredi-
tate tar ca ultima consecinta independenta,
daces nu imediat, atunci dupa un an. El se
temea ca ceea ce se va face la Bucuresti, va
urma dupa un an la Belgrad. Turcii vor fi loviti
in inima si disolutia imperiului va incepe a
doua zi dupa unire. Reprezentantul Austriei,
Prakesch Osten, la randul sau, arata ca
romanii indata dupd unire vor socoti tara for
prea mica, vor aspira la un stat mare inde-
pendent, care sa cuprinda Bucovina, partea
romaneasca din Transilvania si Banatul si sa
alba nevoie de Balcani ca granites. Frumoasa
afacere pentru Austria, exclama reprezentantul
austriac, frumos exemplu pentru Serbia, fru-
moasa ocazie pentru Rusia, la care aceste tan
vor alerga ca sa-si ajunga scopul. De altfel,
reprezentantul austriac pretindea a sti ca
unirea nici nu era macar dorita de popor, ci
sustinuta numai de cativa revolutionari. De
aceea, el conchidea pentru consultarea
poporului, ceea ce si ingadui congresul.
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In Moldova, campania electorala pentru
divanul ad-hoc luase proportii ingrijoratoare.
Un complot nereusit contra vietii caimacamu-
lui Bals, pe care unionist!! it reclamasera la
Poarta, atrase dupa sine la 15 decembrie
demisia membrilor guvernului de la Iasi cu
motivarea ca ramanerea lor in guvern ar aduce
stirbirea nu numai a demnitatii lor, ci si a
indatoririlor lor cele mai sfinte fata de tara.
Noul guvern se compunea din adversari decla-
rati ai unirii, astfel ca era de prevazut esecul
unionistilor in alegeri. De fapt, antiunionistii
invinsera in alegeri, si in martie 1857 diva-
nurile urmau sa fie convocate pentru formula-
rea dorintelor tar!!. Dar Inca inainte de
intrunirea divanurilor ad-hoc, Teodor Bals
demisiona din caimacamie si muri curand
dupa aceea. La 7 martie, Poarta numi in locul
lui caimacam la Iasi pe Nicolae Vogoride, fiul
fostului caimacam al Moldovei in 1821 si
ginere al lui Conachi. Prin numirea aceasta
antiunionistii se credeau stapani pe situatie.
Dar ei se inselasera dace credeau ca partidul
unionist se va rasa asa de usor batut.
Abuzurile faradelegile comise de anti-
unionisti in timpul alegerilor ofereau
unionistilor material suficient pentru a consta-
ta legalitatea rezultatului lor. Unionist!! mai
pusesera mana si pe corespondenta secrets a
lui Vogoride cu Poarta, in care se insista
asupra mijloacelor ilegale si abuzive de care
antiunionistii se folosisera in campania lor
electorala. Dovezile produse cuprindeau motive
suficiente pentru a convinge pe imparatul
Napoleon de ilegalitatea acestor alegeri viciate.
Dar aceasta nu era Inca de ajuns, trebuia con-
vinsa si Marea Britanie. In scopul acesta,
Napoleon se intalni in august 1857 cu regina
Victoria la Osborn, pentru a examina situatia.
Luara parte la aceasta conferinta, pe langa
cancelarul Walewski, si ministrii britanici
Clarenton si Palmerston. Dupe o examinare
amanuntita a conditiilor in care s-au facut
alegerile in Moldova, conferinta conchise la
anularea lor ca viciate in fond si forma.
Obtinandu-se si adeziunea Portii la aceasta
concluzie, marele vizir anula alegerile din
Moldova si decreta sa se face not alegeri dupa
modul cum fusesera facute alegerile in
Muntenia. Astfel se vazu caimacamul Vogoride
silit sa revizuiasca listele electorale cu apli-
carea interpretarilor din Muntenia. Deodata cu
anularea alegerilor aparu la 15 august 1857 si
actul de convocare a corpului electoral pentru
not alegeri pentru care fusese fixat un termen
de 15 zile. Convocarea din nou a corpului elec-
toral fu considerate in tara drept vot de nein-
credere aplicat antiunionistilor din partea pu-

Mihail Kogalniceanu

terilor garante. De aceea, propaganda lor nu
mai prindea, astfel ca partidul unionist obtinu
o frumoasa izbanda electorala in noile alegeri
pentru divanul ad-hoc care avea sa formuleze
dorintele

2. Dorintele nationale exprimate de
divanurile ad-hoc din Iasi si Bucuresti

Divanurile ad-hoc au fost convocate in
ziva de 22 septembrie - 4 octombrie 1857 la
Iasi si in ziva de 30 septembrie - 12 octombrie
la Bucuresti. In discursul sau de deschidere a
divanului, presedintele Sofronie Miclescu, mi-
tropolitul Moldovei, arata ca bunul Dumnezeu
a inspirat pe membrii congresului de la Paris
sa Ingrijeasca de Wile noastre, statornicind in
art. 24 al tratatului de pace ca reprezentantii
tariff, intruniti in divanul nostru ad-hoc, sa-si
exprime dorintele cu privire la viitoarea organi-
zare a tariff. Insistand asupra insemnatatii
istorice a hotararilor lor, Sofronie invite pe de-
putati sa fie cu luare aminte in vorbire si
cugetare cu intelepciune la rostirea do-
rintelor care sunt menite sa serveasca drept
temelie pentru fericirea viitoare a ,tarii intregi.
Sa aratam cu fapte zicea presedintele ca ne
iubim natia, ca pretuim tara si ca tinem cu
sfintenie la credinta si limba noastra. El
declara ca moldo-romeirtii sunt tots totuna,
avand o origine, un sange, o patrie, o istorie si
o credinta in Dumnezeu. Sa ne intrecem numai
prin lucrarea virtutilor! In sedintele urmatoare
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s-a facut verificarea mandatelor si alegerea
biroului, Costache Negri find ales vice-
presedinte, tar Constantin Hurmuzaki secretar
al adunarii. In sedinta a saptea, din 7
octombrie, a divanului s-au votat adrese de
multumire catre puterile garante, dupe care
Mihail Kogalniceanu, exprimand rostul politic
al adunarii, a dat citire dorintelor tarii cuprinse
in urmatoarele 6 puncte:

1. Respectarea drepturilor Principatelor
si indeosebi a autonomiei for in cadrul vechilor
capitulatiuni cu Poarta din anti 1393, 1460,
1571 si 1634;

2. Unirea Principatelor intr-un singur
stat cu numele: Romania;

3. Principe strain, cu mostenirea tronu-
lui, ales dintr-o dinastie domnitoare din
Europa, ai carui mostenitori sa fie crescuti in
religia tarii;

4. Neutralitatea pamantului Principa-
telor;

5. Guvern constitutional, cu o adunare
obsteasca, in care toate interesele natiunii sa
fie respectate;

6. Toate acestea sub garantia colectiva
a puterilor care au semnat tratatul de la Paris.

Motivarea 'storied a acestor dorinte a
fost apoi facuta cu multa intelepciune de
Mihail Kogalniceanu si sustinuta de
Constantin Hurmuzaki. Doi deputati, Alecu
Bals si Nectarie Hermeziu, loctiitorul episcopu-
lui de Roman, s-au ridicat contra propunerii lui
Kogalniceanu, combatand unirea. Dupa
incheierea dezbaterilor, propunerea fu pusa la
vot si acceptata cu 81 voturi pentru sI cu 2
voturi contra. in sedintele urmatoare ale diva-
nului au fost dezbatute diverse chestiuni de
organizare interns a tarii, ca fixarea granitelor,
desfiintarea jurisdictiei consulare sff supunerea
strainilor la jurisdictia tariff, libertatea co-
mertului, organizarea si marirea ostirli, liber-
tatea cultului, egalitatea in fata legit, libertatea
individuals si respectarea inviolabilitatii domi-
ciliului, drepturile politice pentru parnanteni,
separarea puterii executive de cea judecato-
reasca, neatarnarea magjstraturii de adminis-
tratie, responsabilitatea ministeriala si regle-
mentarea raporturilor dintre proprietari sff

sateni. In sedinta a XXII -a, din 26 noiembrie,
s-a dezbatut asupra cuantumului tributului
datorat Portii. S-a mai hofarit ca dupe unire sa
se convoace o singura adunare legislativa
reprezentand ambele principate. Problemele
s-au discutat mai intai pe cele 5 sectiuni ale
clerului, manor proprietari, micilor proprie-

tari, orasenilor si taranilor si apoi supuse
plenului pentru hotararea definitive.
Propunerile acceptate de plen furs comunicate
comisiei Internationale instituite de congres,
tar pana la sosirea raspunsului din partea pu-
terilor garante, divanul lua vacanta.- , la 21
decembrie 1857.

Divanul ad-hoc al Munteniei isi inau-
gura dezbaterile la 30 septembrie - 1 octombrie
1857. Presedintele adunarii, mitropolitul Nifon,
arata in discursul sau de deschidere ca de-
putatii din cele 5 curii s-au adunat pentru a
sfatui si chibzui impreuna la fericirea tarii si la
prosperitatea ei. El considera ziva deschiderii
adunarii drept cea mai solemna si memorabila
zi, in care se deschide cartea viitorului patriei.
Suntem roman!, zicea presedintele, pe care ne
leaga acelasi sentiment si ne uneste acelasi
sange, avand un cuget si un scop. Dupa verifi-
carea mandatului, se alese Nicolae Golescu
vicepresedinte si Constantin Cretulescu secre-
tar. In sedinta din 8 octombrie, Constantin
Cretulescu propuse adunarii votarea dorintelor
tarii cuprinse in urmatoarele 4 puncte,
aproape identice cu cele ale moldovenilor, si
anume:

1. Chezasuirea autonomists si a drep-
turilor Internationale dupe cuprinsul capitu-
latiunii cu Poarta din 1393, 1460 si 1513, pre-
cum si neutralitatea teritoriului moldo-roman;

2. Unirea tdrilor Muntenia si Moldova
intr-un singur stat si sub un singur guvern sub
ocrotirea puterilor garante;

3. Principe strain cu mostenirea tronu-
lui, ales dintr-o dinastie domnitoare din
Europa, ai carui mostenitori, nascuti in tara,
sa fie crescuti in religia tarii;

4. Guvern constitutional reprezentativ
si, dupe datinele cele vechi, o singura adunare
obsteasca, constituita pe o larga baza elec-
torala, incat sa reprezinte interesele generale
ale populatiei.

Cu motivarea 'storied a propunerii se
insarcina Ion C. Bratianu, care propune ca
aceste patru puncte sa fie votate imediat de
adunare. Neridicandu-se nici un deputat con-
tra acestei propuneri, adunarea vote dorintele
cu unanimitate de voturi si trecu la dezbaterea
chestiunilor de nature administrative interne,
similare celor dezbatute in divanul de la Iasi.
La 10 decembrie 1857, divanul incheiat
lucrarile pana la sosirea raspunsului din
partea puterilor garante.
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Ca p itol u I IV

CONVENTIA DE LA PARIS.
ALEGEREA DOMNULUI ALEXANDRU IOAN CUZA

SI RECUPERAREA BASARABIEI DE SUD

1. Inlocuirea regulamentelor organice cu noua constitutie impusa Principatelor
unite prin Conventia de la Paris
2. Alegerea colonelului Alexandra Ioan Cuza ca Domn in ambele Principate si
recunoasterea sa de catre puterile garante
3. Reocuparea tinuturilor Cahul, Bolgrad si Ismail din Basarabia

1. Inlocuirea Regulamentelor organice cu
noua constitutie impusa Principatelor
unite prin Conventia de la Paris

Dupe primirea dorintelor exprimate de
divanurile ad-hoc din Iasi si Bucuresti, mem-
brii comisiei insarcinate de congres cu exa-
minarea situatiei politice, administrative,
sociale si economice din Principate se intrunird
la 22 mai 1858 la Paris, in conferinta comuna
pentru a hotari asupra viitoarei organizari a
tarilor romane. La conferinta luara parte
reprezentantii Frantei, Marii Britanii,
Sardiniei, Prusiei, Austriei, Turciei si Rusiei.
Dorintele unanime si identice ale divanurilor
din Moldova si Muntenia privitoare la unirea
ambelor tad facura o rea impresie asupra de-
legatului Turciei si asupra celui austriac, care
sustinusera in congres ca unirea Principatelor
n-ar izvori din dorinta obsteasca a locuitorilor,
ci ar fi o simple nascocire a catorva nationalisti
revolutionari. Era deci firesc ca acesti doi dele-
gati, dezavuati prin dorintele unanime ale
tarilor romane, sa se mentind in atitudinea for
ostila unirii. Reprezentantul Portii se mentinea
ferm in punctul sau de vedere ca unirea
Principatelor, si Inca sub un principe strain, ar
aduce o grava atingere integritatii imperiului
otoman, pentru mentinerea si apararea caruia
se purtase razboiul Crimeii. Punctul de vedere
al delegatului turc era sprijinit si de reprezen-
tantul Austriei, care sustinea ca dorintele
votate de ambele divanuri n-ar corespunde
sentimentului populatiei din Principate.
Reprezentantul Marii Britanii recunoaste
indreptatirea reprezentantului turc ca unirea

Principatelor sub un principe strain ar impieta
intrucatva asupra integritatii imperiului
otoman recunoscuta de congresul de pace. El
insa nu ezita in a recunoaste ca. locuitorii
Principatelor, prin divanurile lor, s-au pro-
nuntat pentru unire si ca de acest vot trebuie
sa se tins seama. De aceea, lordul Covley se
pronunta pentru un compromis intre interesul
Portii si dorintele divanurilor din Iasi si
Bucuresti. Ideea compromisului fu impartasita
si de Franta. La aceasta idee se raliara apoi si
celelalte puteri garante si astfel s-a ajuns la
incheierea Conventiei de la Paris, o lucrare
migaloasa, la care membrii conferintei se
intrunird in 17 sedinte pentru a-i da
redactarea definitive si a o semna la 7/19
august 1858.

Textul Conventiei cuprinde o adevarata
constitutie pentru tarile romane. Pentru a
ajunge la un compromis, puterile garante se
straduira sa impace pretentiile Portii,
indeplinind cel putin in parte unele din do-
rintele divanurilor privitoare la unire. In cele
din urma, membrii conferintei cazura de acord
ca Principatele sa ramana separate, ca Domnii
sa se aleaga dintre pamanteni, si anume din
randurile marii boierimi cu un venit de cel
putin 3.000 galbeni anual si ca, pentru coor-
donarea intereselor comune ambelor tari, sa se
instituie o comisie centrald la Focsani. Puterea
legislative era incredintata camerelor deosebite
din Iasi si Bucuresti, alese pe clase cu plurali-
tatea votului pentru cei cu un venit mai mare
de 1.000 de galbeni.

In locul numirii cerute de Romania,
dorita de divanuri, Conventia accepts numirea
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oficiala de Principatele unite ale Moldovei si
Valahiei. in loc insa de un singur Domn si o
singurci reprezentanta nationals, Conventia
impuse Domn separat si adunare obsteasca
separates pentru fiecare principat. Puterile
garante recunoscura insa prin Conventie uni-
unea vamala intre ambele tar!, unificarea
regimului de masuri si greutati, cetatenia si
organizarea unitary a ostirii nationale cu
drapeluri deosebite, dar cu o panglica comuna
de culoare albastra, inlaturandu-se totodata. si
toate deosebirile de organizare, pentru ca la
momentul oportun ambele ostiri sa poata fi
unite intr-un singur corp militar. Conventia
mai prevedea instituirea unei singure curd de
casatie pentru ambele Principate. Iar pentru a
indruma unificarea legislatiilor din ambele tan,
se institui comisia centraki de la Focsani, oras
de granita, compusa din consilieri munteni si
moldoveni, cu misiunea de a pregati proiectele
de legi de interes comun pentru ambele
Principate. Conventia mentinea suzeranitatea
portii, fixand si tributul pe care fiecare din cele
cloud principate urmau sa-1 plateasca sultanu-
lui, anume Muntenia 2.500.000 piastri si
Moldova 1.500.000 piastri.

Articolul 49 din Conventie cuprinde
dispozitii cu privire la alegerea Domnilor in
ambele Principate, dispunand in articolul final
ca in momentul in care hatiseriful sultanului
va promulga in Principate Conventia, °car-
muirea va fi remiss, conform dispozitiilor
Regulamentelor organice, unei comisii interi-
mare, alCatuita in Moldova si Muntenia din
presedintele divanului domnesc, din marele
logorat si din ministrul de Interne, care fu-
sesera in functie sub principii Barbu Stirbei si
Grigore Ghica in 1856. Comisiile se vor ocupa
cu alcatuirea listelor electorale, care vor trebui
sa fie inlocuite si publicate in termen de 5 sap-
tamani. Alegerea va avea loc la 3 saptamani
dupes publicarea listelor electorale. A zecea zi
dupes alegeri, deputatii vor trebui sa fie
intruniti in fiecare principat spre a purcede la
alegerea principelui. Din comisia interimard a
Munteniei faceau parte: Emanuil Meant", Ion
Manu si Ion Alexandru Filipescu. Comisia
interimara. pentru Moldova era compusa din
Stefan Catargiu, Anastasie Panu si Vasile
Sturdza.

2. Alegerea colonelului Alexandru loan
Cuza ca Domn in ambele Principate si
recunoasterea sa de catre puterile
garante

Dupes ce aparu hatiseriful sultanului
pentru promulgarea conventiei incepura sa
decurga termenele pentru alegerea Domnului.
Campania electorala era foarte vie, mai ales in
Moldova, unde aderentii fostului principe
Mihai Sturdza aveau de sustinut o apriga lupta
contra fiului acestuia, Grigore Sturdza, care
luptase in armata turca si dobandise rangul de
general sub numele de Muklis Pasa. Lupta se
dadea astfel intre Mihaileni si Grigoreni. Al
treilea factor in aceasta lupta era partidul
unionist care milita pentru izbanda ideii unirii,
ramanand ca persoana candidatului sa fie
desemnata mai tar-ziu. Au fost alesi in
adunarea electorala 64 de deputati, dintre care
30 pe lista partidului unionist, 21 pe lista lui
Mihai Sturdza si 13 pe cea a lui Grigore
Sturdza. Unirea intre Mihaileni si Grigoreni ar
fi dat o majoritate. Aceasta intelegere nu se
produse insa, astfel ca la deschiderea Adundrii
nationale, care avu loc la Iasi la 28 decembrie
1858, izbanda candidatului unionist parea
asigurata. Ramasese insa ca deputatii partidu-
lui unionist sa cads de acord asupra candidat-
ului lor. in consatuirile prealabile ale grupului
unionist se pronuntasera intre candidati
numele lui Costache Negri, Anastasie Panu,
Lascar Catargiu, Vasile Alecsandri dar
raid sa se poata ajunge la vreo hotarare

pana la 3 ianuarie 1859, cand in grupul
deputatilor unionisti intruniti la sfat in localul
Institutului de istorie nationals se rosti numele
colonelului Alexandru Cuza, care fu aclamat cu
insufletire de toti. Coborator dintr-o veche fam-
ilie moldoveneasca, tanarul Cuza intrase cadet
in ostirea pamanteand, avansand pang la
gradul de colonel. La 23 octombrie 1858 el fu
insarcinat cu indatoririle de hatman asupra

dupes ce mai inainte indeplinise functia
de ispravnic la Galati. Colonelul Cuza era intr-
adevar un om nou pentru vremurile noi, cum
cereau unionistii cu Kogalniceanu in frunte.

La 5/17 ianuarie 1859, adunarea elec-
tives a Moldovei se intruni in sedinta festiva cu
ordinea de zi: alegerea Domnului. 0 adanca
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emote se produse in sufletele tuturor card,
atat Grigore Sturdza cat si parintele sau Mihai,

retrasera candidaturile, acceptand impre-
und cu aderentii for pe colonelul Cuza ca sin-
gurul candidat la donmie. Puss la vot, pro-
punerea pentru alegerea lui Alexandru Cuza fu
primita in unanimitate de deputati prezenti.
Anuntand rezultatul scrutinului, presedintele
adunarii proclama Domn al Moldovei pe
Alexandru loan Cuza, proclamatie care fu
primita cu nesfarsite aplauze din partea
adunarii elective. Noul Domn presta in fata
adunarii urmatorul jurarnant:

"Jur in numele Prea Sfintei Treimi si in
fata tariff mete, ca voi pazi cu sfintenie drepturile
si interesul patriei, ca voi fi credincios consti-
tutiei in textul st spiritul ei, cd in toata domnia
mea voi priveghia la respectarea legilor pentru
toti si in Coate, uitdnd toatd prigonirea si toatei-
ura, iubind deopotrivd pe cel ce m-a iubit, si pe
cel ce m-a tired, neaveincl dinaintea ochilor mei
deceit binele si fericirea natiei roman. Asa
Dumnezeu si compatriotii mei sa -i fie intr-ajutor".

Adresandu-se Domnului, Mihail Kogal-
niceanu rosti urmatoarea cuvantare:

"Dupes 154 de ant de dureri, de umiliri si
de degrarlatie national& Moldova a reintrat in
vechiul ei drept consfintit prin capitulatiile sale,
dreptul de a-si alege pe capul sau, pe domn.
Prin inaltarea Ta pe tronul lui Stefan cel Mare,
s-a ineiltat insdsi nationalitatea romans.
Alegeuidu-Te capul sau, neamul nostru a volt sa
implineascet o veche datorie care familia Ta, a
volt sd-i rdspldteascd sangele streunosilor Tdi,
vetrsat pentru Ilbertfltite publice. Alegandu-Te pe
Tine domn in tara noastrd, am volt sd areiteun
lumii ceea ce toatd tara doreste, la legi not, om
nou. 0, Doamne! Mare sifrurnoasd its este misia.
Constitutia din 7 August ne inserruteazet o epoca
noud si Maria Ta este chemat sd o deschizi! Fii
dar omul epocei, fa ca legea sd inioci rio scd arbi-
trarul; fd ca legea sa fie tare, tar tu, Maria Ta ca
domn fii bun si nd; fii bun, mai ales cu aceia
pentru care mai toti domni trecuti au fost
nepeisettori sau red. Nu uita cd daces 50 de de-
putati Te-au ales domn, Tu ai sd domnesti peste
2 milioarte de oameni! Fd dar ca domnia Ta sd
fie cu lotul de pace si de dreptate; impacts pat&
mile si wile dintre not si readu in mylocul nostru
strdmoseasca frdtie. Fii simplu, Maria Ta, fii

bun, fii domn cetatean, urechea Ta sd fie
pururea deschisei la adevdr, si inchisei la min.-
ciunet si la lingusire! Porti un frumos si scump
nume, numele lui Alexandru cel Bun. Sd trdiesti
dar multi ant ca si del nsul, sd domnesti ca si
ddnsul, si fa, o, Doamne, ca prin dreptatea
Europei, prin dezvoltarea institutillor noastre,
prin simtirnintele Tale patriotice sd mai putem
ajunge la alte timpuri glorioase ale natiei noas-
tre, ceind Alexandru cel Bun zicea ambasadoru-
lui impeiratului din Bizant ca: Romania nu are
alt ocrotitor deceit pe Dumnezeu si sabia sa. Sd
trdiesti Maria Ta!"

Noul Domn trimise indata o deputatie
la Istanbul pentru a notifica sultanului urcarea
sa pe tronul Moldovei.

Alegerile pentru adunarea electives a
Munteniei avura loc la 8/20 ianuarie.
Campania electorala a fost si acolo destul de
agitata. Propaganda se concentra in jurul can-
didaturii fostilor domni Gheorghe Bibescu si
Barbu Stirbei. Fates de aceste cloud candidaturi
personale, partidul national al tinerilor lupta
pentru reusita listei sale de deputati,
ramanand ca desemnarea candidatului la
domnie sa se faces numai dupes convocarea
adunarii elective care era fixates pentru ziva de
20 ianuarie 1859. Atitudinea aceasta asa de
asemanatoare cu cea a partidului national din
Moldova fata de alegeri lass sa se inteleaga ca
intre ambele partide se incheiase oarecare
intelegere tainica cu privire la alegerea
aceluiasi Domn in ambele Principate. Vasile
Boerescu, unul dintre membrii comitetului,
declara ca partidul nu avea nici un candidat la
domnie, intrucat candidatul partidului va fi cel
al natiunii. Partidul voia un Domn al poporului
care sa fie adevarat principe constitutional. Un
alt fruntas al partidului national, Dimitrie
Bolintineanu, sustine ca delegati trimisi de
noul Domn at Moldovei sa notifice sultanului
alegerea sa trecand prin Bucuresti, ar fi su-
gerat ideea unirii personale a tar' ilor surori prin
alegerea Domnului Moldovei ca Domn si al
Munteniei. Ideea aceasta a prins, caci in pre-
ziva alegerii, Dimitrie Ghica se declara pentru
alegerea lui Alexandru Cuza in domnia
Munteniei, pentru a infaptui unirea ambelor
tan sub un singer Domn. Ideea aceasta fu
acceptata tar deputati nationalist o si pro-
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pusera in numele for adunarii elective, din ziva
de 24 ianuarie. Propunerea fu primita cu mare
insufletire si votata de adunare cu unanimitate
de voturi, find acceptata si de partizanii
fostilor domni Bibescu si Stirbei. Votul unanim
al adundrii pentru alegerea lui Cuza trezi un
entuziasm indescriptibil in randurile multimii
care se ingramadea in curtea Mitropoliei si in
imprejurime, precum si in intreaga tars.

0 delegatie munteana se prezenta lui
Alexandru loan Cuza la Iasi pentru a-i aduce la
cunostinta alegerea sa ca Domn si a-1 ivita sa
vines la noul sau scaun domnesc din Bucuresti.
Iata cuprinsul votului adunarii:

"Prea inciltate Doamne,
Adunarea electorald a Principatului Tarii

Romanesti deschizandu-se in 22 ale twill
curente si dupes verificarea mandatelor de-
putatilor constituindu-se in a 24 ale acestei luni
in deplind legalitate s-a privit datoare in a
incepe lucrdrile sale de alegerea Domnului dupes
normele prescrise de Conventie. Afiandu-se dar
azi in num& de 64 deputati din 77, adedi peste
trei pdrti cerute de lege, a procedat is alegere si
numele Indltimii Voastre a iesit din urns cu una-
nimitatea tuturor voturilor in aclamatiile entuzi-
aste ale Camerei, a numerosilor auditori ce asis-
tau in tribune, a poporului care se adunase in
curtea Mitropoliei.

Acest vot, Prea Infiltate Doamne, prin
care toti deputatii au sacrficat pe altarul patriei
once considerare de partide a reinnoit acele fru-
moase exemple ale stndmosilor nostri, care cu
toate dezbineirile dintre ei, au inteles totdeauna
ca sd apere cu vrednicie existe.nta Romdniei.

Adunarea avand deplinei convingere ca
ve-ti face fericirea patriei, se socoteste fericitei a
aduce la cunostinta Indltimii Voastre rezultatul
votdrii sale si a uei ruga sa binevoiti, pang la
indeplinirea tuturor formelor, a lua dispozitii
pentru cdrmuirea trebilor Principatului.

Unneazd semndturile celor 67 de
deputati in frunte cu Mitropolitul ".

La 8 februarie, Domnul Alexandru loan
Cuza sosi la Bucuresti, unde primirea sa dadu
prilej la marl manifestatii nationale. Dupes
depunerea juramantului in fata adundrii elec-
tive, Domnul adreses natiunii o proclamatie in
care, asigurandu-o de toata dragostea si solici-
tudinea sa, marturisea ca toate straduintele
sale vor avea ca tinter dezvoltarea noilor insti-
tutii recunoscute de Europa, precum si ade-
varata si temeinica punere in lucrare a

reformelor ce sunt menite a introduce in soci-
etatea romaneasca marele principiu al soci-
etatii moderne. In sedinta adunarii muntene,
Mihail Kogalniceanu aducea adeziunea
adundrii moldovene la actul indoitei alegeri a
lui Cuza, aratand ca. Muntenia ramasese
intreaga, cater vreme Moldova fusese Sfasiata,
partile ei cele mai frumoase fiindu-i respite. De
aceea Moldova, redusa in hotarele ei, nu se
putea apara nici contra navalirilor si nici chiar
inrauririlor straine. Moldova trebuia sa caute a
se alipi de sora ei. De aceea, pentru moldoveni
unirea nu era o chestiune de entuziasm ci de
judecata, de logica. Iar adresandu-se munte-
nilor, be zise ca atunci cand au ales pe alesul
Moldovei, ei n-au luat numai pe Domnul ei, ci
toata Moldova, intreaga Moldova urmand de
acum inainte sa faces parte din Tara
Romaneasca. Acesta era raspunsul sincer si
plin de curaj pe care Kogalniceanu se crezu
dator sa-1 dea adversarilor unirii in frunte cu
Nicolae Istrati, care, din firesc patriotism local,
deplangeau lichidarea statului moldovenesc si
reducerea capitalei Iasi la o simpla resedinta de
judet. Era, Cara indoiala, o operatic politica
extrem de dureroasa, dar neaparat necesard
pentru salvarea si viabilitatea politica a orga-
nismului national. Ingemanarea Moldovei cu
Muntenia in Tara Romaneasca constituia Cara
indoiala una din cele mai eroice manifestatii a
spiritului de jertfa al marilor patrioti moldoveni
in frunte cu Mihail Kogalniceanu.

Eventualitatea unei indoite alegeri a
aceluiasi Domn in ambele Principate nu era
prevazuta in Conventia de la Paris. De aceea,
indata ce bucuria marii izbanzi se potolise,
patriot!! romani si noul principe incepura sa se
gandeasca cu ingrijorare la atitudinea pe care
puterile garante o vor lua fata de rezultatul
alegerii de la Bucuresti, prin care cabinetele
europene fusesera puse in fata unui act politic
implinit. 0 delegatie fu trimisa la Istanbul pen-
tru a notifica Portii rezultatul alegerii si a-i cere
recunoasterea lui. Vasile Alecsandri porni in
misiune diplomatica pe langa imparatul
Napoleon si la Londra pe langa lordul
Malemsbury, ca sa-i castige pentru recu-
noasterea actului de la Bucuresti. Misiunea lui
Alecsandri la Paris si Londra fusese incu-
nunata de succes. Atat imparatul Napoleon cat
si regina Victoria se aratara dispusi a
recunoaste alegerea. Nici Rusia nu se arata
ostila fates de cele intamplate la Bucuresti. De
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asemenea, se aratara intelegatoare si Prusia si
Sardinia. Numai Austria staruia pentru luarea
de masuri energice contra nesocotirii si violarii
vointei europene din partea romanilor. Turcia
trecuse in protestul ei fats de actul de la
Bucuresti la actiuni militare, pregatind tabere
la Varna si Sum la, iar la 30 martie fu descope-
rit la Bucuresti un complot contra vietii
Domnului Alexandru Joan Cuza. In atmosfera
aceasta destul de incarcata si in urma eveni-
mentelor din Serbia, unde la 24 decembrie
1858 adunarea nationals proclama pe Milos
Obrenovici principe in locul lui Alexandru
Caragheorghevici, din cauza simtamintelor sale
austrofile, se intruni la 25 martie 17 aprilie
Conferinta puterilor garante pentru a delibera
asupra actului de la Bucuresti. Reprezentantii
Turciei si Austriei se pronuntard contra
recunoasterii lui Cuza, cerand sa se dea sancti-
uni contra incalcatorilor Conventiei. Dar cele-
lalte cinci puteri garante se aratara mai indul-
gente fats de alegerea de la Bucuresti,
conchizand ca, desi alegerea n-a fost conforms
cu intelesul Conventiei, totusi pentru aceasta
data si in chip exceptional, sa se recunoasca
Cuza ca Domn al ambelor tart cat timp va trai.
La hotararea aceasta, primita de numai cinci
din cele sapte puteri garante, aderard prin pro-
tocolul de la 24 septembrie 1859 si Turcia si
Austria, astfel Ca la acea data indoita alegere
pe viata a principelui Alexandru Cuza in
ambele Principate fu recunoscuta de toate pu-
terile garante.

3. Reocuparea tinuturilor Cahul,
Bolgrad si Ismail din Basarabia

Infrangerea rusilor in Crimeea a avut
drept urmare, intre altele, si indepartarea for
de la gurile Dunarii, de unde ei tindeau, Inca
din vremea lui Petru cel Mare, sa deschida un
drum pe uscat spre Constantinopol. Tratatul
de pace de la Bucuresti, prin care turcii cedard
Basarabia, inlesnea foarte mult planurile aces-
tea de viitor. Congresul de pace de la Paris
impuse Rusiei o rectificare de granita in sudul
Basarabiei, prin care sa se taie accesul rusilor
la Dunare, de la bratul Chiliei pana la Reni.

Prin articolul 21 si 22 din Tratatul de la Paris
din 1856, imparatul Rusiei, Alexandru al II-lea,
consimti la o indreptare de granita in
Basarabia de sud, hotarandu-se in principiu si
linia de demarcatie care pornea de la tarmul
Marti Negre, mai sus de bratul Chiliei, si ducea,
in forma de semicerc, pana mai sus de Leova
pe Prut, cuprinzand tinuturile Cahul, Bolgrad
si Ismail, cu o suprafata de 10.288 verste
patrate si cu o populatie de 127.330 de suflete,
moldoveni, lipoveni, gagauti si bulgari. 0
comisie internationals lucra luni de zile pe
teren la trasarea granitei, terminandu-si
lucrarile numai in 1857, cand ostirea romans,
in ritmul marsului "Drum bun, drum bun, toba
bate", scris sub inspiratia momentului festiv de
Vasile Alecsandri, trecu Prutul ca sa ocupe
pamantul pe care Moldova it stapanise mai
inainte. Caimacamul domnesc Teodor Blas se
grabi sa confirme colonistilor bulgari si gagauti
privilegiile de care se bucurasera sub domi-
natia ruseasca. Noul Domn al Principatelor
Unite, Alexandru Joan Cuza, adresa. in 1859
noilor sal supusi o proclamatie, vestindu-i ca
vine intre ei ca Domn si ca parinte ca sa le
aduca bucurie si vindecarea ranilor de care au
patimit pain atunci, invitandu-i sa primeasca
sosirea sa in mijlocul for ca un semn de pace si
de mangaiere.

Stapanirea romaneasca in tinuturile
recuperate n-a dainuit insa decat doua decenii,
intre 1856 1878, cand prin Tratatul de pace
de la Berlin, Romania fu silita sa-si retraga
trupele si autoritatile ecleziastice si civile din-
coace de Prut si sa retrocedeze tinuturile
Rusiei. Dar in tot timpul scurt al domniei sale
acolo, Romania a dezvoltat in Basarabia de sud
o apreciabila activitate civilizatoare. Teritoriul
recuperat fu impartit in trei judete, cu centrul
administrativ la Cahul, Bolgrad si Ismail,
restabilirid ordinea si linistea publica si asi-
gurand pacea locuitorilor, inlesnind dez-
voltarea for economics si culturala. Guvernul
roman introduse legiuirile romanesti care au
ramas in vigoare si dupes retrocedarea catre
Rusia din 1878. In 1864 lua fiinta episcopia de
Ismail, in fruntea careia ajunse eruditul epis-
cop Melchisidec Stefdnescu, care dezvolta o
vasta activitate culturala..
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Capitolul V

DOMNIA PRINCIPELUI ALEXANDRU IOAN CUZA (1859 - 1866)

1. Greutatile domniei si desavarsirea Unirii
2. Frimantarile politice in legatura cu improprietarirea taranilor
3. Secularizarea averilor manfistiresti
4. Lovitura de stat si promulgarea statutului
5. Detronarea principelui Alexandru loan Cuza
6. Straduintele culturale
7. Locotenenta domneasca

1. Greutatile domniei si desavarsirea
Unirii

Marea insufletire cu care primul Domn
al Principatelor Unite fusese intampinat in
ambele tart surori se potolise cu marile greutati
pe care le avea de infruntat. Puterile garante
recunoscusera unirea personaki a Prin-
cipatelor, sub acelasi Domn, ramanand in
sarcina acestuia de a desavarsi unirea perso-
nals intr-una reald. La inceput, principele
Alexandru loan Cuza domnea cu doua guverne
si cu cloud corpuri legislative, unul la Iasi si
altul la Bucuresti, find silit sa penduleze
mereu intre cele cloud capitale. Pentru coor-
donarea legislativa care deveni asa de urgenta,
el trebuia sa consulte comisia centraki de la
Focsani, care se compunea din 16 membri, 8
munteni si 8 moldoveni, jumatate alesi de cor-
purile legiuitoare respective, jumatate desem-
nati de Domn. Comisia isi incepu lucrarile la
10 mai 1859, dar in loc sa lucreze cu sarg la
legislatia de unificare, ea ingreuna pozitia
Domnului, atat in tars, cat si in strainatate, cu
ridicarea chestiunii principelui strain. Si
aceasta intr-o vreme cand nici alegerea
principelui autohton nu era Inca recunoscuta
de puterile garante.

La 22 septembrie 1860, principele
Alexandru Joan Cuza facu, insotit de Dimitrie
Bolintineanu, o calatorie la Istanbul pentru a
se prezenta sultanului ca Domn al Princi-
patelor Unite si a-i cere agrementul pentru
recunoasterea sa in aceasta calitate. El fu
primit de sultan cu toata deferenta care ii
emana si cu un ceremonial cuvenit capetelor

incoronate. Ii inmana si firmanul de numire ca
Domn al Principatelor Unite, obtinand agre-
mentul Portii pentru a indeplini unirea admin-
istrative prin contopirea celor cloud guverne si
a celor cloud adundri. Sultanul oferi Domnului
roman o sabie de onoare de mare pret.

Primirea investirii din partea sultanului
spori foarte mult autoritatea principelui in
tars. Cu ocazia receptiei festive ce i se facu la
sosirea sa din Istanbul, principele rosti o aspra
filipica contra felului cum se administra
justitia, dar mai ales contra lui Sofronie
Miclescu, unul dintre cei mai inversunati
adversari ai noilor start de lucruri. Principe le
se folosi de acest prilej pentru a adresa
incapatanatului chiriarh un aspru avertis-
ment, pentru a-1 face sa inteleaga ca dace mi-
tropolitul este suveran in treburile bisericesti,
nu poate fi decat ascultator si supus in cele
lumesti. El it apostrofa astfel:

"Prea Sfinte Mitropolite, tara V-a incre-
dintat toiagul arhipdstoresc ca sti o conduceti pe
calea morald si a mantuirii sufletesti. Eu sunt
convins cd Prea Sfintia Voastrd aveti constiinta
acestor marl si frumoase datorinti, dar sunteti
rdu incuryurat si rau sfdtuit. De un timp incoace,
clerul malt a peinfisit cu totul misiunea sa, in loc
de afi cel dintai a da exemplul respectului aitre
lege si autoritate, el s-a pus in stare de revolt&
Nu vom mai tolera asemenea stare de lucrurijig-
nitoare fericirii si progresului tdrii. Trebuie ca in
viitor capetele cele mai Indetratnice sd se
supund legii. Am mai multe motive pentru a Va
adresa asemenea cuvinte".

Insistand asupra unor nereguli in sanul
bisericii si asupra impotrivirii mitropolitului,
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care de doi ani de-a randul se eschiveaza de a
asista la Te-Deumul de ziva onomastics a
Domnului, spuse:

"Ca simplu individ eu nu cer si nu am
trebuintd de rugciciuni de cornancici si facute
feird vole; inset ca sef al statului, cer si pretind ca
mitropolitul Moldovei set se wage pentru Domnul
Rornfmilor".

In continuare, principele se adresa
presedintelui consiliului, Kogalniceanu, care
era si ministru al Cultelor, aratandu-si
nemultumirea pentru indulgenta cu care a to-
lerat starea de nesubordonare in care s-au pus
unit din membrii clerului:

"Chian de maine veti lua rnasurile cele
mai energice pentru ca legea si autoritatea scifi.e
respectate de toti, faro deosebire. Am respectat
si voi respecta drepturile atat ale fiecdrui
ceteitean, cat si ale fiecCu-ei puteri ale statului,
insd voi sfarsi a face set se respecte si drepturile
care sunt date Dornnului. Natiunea mi-a delegat
suveranitatea ei, ca sa facem fericirea a 5 mi-
lioane de Romani, iar nu ca sa ne oprim din
aceastd cale mantuitoare prin consideratiuni
cdtre cdtiva reizvrdtitori sau ambitiosi care nu se
pot Impdca cu noul ordin de lucruri. Suntem
Domnul Romemilor si prin urrnare suntem datori
a cormui astfel, ca fericirea Intregei natii sd nu
mai fie sacrificatd la cateva nemultumiri ".

In urma acestor avertismente, mitropo-
litul Sofronie fu surghiunit la manastirea
Slatina, iar in locul lui fu ales mitropolit Calinic
Miclescu, care ajunse mai apoi mitropolit pri-
mat al Ungro-Vlahiei.

Opera de guvernare suferea foarte mult
de pe urma rivalitatilor dintre partide dar si din
cauza intrigilor si animozitatilor personale. In
opinia publica din ambele Principate se mani-
festau cloud curente: unul conservator, al ma-
rilor boieri latifundiari si altul liberal, al micii
boierimi unite cu burghezia de la orase.
Contrastele dintre aceste doua curente se
accentuau tot mai mult pe masura in care con-
ceptiile unei vieti constitutionale prindeau
radacini tot mai adanci in masele largi ale
locuitorilor de la sate si orase. De aceea,
Domnul se vazu silit sa dizolve, in primii trei
ani ai domniei, de cloud on corpurile legiuitoare
si sa remanieze nu mai putin de 7 ministere in
Muntenia si tot de atatea on in Moldova.

La 29 martie 1859 se descoperi complo-
tul cu o masina infernala contra noului Domn.
Complotul nu izbuti si Domnul primi scrisori
de felicitare din toate partile tariff. Corpul
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ofiteresc al ostirii muntene se adresa Dom-
nului:

"Armia a fost cea dintal care si-a areitat
devotamentul sau cdtre Domn, pe care 1 -a sigilat
cu jureimantul fidelitdtii si al onoarei si-1 felicity
pentru scdparea sa neveiteirnatd, fndoindu-si

jureimar- ttul de credinta si de onoare".
In decembrie 1859 dizolva divanurile

nationale din Bucuresti si Iasi si odata cu ele sff
Comisia centrals de la Focsani. Prin decretele
de convocare ale noilor adunari nationale se
prevedea un vast program de reforme adminis-
trative in vederea desavarsirii unirii ambelor
tart Dar noile camere nu se deosebird mult in
compunerea for de camerele dizolvate, boie-
rimea conservatoare constituind majoritati
compacte care se opuneau reformelor liberale,
cum erau largirea dreptului de vot, discutarea
legii rurale s.a.

In aceeasi vreme, revolutionarii
maghiari din surghiun, avandu-1 pe Kossuth in
frunte, incepura sa se agite in urma infrangerii
austriecilor in Italia. Generalul Klapka incheie
cu principele roman o conventie military
indreptata impotriva Austriei, in schimbul sa-
tisfacerii revendicarilor nationale ale romanilor
transilvaneni, plus cedarea Bucovinei.
Conventia se incheiase la indemnul imparatu-
lui Napoleon, care sprijinea aspiratiile italic-
nilor privitoare la emanciparea for de sub do-
minatia austriaca si la unirea for intr-un stat
national. Potrivit conventiei cu ungurii,
principele infiinta la Ploiesti o tabard military,
concentrand vreo 12.000 de oameni, gata de a
intra in Transilvania. Dar trupele concentrate
furs curand trimise la vatra., pentru cd razboiul
din Italia lua sfarsit la 11 iulie 1859, prin
tratatul de pace de la Villa Franca.

La 10 decembrie 1860, principele
lichida once legatura cu revolutionarii unguri,
declarand:

"Ungurii au socotit cd a venit mornentul
de a-si dobdndi si ei nationalitatea for si tara
noastrd or putea servi de band aspiratiunilor lor.
Suntem neutri si nu putem ingddui astfel de
Intreprinderi sub nici un pret pentru cd atunci
not stim pentru ce acestia ar respecta neutrali-
tatea noastrd".

Dimitrie Bolintineanu arata ca tabara
(le la Ploiesti a fost de mare utilitate pentru
redesteptarea spiritului militar adormit pans
atunci pe patul de trandafiri ce-i asternuse
guvernul de sibariti ai trecutului. Ostenii,
vazandu-se adunati pentru prima oars,
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incepura a se cunoaste dovedi valoarea
ostaseasca. Poporul roman vedea cu bucurie
pe ai sai sub arme, adunati pe picior de lupta.
0 tabard romans el nu mai vazuse de la tabara
lui Tudor Vladimirescu. Asupra acestei tabere,
pe stindard, pe arme, pe varfurile corturilor
planau cugetarile de vitejie si de putere care, ca
niste pasari ceresti, in tot timpul caderii si al
robiei romanilor, nu voise a se cobori pe
pamant, unde nu mai straluceau decat
baionetele si decoratiile straine. Adresandu-se
ministrului de razboi, principele zicea:

"Complectati cadre1e, ingrijiti de echipa-
mente si dace' este nevoie treceti chiar peste
cifra bugetara. Asteizi tara 1si are steagul ei si
Roma nii se vor strange In jurul lui pentru a-1
apdra".

In mai 1860, Mihail Kogalniceanu fu
incredintat cu formarea guvernului si el reusi
sa treaca prin camera de la Iasi o serie de legi,
Ca infiintarea Universitatii din Iasi la 26
octombrie 1860 si a unei scoli de arte fru-
moase, a unui Conservator de muzica si arta
dramatics, cu gandul de a face din fosta capi-
tals a Moldovei un centru cultural pentru toata
Romania. In felul acesta intelegeau Domnul si
sfetnicul sau, ambii moldoveni, sa recom-
penseze Iasii pentru mutarea resedintei
domnesti la Bucuresti. Tot atunci se vote' legea
pentru contopirea ministerelor de razboi in
unul singur cu sediul la Bucuresti, unde fu
mutate' si scoala military care luase fiinta din
contopirea vechilor scoli din Iasi si Bucuresti.
Kogalniceanu puse in aplicare legea impozitu-
lui funciar, cu toata opozitia majoritatii conser-
vatorilor latifundiari din ambele adundri. La
dari personale fura supusi toti locuitorii, farce
distinctie. Averile nemiscatoare s-au impozitat
in Moldova cu 5% din venit, iar in Muntenia cu
3%, care, dupa contopirea administrative a
ambelor tari, s-au modificat cu 4% pentru
toata. Romania. Comertul s-a taxat, clasifican-
du-se prin patente. Rangurile boieresti s-au
desfiintat, nemaiavand nici o valoare dupa
inlaurarea privilegiilor. Si alte multe reforme
s-au introdus in spiritul vremurilor.
Administratla bunurilor manastiresti fu
incredintata ministerului Cultelor, cu toata
impotrivirea mitropolitului Moldovei, Sofronie
Miclescu, care din cauza aceasta fu destituit
din scaunul mitropolitan si izolat la manastire.
La conducerea mitropoliei Moldovei ajunse
Calinic Miclescu. Dar ceea ce indispuse mai

mult pe conservator!! din corpurile legiuitoare
fu scoaterea satenilor de sub jurisdictia propri-
etarilor de mosii si infiintarea de judecatorii
satesti pentru aplanarea conflictelor for cu pro-
prietarii. Aprig combatut in camera pentru
impunerea acestor masuri administrative,
Kogalniceanu demisiona in aprilie 1861, dar
legile ramasera in vigoare.

In acelasi timp, si guvernul muntean,
prezidat de Nicolae Golescu si apoi de Emanoil
Costachi Epureanu, se stradui sa treaca prin
camera din Bucuresti anumite legi de interes
public, dar si aici el avu de luptat cu
majoritatile conservatoare. Intre acestea era si
legea fiscala cu privire la impunerea propri-
etatli de mans moarta, precum si a patentelor.
Votarea acestei legi provoca la Craiova tul-
burari cu morti si raniti, ceea ce provoca in
ianuarie 1861 dizolvarea camerei muntene.
Dar noua adunare munteand se dovedi si mai
potrivnica guvernului princiar decat cea ante-
rioard, rasturnand mai multe guverne si
refuzand orice colaborare la largirea dreptului
de vot si la solutionarea problemei rurale. In
fata acestor mari dificultati interne inasprite si
mai mult prin intarzierea recunoasterii sale ca
Domn al Principatelor Unite, Cuza se adresa
printr-un memoriu puterilor garante, cerandu-
le recunoasterea formals a alegerii sale pentru
a putea stapani situatia asa de gray
amenintata de framantarile interne. De asta
data interventia sa fu incununata de succes.
La 25 noiembrie 1861, principele Alexandru
loan Cuza primi firmanul prin care recunostea
indoita sa alegere de Domn al Principatelor
Moldovei si Munteniei, unite intr-un stat unitar
cu numele de Romania. La 11 decembrie 1861,
acelasi lucru a fost recunoscut si de puterile
garante. Respectarea Unirii se facu numai pe
timpul vietii lui Cuza, cu respectarea hotarelor
dintre ambele principate, cu suspendarea
Comisiei centrale de la Focsani pe acest timp si
cu constituirea a cloud consilii provinciale,
unul pentru Muntenia si altul pentru Moldova.
Dar principele si colaboratorii sai considerara
Unirea ca deplind si desavarsita si activard in
acest scop.

Recunoasterea din partea sultanului
Abdul-Azis si a puterilor garante constituia
marea izbanda a Domnului, care ii intari situ-
atia interns incuraja sa. mearga inainte pe
calea consolidarii noului stat roman.

In baza actului de recunoastere,
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Domnul se adresa tariff la 11 decembrie 1861,
pentru a proclama unirea reala si definitiva a
ambelor principate intr-o Romanie unitara., cu
un singur guvern si cu o singura adunare le-
gislativa. La 24 ianuarie 1862, ambele camere
se intrunira la Bucuresti in sedinta festiva pen-
tru a lua cunostinta de mesajul tronului, prin
care Domnul Alexandru Ioan Cuza le vestea ca
Unirea este indeplinita si ca nationalitatea
romans este intemeiata.

"Acest mecret act continua mesajul a
fost dorit de generatiile trecute, aclamat de cor-
purile legiuitoare, chemat cu ceildund de not si
recunoscut de Malta Poartei si de puterile
garante si s-a scris in datinile natiunilor.
Dumnezeul parintilor nostri a fost cu tara, a fost
cu noi, el a intarit silintele noastre, prin intelep-
ciunea poporului si a condus natiunea catre un
falnic viitor. In zilele de 5 si 24 ianuarie ati
depus toata a voastrec incredere in alesul natiu-
nii, ati intrunit sperantele voastre intr-un singur
domn: alesul vostru va des astdzi o singurd
Romanie... Eu, ins& credincios misiunii ce
incredintat st cunoscand dorinta statornicei a
Romartilor de a rarna ne uniti, am proclamat
inaintea d-voastni cat si inaintea tdrii unificarea
definitiva a principatelor".

La istoricul mesaj domnesc, adunarea
raspunse in cuvinte avantate:

"Depunem la picioarele tronului omagiile
noastre de recuriostinta si de devotament si Va
uretm set va. inzileascci D-zeu pe acest tron care
nu va mai putea fi zdrobit deceit cu viata a cinci
milioane de Romani".

far Barbu Catargiu rosti cuvintele:
"Set traiasca domnitorul nostru, care sin-

gur prin a sa stdruintci ni-a dat aceasta zi atat
de stralucitcr.

2. Framantarile politice in legatura cu
improprietarirea taranilor

Adundrile primird cu insufletire
mesajul domnesc, urmand sa continue in cre-
dinta comund opera lor legislativa. Principele
insarcind pe Barbu Catargiu cu formarea
primului guvern al Romaniei, iesita. din
Ingemanarea Moldovei si Munteniei. in discur-
sul sau in fata camerelor unite, presedintele
consiliului facu o larga expunere asupra pro-
gramului de guvernamant, incheind cu fraza:
Totul pentru tars, nemic pentru noi!" in

sedinta din 25 martie 1862, seful guvernului
unit depuse pe biroul camerei proiectul de lege
rurala care fusese elaborat de Comisia centrals
de la Focsani. Proiectul prevedea, intre altele,
improprietarirea satenilor clacasi cu casa, liva-
da si putinul pamant din preajma satului pe
care ei it munceau in folosul familiilor lor.
Restul pamantului cultivabil ramanea in pro-
prietatea boierilor, care urmau sa se inteleaga
de bund voie cu fostii lor clacasi asupra
conditiilor de munca pe aceste proprietati.
Proiectul de lege fu insa combatut de reprezen-
tantii liberalo-burghezi in frunte cu Mihail
Kogalniceanu, care arata ca prin asemenea
proiect de lege rurala nu se va putea ajunge la
o solutie echitabila de pace, de infratire si de
consolidare a natiei romane. El intreba pe con-
servatori ca de cand reforma si unificarea
legilor trebuie sa se faca in folosul celor putini
si nu in al celor multi, in folosul unei clase si
nu in al populatiei intregi. Referindu-se la lipsa
reprezentantilor tara.nimii din camera,
reprezentantii marilor proprietari nu trebuie sa
se constituie in impricinati si judecatori toto-
data. Sau poate aceasta ar trebui sa se faca
zicea Kogalniceanu pentru ca taranii nu au
dreptul sa fie aici, nici macar printr-o indirecta
reprezentatiune si pentru ca numai proprietarii
ar fi chemati de a rezolva aceasta chestiune ?
Si care alt jug mai aparator al robici ar putea fi
deceit saracia si proletariatul, care negresit va fi
partea taranilor, daca in loc de a imbunatan,
vom inaspri soarta lor? De aceea, el marturisi
ca este pentru imbunatatirea soartei taranilor,
flindca vede in aceasta imbunatatire fundarea
nationalitatii romane. Atata vreme cat taranii
nu vor fi cetateni, noi nu vom avea natie.
Astfel, trebuie sa se creeze o stare de lucruri in
care cel din urma taran sa aiba constiinta
drepturilor si datoriilor sale. Cats vreme taranii
vor fi lasati in situatia in care se gasesc,
asupriti, batuti, tratati ca dobitoacele, nelegati
de tares prin nemic, nici nu se poate astepta de
la ei ceva in ceasul de primejdie. Se impune.
deci, ca interesele obstesti sa fie puse mai pre-
sus de interesele particulare si ca inainte de a
ne gandi la mosiile cele mici, sa ne gandim la
mosia cea mare care este tara Romania - cum
faceau parintii nostri. Chestiunea Orientului
continua Kogalniceanu - este plind de noun si
de fulgere si de aceea trebuie sa ne ferim de
traznetele care ne ameninta. Dar cu ce sa ne
ferim? Sau poate socotim ca si in viitor sa ne
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marginim a primi pe cuceritorii nostri cu
capetele pe tipsie si sa-i intovarasim la plecare
cu buchete de lacramioare? Socot ca asa ceva
nu mai voim. Ei bine, aceasta va fi, cats vreme
taranii, greul poporului, nu vor avea si ei
interese vitale, materiale pentru a sari sa-si
apere mosia impotriva navalitorilor strain.
Douce mai de boieri nu fac o natie! Acesta este
un adevar ce nu se poate contesta. Am avut
indrazneala - marturisea Kogalniceanu a
vorbi in circulatiile mele taranilor de drepturile
lor, de demnitatea lor de romans; le-am vorbit
de gloria stramosilor lor, de timpurile lui Stefan
cel Mare si Mihai Viteazul, cand si taranul
simtea ca are o patrie si alaturea cu boierul se
batea pentru apararea ei.

Dar cu toata taria argumentelor sale,
Kogalniceanu nu putu zgudui pe conservatori
in incapatanarea lor interesata de a vota
proiectul in forma in care fusese intocmit de
membrii conservatori ai Comisiei centrale de la
Focsani. Legea fu votata. la 11 iunie 1862 si
prezentata. Domnului pentru a fi promulgata.
Alexandra loan Cuza refuza insa promulgarea
legii si de aceea ea ramase in cartoanele
camerei deputatilor. Rezolvarea problemei
rurale ramase in suspensie aceasta cu atat
mai mult cu cat la 8 iunie Barbu Catargiu,
presedintele consiliului, fu impuscat miseleste
de un necunoscut cand se intorcea in trasura
de la camera, unde adresase cuvinte aspre la
adresa opozitiei liberalo-burgheze, careia ii
interzicea intrunirea proiectata pentru ziva de
11 iunie, pentru a marca cei 14 ani de la
proclamatia de la Islaz din 1848. Dupes
asasinarea lui Barbu Catargiu, sefia guvernu-
lui fu incredintath. lui Nicolae Cretulescu, care
convoca in noiembrie camera pentru votarea
unor legs de extrema urgenta, cum erau legea
pentru unificarea contributiilor personale,
legea pentru instituirea consiliului de stat,
pentru crearea Curti! de conturi si a Camerei
de comert, legea pentru unificarea masurilor
greutatilor, pentru tinerea actelor star!! civile
s.a.

In noiembrie 1862 se produse inciden-
tal diplomatic in urma trecerii unui transport
de arme pe Dunare, spre Serbia. Erau armele
comandate de principele Milos Obrenovici la
Tula, in Rusia, pentru nevoile militiilor
sarbesti. in jurul acestui transport autorizat de
guvernul roman, se ridica presa strains
deopotriva cu agentii diplomatici acreditati la
Bucuresti, pentru a protesta contra incercarii,

din partea Rusiei, de a inarma Serbia contra
Turciei. La interventia Portii, domnitorul
raspunse ca

"nu poate admite ca o marfd cumpdratd
in timp de pace, de cdtre o'tard in stare de pace,
de /a o putere iar in pace cu Poarta, cd poate fi
privitd ca contrabandd de rdzboi... atat Serbia
cat Principatele Unite sunt tan/ neatarnate de
Poarta pentru tot ce privea carmuirea lor
interns ".

Chestiunea ajunse in fata conferintei
reprezentanalor puterilor semnatare ale trata-
tului de la Paris, intrunita la Constantinopol,
care nu se aratase dispusa a vedea in tranzitul
armelor destinate Serbiei o incalcare a
Conventiei din 19 august, mentionand ca nu
este cazul de a se aplica stipulaaile protocolu-
lui din 6 septembrie 1859.

3. Secularizarea averilor manistiresti

In anul urmator, 1863, opozitia contra
guvernului, si implicit contra Domnului insusi,
se intetea mereu. Conservatorii reusira sa
atraga de partea lor si un grup din partidul li-
beralo-burghez intr-o "coalitie monstruoasd",
cum o numeau contemporanii, cu gandul de a
rasturna pe Domn. In octombrie 1863, guver-
nul Cretulescu se retrase si Domnul ii Imre-
dinta lui Kogalniceanu formarea noului
guvern. Acesta se prezenta camerei la 3 noiem-
brie cu un vast program de reforme, intre care
si legea rurala. In sedinta din 11 decembrie, el
supuse deliberarii camerei proiectul de lege
pentru secularizarea averilor manastiresti, atat
a celor inchinate, cat si a celor pamantene.
Prin articolul 13 al Conventiei se recomanda
ambelor part! sa caute sa ajunga la o intelegere
amiabila in aceasta chestiune. Guvernul a si
incercat sa trateze cu calugarii greci, dar fara
nici un rezultat, fiindca acestia contau foarte
mult pe sprijinul moral al Rusiei pravoslavnice.
Din cauza aceasta, Kogalniceanu n-a mai
staruit in tratative zadarnice cu reprezentantii
locurilor sfinte ci a recurs curajos la taierea
nodului gordian prin proiectul sau de secu-
larizare. La 13 decembrie, proiectul fu pus pe
ordinea de zi si adaptat de camera iar dupes
aceasta dezbatere, adoptat cu 97 voturi pentru
si 3 voturi contra. Legea prevedea insa o
desdaunare pe seama calugarilor greci de 38
milioane lei, sporita mai apoi chiar la 93 mi-
lioane, guvernul grabindu-se sa depuna la
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banca otomand din Istanbul chiar prima rata
de 6 milioane lei. Conferinta ambasadorilor, la
care grecii facura apel, se pronunta pentru
aprobarea tranzactiei, recomandand locurilor
sfinte sa o accepte. La refuzul tor, guvernul
roman sista plata desdaunarilor si declares
chestiunea inchisa.

Prin legea secularizarii trecu in propri-
etatea statului o cincime din intreaga
suprafata cultivabila a tariff, sporind bogatia
nationals si inlesnind guvernului sa con-
tracteze imprumuturi pentru plata des-
daunarilor, dar si pentru acoperirea cheltu-
ielilor cu organizarea armatei si cu intretinerea
asezamintelor de folos obstesc. Secularizarea a
fost un act de mare curaj, sprijinit de Napoleon
al III-lea, care cu ocazia unei expuneri asupra
situatiei imperiului spunea, in noiembrie 1863:
"Guvernul imparatului si cele mai multe din cele-
lalte cabinete semnatare ale tratatului de la
Paris au stat la gaud a recunoaste ca ar fi
potrivnici principiului dreptului public european
de a indatori pe guvernul Moldo-Valahiei de a
ldsa mandstirile care alccituiau in stare de
mana moartd, o foarte mare parte din teritoriul
for sub ocarmuirea calugarilor strdini".

Impotriva secularizarii manastirilor
inchinate se ridica un protest din partea
calugarilor de la Neamt. 0 parte din acestia
fugird in Basarabia, unde manastirea
Neamtului revendicase drept de proprietate
asupra mosiei Chitcani de langa Tighina, care
ii apartinuse inainte de cotropirea turceasca.
Dupes un lung proces intentat statului rus,
dobandi castig de cauza, primind in 1860 in
stapanire mosiile Copanca si Chitcani. Acolo se
refugiara calugarii razvratiti de la Neamt, unde
fura bine primiti de guvernul rus care le inga-
dui, prin ucazul din 13 ianuarie 1864, sa ridice
acolo o manastire noua numita Noul Neamt.

In seria noilor oranduiri ale vietii bi-
sericesti intra si legea din 1865 prin care se
hotara desfacerea bisericii romane de sub
jurisdictia canonica a patriarhului din
Constantinopol si proclamarea ei ca bisericci
romand autocefald. Multa vreme, patriarlyul
refuza sa consimteasca la emanciparea bis-
ericii romane de sub jurisdictia sa, pana cand,
in cele din urma, se hotari in privinta aceasta
prin tomosul Patriarhal din aprilie 1885.

In 1863 izbucni revolutia din Polonia,
cand un grup de emigrant' polonezi incerca. sa
treaca din Turcia prin Basarabia, pentru a veni
in ajutorul conationalilor tor. 0 unitate de vreo

400 de oameni sub comanda colonelului
Milkovici, in drum spre Cahul, fu oprita de
unitatile ostir i pamantene si imprastiata dupa
ciocnirile de la Costangalia si Barzesti, care se
sfarsira cu mimerosi morti de ambele parti. In
constelatia politica de atunci, principele nu-si
putea ingadui un conflict cu Rusia din cauza
trecerii revolutionarilor polonezi prin teritoriul
romanesc de dincolo de Prut. Comandantul
polonez motives trecerea sa prin teritoriul roma-
nesc prin cuvintele:

"Care tribunal va osandi pe un fiu,
treca nd peste ogorul vecinului pentru a-si scapa
mama din ma- rta ucigasilor?"

Dupes votarea legii secularizarii, opozitia
se mai potoli putin, pentru a reincepe in prima-
vara anului 1864, cand Kogalniceanu supuse
deliberarii camerei proiectul de lege rurala.,
revazut de el si aprobat de Domn. La 13 aprilie
incepura dezbaterile cu aspre critici din partea
"coalitiei monstruoase". Critica se concentra
indeosebi asupra prevederilor articolului 42
din proiect. Acesta stabilea ca taranii asezati pe
mosiile statului, ale asezamintelor publice si
ale particularilor, sa ramand liberi si deplin
proprietari pe vatra satului, pe pamanturile de
pasune, de faneata si de aratura. Opozitia, la
randul ei, propunea un amendament la acest
articol, in sensul ca acesti sateni sa ramand
liberi de a-si reglementa interesele numai prin
tocmeli de bund voie cu proprietarii, si anume
cu caracter vremelnic, ceea ce ar fi rasturnat
intreaga economie a proiectului. Raspunzand
oratorilor din opozitie, Kogalniceanu, care
privea problema rurala din punctul de vedere
al omului de stat, be replica taios ca impropri-
etarirea satenilor clacasi nu este o chestiune de
avere.

"Noi declares el ca Romani vom trata
astdzi, main in sfdrsit, pang vom fi pe aceste
band, ca o chestiune din cele mai marl, de la
care atarnd toata avutia, neatarnarea si forta a
5 milioane de Romani, ce locuiesc in aceasta
tard si pe care d-voastrci ii priviti ca pe niste
paria si cand ii vedeti aici in curtea mitropoliei,
ziceti cd sunt adusi de politie".

Drept raspuns la replica primului mi-
nistru, camera votes o motiune de blam guver-
nului, silindu-1 astfel sa demisioneze. Dar
Domnul nu primi demisia guvernului ci pro-
roga camera pana la 2 mai. La data aceasta
redeschise sedinta, avand la ordinea zilei dis-
cutia asupra legii electorate. Nu se ajunse insa
la discutia acestei importante legi, fiindca
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Sterna lui Cuza

opozitia, indata dupa citirea mesajului dom-
nesc care insotea acest protect de lege, prezen-
ta o noua propunere de neincredere in guvern,
refuzand sa discute proiectul. Atunci Kogal-
niceanu raspunse ca Domnul, refuzand sa
primeasca demisia, guvernul s-a hotarat sa
face apel la tars, intrucat insist deputatii din
opozitie au recunoscut in mai multe randuri ca
aceasta adunare nu reprezinta pe deplin tam,
prevenind pe aceasta cale camera asupra
masurilor ce puteau sa urmeze din atitudinea
ei asa de ostila. Dar majoritatea din camera, in
pornirea ei patimasa, nesocoti acest preaviz,
cerand ca motiunea de neincredere sa fie pusa
la vot. In clipa aceea, Kogalniceanu se ridica pe
banca ministeriala si citi, in zgomotul unui
tumult asurzitor, mesajul de dizolvare a
adunarii nationale.

4. Lovitura de stat si promulgarea statu-
tului

Alegeri not dupa vechea lege electorale,
cu un numar de 2.702 alegatori din Muntenia
si 1.724 din Moldova, n-ar fi schimbat aproape
cu nimic compozitia noii camere, conservatorii
opozitionisti mentinandu-si majoritatea
scaunelor de deputati. Proiectul unei not legi
electorale fu respins de adunare. In conditiile
acestea, Constantin Sutu, din gruparea opo-
zitionista, nu se sfie sa ceara Portii interventie
militara:

"Pentru aceia, daces prea puternicul
impdrat are mild de aceste potrivnicii si nu
voieste a le trikla in mainile unor talhari de dru-
mul mare, care au drept plan si bath ruinarea

societcitii si rdpirea marii si micii avert a tuturor
claselor, precum a facut -o cu averile ma-
ndstiresti, sa se milostiveascd, inainte de 2 mai,
sa ni izbdveascd de viciu prin biruitoarele sale
ostiri, si sa scape provinciile de lepra sanculo-
tismului, ai cdrui sefi sunt printul si adiutantul
sau prim.ministru, virul dracului!!"

Iesirea aceasta patimasa si tradatoare
totodata pornea din groaza starii boieresti fats
de noua lege electorale si fates de legea rurala,
al card proiect Kogalniceanu it adusese la
cunostinta tariff. In imprejurarile acestea asa
de critice, principele se vazu silit sa recurga la
masuri exceptionale, la lovitura de stat, prin
abrogarea Conventiei si inlocuirea ei prin o
constitutie impusa statutul, numita astfel
dupa statutul Sardiniei din 1848.

Statutul proclamat de Domn la 2 mai
1864 conferea principelui si guvernului sau
puteri dictatoriale, recunoscandu-i dreptul de
a intocrni si decreta once fel de legi pe care
le-ar socoti bune pentru binele obstesc, lard
alts cenzura decat vointa lui. Statutul modified
dispozitiile constitutionale si electorale
cuprinse in Conventia din 1858. Prin noua
constitutie se largea dreptul de alegere,
introducandu-se sufragiul universal, dar se
restrangea puterea adunarii alese, infiintan-
du-se un senat, ca un corp ponderativ, alcatu-
it din membri de drept - verilisti si din mem-
bri numiti, cu atributii precumpanitoare si
marindu-se puterea Domnului. Statutul auto-
riza pe Domn ca, pana la convocarea noilor
adunari nationale, sa poata da decrete legi,
dupa propunerea consiliului de ministri si cu
votul consiliului de stat.

In spiritul noii legi fundamentale,
Domnul isi insusise toata puterea in stat.
Puterea legislative o impart' cu senatul, o con-
poratie compusa din 64 de senatori, dintre care
cativa membri de drept, tar covarsitoarea for
majoritate numiti de Domn dintre personal-

proeminente ale tart!. Proiectele de legi,
cu exceptia bugetului, trebuiau sa fie mai intai
dezbatute si votate de senat, inainte de a fi
prezentate carnerei. Aceasta cuprindea 160 de
deputati, ales' fie prin scrutin direct, fie indi-
rect. La scrutinul direct erau admisi cetatenii
care plateau un impozit de cel putin 4 galbeni
si aveau stiinta de carte. La scrutinul indirect
aveau acces toti cetatenii :tarn care plateau un
impozit de 48 - 110 lei sau achitau taxele
cuvenite pentru vreunul din cele cinci patente.
Alegatorii primari sau indirect', grupati in cate

136

-

itanle

www.dacoromanica.ro



Istoria Romani lor

o suta, alegeau delegati, care impreund alegeau
pe deputatul circumscriptiei for electorale.
Profesionistii intelectuali, ca medicii, avocatii,
profesorii si pensionarii, participau la alegerile
directe Para a li se cere vreun cens. Numarul
deputatilor alesi direct sau prin delegati se
cifra la 160. In proclamatia sa care tars,
Domnul arata ca s-a vazut silit sa recurga la
impunerea unei not constitutii din pricina
neimpacatei opozitii pe care guvernul sau o
infruntase in adunare, find astfel pus in
imposibilitatea de a indruma Romania pe calea
propasirii. In hotararea sa, Domnul era susti-
nut de sfetnicii sai Kogalniceanu si Cretulescu,
precum si de Costache Negri, imputernicitul
sau de la Istanbul, care it sfatuia sa nu inga-
duie catorva ambitiosi izolati si Ezra nici o
aderenta in tars, sa produca dezordine si

anarhie, cats vreme dreptatea, legalitatea si
puterea erau de partea sa. Pe langa toate aces-
tea, Domnul se putea bizui pe sprijinul maselor
populare si indeosebi al taranimii. La 21 mai
1864, statutul fu supus plebiscitului popular si
acceptat cu 683.928 voturi pentru, cu 1.197
voturi contra si 50.253 abtineri si absente. Cu
rezultatul plebiscitului, principele Alexandru
Ioan porn la 25 mai 1864 la Istanbul spre a
obtine agrementul Portii pentru noua consti-
tutie. Sultanul lua la cunostinta schimbarea
constitutionals, recunoscand ca Romania este
in drept de a-si modifica legiuirile interne, cu
exceptia acelora care atingeau raporturile de
suzeranitate fats de Poarta otomand.
"Principatele mele vor putea in viitor modifica
si schimba legile care privesc ocarmuirea for
launtrica, cu concursul legal al tuturor pute-
rilor statului si rara nici o interventie din afara,
exceptandu-se bineinteles legaturile ce unesc
Principatele cu imperiul otoman". Referindu-se
la aceasta dispozitie, principele arata in procla-
matia sa din 2 iulie 1864 ca: "Romania numai
astdzi intrd in autonomia ei din kluntru. Rind
acum aceasta autonomie era in fapt lovitei in
mai multe privinti; legea electorate-I nu o puteam
schimba decd.' t cu consirntametntui din afard.
Inaltele puteri au consfintit acum in toata. Intin-
derea, autonomia noastrei dirt lduntru ".

Prin actul sau de autoritate, principele
zdrobi privilegiile politice si sociale dinlauntru,
dobandind autonomia in afard. Politica de
many forte a Domnului dobandise un stralucit
succes, astfel ca opera de consolidare a noului
stat putea fi continuata in conditii si mai priel-
nice.

Conform statutului, principele Alexan-
dru Ioan I proclama legea pentru impropri-
etarirea taranilor clacasi, intocmi noua lege
electorale pe baza votului universal, promulga
legea pentru instituirea senatului ponderativ
compus din membri numiti de Domn si din
membrii delegati de consiliile generale, legea
instituirii consiliilor judetene, legea constituirii
consiliului de stat cu membri numiti de
principe. El introduse codurile de legi civile,
penale, militare si comerciale intocmite dupes
codurile franceze, belgiene si italiene.
Principele forma cursul monedei nationale,
aderand la liga monetary latina, si introduse
sistemul decimal in reorganizarea legii de
masuri si greutati s.a., aducand astfel reforme
structurale in noua organizare de stat.

In situatia nou create, Kogalniceanu nu
mai astepta intrunirea noilor adundri nationale
care urmau sa fie alese pe baza statutului, ci
supuse Domnului legea rurala intocmita de el
si respinsa de coalitia monstruoasa din vechea
camera. La 14 august 1864, Domnul decreta
legea rurala cu punerea ei in aplicare pe data
de 23 aprilie 1865. Prin noua lege au fost
improprietariti, devenind razesi si mosneni,
468.000 de clacasi, care impreund cu vechii
razesi din Moldova si mosneni din Muntenia in
numar de 107.000 de familii constituiau popu-
latia taraneasca de 575.000 de familii, carora
legea le garanta libertatea personals si liber-
tatea muncii. Legea desfiinta totodata si toate
obligatiile urbariale ale taranimii impropri-
etarite, in schimbul unor indaunari in bani
catre fostii proprietari, care variau intre 816
pana la 1.521 lei, dupes masura loturilor cu
care clacasii erau improprietariti. Acestea
intrau in trei categorii, dupes numarul ani-
malelor de tractiune la munca campului.
Fruntasii cu patru boi si o vacs primeau in
Moldova loturi de cate 5 falci si 40 de prajini,
iar in Muntenia de cate 11 pogoane; loturile
mijlocasilor cu 2 boi si o vacs erau in Moldova
de 4 raki, iar in Muntenia de 8 pogoane;
loturile palmasilor cu o singura vacs erau in
Moldova de 2 falci si jumatate, iar in Muntenia
de 5 pogoane. Drept rascumparare, fruntasii
aveau de platit proprietarului 1.521 lei, mijlo-
casii 1.148 lei iar palmasii 816 lei, in rate,
unele esalonate pe un termen de 15 ani.
Loturile de improprietarire nu puteau fi grevate
si nici instrainate timp de 30 de ani. In temeiul
dispozitillor statutare, principele, sprijinit de
Kogalniceanu, decreta noua lege electorale cu o
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esentiala largire a dreptului de vot, institui
consiliile judetene si un consiliu de stat cu
membri numiti de Domn si realizes unificarea
judecatoreasca prin introducerea codurilor de
legi civile, penale, comerciale si militare copiate
dupes codurile similare franceze si belgiene. El
stabili cursul monedelor, aderand la uniunea
monetary latind si introduse sistemul decimal
in masuri si greutati. Prin legea din iulie 1864
fu reglementata instructiunea publics. In bozo
ei se inflinta in 1864 Universitatea din
Bucuresti si se fbces situatia morals si stabili-
tatea corpului didactic.

5. Detronarea principelui Alexandru
loan Cuza

Camera iesita din noile alegeri fu con-
vocatal la Bucuresti in ziva de 6 decembrie
1864. Fizionomia ei era cu totul schimbata.
Locurile boierimii erau ocupate de deputati
burghezi si taranesti. Vechea opozitie conser-
vatoare nu avea nici un reprezentant in noua
adunare nationals.

In mesajul de deschidere a noii adundri
nationale, principele arata ca luptele si
framantarile compromisesera tara, ca in afara
se rostea cuvantul anarhie tar inlauntru
luptele din Camera amenintau sa iasa pe
strada si ca de aceea s-a vazut silit sy is o
hotarare energica. In continuare, el declares ca
prin recunoasterea actului de la 2 mai din
partea puterilor garante, tara a dobandit
deplina ei autonomie.

"lar cat despre mine zicea principele
aceasta este cea mai fruinoasd zi a vietii mete,
pentru ca, dupes ce un minut, spre a salva nati-
unea si societatea romans, am fost nevoit a ma
pune mai presus de legi, astcizi ma veid in ferici-
ta pozitiune de a pune in aplicare noile instituti-
uni ale Romeiniei, incredintandu-le inimei,
inteligentei si patriotismului unei adeveirate
reprezentatiuni nationale".

Kogalniceanu trecu prin camera mai
multe proiecte de legi, ca legea de autocefalie
(ianuarie 1865) a bisericii romane, pastrand
numai unitatea de credinta cu biserica patri-
arhala. Printr-o noua lege se dadea dreptul
principelui de a numi pe episcopi, organizan-
du-se totodata si un sinod al bisericii autoce-
fale romane. La 15 aprilie 1865, sinodul patri-
arhal din Constantinopol condamna desfacerea
bisericii romane de patriarhie si ceru princi-

pelui sa revind asupra incalcarii canoanelor. La
26 iunie - 8 iulie 1865, Cuza raspunse patri-
arhului ca "respinge once amestec al oricarui
sinod strain, al oricarei biserici straine, si al
oricarui cap al unei biserici straine in afacerile
din launtru si in disciplina bisericii romane".

Dupes introducerea noilor coduri,
cetatenii strain! suditii care in virtutea
vechilor capitulatii cu Poarta se bucurau de
privilegiul de a fi judecati de consulii lor, sub a
caror protectie se gaseau, furs siliti sa-si caute
dreptul in fata instantelor judecatoresti ale
tad!. Contra lezarii principiilor asa-numitei
justitii consulare, protestard fireste consulii si
agentii diplomatici strain!, sustinuti de
ambasadorii for din Istanbul, dar lard nici un
rezultat, fiindca autoritatile de stat nu mai
recunosteau alts jurisdictie decat cea pro-
nuntata de instantele judecatoresti romane.

Prin introducerea noilor coduri se puse
capat asa-ziselor capitulatii, adica a conventi-
ilor in virtutea carora supusii unei puteri
crestine se bucurau de anumite privilegii in
imperiul otoman, unde justitia se administra
dupes prescriptia Coranului. Cata vreme
Principatele Romane erau socotite ca facand
parte integranta din imperiul otoman, supusii
for sau "utertanii" statelor straine erau aparati
si in justitie de consulii acelor state. indata
insa ce Romania dobandise autonomia
interns, ramanand numai in vagi raporturi de
vasalitate fata de Poarta, capitulatiile deveni-
sera inaplicabile prin faptul ca noul stat roman
era crestin si nu otoman, in care nu se aplicau
normele Coranului, ci ale dreptului din vechile
coduri Calimah si Caragea si decurgand din
codul Napoleon. Cezar Bolliac observa cu drept
cuvant ca capitulatiile obtinute pentru a
garanta capul dintre umere si galbenii din
punga suditului strain din Turcia, nu mai
puteau gasi aplicare in Romania cresting, unde
sudistilor be mergea mai bine decat pamante-
nilor, unde romanul semana si suditul culegea,
unde romanul priveghea si suditul se odihnea".

Dupes votarea acestor reforme,
Kogalniceanu prezenta Domnului, cu care nu
se mai putea intelege, demisia, care-i fu pri-
mita la 26 ianuarie 1865. Dupes o scurta
guvernare a lui Constantin Bosianu, Domnul
incredinta in iunie formarea unui nou guvern
lui Nicolae Cretulescu, crezand ca situatia
interns era destul de consolidate ca sa-i inga-
duie o calatorie de curd in strainatate, trecand
prerogativele domnesti asupra consiliului de
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ministri. Atunci, adversarii Domnului din opo-
zitia monstruoasd compusa din albii conserva-
tori si din rosfi liherali radicali crezura ca se
pot folosi de absenta lui din tars, spre a incer-
ca la 3 august un complot pentru detronarea
lui. indata dupa lovitura de stat din 2 mai
1864, mai multi tineri infiintara o societate cul-
turala camuflata, cu scopul de a rasturna pe
Domn pentru apucaturile sale tiranice si pen-
tru camarila compusa din Liebrecht, Pisoschi,
Docan s.a. In iunie 1865, mai multi fruntasi
conservatori si liberali semnard un angajament
de sprijin, in vederea chemarii unui principe
strain pe tronul de la Bucuresti, luand
intelegere cu membrii societatii camuflate a
tinerilor care urmareau acelasi scop. Conjuratii
atrasera in cercul for cativa ofiteri din ostirea
princiara pentru a fi mai siguri de izbanda
planului lor. Adversitatea for contra Domnului
spori prin faptul ca acesta adoptase pe unul
dintre fiii sai naturals, ceea ce facea pe conju-
rati set banuiasca ca se gandea la proclamarea
domniei sale ereditare. Duper trei ore de tul-
burari, miscarea razvratitoare putu fi potolita
grape interventiei energice a ostirii. S-au ope-
rat 150 de arestari, intre care si cea a lui Ion C.
Bratianu.

Incercarea de la 3 august 1865 nu izbu-
ti. Astfel ca. Domnul se putu intoarce de la bai
in tars si a-si continua domnia. Totusi, agitatia
contra principelui, sustinuta de opozitia albilor
cu bani si de cea a rosilor cu indrazneala, nu
se potoli, intrucat complotistii facura apel la
puterile garante, dared prilej Portii set trimita
Domnului o adresa jignitoare, in care i se cerea
set "satisfaca cerintele natiunii, natiei moldo-
valahe". In raspunsul sdu din 27 octombrie
1865, principele Alexandru loan replied mare-
lui vizir ca Romania are dreptul de a se carmui
singura, fara amestecul nici unei puteri
straine. Raspunsul principelui facu cea mai
bund impresie in toata tam si se parea ca situ-
atia sa era destul de bine asigurata.

Totusi, Domnul nu putea nesocoti in-
trigile si uneltirile ce se puneau la cale impotri-
va sa in tars si in straindtate, unde insusi
imparatul Napoleon al III-lea incepuse sa-si
piece urechea spre soaptele ce-i veneau din
partea "monstruoasei opozitii" din tars. De
aceea, Cuza gasi necesar sa aduca la
cunostinta tarii ca este gata de a parasi tronul,
daces interesele ei superioare ar reclama aceas-
ta. In mesajul de deschidere a corpurilor
legiuitoare din 5 decembrie 1865, el spunea:

"Fiti convinsi cd eu nu as urea o putere
care nu s-ar intemeia deceit pe forts. Fie in capul
tdrii, fie aldturea de d-uoastrcl, eu uoifi totdeau-
na cu Tara si pentru Tarcl, faro alter tinter deceit
vointa nationald si marile interese ale Roman
Eu uoiesc set fie bine stiut ca niciodatcl persoana
mea nu uafi impiedecare la once eueniment care
err permite de a consolida ediul politic la a
cdrui asezare a fost fericit a contribui, Eu
Alexandru loan I, domn al Roma- niei! Roma- nii
vor gist totdeauna pe colonelul Cuza, acel
colonel Cuza care a proclamat in adunarea ad-
hoc si camera electiud a Moldouei, marile prin-
cipii ale regeneratiei Romaniei si care, find
domn al Moldovei, declara oficialmente inaltelor
puteri garante, cand primea coroana Valahiei,
cd el primeste aceasta indoitd alegere ca expre-
sie neindoielnial si statornicd a uointei
rationale pentru unire, inset nurnai ca un depoz-
it sacra ".

Declaratia Domnului asa de sincerer si
onesta nu avea insa darul set contribute la
linistirea spiritelor agitate si la intarirea pozitiei
zdruncinate a principelui. Dimpotriva, prin
declaratia aceasta, adversarii Domnului prin-
sera curaj, iar aderentii sai fura zguduiti in
credinta si adeziunea for fats de el. Cu ocazia
dezbaterilor din camera asupra mesajului
domnesc, politica guvernului fu aspru criticata
din cauza crizei, a numeroaselor concesii
lucrative de care beneficiary diferiti oameni de
afaceri din anturajul Domnului. La toate aces-
tea se mai adauga si marea criza financiara din
care cauza vistieria statului ramase goals, iar
slujbasii statului neplatiti cu lunile. Atmosfera
aceasta asa de incordata paru conjuratilor
favorabila pentru infaptuirea planurilor for
meschine. Ei hotarara set rapeasca pe Domn cu
ocazia receptiei de la palat din seara zilei de 8
februarie, cand se sarbatorea aniversarea
intrarii principelui in Bucuresti, in 1859. Din
motive de precautie insa, lovitura fu amanata
pentru noaptea de 10 spre 11 februarie, cand
conjuratii de convenienta cu comandantii
batalionului de vanatori de garda, cu
revolverele in mans, patrunsera la orele 4
dimineata in dormitorul principelui silira
set semneze actul de abdicare de la tron. Duper
o zadarnica incercare de aparare, principele se
vazu nevoit set semneze actul de abdicare:

"Not Alexandru loan I conform dorintei
natiunei intregi, a angajamentului ce am luat la
sosirea mea pe Tron, depun asteizi, 11/ 23
Februarie 1866, cd rma guuernului in mama unor
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locotenenti domnec,ti si a Ministerului ales de
popor!"

Dupes semnare, Alexandru loan Cuza,
imbracat in haine civile, fu ridicat in aceeasi
noapte de la palatul domnesc si pornit sub
paza la Cotroceni si apoi la Brasov. De acolo,
fostul principe porni pe calea cea lunga a
pribegiei sale in strainatate, unde-si petrecu
restul vietii.

"0 reuolutie de palat - spunea o voce
contemporand si nimic mai molt, far 11
Februarie inaltat la onoare de epoca si serbare
nationald si foptuitorii lui 11 Februarie ingdnan-
du-se cu numirea de Februaristip intr-al noudlea
neam".

N-au lipsit incercari de a-1 readuce pe
tron. In ianuarie 1870, ex-principele Cuza fu
ales deputat de Mehedinti, dar el refuza man-
datul precum si once sugestie de a-si redoban-
di tronul.

Moartea it afla intr-o camera a unui
hotel din Heidelberg in ziva de 5 iunie 1873.
Ramasitele sale pamantesti furs aduse cu
mare ceremonie in tara si purtate pe umeri de
tarani de la intrarea for in tara, la Burdujeni,
pans la conacul sau de la Ruginoasa, unde
furs depuse spre vesnica odihna. Era un bine-
meritat omagiu din partea acelora pe care i-a
improprietarit si i-a primit in randurile cetate-
nilor liberi ai tariff. Asa s-a incheiat viata zbu-
ciumata a aceluia care impreuna cu sfetnicul
sau Kogalniceanu a pus trainica temelie a sta-
tului roman modern, prin desavarsirea Unirii
Principatelor, prin improprietarirea taranilor,

prin largirea dreptului de vot si prin secu-
larizarea averilor de mans moarta. Amintirea
lui ramane vesnic strans legata si de
numeroase asezaminte de invatamant precum
si de statornicirea regimului juridic al statului
prin introducerea noilor coduri, civil si penal.

Inalta chiriarhie si marea boierime nu-i
putea ierta reformele prin care s-a pus capat
privilegiilor for abuzive, tar taranimea pe care el
o inrazesise nu era Inca destul de coapta
politiceste pentru a-i sprijini tronul. Nu este
insa mai putin adevarat ca nici principele nu se
arata destul de prevazator la pericolele care it
amenintau, tolerand in jurul sau o camarila
prea putin interesata de soarta tarii fata de
avantajele for personale. Contemporanii
descriau ca pe un Domn neharnic la treaba,
preferand loviturile indraznete si actiunile
pline de efect, unei munci staruitoare si incor-
date, care se cere de la cei randuiti de soarta a
calauzi destinele unei natiuni. Cu toate aces-
tea, ramane neclintit adevarul rostit de
Kogaliniceanu la funeraliile fostului Domn ca
"nu greselile, ci faptele lui Cuza-Vodd aduserd
la a lui detronare".

Doamna Elena isi insoti sotul in
pribegie, Ingrijind de cresterea fiilor ei adoptivi,
Alexandru si Dimitrie Cuza, copiii ilegitimi ai
principelui si ai prietenei sale Natalia Obreno-
vici, nascuta Catargi, care, dupes moartea sotu-
lui ei Obrenovici, traia la Bucuresti. Ambit
murira Inca tineri, Dimitrie la 1888 iar
Alexandru la 1890. Elena muri in 1909, dupes
ce ctitori Azilul Elena Doamna din Bucuresti.
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6. Straduintele culturale

Domnia de sapte ani a principelui
Alexandru Ioan I a fost prea scruta pentru a se
putea scrie despre era culturala savarsita in
acea vreme. Nu este insa mai putin adevarat ca
in timpul domniei sale s-au creat conditiile
necesare pentru inceputurile unei activitatl
stiintifice si culturale de mare anvergura. Ajun-
ge sa ne gandim la organizarea Universitatilor
din Iasi (1860) si Bucuresti (1864), la sporirea
scolilor primare si secundare si la ajutoarele
oferite tinerilor student! din Transilvania,
Bucovina si Macedonia, pentru a ne putea da
seama de largirea cadrelor nationale in care
aceasta opera era conceputa. Infiintarea
Conservatoarelor de muzica si arts dramaticd
de la Bucuresti si Iasi (1860) ca si a celor cloud
scoli de bele-arte de /a Iasi si Bucuresti (1860)
constitute cea mai stralucita dovada a pre-
ocuparilor principelui si guvernului pentru
dezvoltarea si propasirea artelor in toate mani-
festarile Tor. La scoala existents de agricultund
de la Pantelimon, sub Cuza-Voda s-a infiintat
la Targul Neamt o scoala de silvicultund iar in
1866 luara fiinta cloud scoli comerciale, una la
Bucuresti si alta la Galati. Pentru continuarea
studiilor in strainatate si indeosebi la Paris, se
creara 82 de burse, 51 pentru Muntenia si 31
pentru Moldova.

In stransa legatura cu promovarea sl
raspandirea invatamantului public era si
inlocuirea alfabetului chirilic prin alfabetul
latin, reducandu-se numarul mare al buchilor
de la 44 la 28. Reducerea aceasta nu s-a facut
decat treptat, prin adoptarea catorva semne
diacritice pentru evitarea echivocurilor.
Concomitent cu emanciparea treptata de ten-
dinta latinizanta, s-a putut simplifica si
ortografia de anumite semne.

Modificarea grafiei a indicat inceputul
unei adevarate revolutii intelectuale. Carturarii
roman! se putura elibera de influenta greco-
slava, pentru a veni in contact direct cu apusul
latin si cu vasta lui civilizatie. Pe calea aceasta
se deschise o era noun de consecinte incalcu-
labile pentru dezvoltarea intelectuala a
romanilor si apropierea for de cultura apuse-
ana. Prin reorganizarea invatamantului dupd
modelele apusului, prin introducerea noilor
coduri si prin reforma scolara., un intreg voca-
bular, juridic, stiintific fiterar si artistic se
introduse in limba., cu multe neologisme prin
care sa se poata da expresie noilor notiuni si

termeni abstract! ce lipseau in limba si a caror
introducere se impunea in folosul dezvoltarii ei
ca limbs de cultura. Europenizarea aceasta
cuprindea toate ramurile vietii nationale,
administratia si justitia, scoala si biserica,
industria si comertul, poezia si arta, locuinta si
imbracamintea precum si feluri de ganduri si
reactii, cu un cuvant, curentul occidental nu
intarzia sa provoace o radicals transformare a
vietii romanesti, pe toate taramurile de mani-
festare tehnica si intelectuala, care incepu
curand sa se repercuteze si asupra provinciilor
romanesti de sub stapanirea strains.

Expresia frumosului prin creatii de pic-
tura, sculpture si muzica gasit reprezen-
tanti mai de seama in acea vreme in Th. Aman,
G. Panaileanu, Tattardscu, Carol Pop de
Sathmary, Const. Lecca, Miron Papp, N.
Niculici, M. Lepaty s.a. S-au facut incercari
apreciabile de a da expresie frumosului prin
grai viu, adica prin versuri si proza poetica. 0
stamps ce se pastreaza la Academia Romans
ne reprezinta pe Poetii contimporani din vremea
principelui Alexandru Ioan Cuza. In mijloc se
gaseste chipul lui Heliade, inconjurat de scri-
itorii Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri.
Grigore Alexandrescu, Costache Negruzzi,
Cezar Bolliac, G. Sion, C. I. Aricescu, Rudescu,
H. Grandea si G. Tautu. Pe ranga acestia, s-au
remarcat prin creatiile for si scriitorii
Dascalescu, G. Baronzi, Al. Pelimon,
Deparatianu s.a. In fruntea creatiei poetice
ramane Vasile Alecsandri, alaturi de contem-
poranii sal Bolintineanu si Alexandrescu. In
proza se distinge Al. Odobescu, iar ca fabulisti
Alexandru Donici si N. Filimon. Matei Millo se
distinsese ca artist dramatic, creandu-si o
mare reputatie prin interpretarea vodevilurilor
lui Vasile Alecsandri la Iasi si la Bucuresti,
unde Inca la 1852 se inaugura edificiul
Teatrului National. Intre publicatiile istorice ale
timpului ocupau primul loc Letopisetele
Moldovei" si Arhiva Romaneasca" editate de
Mihail Koglaniceanu, Tezaurul de monumente
istorice" a lui Papiu Ilarian, Revista !storied" a
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu precum si
Uricarur lui Teodor Codrescu.

7. Locotenenta domneasca

Dupes detronarea Domnului, se consti-
tui o locotenentd domneasal compusa din
Lascar Catargiu, Nicolae Golescu si Nicolae
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Haralambie, care insarcina pe Ion Ghica cu for-
marea noului guvern. Acesta lansa o procla-
matie catre tara:

"Romani, cu sapte ant in urrnei am dat
Europei dovorlei de patriotismul si virtutea voas-
trei cetateneasccl. Din nefericire insa, v-ati
inselat in alegerea principelui, pe care 1-ati ridi-
cat in fruntea voastrei. Anarhia, coruptia, dis-
pretul fats de lege si umilirea tacit in leiuntru si
in afard st irosirea auutului natiunii aufost prin-
cipiile de care s-a calcluzit acea vinovatcl
guvernare. Astazi ea a incetat de a mai fi.

Romani, vol ati suferit pentru a arcita
lumii cat de departe merge rclbdarea uoastrci.
Acurna s-a umplut meisura. A sunat ceasul si vol
v-ati areitat vrednici de inaintasii vostri".

Pentru ziva urmatoare, presedintele
consiliului, Ghica, convoca corpurile legiui-
toare si citi in fata for actul de abdicare a lui
Cuza. Luand cunostinta de abdicarea
Domnului, camera si senatul proclamara pe
contele Flip de Flandra principe al Romaniei,
fa'ra ca el sa-si fi dat in prealabil asentimentul.
Proclamarea aceasta pripita incurca si mai
mult situatia destul de tulbure. Este adevarat
ca alegerea unui principe dintr-o dinastie con-
stituia al patrulea punct cardinal din dorintele
tar' rostite de divanurile ad-hoc, dar puterile
garante nu-si dadusera adeziunea la alegerea
unui principe strain. Persoana contelui de
Flandra nu era agreata nici de Franta si nici de
Rusia, si de aceea el refuza sa primeasca
coroana romans ce i se oferise, sub pretextul
ca alegerea sa nu s-ar fi facut de tars, ci de
parlamentul ales pe baza statutului impus de
Domnul detronat.

intre timp Poarta, afland de rastur-
narea principelui, ceru convocarea conferintei
puterilor garante care intrunindu-se, hotari in
sedinta din 23 martie 4 aprilie sa remits
guvernului provizoriu din Bucuresti urrna-
toarea notes:

"Adunarea care are sa se intruneascei la
Bucuresti este chematet a proceda la alegerea
noului domn. Alegerea nu va putea &idea deceit
pe un parnantean in termenii art. 3 al conventiei
din 19 august 1858. Daces majoritatea de-
putatilor moldoveni din adunare ar cere, ei vor
avea facultatea sd voteze separat de munteni.
In cazul in care majoritatea moldoveneascd se
va pronunta contra Unirii, acest vot va avea de
consecinta separatuirea ambelor Principate".

Hotarirea aceasta a conferintei de la
Constantinopol incuraja foarte mult pe adver-
sarii unirii din Moldova, in frunte cu Nicolae

Roznoveanu si cu cneazul Moruzi, care
atrasera de partea for si pe mitropolitul Calinic
Miclescu. Miscarea separatista uneltea pentru
desfacerea unirii si alegerea lui Roznoveanu ca
Domn al Moldovei. Propaganda antiunionista
era simpatizata si de puterile vecine, Rusia si
Austria. Unul dintre principalii ei sustinatori
era cneazul Moruzi, supus rus, iar la Cernauti
aparu faimoasa brosura separatista semnata
de loan N. Moraru. Desfiintarea statului
moldovenesc si contopirea lui cu cel muntean
in noul stat roman, cu centrul politic si admi-
nistrativ la Bucuresti pricinui, in mod fatal,
grave prejudicii Moldovei si indeosebi fostei
capitale Iasi, care de la oras de resedinta dom-
neasca decazu la o simples resedinta de judet.
In conditiile acestea destul de triste putu per-
sista ideea separatista, care astepta numai
ocazia pentru a se manifesta.

Aceasta ocazie aparu cu detronarea
principelui Cuza, cu refuzul contelui de
Flandra de a accepta coroana romans. In ziva
de 3 5 aprilie 1866, o mare multime de
oameni, care asistase la serviciul divin de la
mitropolie, cu mitropolitul Calinic in frunte,
insotit de Roznoveanu, Moruzi si alti boieri,
porni spre palatul administrativ, strigand si
vociferand: ,,Jos unirea!" Multimea a putut fi
insa imprastiata prin interventia armatei,
lasand pe teren mai multi morti, intre care si
doi soldati. Atatatorii miscarii, care fu pe loc
inabusita, pretindeau ca scopul for era sa
protesteze contra prefectului si comandantului
ostirii, care erau munteni. In realitate,
miscarea era indreptata contra unirii si contra
principelui strain.

In proclamatia sa din 4 aprilie, prefec-
tul Iasului, Stefan Golescu, arata iesenilor ca
manifestul din ziva precedents fusese opera
unei cete de perturbatori, vreo 500 de insi,
platiti de catre o fractiune compusa din strain'
Med capatai, din evrei si din slugile casei
Roznoveanului.

Din brosura lui loan N. Moraru privi-
toare la tristul eveniment din 3/15 aprilie,
aparuta la Cernauti cu autorizatia cenzurii
austriece, retinem urmatorul pasaj:

"Cea mai periculoasei faza prin care a
trecut Moldova a fost aceea din 1859, cand acei
pretinsi liberali au fercut fuziunea in tara si au
reusit de au ales pe Cuza domn al Principatelor
Unite. Acesta a dus tara la saps de lemn,
irnpuna nd o suferintet mizerabilci Moldovenilor
de la opined panel la vICulica, de la bordei pond
la polo t. Guyernul reuolutionar care detronase
pe Cuza a cerut de la camera si de la senat sa
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proclame de domn pe Filip de Flandra, feu-cl sa
aibd acea camera si acel senat autorizatia
poporului pentru numirea unui principe strain si
fdra a consulta mai intai ambele tart daces mai
primesc o asemenea unitate a fi sub un print
strain... Moldovenii au avut dar dreptul a cere
separatiunea teritoriului lor de Valahia indatd
dupes abdicarea lui Cuza; iar Muntenii, impre-
und cu o fractiune de Moldoveni, doresc a apara
poporului moldovean nevinovat, card acest
popor nu mai urea de fel unirea, nici un print
strain, nici un print indigen pe arneindoucl tarile.
Sa meargcl deci sane-dos( Muntenii in tara lor;
feud ei acolo se vor voi cu pretinsii liberali
moldoveni; iar tam Moldovei s-a Ingrozit de
benefisurile unirii si sd o fereasca Dumnezeu de
asemenea benefisuri. Noi Moldovenii adeveu-ati
vom cere a fi despartita Moldova de Valahia
pentru totdeauna".

Tot de la Cernauti aparu si brosura lui
T. Boldur-Latescu intitulata Adeudrul adevdrat
sau relatia evenimentelor petrecute la Iasi la 3
Aprilie 1866, prin care separarea Moldovei de
Muntenia, marturisind de pe once om, fie el
Roznoveanu, fie Petru sau Pavel, it va don
domn al Moldovei, it va recunoaste pe printul
sau".

Miscarea separatists fu inabusita, dar
iesenii nu incetard a starui pentru
imbunatatirea situatiei triste a urbei lor. S-a
cerut sa fie stramutata la Iasi curtea de
casatie, sa se voteze credite pentru refacerea
orasului, ca Domnul sa rezideze cateva luni la
Iasi s.a. Dar din toate acestea, cea mai sub-
stantiala sugestie pentru redresarea vechii
capitale a Moldovei era data de Titu Maiorescu
in sedinta clubului national din Iasi de la 2
aprilie 1866:

"lasul sa devinci centrul de stiinte al
Romaniei, precum Bucurestii trebuie sd reimanci
centrul ei politic. Toate scolile superioare, scoala

scoala de arte, facultdtile de litere si
stiinte, scoala de medicind, afara de scoala de
drept ce este necesarci capitalei, trebue trans-
ferate la Iasi. Prin aceasta tinerii de dincolo de
Milcov vor fi siliti sd curtoascci bine aceasta
parte a Romaniei si apoi, intorcandu-se in capi-
tald pentru a ocupa functiuni, vor lucra in
cunostinta de cauzci la tot ce priveste Romania
de din stanga MilcovuluL Apoi va rezulta un
mare fobs pentru invciteiturcl, care se va putea
mutt mai bine dobdndi in un oras linistit,
departe de frdmantcirile politice ale capitalei".

Din pa.cate, propunerea lui Maiorescu
n-a fost adusa la indeplinire, in paguba
redresarii Iasilor si a propasirii culturii si

stiintei romanesti.
In toiul acestor framantari, guvernul

provizoriu, care se compunea din reprezentanti
ai tuturor gruparilor politice, se grabi sa tri-
mita misiuni diplomatice pe langa Poarta si
puterile garante spre a obtine aprobarea adezi-
unilor pentru alegerea unui principe strain.
Dupes refuzul contelui de Flandra de a primi
coroana, guvernul provizoriu insarcina pe Ion
C. Bratianu cu o misiune specials pe langa
principele Carol de Hohenzollern, pentru a-i
oferi domnia. Bizuindu-se pe articolul special
pe care puterile garante it introdusera in statu-
tul lui Cuza, prin care se recunostea Domnului
dreptul de modificare autonomy a organizeu-ii
interne, guvernul arata in proclamatia sa catre
tars ca nu se gandea la dizolvarea corpurilor
legiuitoare, ci ca era insufletit de dorinta de a
lucra cu ele in deplina armonie, mergand pans
la prelungirea sesiunii.

La 10/22 martie, camera votes legea
invoielilor agricole, iar la 18/30 martie aparu
decretul de dizolvare a camerei si de inchidere
a sesiunii senatului, anuntandu-se not alegeri
pentru ziva de 9/21 aprilie. In aceeasi zi aparu
si decretul care ordona tinerea unui plebiscit in
ziva de 8/20 aprilie pentru alegerea noului
Domn in persoana principelui Carol de
Hohenzollern. Din cei 686.293 de alegatori,
685.909 se pronuntard pentru aceasta alegere
si numai 224 contra. In ziva urmatoare
incepura alegerile pentru noua camera.
Aceasta se intruni la Bucuresti ca adunare
constituanta. In sedinta festiva din 28 aprilie
10 mai 1866 constituanta comunica rezultatul
plebiscitului pentru alegerea noului Domn, in
mainilecaruia transmise puterea domneasca.

Inainte de aceasta, locotenenta sem-
nase la 1 aprilie 1866 decretul pentru infi-
intarea "Societdtii literare romdne", numita
"Academia", cu insarcinarea de a publica
dictionarul si gramatica limbii romane. Pentru
a simboliza unitatea culturala a romanilor de
pretutindeni, au fost chemati sa faces parte, ca
membri fondatori ai noii asociatii, fruntasii
carturarimii din toate provinciile romanesti, si
anume din Romania, Transilvania, Banat,
Maramures, Bucovina, Basarabia si
Macedonia. Prima intrunire la Bucuresti a
membrilor fundatiei avu loc abia la 1 august
1867, cand s-au pus si bazele bibliotecii. Intre
primii donatori ai noii biblioteci se gaseau
Timotei Cipariu, episcopul Dionisie, Treboniu
Laurian, episcopul Melchisedec, V.A. Urechia,
I.G. Sbiera s.a. Constituirea noii societati avu
loc la 1 august 1867.
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PARTEA XVI

INDEPENDENTA SI REGALITATEA SUB
DOMNIA REGELUI CAROL I

DE HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN
(1866 1914)

I. Primii ani de domnie ai principelui Carol de Hohenzollern Sigmaringen

II. Razboiul pentru Independents (1877 - 1878)
III. Tratatul de la Berlin, pierderea judetelor basarabene.

Ocuparea Dobrogei si modificarea Constitutiei

IV. Proclamarea regatului si chestiunea Dunarii
V. Opera de consolidare a regatului roman

VI. Participarea Romaniei la razboiul balcanic din 1913

si organizarea Cadrilaterului
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Ca pito lul I

PRIMII ANI DE DOMNIE AI PRINCIPELUI
CAROL DE HOHENZOLLERN SIGMARINGEN

1. Alegerea principelui Carol
2. Noua Constitutie
3. Dreptul de cetatenie pentru evrei
4. Partidele politice
5. Propaganda antidinastica si criza de domnie
6. Guvernarea conservatoare a lui Lascar Catargiu
7. Coalitia de la Mazar-Pasa si retragerea guvernului Catargiu

1. Alegerea principelui Carol

Dupa refuzul contelui de Flandra de a
primi coroana romans, regenta domneasca
insarcina pe Ion C. Bratianu (1821 1891) sa
piece la Dusseldorf si sa ofere tanarului
principe Carol coroana Romaniei. Acesta era
fiul principelui Carol Anton (+1885) de
Hohenzollern Sigmaringen, care la 7 decembrie
1849 abdicase in principatul Sigmaringen, in
favoarea regelui Prusiei, capul recunoscut al
familiei Hohenzollern primind rangul de
principe al Prusiei. Principele Carol servea ca
locotenent in armata prusaca si luase parte la
razboiul prusaco-danez pentru Schleswig-
Holstein. Un strabun al tanarului principe fu-
sese burgraful Frederic de Zollern care partici-
pase alaturi de Mircea cel Batran la batalia de
la Nicopole din 1396. Dupd maica sa Josefina,
printul era inrudit cu familia imparatului
Napoleon al III-lea. Atat regele Wilhelm al
Prusiei, cat si imparatul Napoleon isi dadura
asentimentul pentru acceptarea coroanei
romane. Aceasta adeziune fu obtinutd- si din
partea Reginei Victoria a Angliei. Mai greu era
de dobandit asentimentul Austro-Ungariei,
date fiind relaliile incordate dintre Austria si
Prusia, situatie care duse curand la ruperea
raporturilor for diplomatice si la izbucnirea
razboiului austro-prusac din 1866. De aceea,
principele fu nevoit sa face drumul spre
Principatele Romane prin Austro-Ungaria, cu
trenul incognito pans la Bazias si de acolo pe
Dunare, folosindu-se de un pasaport elvetian
sub pseudonimul Henningen.

intre limp, in tars avuse loc plebiscitul
de la 8 - 20 aprilie, prin care tara se pro-
nuntase cu o majoritate de 685.969 voturi,
contra 224, pentru alegerea principelui Carol
ca Domn al Romaniei. Dupa plebiscit avura loc
alegeri pentru Adunarea Nationale, care se
declare Constituanta si ratified alegerea noului
Domn. La 8 mai principele debarca la Turnu
Severin, iar la 10 mai sosi cu mare alai la
Bucuresti, unde fu primit cu mare insufletire si
condus la mitropolie pentru a participa la ser-
viciul divin. Dupa Te-Deum, principele trecu in
sala Adunarii Nationale. Acolo, el presta in fata
reprezentantilor natiunii urmatorul juramant:

"Jur de a fi credincios legilor tarii, de a
pdzi religiunea Romaniei, precum si integritatea
teritoriului ei si de a domni ca domn consti-
tutional."

La cuvantarea de salut a presedintelui
Camerei, principele raspunse in limba
franceza:

"Ales prin libera uointa a natiunii
principe al Romaniei, mi-am pdrdsit fora ezitare
patria si familia, pentru a urma chemcirii
poporului roman, care mi-a incredintat destinele
sale. Din momentul in care am pus piciorul pe
acest pamant, am deuenit roman. Acceptarea
alegerii ce a cazut asupra mea, imi impune, si
eu imi dau bine seama de aceasta, mart inda-
toriri, dar eu njuidjduiesc ca -mi uafi ingeicluit de
a le implini. Va aduc o inimd leaid, intentiuni
curate, o uointcl hotardtd de a face bine, un
deuotcunent neprecupetit cc-are noun mea patrie
si acel respect neclintit al legilor, pe care 1 -am
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mostenit de la streibunii mei. Cetcltean astazi,
main, daces va fi trebuintd, soldat, voi impeu-ti
cu voi soarta cea bung si pe cea rea. Din clipa
aceasta suntem una! Credeti in mine, precum
cred si eu in voi. Dumnezeu singur stie ce
ascunde viitorul patriei noastre in sanul sdu.
Dar once s-ar intOrnpla not voim sd ne facem
datoria. Set cclutclm puterea noastrd in unitate,
sd unim puterile noastre pentru a putea inter'mp-
ina tot ce ne aduse viitorul! Providenta care m-a
adus pe mine alesul vostru pdrui aci si care a
iniciturat din drumul meu toate piedicile, ea nu
va leisa opera ei nedescivarsitcl. Trcliascd
Romania!"

In proclamatia pe care noul principe o
aduse tarii, el spunea:

"Romani,

De to sosirea mea intre voi mi-au venit
din toate pclrtile noii mete patrii adrese de fell-
citare si binevenire, care ma inteiresc in credinta
ca vointa, cclreia m-am supus, era adeveirata
vointei a natiunii intregi. Lin numeir mare din
aceste adrese mi-au fost trimise cand ma
geseam Inca la vatra mea pdrinteascei; voi v-ati
gefmclit chiar in ziva mea natald si mi-ati trimis
w-drile voastre. As fi dorit sd vd pot raspunde
separat fiecdruia dintre voi si atunci multumirea
mea v-ar fi aratat ca eu v-aduc o inima la inima;
cum roses aceasta nu este posibil, vd rog sd
primiti aceste putine cuvinte ale mele cu expre-
sia sirnteunintelor mete pentru tott

Romani,

La cererea voastrei mi-am pfutisit patria
si familia, si am fel cut-o aceasta pentru ca
cunosc istoria voastroi, dorintele voastre si sufe-
rintele voastre. Eu am venit pentru ca mie vocea
unei natiuni Imi este sfantd. Si dacd o natiune
are un trecut glorios, cum este natiunea uoastral,
un trecut care i-a dat putere de a lupta, cum ati
luptat uoi, pentru a ud cuceri un uiitor urednic de
acest trecut, atunci vocea acestei natiuni este
pentru mine o adeudratd voce durnnezeiascd.
Aceasta este cauza pentru ce am pardsit tot ce
iubeam. Rdspundeti la dragostea si inalinarea
mea, pentru ca eu mi-am pel rasa patria pentru a
ua asigura voud una mare si liberd. Nu amfdcut
eu oare leagdm at urrnasilor mei ?

Romani,

Cdldura cu care m-ati primit intre voi Imi
este dovadd ca vet sant in adevcIr cel binevenit.

Ma voi strcidui fares incetare de a-mi pdstra in
inima voastra acest titlu. Sprijiniti-ma cu
dragostea si cu increderea voastrd ! Nirnic faro
Dumnezeu Nihil sine Deo este deviza fcuniliei
mete. Dumnezeu a zis: .Ajutcl-ti singur si eu to
voi ajutap. Sd ne ajuterm deci singuri, roman, si
Dumnezeu va fi sigur cu not I"

In ziva urmatoare, principele primi pe
inaltii demnitari ai tarii care ii prezentara
omagiile for de credinta si supunere.
cand uniforma de general roman, el primi pe
campia de la Cotroceni defilarea ostirii. indata
ce locotenenta domneasca trecu prerogativele
domniei asupra principelui, el primi demisia
guvernului Ghica si insarcina pe Lascar
Catargiu cu formarea noului guvern. Acesta se
compunea din reprezentanti ai tuturor partide-
lor, si anume din 4 moldoveni si 3 munteni.
Prima grija a noului guvern era de a obtine
recunoasterea alegerii principelui strain. Si
aceasta cu atat mai mutt, cu cat Poarta sustin-
uta de Austria si Rusia se exprimase energic
contra luarii in stapanire a domniei Prin-
cipatelor Unite de Care un principe strain, ales
contrar Conventiei. Ea declares actul alegerii
nul si neavenit si invites agentii diplomatici
strain! din Bucuresti sa. se abtind de la once
demers care ar implica recunoasterea
principelui Carol de Hohenzollern. Sultanul
refuza sa primeasca adresa pe care i-o trimis-
ese principele Carol, amenintand cu ocuparea
military a tarii, concentrand in scopul acesta
trupe la Dunare. Atitudinea ostila a turcilor sili
guvernul roman la contramasuri militare,
decretand mobilizarea armatei romane si
deschizand in scopul acesta un credit de 8 mil-
ioane Id, din care fu comandat armament in
Germania. Principele dadu o deosebita atentie
organizarii armatei. Prin legea din 1868, servi-
ciul militar deveni obligatoriu, si anume 3 ani
in activitate, apoi in rezerva pans la varsta de
50 de ani.

In situatia aceasta extrem de incordata
se produse curand o destindere, in urma izbuc-
nirii razboiului pe care in vara 1866 atat Italia,
cat si Prusia it declarard Austriei. Infrangerea
ostirii austrice la Sadova (Koniggratz), in
Boemia, abatuse atentia guvernului de la Viena
de la chestiunea romans si potoli si opozitia
sultanului la alegerea principelui Carol. Prin
mijlocirea ambasadorului Frantei in Turcia,
conflictul turco-roman putu fi aplanat, astfel
ca. la 9/21 octombrie 1866 principele Carol
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putu intreprinde calatoria sa la Constan-
tinopol. Sultanul Abdul Aziz primi vizita noului
principe al Romaniei si la 8/20 ianuarie 1867
recunoscu alegerea lui, prin-cipele find de
acord cu suzeranitatea sultanului "in limitele
fixate prin vechile capitulatiuni si de tratatul
de la Paris", si intelegand sy reduce vasalitatea
fats de Poarta la plata unui pesches special de
900.000 franci.

Incercarea revolutionarilor maghiari,
prin generalul Turr, de a indemna si pe
principele Carol si pe predecesorul sau Cuza,
sa participe la o interventie militara. contra
Austriei, dadu gres, cu toate ca atat imparatul
Napoleon cat si regele Wilhelm al Prusiei n-ar fi
vazut cu ochi rai o asemenea actiune. Cu acea
ocazie, guvernul roman si principele se
dovedira destul de prevazatori, dandu-si seama
ca o asemenea operatiune military nu era la
locul ei, cats vreme nici emisarii maghiari nu
erau siguri ca Austria ar putea fi infranta..

2. Noua Constitutie

In chestiunile interne, atentia prin-
cipelui si a guvernului era concentrate asupra
redactarii textului noii constitutii, care sa
inlocuiasca statutul lui Cuza. Drept model pen-
tru noua constitutie romans servi constitutia
belgiana, care parea fruntasilor politic! roman!
cea mai liberalei din acea vreme. Noul proiect
de constitutie pastra principiul bicameral, prin
care puterea legislativa era incredintata
aclundrii deputatilor si senatului. Corpul elec-
toral pentru camera era impartit in 4 colegii,
dupe cens. Colegiul intai cuprindea pe marii
proprietari rurali si urbani ca unii care plateau
cele mai marl dad. catre stat. Colegiul al doilea
cuprindea pe proprietarii rurali mijlocii si pe
industriasii cu patente. Din colegiul al treilea
faceau parte liberii profesionisti si meseriasii.
La colegiul al patrulea, cel mai numeros, votau
taranii. La primele trei colegii votul era direct.
La colegiul al patrulea votau direct numai stiu-
torii de carte, analfabetii votau indirect prin
delegatii lor. Termenul legislaturii era de 4 ani.
Alegatorii erau toti barbatii de la varsta de 21
de ani in sus.

Senatul se compunea din senatori de
drept sau virilistii, cum erau mitropolitii si epis-
copii eparhiati, senatori electivi, ales! pe cir-
cumscriptii electorale pe termen de 4 ani, ca si

deputatii. La fiecare doi ani, jumatate din
numarul senatorilor se trageau la sort! pentru
a fi inlocuiti cu senatori nou ales!, cu scopul de
a improspata mereu corpul senatorial.

Proiectul de constitutie garanta cetate-
nilor toate libertatile publice, intre care si li-
bertatea preset. Guvernul era considerat ca
emanatie a corpurilor legiuitoare, ramanand
responsabil fate de acestea. Legile votate de
camera si de senat se promulgau de principe,
care avea dreptul de veto. Articolul din proiect
declara Principatele Unite Romane monarhie
ereditar& indivizibila sub denumirea de
Romania. In lipsa de coboratori in linie bar
bdteascd ai Domnului, succesiunea la tron
revenea celui mai in varsta dintre fratii sai sau
coboratorilor acestora in ordine de primogeni-
tura. Domnul este inviolabil si ne-responsabil,
persoana sa nu putea fi puss in discutie
responsabilitatea actelor de guvernamant cade
in intregimea ei asupra ministrilor, ca membri
ai guvernului.

3. Dreptul de cetatenie pentru evrei

0 discutie foarte aprinsa se ivi in jurul
articolului privitor la dreptul de cetatenie al
evreilor. In Principate necrestinii, si sub acestia
se intelegeau turd! mahomedani, erau exclusi
de la indigenatul roman. In ceea ce privea insa
pe evreii mozaici, Constitutia munteand de la
Islaz din 1848 proclamase "emanciparea
Israelitilor si drepturi politice pentru once com-
patrioti de altd credintd". Programul partidului
national din Moldova din 1848 prevedea si el
"emanciparea graduald a Israelitilor moldoveni,
ca prin mdsuri umane si progresive sd se
opereze prefacerea for intr-o stare de cetateni
folositori statului". In spiritul acesta fusese for-
mulat si in noul proiect de constitutie articolul
privitor la dobandirea cetateniei, stipulandu-se
ca "Religiunea nu poate fi un obstacol la
impdmdntinire, iar cat priveste pe Israeliti, o
lege speciold va regula admisiunea for la treap-
ta de impamantinire".

Formularea aceasta intampina insa in
camera constituanta si in toata tara proteste si
chiar tulburari, fiindca de la 1848 incoace,
numarul israelitilor sporise la mai multe sute
de mii, amenintand mai ales in Moldova sa dev-
ina o prblema nationals. Agitatia antisemita
cuprinse tara intreaga. Ea se raspandise si in
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Bucuresti, unde multimea darama o sinagoga
evreiasca, pentru reconstructia careia con-
tribui si principele Carol din mijloacele sale
particulare cu 6.000 de galbeni. In atmosfera
aceasta atat de ostila evreilor, guvernul se vazu
silit sa modifice redactarea art. 7 din proiectul
de constitutie in sensul Ca Wurnai. strclinii de
rituri crestine pot dobandi impeuntintenirea",
excluzand in modul acesta pe evrei de la
incetatenire. Numai prin modificarea aceasta
s-au linistit spiritele agitate si s-a potolit
miscarea antisemita care ameninta sa is pro-
portii ingrijoratoare. Cu modificarea aceasta fu
admis art. 7 din proiect.

In sedinta Constituantei din 29
iunie/11 iulie 1866 fu votata cu unanimitate
de voturi Constitutia Romaniei si promulgates
de principe.

4. Partidele politice

In primii cinci ani de domnie, principele
Carol avu de infruntat dificultati asemanatoare
celor intarnpinate de inaintasul sau, principele
Alexandru loan Cuza. Noua Constitutie, poate
prea inaintata pentru starea culturala si edu-
catia civics a ,farii, contribui si ea la adancirea
divergentelor politice si sociale si la nestabili-
tatea guvernelor. In curs de cinci ani avura loc
nu mai putin de 10 schimbari de guvern. Cu
formarea guvernului furs insarcinati pe rand:
Ion Ghica, C. Cretulescu, Stefan Golescu,
Nicolae Golescu, Dimitrie Ghica, Alexandru G.
Golescu, Emanuel Costachi Epureanu, Ion
Ghica si Lascar Catargiu. In acelasi timp furs
dizolvate de mai multe on si corpurile
legiuitoare si efectuate not alegeri. In aceste
lupte si framantari interne s-au cristalizat cele
doua mars partide politice de guvernamant:
partidul conservator al albilor si partidul liberal
al rosilor. In partidul conservator, cu gruparea
junimista de la Iasi, se concentrard mare pro-
prietari rural', unit' prin ideologia for conser-
vatoare. Gruparea junimista de la Iasi, care se
inchega in jurul societatii literare Junimea,
infiintata la 1864 si care la 1867 incepu
editarea revistei Convorbiri literare", se retinea
inca de la once manifestare politica. Partidul
liberal uni sub stindardul sau fortele inova-
toare ale burgheziei romanesti, inclusiv Vara-
nimea mai instarita, cu o accentuare mai pro-
nuntata a principiului national in ideologia
politica. La 1 august 1867, principele prezida

inaugurarea Societatii literare roman, al care'
presedinte de onoare fusese proclamat.

Cu toate framanfarile politice, viata
economics inregistra cateva importante suc-
cese. In 1867, Romania lua parte la expozitia
universals de la Paris si adera la Uniunea
Monetara Latina' batand monede de arama,
argint si our cu efigia Domnului. In anul urma-
tor se inaugura caleaferatd Bucuresti Giurgiu,
prima linie feroviard in Romania, care punea
capitala in legatura cu circulatia fiuviala pe
Dunare. Tot atunci incepu si constructia call
ferate Burdujeni Pascani Roman Iasi de
catre firma austriaca Offenheim. La inceputul
lui august 1869, principele vizita pe tarul
Alexandru al H-lea la Livadia, in Crimeea.
Dupes reintoarcerea sa in tares, trenul ducea pe
principe la Giurgiu, pentru prima sa calaiorie
in Apus. La Giurgiu, era asteptat de Vaporul
Stefan cel Mare, sub pavilion romanesc, care
facea cursa pe Dunare pand la Bazias. De acolo
principele lua trenul spre Viena, unde fu pri-
mit de imparatul Franz Josef. La Baden-Baden,
el se intalni cu Wilhelm, regele Prusiei, iar la
Saint-Cloud fu primit de imparatul Napoleon al
III-lea. In timpul petrecerii in familie, principele
se logodi cu principesa Elisabeta de Wied, cu
care se casatori la Neuwied in ziva de 3/15
noiembrie. La 17/24 noiembrie, perechea prin-
ciard sosi la Bucuresti, unde i se facu o prim-
ire pe cat de cordials, pe atat de entuziasta. Cu
ocazia Te-Deum-ului de la mitropolie, s-a cele-
brat cununia a 50 de tinere perechi, a caror
inzestrare se facu pe cheltuiala statului.

Razboiul franco-german care izbucni in
vara anului 1870, si care, dupes infrangerea
armatelor franceze comandate de Mac-Mahon
si Bazaine la Worth si Grevelotte, duse la
detronarea imparatului Napoleon, la procla-
marea Republicii Franceze si la incoronarea la
Versailles a regelui Wilhelm al Prusiei ca
impcirat al Germaniei, contribui in larga
masura la inrautatirea situatiei principelui
Carol al Romaniei. Simpatiile tariff erau de
partea Frantei care contribuise in mod efectiv
la emanciparea politica a Romaniei si unde cea
mai mare parte dintre oamenii politici roman'
isi facusera educatia. In ochii unora dintre
acestia, originea germana a Domnului pareao
piedica serioasa in dezvoltarea ei viitoare. In
randurile francofililor porn' miscarea republi-
cancl in frunte cu C. A. Rosetti, care incuraja pe
capitanul Candiano Popescu sa ocupe la 8/20
august 1870 cazanna din Ploiesti sa declare
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chiar republica. Miscarea fu insa reprimata
imediat si capii ei deferiti justitiei. Curand insa
miscarea republicans lua un caracter antidi-
nastic indreptat impotriva principelui german,
caruia i se reprosa in camera falimentul firmei
germane Stroussberg care obtinuse concesia
pentru constructia liniei ferate Roman
Focsani - Ploiesti - Bucuresti -Craiova - Turnu
Severin. La 1 ianuarie 1870 compania
Stroussberg inceta plata cupoanelor, deter-
minand pe actionari sa revendice dividentele de
la statul roman, ca girant subsidiar. Era ade-
varat ca principele staruise mult pentru efectu-
area acestor lucrari, menite sa deschida Orli
legatura feroviara. cu Apusul, atat prin
Bucovina la Burdujeni, cat si prin Banat la
Varciorova.

5. Propaganda antidinastica si criza de
domnie

Propaganda antidinastica indreptata
contra persoanei sale indispunea si mahnea
adanc pe principe, care intr-o scrisoare catre
parintele sau se plangea contra nedreptatilor
ce i se faceau, reprosand adversarilor adi din
tars perfidia fanariota si aderenta sclavica la
conceptiile utopice din strainatate, grabindu-se
sa treaca de la regimul cel mai despotic la con-
stitutia cea mai liberals din Europa. In con-
cluzie, principele facu sa se inteleaga ca in
asemenea conditii u va cadea greu sa-si con-
tinue misiunea ce asumase sl ca se
gandeste chiar la abdicare. Iar pentru a preveni
opinia publics din strainatate, el autoriza pe
parintele sau sa dea scrisoarea sa publicitatii.
Ea si aparu in "Augsburger Allgemeine
Zeitung" din 15/17 ianuarie 1871, in care se
biciuiau indeosebi nestatornicia starilor de
lucruri din Romania quasi republicans, incom-
patibila cu traditiile tar. Cuprinsul scrisorii
atata si mai mult spiritele contra principelui,
imputandu-i-se tendinte absolutiste, indrep-
tate spre un deznodamant fortis.

In 10/22 martie 1871, colonia germane
din Bucuresti se adunase in sedinta festive in
sala Slatineanu Capsa de azi pentru a sar-
batori ziva de nastere a imparatului Wilhelm I,
care la 6/18 ianuarie se proclamase la
Versailles imparat al Germaniei. Manifestatia
aceasta fu considerate de prietenii Frantei
invinse ca o provocare la sentimentele for fran-

cofile. De aceea, punandu-se in fruntea
multimii revoltate, ei navalira in sunetele
clopotelor de la biserica Sarindar in sala
adundrii, spargand geamurile si strigand:
"Traiasca Republica 1" Insusi consulul german
Radovitz fu scutit de insulte numai grape inter-
ventiei ministrului de interne care sosise in
grabs cu forts armata la fata locului pentru a
linisti multimea agitates si a restabili ordinea.

In urma celor intamplate in sala
Slatineanu, Domnul ceru demisia guvernului
Ghica si chema in aceeasi noapte la palat pe
fostii membri ai locotenentei domnesti, Lascar
Catargiu, Nicolae Golescu si Nicolae
Haralambie, spre a le remite prerogativele
domnesti si actul sau de abdicare. La aflarea
acestor declaratii, Lascar Catargiu replica
principelui in limbajul sau moldovenesc:
"Aiosta nu se poate, Maria Tar, refuzand in
numele sau si al colegilor sai de sa primeasca
prerogativele domnesti si sa is cunostinta de
actul de abdicare. Dimpotriva, ei sfatuira pe
principe sa nu tins seama de agitatia unei
neinsemnate minoritati, ci sa continue domnia
dupes dorinta tariff. Astfel reusira membrii fostei
locotenente sa determine pe principe sa
ramana in tars si sa continue a dirigui des-
Uncle tariff. Principele Carol ramase pe tronul
Romaniei, insarcinand pe Lascar Catargiu cu
formarea noului guvern conservator, care se
constitui la 11 martie 1871 si se mentinu la
carma statului pand la 31 martie 1876.

6. Guvernarea conservatoare a lui
Lascar Catargiu

In sedinta camerei din 12 martie 1871,
presedintele consiliului expuse programul
guvernului, declarand ca este hotarat sa
respecte Constitutia cu toata sinceritatea in li-
tera si spiritul ei. La obiectiile opozitiei,
Catargiu raspunse in ziva urmatoare ca nu va
ingadui ca "ultra sa faca legi". Prin avertismen-
tul acesta el insa nu linisti spiritele opozitio-
niste, ci be atata si mai mult, facandu-le sa con-
tinue cu insinuarile indreptate contra
Domnului si contra guvernului. Atitudinea
aceasta obstructionists sili guvernul sa
recurga la dizolvarea .corpurilor diriguitoare si
la convocarea corpului electoral. Campania
electorala servi la larnurirea opiniei publice
asupra noii situatii politice internationale in
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urma detronarii lui Napoleon al III-lea si a
proclamarii Imperiului German. Preponderenta
Germaniei in politica europeana potoli foarte
mult spiritele antidinastice si intari situatia
principelui Carol in tara. Domnul insotit de
principesa Elisabeta facu o vizita la Iasi, unde
fu foarte bine prirnit in cursul celor 10 zile pe
care le petrecu in fosta capitals a Moldovei. Cu
acea ocazie, G. Costaforu, ministrul de
Externe, care insotea pe principe in calatoria
sa in Moldova, facu in numele partidului con-
servator un apel la colaborare catre membrii
Junimii, care pans atunci se abtinusera de la
once fel de manifestare politica. "La ce folos li-
teratura - zicea Costaforu daces prin pasivi-
tatea oamenilor de ordine se pericliteaza tronul
si prin urmare si tara ?" In urma acestui apel,
mai multi membri marcanti in Junimea, ca
Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, G. Pogor, N.
Gane, G. Racovita, Petre Carp, Teodor Rosetti
s.a. isi anuntard candidaturile la noile alegeri
parlamentare, alcatuind astfel gruparea neo-
conservatoare sau junimistd, al card program
politic se intemeia pe cele cinci puncte funda-
mentale formulate de divanurile ad-hoc din
octombrie 1857. Aceste puncte erau:
respectarea capitulatiunilor cu Poarta, unirea
Principatelor, dinastia ereditard dintr -o familie
suverand din Europa, neutralitatea garantatd
de puterile garante si sistemul constitutionaL

Alegerile din primavara 1871 dadura

guvernului conservator majoritatea necesard
atat la Camera, cat si la Senat, pentru
putea continua cu succes opera de guvernare
pand la sfarsitul perioadei legislative. 0 prop-
unere pentru modificarea Constitutiei, cuprin-
sa in faimoasa "petitie de la Iasi" a beizadelei
Grigore Sturdza a ajuns in dezbaterile camerei,
guvernul intelegand sa respecte Constitutia in
vigoare, precum fagaduise la instalarea sa.

In vara 1871 perechea princiara facu o
calatorie pe Dunare si apoi isi lua resedinta de
vara la manastirea de la Sinaia, in apropierea
careia fu ridicat mai apoi castelul Peles, ca
resedinta statornica de yard. El fu construn
dupes planurile arhitectului vienez Doderer.
Piatra de temelie a castelului s-a pus la 22
august 1875 iar inaugurarea avu loc la 7
octombrie 1883.

La 13 octombrie 1870, perechea prin-
ciara fu binecuvantata cu o fetita, care la botez
prima numele de Maria, rapusa de scarlatina la
9 aprilie 1874. Singura mangaiere in urma
acestei dureroase pierderi o gasi principesa
Elisabeta in preocuparile literare, care au dus
la consacrarea numelui de Carmen Sylva.

Ministerul conservator prezidat de
Lascar Catargiu, cu numeroasele sale
remanieri, se mentinu la putere cinci ani, din
1871 pana in 1876. El isi indeplini cu succes
misiunea de a mentine ordinea monarhica si de
a incerca sa asigure o oarecare stabilitate in
afacerile interne.

In administratie s-a inceput cu consti-
tuirea comunelor rurale, a caror grija fu incre-
dintata consiliului comunal cu un primar ales.
Notarul purta grija contabilitatii si a actelor de
stare civila, care trecura de la oficiile parohiale
in grija autoritatii comunale. Teritoriul tarii era
impartit in 32 de districte sau judete conduse
de prefecti, care administrau cu ajutorul con-
siliului judetean din care se alegea comitetul
permanent. Numarul scolilor primare sporea
din an in an, deopotriva cu cresterea numaru-
lui absolventilor scolilor normale, in care se
pregatea personalul didactic primar.

Ministrul de Finante P. Mavrogheni
reusi sa aduca ordine in finantele statului. Prin
sporirea veniturilor din monopolul tutunului
dar si prin introducerea impozitelor indirecte,
din licente si din timbre, combatute de opozitie,
el izbuti sa-si procure veniturile necesare pen-
tru intar' irea ostirii Sl pentru largirea retelei
cailor ferate. El introduse renta roman pe
pietele occidentale. In aprilie 1875 se facu emi-

151

a-si

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

siunea primes rente romane de 29 milioane lei.
Concesiunea data in 1875 consortiului englez
Crawley pentru constructia liniei ferate Ploiesti
- Predeal implica pe conservatori intr-o pad-
masa polemics parlamentara, asemanatoare
celei contra consortiului Stroussberg, care con-
tribui in langa masura la scaderea prestigiului
si la caderea for de la guvern. Dar cel mai
insemnat act politic savarsit de guvernul con-
servator a fost incheierea conventiei comerciale
cu Austro-Ungaria, semnata la 10/22 iunie
1875. Conventia fu incheiata pentru o perioada
de zece ani si denuntata in decursul acestui
termen. Ea constitute primul act international
semnat de Romania cu o putere straina, afir-
mand prin aceasta emanciparea ei economics
de sub suzeranitatea Portia, ceea ce constituia
primul ei pas spre recunoasterea deplinei sale
independente.

7. Coalitia de la Mazar-Pasa si retra-
gerea guvernului Catargiu

Guvernarea conservatorilor exaspera
prin durata si realizarile ei pe liberali si pe
fractionistii conservatori. La semnarea con-
ventiei comerciale cu Austro-Ungaria opozitia
liberals se retrase in sernn de protest din
camera, fund urmata si de numerosi conserva-
tori de marca, constituindu-se in opozitie extra
parlamentard, numita coalitia "de la Mazar-
Pasa", dupa locul unde isi tinea sedintele. Era
imobilul de langa Biserica Enei, proprietatea
englezului Stevens B. Lakeman, casatorit cu o
romances. Aceasta servise in ostirea turca sub
numele de Mazar-Pasa, trecand la religia
mahomedand. Din coalitia de la Mazar-Pasa, al
care! scop era rasturnarea guvernului conser-
vator, faceau parte, pe langa fratii Bratianu, M.
Kogdlniceanu, C. A. Rosetti, A, D. Sturdza, I.
Ghica, Manolachi Costachi, E. Statescu, G.
Vernescu, G. Marzescu p.a. Conventia corner-
ciala cu Austro-Ungaria, concesiunile
Stroussberg, Kroedley si Offenheim constituiau
principalele puncte de atac contra guvernului.
lar pentru a impresiona pe Domn, se recurgea
la nesabuite atacuri contra lui, necrutandu-se
nici exemplara sa viata privates.

Dar atacurile acestea, oricat de necru-
tatoare ar fi fost ele, n-ar fi dus la rasturnarea

guvernului conservator daces acesta ar fi
infruntat cu mai multa holarare anumite pro-
bleme de natures externs. Germania staruia cu
toata autoritatea ei pentru lichidarea afacerii
Stroussberg, iar Rusia umbla sa obtina drum
liber prin Romania pentru trupele ei in eventu-
alitatea unui conflict cu Turcia, care parea
inevitabil in urma tulburarilor din Balcani.
Guvernul conservator ezita insa si intr-un caz
si in altul de a manifesta o atitudine ferma. In
chestiunea societatii drumului de fier, guver-
nul nu avea curajul de a o solutiona, iar in
aceea ridicata. de Rusia, guvernul in frunte cu
Lasceu- Catargiu preconiza principiul neutral-

neintelegand sa-si asume nici o raspun-
dere. Atitudinea aceasta nehotar. ata duse fatal
la demisia guvernului Catargiu, care cazu in
urma infrangerii in alegerile senatoriale de la
finele lunii martie 1876. Dupes un minister de
tranzitie de scurta durata prezidat de generalul
I. A. Florescu, urma la 27 aprilie 1876 guvernul
prezidat de Manolachi Costachi, din care faceau
parte principalii sefi ai opozitiei loan C.
Bratianu, M. Kogalniceanu, Al. Pherekyde, G.
Vernescu etc.

Noul guvern dizolva camera la 3 mai 1876
si anunta not alegeri pentru inceputul lui iunie.
Acestea dadura guvernului liberal o covarsitoare
majoritate. C. A. Rosetti fu ales presedinte al
Camerei.

In mesajul domnesc cu ocazia
deschiderii noilor corpuri legiuitoare din 20
iulie 1876, principele, tinand cont de situatia
internationala, spunea:

"Fac cu atat mai mult apel la patrio-
tismul si moderatiunea Domniilor Voastre in
momentele actuale cu cat la hotarele noastre
agitatiunile dureazd si orizontul politic este
departe de a fi senin".

Dar apelul Domnului la moderatie nu
opri Camera sä voteze darea in judecata a
fostilor ministri, membri conservatori, 11 la
numar, cu Lascar Catargiu in frunte. Hota-
rarea aceasta duse si la demisia din guvern a
lui Manolachi Costachi, M. Kogalniceanu si M.
Pherekyde, astfel ca. la 24 iulie 1876 guvernul
liberal se reconstitui sub presedintia lui Ion C.
Bratianu. Era tocmai in ajunul izbucnirii
razboiului ruso-romano-turc.
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Cap ito I ul II

RAZBOIUL PENTRU INDEPENDENTA (1877 - 1878)

1. Tulburarile din Balcani si Conventia de la Reichstadt
2. Conventia romino-ruse de la Livadia si mobilizarea armatei romine
3. Ruptura cu Turcia sI proclamarea independentei
4. Trecerea Dunarii si insircinarea principelui Carol cu comanda trupelor romano-
ruse din jurul Plevnei
5. Caderea Plevnei si incetarea ostilitatilor romino-turce

1. Tulburarile din Balcani si conventia
de la Reichstadt

infaptuirea unitatii nationale in Grecia,
Romania, Italia si Germania nu putea sa nu
gaseasca un puternic rasunet si in Balcani.
Sarbii din Muntenegru si din Serbia declarard
la 1/13 iulie 1876 razboi Portia, nazuind la eli-
berarea conationalilor for din Bosnia si
Hertegovina de sub jugul musulman si inglo-
barea for in principatele nationale de la Belgrad
si Cetinie. Un alt popor slay din Balcani, bul-
garii, pregateau prin refugiatii for politic! din
Romania o amply actiune pentru eliberarea lor.
De sub jugul otoman, propaganda for era spri-
jinita prin diverse publicatii aparute in tara
noastra, Intre care primul loc it ocupa ziarul
Svoboda" Libertatea.

Cu fondurile primite din Rusia cu
cele adunate in Romania, bulgarii intretineau
miscarea revolutionary de acasa, care in 1876
se intetise in asa fel incat nationalistii bulgari
putura forma in Bulgaria chiar un guvern
provizoriu care ridica steagul rascoalei impotri-
va Portii. Aceasta incerca sa inabuse miscarea
nationals a bulgarilor prin ingrozitoare
masacre, savarsite de asa-numitii "basibu-
zuci", bande salbatice nedisciplinate, compuse
din elemente fanatizate, puse pe prada si omor.
Tulburarile sangeroase din Muntenegru,
Bosnia si Bulgaria se repercutara si asupra
capitalei turce, unde sultanul Abdul Aziz, care
recunoscuse in 1862 alegerea principelui Cuza
si unirea Principatelor, fu asasinat in 1876 si
inlocuit cu Abdul Hamid at II-lea. Acesta credea
ca prin promulgarea unei constitutii dupa mo-
delul european, la 12/24 decembrie 1876, prin
care si Romania era asimilata." provinciilor
turcesti va putea potoli spiritele agitate si

restabili linistea si ordinea in Balcani.
Dar noul sultan, sfatuit de marele vizir

Midhari Pasa se inse1a arnarnic, sperand ca
prin noua constitutie ar fi putut evita catastro-
fa de care era amenintat imperiul otoman.
Dimpotriva, ea avu un efect contra asteptarilor
sultanului, lipsindu-1 de sprijinul puterilor
apusene, ai caror reprezentanti in frunte cu
lordul Salisbury se intrunisera in conferinta la
Istanbul, pentru a gasi o cale de intelegere
Intre Poarta si popoarele razvratite contra ei.
Dupa promulgarea constitutiei, conferinta isi
suspends lucrarile fara termen. Intre timp insa
puterile direct interesate in Balcani, Austria si
Rusia cazusera de acord asupra atitudinii for
fats de tulburarile de dincoace de Dunare si de
Sava. Austria cauta sa gaseasca un fel de re-
compensatie pentru pierderile suferite in Italia
si Germania. In scopul acesta, ea isi indrepta
privirile asupra Bosniei si Hertegovinei, reven-
dicate de Muntenegru si de Serbia. Rusia, la
randul ei, nu putea uita umilirea care-i fusese
impusa de conferinta de pace de la Paris si in
deosebi de pierderea accesului ei la gurile
Dunarii, prin retrocedarea celor trei judete din
Basarabia de Sud. In iulie 1876 tarul
Alexandru al II-lea si imparatul Franz Josef se
intalnira la Reichstadt, pentru a se intelege
asupra politicii de urmat fats de Poarta.
Asupra scopurilor urmarite, ambii monarhi
cazura de acord ca Austria sa obtina Bosnia si
Hertegovina, iar Rusia judetele basarabene si
alte avantaje in imperiul otoman, semnand in
sensul acesta faimoasa Conventie de la
Reichstadt. In conditiile acestea era de asteptat
ca principele Serbiei Milan Obrenovici, care
impreund cu principele Nichita al Munte-
negrului, declarara razboi turcilor, sa sufere
infrangerea de la Alexinat si sa incheie repede
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General de brigades Alexandra Cernat

pacea cu Turcia.
Noua constitutie turceasca, pe care

puterile europene nu o puteau lua in serios,
avu insa darul sa indispund foarte mult si
Romania si sa o determine la urmarirea unei
politic! ostile Portii. Dupes semnarea conventiei
de la Reichstadt, Rusia facea pregatiri serioase
de razboi contra Turciei. Cum insa in urma
retrocedarii Romaniei a celor trei judete
basarabene de la gurile Dundrii, Rusia nu mai
avea legatura directs pe uscat cu imperiul
otoman, decat numai trecand prin teritoriul
roman, ostirile ei nu mai puteau trece ca mai
inainte vreme, fara nici o socoteala prin acest
teritoriu. Principatele Romane se unisera in
statul roman, care se gasea sub scutul pute-
rilor garante intre care se numara si Rusia.
Deci, trecerea prin teritoriul ei nu se putea face
in mod legal, decat in urma unei intelegeri ami-
abile intre ambele parti. Dandu-si seama de
aceasta, imparatul Alexandru invites in septem-
brie 1876 pe principele Carol la Livadia, in
Crimeea, pentru a discuta conditiile prin care
trupele rusesti ar putea trece fares nici o piedica
prin teritoriul roman spre Balcani. Principe le
Carol, care aflase probabil de stipulatiile con-
ventiei de la Reichstadt cu privire la retro-
cedarea Basarabiei de Sud, nu intelegea sa se
angajeze personal intr-o chestiune asa de deli-
cata, ci insarcinand in octombrie 1876 pe
primul ministru Ion C. Bratianu cu misiunea
de a trata cu rush la Livadia, precum tot

Bratianu se prezentase ceva mai inainte
imparatului Franz Josef la Sibiu, pentru a-1
saluta in numele suveranului sau. Misiunea
aceasta fusese insa cu mult mai usoard,
intrucat austriecii urmareau revendicari terito-
riale in Bosnia si nu in Romania. Misiunea la
Livadia era cu atat mai grea, cu cat reven-
dicarile teritoriale ale rusilor priveau teritoriul
romanesc din Basarabia sudica. Ignatiev, can-
celarul Rusiei, facuse pe Bratianu sa inteleaga
ca razboiul devenise inevitabil si de aceea el
staruia asupra necesitatii neaparate a unei
conventii pentru trecerea armatei rusesti prin
Romania. La aceasta Bratianu raspunse ca o
intelegere ar fi in interesul ambelor state si ca
guvernul roman este dispus a cerceta
chestiunea mai de aproape. De aceeasi parere
era si Carol. Totusi, unii membri din guvern
sustineau cu Cade respectarea unei neutralitati
absolute in conflictul ruso-turc. Aceasta parere
era irnpartasita si de partidul conservator sub
sena lui Lascar Catargiu iar Ion Ghica publics
chiar un memoriu pentru sustinerea acestei
stricte neutralitati. 0 atitudine politica de neu-
tralitate se impunea si din pricina raporturilor
vasalitatii fats de sultan, pe care tara intelegea
sa le suporte in cadrele demnitatii sale
nationale.

Noua constitutie turceasca veni insa sa
aduca grave jigniri demnitatii nationale si sa
dispenseze in felul acesta guvernul roman de a
mai tine seama de drepturile de suzeranitate
ale Portii otomane. Noua constitutie turca con-
sidera Romania ca fdcand parte din imperiul
otoman, iar pe principele ei drept sef al unei
provincii privilegiate. Dispozitiile acestea deter-
minara guvernul roman sa ceara explicatii
Portii, care raspunse ca Romania, ca provincie
a imperiului otoman, era obligata sa lupte ala-
turi de turd contra popoarelor balcanice care
isi revendicau libertatea nationals. Aceasta
constituia insa o imposibilitate morals pentru
poporul roman, care isi dobandise cu atatea
greutati propria autonomie. Mai mult chiar,
Poarta cerea printr-o nota cominatorie guver-
nului roman sd-si retraga nota de protest con-
tra noii constitutes, o cerere care nu putea fi
acceptata. In sedinta camerei din 22 decembrie
1876, primul ministru Ion C. Bratianu,
referindu-se la aceasta chestiune, declara ca
natiunea romans se gaseste in fata unei grave
violari a drepturilor sale, pentru care romanii,
veacuri de-a randul, si-au varsat sangele, drep-
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turf pentru a caror respectare lupta de juma-
tate de veac si generatia actuala si este gata sa
aduca once jertfa pentru pastrarea lor.

"Nici spada lungd a /ui Baiazid si
Mahomed zicea Bratianu n-a putut pdtrunde
pared in cetatea muntilor romans, pond uncle
urea acuma sal peitrundd Midhad Pasa cu con-
stitutia sa".

Facand apel la simtamintele de solida-
ritate, Bratianu asigura pe deputati ca dace ne
vom prezenta uniti in hotararea noastra si vom
spune Portii si Europei ca nu ni se pot rapi
drepturile decat trecand peste cadavrele noas-
tre, nimeni nu va indrazni sal treaca Dunarea.
Fatal de aceasta darza hotarare a guvernului si
a Domnului, amutira curand si vocile opozitiei
care preconiza o politica de stricta neutralitate
fatal de conflictul balcanic si de menajare, pe
cat posibil, a susceptibilitatii

2. Conventia romano-ruse de la Livadia
si mobilizarea armatei romane

Tratativele romano-ruse de la Livadia
din octombrie furs continuate in noiembrie
1876 de Bratianu cu ambasadorul rus Nelidor
la Bucuresti si se ajunse la o intelegere, astfel
ca la 4/16 aprilie 1877 putu fi semnata la
Bucuresti conventia romano-ruse pentru tre-
cerea trupelor rusesti prin Romania. Conventia
cuprindea urmatoarele 4 articole:

Art. 1. Guvernul Altetei Sale Domnitorul
Rometniei Carol I asigurd armatei ruse, care va
fi chematd a trece in Turcia, libera trecere prin
teritoriul Romaniei si tractarea rezervatd
armatelor amice.

Toate cheltuielile care ar putea fi
ocazionate de trebuintele armatei ruse, de trans-
portul sau precum si pentru satisfacerea tuturor
trebuintelor sale, cad bineinteles in sarcina
guvernului imperial.

Art. 2. Pentru ca nici un inconvenient sau
pericol sal nu rezulte pentru Romania din faptul
trecerii trupelor rusesti pe teritoriul sau, guver-
nul M. S. Impdratului tuturor Rusilor se oblige a
mentine si a face a se respecta drepturile
politice ale Statului Roman, astfel cum ele
rezultd din legile interne si tratatele existente,
precum si a mentine si a apdra integritatea actu-
ald a Romaniei.

Art. 3. Toate amei nuntele relative la tre-
cerea trupelor ruse, la relatiunile for cu

Major Gh. Sontu

autoritatile locale, precum si toate invoielile care
ar trebui sal fie fcicute pentru acest sfarsit, vor fi
consemnate intr-o conventiune special& care va
fi incheiatd de delegatii ambelor guverne si ra-
tificate in acelasi timp ca si cea de fates, si va
infra in vigoare deodatd.

Art. 4. Guvernul Altetei Sale Domnitorul
Romaniei se indatoreazd pentru a obtine pentru
Conventiunea de fatal, precum si cea mentionatd
la art. precedent, ratificarea obtinutd de legile
roman si a face imediat executorii stipulatiunile
cuprinse intremsele.

La 11/23 aprilie trupele rusesti- trecura
Prutul. In aceiasi zi marele duce Nicolae, coman-
dantul suprem al armatei, lansa catre "locuitorii
romans" un manifest, in care spunea, intre altele:

"Prin porunca M. S. Impdratului tuturor
rusilor, armata intrd astazi in tara voastrd, care
nu pentru intdiasi data a intampinat cu bucurie
ostile rusesti. Vestindu-vd aceasta, Va declar ca
venim la voi la vechi prieteni si voitori de bine;
nfulajduiesc sal gasesc la voi aceiasi sufleteasca
pornire, care au ardtat strabunii vostri ostirilor
noastre in trecutele rezbele ce le-au maul cu
turcii.

Vd invit dar prin aceasta, a vet urma in
pace indeletnicirile si a usura armatei chipul de
a satisface nevoile si trebuintele sale".

In aceeasi zi fu proclamata si mobi-
lizarea generals a armatei romane, care dis-
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punea de un corp de 50.000 de oameni bine
instruiti si inarmati si de 180 de tunuri. La
aceste unita-ti active se mai adaugara si 70.000
de rezervisti care facusera si ei instructie mili-
tara. La 13 aprilie se tinu un consiliu de
coroana care hotari concentrarea trupelor
romane in Oltenia pe tarmul Dunarii pentru a
putea preintampina un eventual atac turcesc
de pe malul opus al marelui fluviu. Apararea
malului Dunarii de la gura Oltului in jos
ramasese in seama ostirii de operatic rusesti,
care, in baza conventiei, primise invoirea de a
trece in Bulgaria prin teritoriul roman.
Reprezentantul Romaniei pe langa inalta
Poarta. parasi Istanbulul, iar turcii deschisera
focul asupra bateriilor romanesti de la Islaz,
Bechet, Corabia si Calafat.

La 30 aprilie/12 mai, Camera ratified
conventia. Cu acea ocazie, Kogalniceanu, in
calitatea sa de ministru de externe, rosti un
memorabil discurs in care staruia asupra nece-
sitatii participarii Romaniei la razboi pentru a
pastra fiinta statului in fata amenintarilor

Raspunzand opozitiei, Bratianu arata Ca
statul roman nu este o societate anonima pro-
tejata de cele sapte puteri europene, care sa se
dizolve indata ce puterile garante i-ar retrage
ocrotirea lor. Romania nu este o creatie a pu-
terilor europene ci un vechi patrimoniu al
poporului roman, fiindca oriunde calci pe
pamantul ei, gasesti brazde inrosite de sangele
mai multor generatii. Nu este vale, rau sau co-
lina de numele careia sa nu fie legata amintirea
faptelor eroice, care sa nu poarte signatura
natiunii romane si sa nu fi devenit patrimoniul
ei. De aceea, fiinta tariff noastre nu poate fi
garantata mai bine decat prin vitejia noastra.
In urma acestei explicatii, Camera vota con-
ventia cu 79 de voturi pentru, contra 27,
ramanand bineinteles ca trupele rusesti, in
marsul for spre Dunare, sa nu treaca prin
Bucuresti.

3. Ruptura cu Turcia si proclamarea
independentei

Ratificarea conventiei insemna insa
ruptura cu Poarta, care nu intarzie sa se pro-
duct foarte curand, cand tunurile turcesti de
la Vidin deschisera la 9/21 mai focul asupra
bateriilor romane de la Calafat. Principe le
Carol saluta prima explozie a unei ghiulele

turcesti cu memorabilele cuvinte: "Asta-i mu-
zica ce-mi place!" Deschiderea focului turcesc
asupra bateriilor tarii vasale o indreptati pe
aceasta sa se desfaca de legaturile ei cu Poarta
otomana. Luand cunostinta despre cele petre-
cute la Calafat, Camera romans vota cu una-
nimitate la 9/22 mai urmatoarea motiune:

"Camera is act cd rilzboiul Entre
Romania si Turcia, cd ruperea legdturilor noas-
tre cu Poarta si independenta absolutd a
Romaniei au primit consacrarea for oficiald".

In aceeasi zi s-a votat si legea pentru
instituirea ordinului "Steaua Romaniei". In
ziva urmatoare, 10/23 mai, cu ocazia sarba-
torii nationale, primul ministru Bratianu putu
saluta pe principele Carol ca Domn al unei tan
libere si independente.

"Ne despartim astdzi zicea Bratianu
cu total si pentru totdeauna de Turcia, adreia i
se declard rdzboi pe fatal, fora aspiratii de wen-
turd, dar cu hotdrarea neclintitd de a pastra tot
ce stdpemeste tara in granitele sale actuale".

In raspunsul sau, principele arata ca
legatura care la Constantinopol se numea
suzeranitate, iar la Bucuresti vasalitate nu mai
corespundea principiilor epocii, care nu admite
decat raporturi libere intre natiuni si tan
libere.

La festivitatea de la Cotroceni de la 10
mai 1877 asista si marele duce Nicolae,
comandantul armatei de operatic in Balcani,
care felicita pe Domn pentru proclamarea inde-
pendentei, ce urma sa fie consfintita prin vite-
jia dorobantului roman. Mai rostira cuvantari
omagiale presedintele Camerei C. A. Rosetti,
mitropolitul Iosif Naniescu, Dim. Bratianu din
partea Senatului, precum si A. Cretescu,
presedintele Curtii de Casatie, si Em.
Grazistean, Presedintele Curtii de Conturi.

Declararea razboiului pentru indepen-
dents fu primita cu mare insufletire de tara
intreaga. Ea gasi un puternic rasunet si dinco-
lo de munti, in Transilvania si Banat, dar si
dincolo de Molna si Prut, in Bucovina si
Basarabia. Ea constitui un insemnat eveni-
ment si moment psihologic care unea sufletele
romanilor de pretutindeni, facandu-le sa bats
la unison in dorintele si nazuintele for spre
neatarnare. Si nici nu putea fi altfel, daca ne
gandim ca ideea neatarnarii fusese mostenita
din batrani si ca realizarea ei era asteptata cu
nerabdare din generatie in generatie. Cat
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privea Basarabia, provincia aceasta romaneas-
ca avea in clipele acelea o situatie exceptionala,
intrucat Romanii de acolo, traind sub
stapanire ruseasca, prin forta lucrurilor luard
direct parte la razboiul pentru independenta,
astfel ca numele lui "Caru-Voda" patrunse in
cantecele si anecdotele populare de dincolo de
Prut. in Transilvania, Banat si Bucovina, situ-
atia se prezenta insa. altfel. Guvernele de la
Pesta si Viena, de care depindeau aceste
provincii, pastrau ce-i drept, o atitudine de
neutralitate fata de intrarea Romaniei in
razboiul pentru independenta, dar aceasta
neutralitate era departe de a fi binevoitoare.
Gheorghe Baritiu, directorul Gazetei
Transilvaniei din Brasov, fu tras in judecata
pentru articolul prin care apara femeile romane
invinuite de un ziar unguresc din Cluj de tra-
dare de patrie pentru opera for caritabila de a
fi colectat bani si scame pentru ranitii de la
Plevna. Si femeile romane din Bucovina
adunau scame si bandaje pentru ranitii
roman. Aplecate asupra panzeturilor de in si
de canepa, din care se destramau scamele,
poate ca nici nu-si dadeau bine seama ca acti-
unea for caritativa simboliza destramarea unui
trecut de robie si urzirea firelor unui viitor mai
vesel de libertate nationals. Ravna for nu era
insa privity cu ochi buni de autoritatile
bucovinene care initiasera concomitent o
colectie pentru ajutorarea ranitilor turci.

Declararea de razboi pentru indepen-
denta Romaniei trezi entuziasmul tinerilor
roman din Transilvania, Banat si Bucovina,
care doreau sa lupte ca voluntari in armata
romans. Generalii banateni Traian Doda si
David Urs de Margine, eroul de la Lissa, care
servisera in armata austro-ungard, isi oferisera
serviciile in razboiul pentru neatarnare, dar
guvernul unguresc se opuse implinirii dorintei
lor. Banateanul Moise Grozea se distinse prin
eroismul sau in redutele de la Plevna. Mai
multi elevi de la liceul din Cernauti parasird in
taints bancile scolii pentru a se inrola ca volun-
tari in armata romans de operatic. Unul dintre
ei, Constantin Popescu, a fost primul sergent
roman cazut la Calafat, unde i s-a ridicat si un
monument. Fruntasii romani din Bucovina se
constituira chiar intr-un comitet pentru spri-
jinirea tinerilor care doreau sa lupte alaturea
de dorobantii roman pentru independenta
tarii. Intre tinerii ajutati in acest fel se gasea si
Alexandru Chibici Revneanul, care si-a publi-

cat mai apoi arnintirile in Convorbiri literare"
sub titlul: Din viola mea de voluntar.

4. Trecerea Dunkrii si insarcinarea
principelui Carol cu comanda trupelor
romano-ruse din jurul Plevnei

Intre limp, trupele rusesti trecusera
Prutul si inaintard spre Dunare. La 20 mai se
tinu la Ploiesti un consiliu de razboi sub
presedintia marelui duce Nicolae, la care asista
si principele Carol. Domnul roman cerea ca
armatei sale sa i se atribuie un sector special in
fata Vidinului pentru operatiunile ei contra
turcilor. Propunerea Domnului roman fu insa
respinsa sub motivul ca Rusia dispune de forte
militare suficiente pentru a infrange singura
rezistenta turcilor. Refuzul acesta determind pe
principe sa-si concentreze ostirea in sudul
Olteniei si sa observe de acolo desfasurarea
operatiunilor ruso-turcesti. In drumul sau spre

pentru asista la trecerea trupelor
rusesti spre Bulgaria, care avu loc in zilele de
10 15 iunie, tarul Alexandru sosi la Ploiesti si
vizita pe Domn si la Bucuresti, mentinandu-se
insa in aceeasi atitudine rezervata fata de
cooperarea trupelor romane.

Prea increzut in forta trupelor sale,
marele duce Nicolae ataca vertiginos unitatile
otomane, ocupand la 25 iunie Tarnova, straba-
tura cu mare repeziciune Balcanii prin pasul
Hainkioi si ajunsera la 5 iunie la Cazanlac. Dar
la 18 iunie rusii furs batuti la Eske-Zaigra si
siliti sa se retraga in graba la Tarnova. In tim-
pul inaintarii rusilor, comandantul turc
Osman-Pasa ocupa. la Plevna o pozitie bine
intarita., zagazuind astfel inaintarea rusilor
spre Balcani. incercarile marelui duce de a
infrange rezistenta turca de la Plevna dadura
gres. Atacurile rusesti din zilele de 8 si 18 iulie
asupra Plevnei furs respinse cu marl pierderi
iar Osman-Pasa se pregatea a trece la ofensiva,
amenintand pe rush cu aruncarea in Dunare.
In situatia aceasta critics, marelui duce nu-i
ramase aka' iesire decat sa recurga la colabo-
rarea cu trupele romane, pe care el o refuzase
la consiliul de razboi de la Ploiesti cu atata
ingamfare. La 19/31 iulie, el telegrafia
principelui Carol la marele cartier general
roman faimoasa telegrama cu urmatorul
cuprins:
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Capitan Valter Maracineanu

,,Marti 19/31 tulle 1877
Principelui Carol al Rornetniei
la locul unde se gdseste Cartierul

General roman

Turcii au ingrefunCulit foarte marl mase de
trupe la Plevna si ne prapaulesc -L nous abimes.
Rog de a face fuziunea, demonstratia si dacd e
posibil trecerea Dundrii pe care Tu doreai a o
face. Intre Jiu si Corabia aceasta demonstratie
este indispensabilei pentru a facilita miscdrile
mete.

semnat Nicolae".
("Les Turcs ayant amasse les plus

grands masses a Plevna, nous abiment. Prie de
faire fusion demonstration et, si possible, pas-
sage du Danube, que to desire faire. Entre le
Jiul et Corabia cette demonstration est indis-
pensable, pour faciliter mes mouvements".)

Cum insa marele duce nu arata conditi-
ile in care sa se faces aceasta colaborare mill-
tara, Domnul roman nu dadu imediat urmare
depesei marelui duce, ci numai dupes ce avu o
intrevedere cu tarul si dupes ce acesta oferi
principelui Carol comanda suprema asupra
tuturor trupelor rusesti de la Plevna. In aceasta
calitate de comandant suprem, Domnul nostru
dadu ordin trupelor romane sa treaca Dunarea
in drum spre Plevna.

La 20 august/1 septembrie, principele
roman lansa ostirii urmatoarea proclamatie:

Major Constantin Ene

"Ostasi,

A trecut un an de card dincolo de
Dundre lupta intre turci si crestini amenintd
granitele noastre. Pentru a le apeira, tara a fdcut
apel la voi. La chemarea mea ati pardsit vetrele
voastre cu insufletirea unor oameni care au
constiinta cd de supunerea for depinde flinta
statului roman. Cdtd. creme ostile operau in
departare, si not eram numai amenintati de
invazia bandelor devastatoare, ne puteam
mdrgini la apt-area malurilor Dundrii. Acuma
insd razboiul se apropie de granitele noastre si
dacd turcii ar fi biruitori, este clan cd ei ar nautili
cu totii in tara noastrd, incercand-o cu
masacrdri, rapiri si devasteut In situatia aceas-
ta este de datoria noastrd de a lupta pentru
pdmantul nostru spre a libera tara de barbariile
naval itorilor.

Soldati Romani,

Voi stiti cat a suferit patria noastrd in
timpul celor 200 de ani in cursul carom vi s-au
spit myloacele de a ud apdra drepturile bar-
bdteste pe campanile de betteilie. Azi aveti ocazia
de a dovedi din nou vitejia voastra., toatd
Europa isi indreapta ochii asupra voastrd.
Inainte deci cu curaj roma nesc, lumea sd ne
judece dupes faptele noastre ! Noi relufun astdzi
din nou luptele glorioase ale inaintasilor
turea de numeroasele si vitezele trupe ale uneia
din cele dintai puteri din Wine. Armata roman&
desi mica, se va distinge, sunt sigur de aceasta,
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prin vitejia si disciplina ei. Ea va reda Romemiei
rangul pe care 1-a avut odinioarci si care i se
cuvirte intre natiunile europene. Aceasta este si
convingerea M. Sale Impdratului tuturor rusilor.
De aceea romemii vor lupta umdr la umdr cu
rusii, nu numai pe acelasi camp de beitetlie si
pentru acelasi scop ci, mi s-a incredintat si
comanda superioaret asupra ambelor armate de
la Plevna. Aceasta este o onoare, care se
reflecteazd si asupra tariff. Faceti deci, ca stea-
gul roman sa fluture pe acelasi camp de luptci,
pe care stretburtii vostri fuseserd secole de-a-
randul aparettorii credintei si a libertdtii. Inainte
deci, ostasi rorruftni, Inainte cu curaj, si curand
vd veti intoarce la familiile voastre prin o tarn
liberd in aplauzele natiunii intregi".

Trecerea marelui fluviu s-a facut pe un
pod de vase de 800 metri de la Silistrioara -
Magura, mai jos de Corabia, incepand din ziva
de 20 august. Dupes luptele de la Rahova si
Smardan, unitatile romane glorioase, la 27 in
aceeasi lung, ajunsera la Plevna unde cucerira
un redan iar la 30 august luard parte la atacul
general contra Plevnei, cucerind cu mari
pierderi reduta de la Grivita, capturand trei
tunuri si un steag turcesc, pe care principele it
prezenta tarului de ziva acestuia de nastere.

Atacul general, cu o pierdere de 15.000
de oameni, al treilea intreprins contra Plevnei,
dadu insa dreptate punctului de vedere al
Domnului roman, si anume ca Plevna, intarita
cu atata maiestrie de Osman-Pasa, care avea
sub ordinele sale 50.000 de oameni si 76 de
tunuri, nu putea fi cucerita prin asalturi gen-
erale, ci numai printr-un asediu in toata regu-
la. La 2 septembrie, principele scria sotiei sale,
principesa Elisabeta:

"Avem inaintea noastret un adevetrat
Sevastopol, care ne va costa incd multe miff de
vieti omenesti, pang cand lucim. Din prima
zi in care m-am convins despre situatie si am
facut recunoasterea tuturor pozitiilor, am
declarat ca Plevna nu se poate lua faro un
asediu in forma si fcird mase marl de trupe. Nu
voiau sal ma creadd, azi au ajuns si ei la
aceastet convingere generalul Totleben a fost
chemat aici".

Generalul Totleben, fiul unui industrias
german din Mitau, care absolvise scoala mill-
tara din Petersburg, a luptat in 18541a Silistria
si s-a distins ca autor al planurilor de fortifi-
catie de la Sevastopol. La cererea principelui

comandant, Totleben fu chemat degraba la
Plevna, ca expert in fortificatii si ca ajutor al
comandantului suprem asupra corpului de
incercuire de la Plevna.

5. Caderea Plevnei si incetarea ostilita-
tilor romano-turce

La 15 septembrie generalul Totleben
ajunse la cartierul general al tarului de la
Gozna-Studena, unde a doua zi lua parte la un
consiliu de razboi iar la 18 septembrie el se
prezenta principelui Carol la cartierul general
al acestuia de la Poradim (un sat la 7 km
departare de front). La 30 septembrie Totleben
scria nevestei sale ca i s-a impus o sarcind
destul de grea, aceea de a duce la izbanda tru-
pele rusesti dupes pierderi asa de insemnate pe
care le-au suferit aici, intre timp insa si
micul a primit intariri considerabile si este
numeric mai tare ca noi. "Pozitiile noastre sunt
foarte Intinse, imi trebuie cel putin trei zile pen-
tru a le vizita calare, dar inamicul cel mai vajnic
este totusi vremea cea rea, zetpada, frigul si
ploaia; drumurile sunt desfundate. Ordonantele,
chiar cele cazdcesti, care vin la mine se rdtatcesc
in terenul deluros si lipsit de once punct de ori-
entare. Ele sunt silite sd petreacd adesea
noaptea sub cerul liber, faro set nimereascei dru-
mul. Noroaiele pe drumurile desfundate sunt
necrezut de matt Numcirul bolnavilor creste
mereu si se resimte lipsa de provizii si furaje;
caii se gdsesc intr-o stare deplorabilei si cad zil-
nic". In aceleasi conditii atmosferice si de
aprovizionare erau nevoiti sa lupte si ostasii
roman! pentru recunoasterea independentei
tar!! lor.

Scopul urmarit era sa taie comunicatia
turcilor din Plevna cu Rusciucul si Vidinul. La
12 octombrie fu taiata legatura cu Sofia, dupes
care incepura miscarile de incercuire care
strangeau tot mai strans cercul de foc in jurul
Plevnei. Totul depindea de cantitatile de
provizii de care mai dispunea Osman-Pasa. La
epuizarea acestora, incercuirea tot mai stran-
sa sa clued la capitularea acestuia fard
pierderi prea mari din partea asediatorilor. La
25 octombrie inamicul era complet incercuit
iar santurile si bateriile aliatilor se apropiau tot
mai mult de centrul fortificatiilor turcesti.
Lucrurile acestea se executau numai noaptea,
astfel ca la revarsatul zorilor turcii se pome-
neau acoperiti de o grindina de ghiulele din
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1877, noiembrie 28. Caderea Plevnei

zeci de gun de tunuri, abatandu-se asupra for
dintr-o parte de unde nici nu se asteptau.
Epuizand proviziile, Osman-Pasa incerca la 28
noiembrie / 10 decembrie o actiune de erupere,
dezlantuind o canonada infernala pe malul
stang al raului Vid. Incercarea esua insa, astfel
ca trupele romano-ruse putura patrunde pana
in centrul Plevnei. Campul de lupta era acope-
rit cu cadavre omenesti, iar servantii bateriilor
turcesti lepadau armele predandu-se. Respinsi
in cazanul Plevnei, turcii furs siliti sa depuna
armele. Osman-Pasa, usor ranit, vazandu-se
infrant, se adresa colonelului Cerchez pentru
a-i declara capitularea cu 40.000 de soldati,
Cara nici o conditie, voind a-i preda sabia. Dar,
dupa aceea aparura doi generali rusi care
primira sabia pentru a o prezenta tarului.
Acesta i-o restitui insa comandantului turc in
semn de respect pentru vitejia lui ostaseasca.
Tarul decord pe principele comandant cu
ordinul Sf. Andrei cu spada, iar marele duce
Nicolae recunoscu intr-o adresa trimisa
Domnului ca briliantele rezultate ce s-au
obtinut la Plevna sunt datorita in mare parte
colaborarii cu viteaza armata romans si ca fra-
ternitatea de arme ruso-romans a inchegat din
nou raporturile intre ambele popoare.

La 29 noiembrie s-a celebrat un Te-

Deum in raioanele redutelor turcesti de la
Plevna, la care asista tarul, principele Carol si
marele duce Nicolae. La 30 noiembrie avu loc
un consiliu de razboi la Poradim, iar a doua zi
imparatul putu pleca spre Petersburg, fericit de
izbanda trupelor sale. In zilele de 7 9 noiem-
brie, trupele romane avura de sustinut lupte
sangeroase cu turcii la Rahova, in fata
Bechetului, pentru cucerirea cetatii turcesti
din acest orasel de la Dunare.

Prin ordinul de zi de la 1 decembrie
1877, principele Carol depuse comanda pentru
armata ruseasca de la vest, iar la 5 decembrie
imparatul Alexandru porn! spre Rusia trecand
prin Bucuresti. Carol facu intrarea trium-
fala in Bucuresti numai la 10 decembrie, pe
soseaua principals Podul Mogosoaiei, care in
amintirea acestei intoarceri triumfale primi
numele de Ca lea Victoriei. Si alte strazi din
Bucuresti furs rebotezate: Calea Plevnei, Calea
Grivitei, strada Smardan

La 12 ianuarie 1878, roman!! in-
fransera rezistenta turcilor la Smardan, langa
Vidin, cu scopul de a cuceri Vidinul si de a-1
incorpora eventual Romaniei, cu intreg tinutul
care era locuit in cea mai mare parte de
roman'. Dupa remarcabilele ispravi de arme
repurtate in Bulgaria, ostirea romans se rein-
toarse victorioasa in capitals.
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Istoria Romani lor

Capitolul III

TRATATUL DE IA BERLIN, PIERDEREA JUDETELOR BASARABENE.

OCUPAREA DOBROGEI SI MODIFICAREA CONSTITUTIEI

1. Hotirarile Congresului de pace de la Berlin (1877) privind modificarile teritoriale
2. Staruinta delegatilor roman' pentru pastrarea judetelor basarabene
3. Ocuparea Dobrogei
4. Modificarea articolelor 7 si 83 din Constitutie

1. Hotararile Congresului de pace de la
Berlin (1877) privind modificarile
teritoriale

La 1 ianuarie 1878 sultanul ceru taru-
lui pace. Ra-zboiul ruso-turc nu se terming insa
cu caderea Plevnei. Conditiile de pace impuse
insa de rusi erau prea aspre pentru ca turcii sa
le fi putut primi fara a face un ultim efort pen-
tru salvarea patriei lor. Conditfile acestea con-
sistau in recunoasterea independentei Roma-
niei si a Serbiei, conferirea unei largi autonomii
Bulgariei Bosniei, Hertegovinei si Munte-
negrului, precum pasalacului Cars din Asia
Mica. La acestea se mai adaugau si anumite
cesiuni teritoriale, in folosul Romaniei, Serbiei
si Muntenegrului. De aceea, razboiul continua
cu succes pentru ostirile rusesti.

Dupe plecarea imparatului, marele
duce Nicolae indrepta trupele sale spre
Balcani, atingand nodul de comunicatie Iambol
- Sofia - Constantinopol. Administratia
Bulgariei ocupate de trupele rusesti era lucre-
dintata printului G. Czerkaski. Pe un ger
cumplit, trupele rusesti fortard trecerea
Balcanilor, ajungand la Filipopol batand pe
turci, ii silira sa capituleze impreund cu
comandantul lor, Suleiman Pasa. La 8/20 ia-
nuarie, rusii ocupara Adrianopolul, deschizan-
du-si drumul spre Constantinopol si silindu-i
pe turci sa ceara. pace. Tratativele prelirninare
avura loc la San Stefano, langa Constan-
tinopol, la 19 februarie, iar la 13 martie fu sem-
nat tratatul de pace. Era firesc ca si Romania
sa fi luat parte la tratativele de pace ca aliata a
invingatorilor, dar rusii uitara de fraternitatea
de arme de la Plevna si refuzara participarea
delegatilor roman! la aceste tratative, margi-

nindu-se sa impuna Turciei recunoasterea
independentei Romaniei, deopotriva cu inde-
pendenta Serbiei si Muntenegrului.

La 26 ianuarie 1878 generalul Ghica,
ministrul Romaniei la Petersburg, comunica la
Bucuresti ceea ce cancelarul tarului i-a facut
cunoscut, anume intentia rusilor de a reocupa
partea de sud a Basarabiei pand la Chilia. Ca
recompense, Romania va primi Delta Dunarii
si Dobrogea pans la Constanta. Argumentele
pe care se sprijineau erau ca cele trei judete
basarabene fusesera retrocedate Moldovel si nu
Romaniei, ca acest teritoriu a fost luat printr-
un tratat - de la rusi din care nu a mai ramas
nimic si ca aceasta revendicare teritoriala este
pentru ei o chestiune de onoare si demnitate
nationals. Replica lui Ghica in numele guver-
nului roman n-a fost luata in seams.

La 3 martie 1878, tarul si sultanul sem-
nara tratatul de la San Stefano redactat de ge-
neralul Ignatiev. Prin art. 19 din tratat se
impuse Turciei o despagubire de razboi de un
miliard 410 milioane de ruble. Luandu-se insa
in considerare dificultatile financiare ale
Turciei, si de acord cu dorinta sultanului, tarul
consimte ca plata celei mai mari part' din
aceasta sums sa fie acoperita prin cesiunea
sangeacurilor: Tulcea, Chi lia, Sulina, Mahmu-
dia, Isaccea, Tulcea, Macinui, Babadag,

Constanta si Medgidia, impreuna cu
insulele din Delta Dunarii si cu Insula Serpi lor.
In continuare se arata ca tarul nu doreste sa
anexeze la Rusia aceste teritorii cu insulele din
Delta, ci isi rezerva dreptul de a be da in schim-
bul acelor part! din Basarabia detasate prin
tratatul din 1856 si limitate la sud prin talve-
gul bratului Chilia si varsarea de la Stari-
Stambul. Guvernul roman protests energic
contra rasluirii acestor teritorii, dar fara suc-
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ces. Rat' nasese ca delegatii romani sa-si expund
protestul for in fata Congresului de pace de la
Berlin. Tratatul de la Berlin a mai adaugat si
Mangalia.

Bulgaria fu recunoscuta ca principat
autonom sub suzeranitatea Portii, cuprinzand
in granitele sale vasta regiune de la Dunare la
Marea Egeica si de la Marea Neagra pana la
lacul Ohrida. Noul principat urma sa remand
sub ocupatia ruseasca limp de doi ani, pand la
organizarea noii vieli de stat. Sultanul se obliga
sa introduces in Bosnia si Hertegovina reforme
pentru salvgardarea intereselor populatiei
crestine de acolo. Rusii mai impusesera Turciei
ca, in calitatea ei de fosta suzerana. a Romaniei,
sa restituie tarului cele trei tinuturi din
Basarabia de Sud, cu toate angajamentele for
contractate prin convenlia military de a respec-
ta integritatea teritoriala a aliatei lor. In schimb
Poarta fu silita sa cedeze Romaniei Delta
Dunarii cu hinterlandul ei dobrogean din tinu-
turile Tulcea si Constanta, deschizandu-i astfel
Romaniei iesirea la Marea Neagra. Romania
ridicy energice proteste contra retrocedarii ti-
nuturilor basarabene. Aceasta retrocedare ar
contraveni fagaduielii formale a Rusiei de a
respecta integritatea teritoriala a aliatei sale.
La refuzul ei de a recunoaste aceasta hotarare
luata la San Stefano, fara asentimentul guver-
nului roman, rush raspunsera cu amenintarea
de dezarmare a ostirii romane. La aceasta,
principele Carol raspunse cu mandrie si dem-
nitate ca ostirea romans care a sangerat la
Plevna umar la umar cu trupele rusesti pentru
dobandirea victoriei, ar putea fi distrusa de
fostii ei camarazi de arme, dar nicidecum
dezarmata.

Cum insa Austro-Ungaria, Rusia si
Anglia rarnasera nemultumite cu stipulatiile
tratatului preliminar de la San Stefano, iar
Rusia nu dispunea de forte militare suficiente
pentru a infrunta ostilitatea acestor man pu-
ten, se cazu de acord ca dispozitiile tratatului
de la San Stefano sä fie supuse deliberarii
reprezentantilor celor sapte marl puteri
europene. Acestea se intrunira. la Berlin la
1/14 iunie 1/14 iulie 1878. Romania, a card
independents nu fusese inca recunoscuta, nu
fu invitata sa participe cu vot deliberat la
lucrarile congresu'_ui. Delegatii ei fury admisi
numai ca informatori, pentru exprima pa-
rerea privitoare la cesiunea teritoriala din
sudul Basarabiei.

2. Staruinta delegatilor romani pentru
pastrarea judetelor basarabene

In aceasta grea si delicate misiune ple-
card la Berlin presedintele consiliului de
ministri, Ion C. Bratianu si ministrul de
Externe, Mihail Kogalniceanu. Delegatii roman!
prezentara la 19 iunie un memoriu bine docu-
mentat in care sustineau ca, dupes dreptate,
nici o parte a teritoriului ei actual nu trebuie sa
fie dezlipita de Romania. Reinapoierea unei
part! din Basarabia catre principatul Moldovei,
prin tratatul de la 1856, a fost un act de drep-
tate din partea Europei. Caci trunchierea de la
1812 nu putea sa se indreptateasca nici prin
faptul si nici prin dreptul de cucerire. La 1812
Basarabia facea parte dintr-un principat, a
carui autonomie fusese solemn marturisita de
toate tratatele ce se incheiasera mai inainte
intre imperiul rus si cel otoman. Mai cu seams
tratatul de la Cuciuc-Cainargi recunoscuse
Domnilor Moldovei si Munteniei calitatea de
suverani si stabilise ea Basarabia face parte
din Moldova. Asadar, Basarabia era o tars
romaneasca cu institulii si legi romanesti pas-
trate in mod hota4 -at de M. S. Imparatul
Alexandru I. Acest respect al vechii nationa-
ad-4 era formulat in rescriptul imperial care
confirms organizarea administrative si judeca-
toreasca a acestei provincii in urma alipirii sale
la Rusia, rata' ca sa se faces acolo cea mai mica
deosebire intre Basarabia de Jos si Basarabia
de Sus. Nici la 1878, precum nici la 1812 nu se
poate cere Basarabia Romaniei pe baza unui
fapt sau a unui drept de cucerire. Ea apartine
unui principat, pe care insa si Rusia, in tot
cursul ultimului sau razboi cu imperiul
turcesc, 1-a primit si 1-a tratat ca pe un stat
independent si aliat. De altminteri, chiar de la
inceputul campaniei, Rusia a incheiat cu
Romania o conventie, prin care s-a garantat
foarte lamurit integritatea actuala a teritoriului
romanesc.

continuare, Kogalniceanu insista
asupra faptului ca la inceput s-a cerut
Romaniei numai trecerea armatelor imperiale
spre Balcani si apoi o efectiva cooperare mill-
tara; si ca ostirile romane au luptat alaturi de
trupele rusesti pentru dobandirea victoriei
depline.

"S-a invocat - arata in memoriul spre
sustinerea retrocedarii Basarabiei - amintiri de
glorii si de izbanzi militare. Dacd intr-un asa
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1892,martie 26, Sibiu. Memorandul romanilor din
Transilvania Ungaria cAtre Francisc Iosif I

lung sir de rcizboaie armatele rusesti s-au dis-
tins pe multe campuri de Maine si si-au preum-
blat gloria pand sub zidurile Adrianopolului. Si,
cu toate acestea, nu li se recunoaste un drept de
proprietate asupra regiunilor Balcanilor. S-au
mai pus irtainte si consideratiuni de recu-
nostintd. Romania stie sd-si irnplin.easca datori-
ile de multumire; ea a dovedit aceasta totdeau-
na. Ea nu-si uitd nici istoria, nici numele bine-
fdditorilor ei; ea cinsteste pe Caterina cea Mare
si pe Nicolae I -ui, pe generosii fciptuitori ai trata-
auelor de la Cainargea si Adrianopol. Dares daces
ea isi aduce totdeauna aminte si de toate acele
sacs, pe care si le-a impus pentru rndrirea si
gloria Rusiei, ea nu poate uita al de la Petra cel
Mare, pang in ziva de asteizi ea a fost pe rand
si sirnultarteu, baza operatiunilor militare ale
Rusiei, grdnarul uncle se aprovizionau armatele
ei, si chiar atunci card ele operau dincolo de
Dunare, teatrul prea de multe on ales chiar de
Rusia, precum si cele mai groaznice sdruncinciri.
Ea tine minte, in fine, ca la 1812 a pierdut in
folosul Rusiei jumatate din Moldova, adicd
Basarabia din Prut pang /a Nistru".

Delegatii roman' furs invitati sa-si
sustina cauza in fata congresului dupe dele-
gatii greci, care reclamasera anumite teritorii
care nu le apartinusera. imprejurarile acestea
facura pe delegatul Angliei, lordul Salisbury, sa
propuna, privind ironic spre plenipotentiarul
rus "ca dupes ce s-au ascultat delegatii unei nati-
uni, care reclamd provincii strain, sd se asculte

si pe protestantii unei teiri, care nu cer deceit te-
ritorii ce ii apartin".

Expunerea lui Kogalniceanu facu o
mare impresie asupra membrilor congresului,
facandu-1 pe delegatul englez, lordului
Beaconsfield, sa observe ca "in politica ingrati-
tudinea este adese on rdsplata pentru cele mai
bune servicii". Ion Bratianu, luand cuvantul,
insists in fata congresului asupra nedreptatii
strigatoare la cer ce se face Romaniei prin
"despoierea ei de o portiune din patrimonial
national, pricin.uindu-se prin aceasta nedreaptd
despoiere Roma- nilor nu numai o mare durere, ci
si o profundd sdruncinare morales in sufletul lor,
fcicandu-i sd piardd once incredere in valoarea
tratatelor cat si in sfanta pazd atat a principiilor
de dreptate, cat si drepturilor scrise". Dar cum
amputarea teritoriala fusese hotarata Inca cu
ocazia intrevederii de la Reichsbad, ea nu mai
putea fi impiedicata. Rusia dorea cu once pret
sa stearga amintirea infrangerii de la
Sevastopol si sa redobandeasca accesul la
gurile Dunarii, iar puterile europene nu
intelegeau sa i se opuna, mai ales ca Austria
primi mandatul asupra Bosniei si Hertegovinei,
iar Anglia anexase insula Cipru. Rusia obtinu
Karsuk si Battumul in Caucaz.

Delegatii roman' prezentard la 13/24

iunie un memoriu prin care cereau respectarea
integritdtii teritoriului, cuprinzand judetele
basarabene, consacrarea definitive a indepen-
dentei tariff, indemnizare pentru cheltuielile
razboiului, insulite din Delta Dunarii si Insula
Serpilor, precum si oprirea armatei rusesti de a
trece peste teritoriul romanesc in timpul celor
doi ani pe care Rusia rezervase la San
Stefano pentru ocuparea Bulgariei. Se tinu
numai in parte seama de revendicarile juste ale
Romaniei! Tratatul incheiat la 1/13 iulie 1878

modified tratatul preliminar de la San Stefano,
precum si pe cel de la Paris din 30 martie 1856,

prevazand in articolele 22 si 43-56 dispozitii
privitoare la Romania, impunandu-i retro-
cedarea districtelor din Basarabia in schimbul
Dobrogei cu o lithe de granita fata de Bulgaria,
care pornia de la Dunare, mai jos de Silistra si
ducea la mare pans la un punct la sud de
Mangalia. S-a admis de congres ocuparea si a
Mangaliei, peste cele stipulate la San Stefano.
Tratatul recunostea numele de Romania, in
locul Principatelor Unite, precum si indepen-
denta dobandita la Plevna, dar si aceasta sub
conditia modificarii art. 7 din Constitutie in
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sensul tolerantei religioase la exercitarea drep-
turilor politice. Tratatul nu recunostea
Romaniei nici o despagubire pentru cheltuielile
de razboi si o obliga sa ingaduie trecerea tru-
pelor rusesti din Bulgaria pe limp de un an.
Din cele cinci puncte din memoriu, tratatul nu
accepta decat cesiunea insulelor din Delta si
Insula Serpi lor.

Hotararile congresului de la Berlin
provocara o adanca deceptie in tars. La
pierderea celor trei judete basarabene, lumea
politica se astepta intrucatva. Dar, ca dupe o
asemenea jertfa, recunoasterea independentei
sa fie conditionata de modificarea art. 7 din
Constitutie, la asa ceva nu se astepta tara, care
sangerase la Plevna pentru dobandirea
neatarnarii. Nu era insa singurul caz in care
jertfele romanilor sa fie rasplatite cu atata
ingratitudine.

3. Ocuparea Dobrogei

Dar, cu toate acestea, marile jertfe pe
care Romania le suferise in cursul razboiului
nu ramasesera nerasplatite. Prin eroicele ei
fapte de acme, ea isi redobandi independenta si
isi deschise iesirea la mare, doua marl si me-
morabile izbanzi, raenite sa determine consoli-
darea ei politica si prosperitatea economics.
Retrocedarea judetelor basarabene catre Rusia
nu s-a facut prin nici un act scris, ci printr-o
simple decizie ministeriala prin care auto-
ritatile civile si militare din judetele Cahul,
Bolgrad si Ismail primird ordinul sa evacueze
tinuturile si sa se retraga dincoace de Prut,
farce a semna un act oficial de cesiune.

Referindu-se la retrocedarea Basarabiei
de Sud, principele Carol insemna in memoriile
sale:

"... adunarea deputatilor, ludnd
cunostinta de hotdrarile congresului de la Berlin
privitoare la Romania, nevoind sd impiedice con-
solidarea pcicii, a autorizat guvemul de a se
supune vointei colective a Europei, revocand
autoritatile civile si militare din Basarabia si
lud rtd in stapanire Dobrogea cu delta Dunarii si
cu insula Serpilor, cu o suprafata de 15.566 km2
si cu o populatie amestecatd de turci, tcltari,
lipoveni, greci, bulgari si nurnerosi romans ".

in sedinta din 8 octombrie, camera
autoriza guvernul sa se conformeze tratatului
de la Berlin, insarcinandu-1 totodata cu luarea

in posesie a Dobrogei cu Delta Dundrii. In 1880
aparu Legea pentru organizarea Dobrogei, iar in
1882 Legea pentru recunoasterea dreptului de
proprietate in Dobrogea, Legea pentru
recunoasterea drepturilor politice in noua
provincie romans.

La 15 noiembrie, Domnul lansa un
manifest catre locuitorii de toate natiunile si
religiile din Dobrogea, aratand ca vine pe
urmele lui Mircea cel Batran sa cuprinda tara
ce i-a fost incredintata de puterile europene ca
unuia care a varsat sange romanesc pentru li-
bertatea popoarelor din dreapta Dunarii. La
14/26 noiembrie, el trecu pe bordul vasului
Stefan cel Mare" la Macin, unde infipse stea-
gul tricolor ca simbol al noii stapaniri
romanesti. Noul teritoriu fu ocupat de trupele
romane si imparlit in doua. judete, Constanta si
Tulcea si inglobat diecezei Dundrii de Jos cu
resedinta la Galati, unde se mutase episcopul
Melchisedec de la Ismail.

La 1/13 octombrie, evacuarea era ter-
minate si autoritatile rusesti pusera stapanire
pe cele trei judete basarabene. 0 revizuire ra-
dicals suferira si dispozitiile de la San Stefano
privitoare la Bulgaria, ale card granite furs
esential reduse. Regiunea dintre Dunare si
Balcani fu constituita intr-un principat tribu-
tar al Portii cu capitala la Sofia. Regiunea de
dincolo de Balcani cu centrul la Filipopol -
Plovdiv constitui o a doua provincie autonoma
Rumelia Orientalci, vasala si ea Portii. 0 linie
conventionala care lega Silistra cu Mangalia
constitui noua granita intre Dobrogea si
Bulgaria. La asezarea pe teren a acestei granite
se ivira neintelegeri in jurul importantei pozilii
strategice Arab-Tabia de langa Silistra, pe care
romanii o revendicau pentru ei. La un moment
dat, comandantul trupelor rusesti din Silistra
daduse chiar ordin de atac asupra acestei po-
zilii ocupate de roman, si numai ordinul de
retragere sosit in ultimul moment de la
Bucuresti determind unitatile romane sa se
retraga pentru a evita varsari de sange intre
fostii camarazi de acme romano-rusi.

4. Modificarea articolelor 7 si 83 din
Constitutie

Dar pe langa retrocedarea linuturilor
basarabene, tratatul de la Berlin mai impunea
Romaniei, la propunerea plenipotentiarului
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Frantei, Waddgton, si o a doua conditie pentru
recunoasterea independentei sale, si anume,
acordarea de drepturi politice si civile, rara
deosebire de religie, care nu va mai putea fi o
piedica pentru impamantenire, nici pentru
admiterea in functii, sau pentru exercitiul unei
profesiuni sau industrii, in once localitate ar fi.
Inserarea acestui articol in tratatul de pace
impunea Romaniei modificarea articolului 7
din Constitutia romans prin care israelitii, ca
necrestini, erau exclusi de la cetatenia romans.
Acestia din urma se stabilird in mare numar,
mai ales in Moldova, venind din fostele
provincii poloneze Podlis si Galitia, ca supusi
Untertharten rusi, dar mai ales austrieci,
bucurandu-se de avantajele oferite de justitia
consulard si monopolizand aproape tot com-
ertul moldovean. Dupes abolirea jurisdictiei
consulare, evreii pierdusera calitatea de supusi
ai unei puteri straine si de aceea revendicard
cetatenia romans, pe care Constitutia din 1866
le-o refuza ca unor necrestini ce erau. 0 parte
dintre ei se integrasera insa in viata economics
si socials a tarii, luand chiar parte in randurile
ostirii romane la razboiul pentru independenta.
Ramasi apatrizi, evreii din Romania se
adresara Aliantei Israelite, care luase fiinta
pentru apararea lor. Sub presiunea delegatului
francez, congresul de la Berlin impuse
Romanic' modificarea art. 7 din Constitutie,
drept conditie pentru recunoasterea indepen-
dentei sale. Anglia se grab' chiar sa revoce pe
reprezentantul ei din Romania pans la
aplanarea chestiunii evreiesti. Hotararea con-
gresului trezise o mare agitatie in tars, silind
guvernul sa recurga la ma.suri severe pentru a
preintampina miscarile antisemite.

Dar cu toate acestea, hotararea de la
Berlin cu privire la modificarea articolului 7
din Constitutie trebuia respectata. De aceea,
guvernul dizolva camerele legiuitoare si con-
voca corpurile electorale pentru alegerea unei
adunari constituante care se intruni la
Bucuresti si votes in octombrie 1879 modifi-
carea articolului 7, cu precizarea ca "cliferenta
de credintd religioasei si de confesiune nu con-
stitute o piedicd spre a dobandi drepturile dude
si politice si a le exercita". Ca masura de
aparare contra instrainarii proprietatilor
rurale, s-a inclus in Constitutie dispozitia ca

"Nurnai romanii, sau cei naturalizati romarti pot
dobandi imobile rurale in Romania ".

Aceleasi adunari, convocate in sesiune
extraordinary cu statutul de corpuri
legiuitoare, votary legea prin care se acorda
tuturor locuitorilor de religie mozaica, care au
servit sub steag in razboiul pentru indepen-
denta, impamantenirea in bloc. Ceilalti israefiti
din tars puteau dobandi acest statut indivi-
dual, ca once strain, potrivit noii dispozitii din
Constitutie. Astfel s-a adus la indeplinire
hotararea congresului de la Berlin cu privire la
impamantenirea israelitilor, pentru a se inlatu-
ra si ultima piedica ce statea in calea recu-
noasterii neatarnarii.

In februarie 1880, independenta
Romaniei fu recunoscuta formal de toate pu-
terile garante, al caror rol de garanti ai neu-
tralitatii inceta definitiv la acea data. Pentru
consolidarea si intarirea dinastiei mai rarnanea
a fi reglementata si succesiunea la tron, care
nu era Inca stability din cauza lipsei unui
mostenitor direct. Articolul 83 din Constitutie
indices pentru acest caz pe cel mai in varsta
dintre fratii Domnului, care era principele
Leopold. in actul aparut in Monitorul Oficial
din 22 noiembrie 1880, principele Leopold
renunta insa la succesiune in favoarea fiilor

declarand ca pentru cazul cand vreunul
dintre ei va fi chemat de providenta la aceasta
inalta misiune, el nu va intarzia de a-i pregati
chiar de pe acum, dezvoltand in inima for
iubirea catre nobila si viteaza natiune romance,
care, dupes atatea secole de lupta si de sufer-
inta, a stiut prin propriile sale puteri a recuceri
un loc onorabil in marea familie a statelor
suverane.

in lipsa unui mostenitor direct,
chestiunea succesiunii la tron fu lamurita in
mod definitiv la 14/26 martie 1889, cand cor-
purile legiuitoare proclamara pe principele
Ferdinand, al doilea fiu al principelui Leopold,
mostenitor al coroanei romane cu titlul de
principe at Romaniei. Tanarul principe de
coroana se casatori in decembrie 1892 cu
principesa Maria de Marea Britanie si Irlanda,
fiica ducelui Albert de Edinburg si nepoata a
reginei Victoria a Angliei si a tarului Alexandru
al II-lea al Rusiei.
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Ca pitol u I IV

PROCLAMAREA REGATULUI SI CHESTIUNEA DUNARII

1. Ridicarea Principatului la rangul de regat
2. Actul incoronarii
3. Reglementarea navigatiei pe Dunitre
4. Bunele relatii cu titrile vecine

1. Ridicarea Principatului la rangul de
regat

Ca stat suveran, Romania putea sa se
gandeasca si la o noud titulatura pentru
Domnul ei. Titlul de principe nu mai corespun-
dea noii situatii internationale. Titlul de mare
duce, propus de Kogalniceanu, nu era in asen-
timentul general al tarn. Titlul de rege aducea
aminte de Decebal, ultimul rege al Daciei inde-
pendente. Acesta vent sa inlocuiasca titlul de
Domn al romanilor de pana atunci. Pentru a
aplana neintelegerile din guvern, Ion Bratianu
ceda .presedintia consiliului fratelui sau
Dimitrie Bratianu, care prezida serbarile de
incoronare. in sedinta festiva a corpurilor
legiuitoare din 14/26 martie 1881 fu procla-
math' ridicarea principatului la rangul de regat.
Cu ocazia serbarii nationale de 10 mai,
Domnul fu aclamat Rege at Romeiniei si nu al
romanilor, pentru a evita susceptibilitatea
Rusiei si Austro-Ungariei, unde traiau milioane
de roman sub stapanire strains. Cu acea
ocazie solemna s-a prezentat regelui Coroana
de otel, iar reginei o coroana de aur, pentru a
incorona simbolic silintele seculare si dorintele
cele mai vii ale romanilor pentru libertate si
independents.

Tata motiunea pe care Camera o vota in
unanimitate:

"Pentru a corespunde unei fungi simtite
dorinte a natiunii, pentru a inteui stabilitatea si
ordinea in taro si pentru a oferi o chezeisie pen-
tru aceea cd in Romania monarhia fiinteazd in
aceleasi conditiuni ca si in celelalte state ale
Europei si cd ea trebuie sd insufle aceeasi
incredere, camera deputatilor in virtutea dreptu-
lui de suveranitate a natiunii proclamd pe alteta
sa regald principele Carol, rege at Romemier

In temeiul acestei motiuni, Camera vota
urmatorul protect de lege:

Art. 1. Romania se malts la Regat;

principele Carol is pentru sine si mostenitorii sdi
titlul de Rege at Romaniei.

Art. 2. Mostenitorul tronului va purta titlul
de Principe Mostenitor at Roma- niei.

Dupa trecerea legii si prin Senat,
presedintii corpurilor legiuitoare, insotiti de o
mare multime, pornira la Palat pentru a
prezenta suveranului legea spre promulgare.
Presedintele Senatului I. Ghica adresa
Domnului urmatoarele cuvinte:

"Suet mandru si fericit cd m-a ales des-
tinul de a prezenta Altetei Voastre Regale in
numele Senatului si at Camerei legea care a fost
votatd astazi de ambele corpuri legiuitoare si
prin care dorintele tdrii au fost acluse la
indeplinire".

La citirea textului de lege, multimea
izbucni in urale: Traiasca Regele traiasca
Regele!" La scurta alocutiune a presedintelui
Senatului, Regele rosti urmatoarea cuvantare:

Mare si solemn este acest moment in
care mi se apropie reprezentantii natiunii pentru
a-mi prezenta hotdrarea unanima a corpurilor
legiuitoare. Cu aceastd hotardre incepe o nowl
pagind in cartea vietii poporului roman; cu ea se
terming timpul care a fost bogat in lupte si
greutdti, dar si in staruinti bewbatesti si in fapte
eroice!

Si in acest moment voiesc sd repet ce am
spus de ateitea ori: totdeauna a fost dorinta nati-
unit care a dat faptelor mete directie si tinted De
15 ani sent principe al acestei tart de 15 ani ma
inconjoard dragostea si increderea poporului:
aceastd dragoste si aceastd incredere facut
zilele bune in si mai bune, in zi/e rele m-a inteirit
si confortat. De aceea eram mai ndru de demni-
tatea mea de principe, acum mi-a fost dat acest
nume in jurul cdruia s-au tesut in trecutul inde-
partat glorie si meirire!
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Tara este insd de pdrerea cd i-ar sedea
mai bine in situatia pe care si-a dobandit-o
acum, in puterea ei nationald, doveditd prin
fapte, ca sd se -mite la regat; asa land, primesc

nu pentru mine, ci pentru marirea Romaniei
titlul de rege, find sigur cd el nu va dezlega
legdturile, ce m-au impletit asa de strans cu
poporul meu prin toate cote am trecut lupteuui si
train.d impreuna. Fie ca prirnul rege at Romaniei
sa se bucure de aceeasi dragoste, care a purtat
pe ultirnul principe prin toate adversitatile.
Pentru mine pretuieste alipirea (Hingabe) aces-
tui popor nobil si viteaz mai mutt decal toate
mckirile, decd.' t toatd strdlucirea unei coroane".

2. Actul incoronarii

Solemnitatea incoronarii avu loc in ziva
de 10/22 mai, card regele si regina semnara
uricul de incoronare cu urmatorul cuprins:

"Noi, Carol I, Rege al Romaniei, calauzit
de mom lui Dumnezeu si a destinului viteazului
si inteligentului popor roman, am facut la 10 (22)
Mai 1866 intrarea noastrd in Bucuresti. Vocea
poporului ne-a ales principe at tarilor unite
Moldova si Muntenia prin plebiscitul de la 8 (20)
Aprilie 1866 (in ziva nasterii noastre de 8/ 20
Aprilie 1839), precum si prin votul adundrii elec-
tive din 1 (13) Mai a aceluiasi an..

Dupes ce am asigurat natiunii roman
prin constitutia din 20 iulie 1866 libertatea si
drepturile ei, am putut trece in fruntea acestui
popor prin zile de rastriste, invingand toate
greuteitile, astfel cd in 1877 la 10 (22) Mai, fu
proclamatd independenta tariff.

Dupes vointa lui Dumnezeu, care singur
dclruieste victoria, am condus ostirea noastrd la
7 Julie 1877, peste Dundre si steagurile noastre
si-au dobdndit laurii izbdndei la Calafat,
Nicopole, Rahova, Snuirdan, Grivita, precum si
la 28 Noembrie aceluiasi an prin cucerirea
Plevnei, astfel ca vechea vitejie romar- eascd a
sanctionat pe cCunpiile de bdtdlie din Bulgaria
votul camerilor.

Nobilul sange roma. nesc, care a fost var-
sat spre apararea si pentru independenta
patriei, primi la 14 (26) Martie rdsplata sa.
Camerile legislative, insufletite de dorinta de a
da statului roman, creat prin contopirea princi-
patelor Moldova si Muntenia, o siguranta

deplind si o personalitate mai fermd si mai
streilucitet, proclamard inedtarea Romaniei la
rangul de regal at Europei.

Tara intreagd, reprezentatei prin sent si
camera, insotitd de mernbrii tuturor corporatiu-
nilor existente, ale Kull, a curtii de casatie si a
curtii de conturi, a Academiei Romdne, a
reprezentantilor universiteitilor din Bucuresti si

cu studentii for de toate grackle, ai dele-
gatiunilor comunale urbane si rurale, precum si
ai corporatiunilor mestesugdresti si ai
numeroaselor asociatii ale diverselor ramuri ale
culturii noastre nationale, s-a adunat astdzi is
10/22 Mai 1881 in jurul sfeintului altar al
mitropoliei si a asistat impreund cu noi, Carol I
Rege at Romaniei, cu regina Elisabeta, iubita
noastrd sotie, cu iubitul nostru frate Leopold,
Print mostenitor de Hohenzollern, insotit de
n.epotii nostri Ferdinand si Carol, la sfintele
rugaciuni in cursul cdrora Sfintia Sa Mitropolitul
primat Calinic Miclescu si Sfintia Sa Mitropolitul
Moldovei si Sucevei Iosif, precum si episcopii
eparhisti si inaltul der mitropolitan an sdvarsit
sfintirea coroanei pe care tara mi-o oferd drept
emblemd pretioasd a stabilitatii si indepen-
dentei patriei.

Coroana regald, pe care tara mi-o
aseaza pe frunte, a fost cioplitcl in arsenalul
armatei din teava unui tun, ce a fost cucerit de
la inamic la Plevna, la 28 Noembrie 1877, stro-
pit fiind cu sangele eroilor, ce an cazut pentru
indepen entd. Coroana de aur, pe care tara o
aseazd pe fruntea celei dintai regine a ei, nu
este irnpodobitd cu pietre prettoase, dar faptele
reginelor care vor purta coroana de aur a reginei
Elisabeta, vor face ca ea sd strdluceascd.

Pentru ca amintirea zilei de 10 (22) Mai
set rarnand neuitatd veacurilor viitoare, Noi sem-
neun acest uric in at 25-lea an at dornrtiei noas-
tre la mitropolia capitalei Bucuresti, in prezenta
reginei Elisabeta, iubitei noastre sotii, a iubitului
nostru frate Leopold, in fata tarii ce a grcibit set
vino la marea solemnitate nationnlri a con-
sacrdrii proclamatiei regatului Romaniei si
ordonam ca documentul sd fie inzestrat cu
marele sigiliu regal si contrasernnat de ministrii
nostri secretari de stat, precum si iscalit ca mar-
tort de presedintii corpurilor legiuitoare, de
sfintiile for mitropolitii si de presedintele in.altei
curti de casatie".
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De la mitropolie, cortegiul regal se
intoarse la palat, unde regele si regina aparura
in sala tronului. Acolo presedintii corpurilor
legiuitoare oferira suveranului coroanele
sfintite.

Primind coroana de otel, regele rosti
urmatoarea cuvantare:

"Cu solemnitatea de astdzi se incheie cu
strrIlucire capitolul de 15 ani asa de bogat in
lupte si fapte mars! Sub scutul constitutiei si
legiuirilor sale s-a dezvoltat in mod admirabil
munca faro rdgaz a oamenilor ei de stat, vitejia
ostirii sale si ferma mea incredere in puterea
poporului au adus la indeplinire dorinta
fierbinte a tuturora: regatul, o chezdsie sigurd
pentru viitor este in fiinta I Cu mandrie primesc
deci aceastei coroand, ca fiind cdlitcl
(geschmiedet) din metalul unui tun, stropit cu
sangele eroilor nostri si sfintit de bisericcl, eu o
primesc ca sirnbol at independentei si Oriel
Romaniei! Ca un odor preps ea va da marturie
de timpurile ei glorioase, pe care le-am petrecut
impreuncl, ea va aduce aminte generatiilor
viitoare de vitejia strcibunilor si de concordia ce
a existat intre principe si popor! Cea mai fru-
moasd coroand pentru regind si pentru mine va
fi si va nfundne increderea poporului, cdruia ii
rclmdne inchinat tot gandul si tot singclrneuTh.tul
nostru. In fata acestor steaguri care fluturarcl pe
campul de &Italie, in fata acestei coroane,
emblemele regalitatii, as don sd se adune
poporul, precum se adunci ostasii in jurul
steagurilor, in fata acestor marete omagieri,
pentru care tot poporul a gretbit la Bucuresti pen-
tru a fi martor at acestei zile memorabile sa
reunim glasurile in strigatul scump at inimilor
noastre si care-si va gdsi in acest spatiu, sfintit
prin irtsusi evenimentele istorice din viata mea,
un puternic rasunet. Iubita noczstrd Romanic.
incoronatd astazi prin propriile ei merite: sd trez-
iasca 1"

in 1884 s-au constituit domeniile
coroanei compuse din 12 mosii in intindere de
130.000 ha pentru ca regele sa devind cel din-
tai proprietar de pamant romanesc, care
devenira ferme model in tars. in 1886 s-a inau-
gurat biserica de la Curtea de Arges, mausoleul
dinastiei. La 19 aprilie 1889 sosi in tars
principele Ferdinand, nascut in 1867 la
Sigmaringen. Casatorit la 10 ianuarie 1893 cu
principesa Maria de Edinburg, fiica ducelui de
Saxonia-Coburg-Gotha si nepoata a reginei
Victoria a Angliei.

In ziva a doua a festivitatilor, un corte-
giu istoric si alegoric a defilat prin fata regelui
si a reginei, iar in ziva a treia regele a trecut in
revista trupele in dreptul statuii lui Mihai
Viteazul din Bucuresti.

3. Reglementarea navigatiei pe Dunare

Consolidarea Romaniei sub inteleapta
carmuire a noului ei rege u tidied foarte mutt
prestigiul in fata puterilor vecine. La 7
octombrie 1879 Austro-Ungaria si Germania
incheiard o alianta, la care in 1881 se atasa si
Italia, constituind Tripla Alianta. Fata de noua
grupare de puteri din Europa centrals, Rusia
tarista cauta o apropiere de Franta republi-
cans, cu care tarul Alexandru al III-lea
incheiase o alianta formals. Tarul Alexandru al
III-lea urmase in domnie parintelui sau
Alexandru al II-lea, care la 1881 cazuse jertfa
unui odios atentat din partea nihilistilor.

Puterile Triplei Aliante, si mai ales
Germania, faceau toate eforturile pentru a
atrage Romania de partea lor. Ministrul roman
de la Viena, Petre P. Carp, primi insarcinarea
de a trata cu Gustav Kalnoke, ministrul de
Externe al Austro-Ungariei si cu ambasadorul
Germaniei, principele de Reuss, adeziunea
Romaniei la pactul Triplei Aliante. In august
1883, regele Carol vizita pe imparatul Franz
Josef la Viena, si pe imparatul Wilhelm I la
Berlin, pentru a se intelege asupra participarii
Romaniei la Tripla intelegere. in acelasi an, la
26 august, Ion I. C. Bratianu intalni pe
Bismark la Gastein, pentru a-i arata difi-
cultatile pe care Romania le avea din cauza
diferendului vamal si dunarean cu Austro-
Ungaria, dar mai ales pe urma politicii de dez-
nationalizare a guvernului maghiar fata de
romanii din Transilvania. Primind asigurari
linistitoare din partea cancelarului german,
primul ministru roman, in intelegere cu regele
Carol, consimti la adeziunea Romaniei la
pactul Triplei Aliante prin semnarea unui act
secret, de care nu aveau cunostinta decat
regele Carol, presedintii de consiliu si ministrii
de Externe. Dar in calea alipirii Romaniei la
Tripla Alianta stated Austro-Ungaria prin poli-
tica de deznationalizare a romanilor din
Transilvania si prin pretentiile de a avea sub
control navigatia pe Dunare, de la Portile de
Fier in jos. Tratatul de la Paris din 1856 procla-
mase libertatea navigatiei pe Dunare sub
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supravegherea unei Comisii Europene si a unei
Comisii a statelor riverane. Comisia
Europeana, compusa din reprezentantii
Frantei, Angliei, Austro-Ungariei, Italiei avea
caracter temporar, instituita pe un termen de 3
ant, timp socotit suficient pentru executarea
lucrarilor de la Sulina. Comisia riveranilor, cu
un caracter permanent, avea misiunea de a
supraveghea, reglementa si apara navigatia pe
Dunare. Aceasta Comisie se desfiinta mai
curand din cauza neintelegerilor provocate de
Austro-Ungaria, care revendica exclusiv pentru
ea dreptul de presedintie. Comisia Europeana
isi prelungi misiunea, largindu-si competenta
pans la Isaccea. Tratatul de la Berlin din 13
iulie 1878 recunoscu Comisiei Europene per-
sonalitatea juridica internationals independen-
ts, extinzandu-i puterile pand la Galati, tar
prin conventia de la Londra din 1853, pans la

Tratatul de la Berlin mentinu, prin art.
55, Comisia dunareana asigurand si Romaniei,
ca stat riveran, un loc in acea comisie. Austro-
Ungaria nu se multumi insa numai cu atata, ci
pretindea sa exercite controlul navigatiei de la
Portile de Fier pand la Galati in detrimentul
Romaniei riverane. Comisia Europeana a
Dundrii intocmi un regulament cu privire la
navigatie. Politic fluviala, pentru suprave-
gherea navigatiei pe Dunare, de la Portile de
Fier pand la Galati, insarcina o comisie corn-
pusa din delegatii Austro-Ungariei, Serbiei,
Romaniei si Bulgariei cu aplicarea acestui re-
gulament, sub presedintia delegatului austro-
ungar. Romania protests contra prezentei de-
legatului austro-ungar in noua comisie,
intrucat Austro-Ungaria nu facea parte din
statele riverane pe acest parcurs al Dundrii. Cu
toate acestea, conferinta celor sapte puteri,
intrunita la Londra, aproba regulamentul pro-
pus de Comisia Europeand, ba mai mult chiar,
delegatii semnara la 10 martie 1883 o con-
ventie prin care autoritatea Comisiei Europene
a Dunarii se extindea pans la Braila. Guvernul
roman refuza sa recunoasca conventia,
intrucat incheierea ei s-a facut fara partici-
parea Romaniei.

In chestiunea navigatiei dunarene,
tratatul de la Berlin prevedea urmatoarele:

Art. 53. Comisiunea Europeand a
Dundrii, in sa nul c dreia va fi reprezentatd
Romania, este mentinutei in functiile sale si le va
exercita de =um inainte la Galati intr-o com-
pleter independentd de autoritatea teritoriald.

Art. 54. Cu un an inaintea expiretrii ter-
menului asignat pentru durata Comisiei
Europene (pans, la 12/24 aprilie 1883 dupes
tratatul de la Londra din 1871), puterile se vor
pure de acord asupra prelungirii functiondrii
sale sau asupra modificarilor ce ar crede de tre-
buintd a le introduce.

Art. 55. Regulamentele de navigatie, de
politie fluviald si de supraveghere de la Portile
de Fier pang la Galati se vor elabora de Comisia
Europeand asistatd de delegatii statelor river-
ane si se vor pure in armonie cu cele ce au fost
sau vor mai fi adictate pentru parcursul injos de

Cu elaborarea acestor regulamente fu
insarcinat in decembrie 1879 un comitet al
carui anti - protect de regulament fu insa
respins de Comisia Europeand care se
insarcina ea insasi sa elaboreze un asemenea
regulament cu asistenta statelor riverane
Bulgaria si Serbia, care nu faceau parte din
Comisia Europeana. Delegatul Romaniei care
facea parte din Comisia Europeand propuse ca
pentru supravegherea navigatiei de la Portile
de Fier pans la Galati sa se instituie o comisie
specials alcatuita numai din reprezentantii
statelor riverane Romania, Serbia si Bulgaria.
Austro-Ungaria pretindea sa faces si ea parte
din aceasta comisie, desi era neriverand pe acel
parcurs al Dunarii. Mai mult chiar, ea revendi-
ca dreptul de a prezida chiar acea comisie cu
vot preponderent. Rusia, la randul ei, staruia
sa excludes bratul Chilia de sub autoritatea
Comisiei Europene drept consecinta naturals a
suveranitatii sale pe acel brat. Se mai agita
ideia de a extinde autoritatea Comisiei
Europene asupra cursului fluviului pana. la

La 2 iunie 1882 aparu Regulamentul de
navigatie, de politie fluvinld si de supraveghere,
aplicabil /a partea din Dundre situatd intre
Portile de Fier si Galati Reglement de naviga-
tion de police fluviale et de surveillance, appli-
cabile a la partie du Danube saute entre les
Portes de Fer et Galatz. Regulamentul avea trei
parti, cuprinzand peste o suta de articole.
Partea a treia cuprindea dispozitiile privitoare
la executarea controlului de navigatie.
Delegatul roman propunea la art. 97 ca exe-
cutarea regulamentului sa fie incredintata con-
trolului unei autoritati fluviale numita Comisia
de supraveghere, in care Comisia European& a
Dunarii sa fie reprezentata prin trei delegati si
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statele riverane Romania, Bulgaria si Serbia
prin cate un delegat. Propunerea delegatului
roman fu insa respinsa de plenul Comisiei
Europene, care accepta propunerea delegatului
francez in sensul ca punerea in aplicare a
Regulamentului sa fie incredintata unei
Comisii Mixte, in care Romania, Austro-
Ungaria, Bulgaria si Serbia sa fie reprezentate
prin cate un delegat. Presedintia comisiei sa
apartina delegatului austro-ungar. Din comisie
urma sa face parte si un delegat al Comisiei
Europene. La 10 martie 1889, proiectul de re-
gulament fu supus deliberarii reprezentantilor
celor 7 puteri intrunite la Londra. Acestia pri-
mira cu unele modificari proiectul de regula-
ment, intre care cea mai insemnata prevedere
era scoaterea bratului Chiliei de sub autori-
tatea Comisiei Europene si largirea compe-
tentei acesteia pand la Braila. Puterea Comisiei
Europene fu prelungita pentru o perioada de
21 ani, pana la 24 aprilie 1904. Acest termen
putea fi prelungit prin reconductiune tacita din
trei in trei ani. Hotararile furs consemnate in
Tratatul de la Londra care fu semnat de dele-
gatii celor 7 puteri europene la 24 aprilie 1883.

Romania nu fu insa invitata sa is parte
la tratativele pentru incheierea acestui tratat.
De aceea, guvernul roman remise conferintei
de la Londra un protest cu declaratia ca.
Romania nu se recunoaste legata de holararile
luate Para participarea ei. Protestul guvernului
roman facu impresie asupra delegatilor, mai
ales cand ambasadorul Germaniei declare Ca
nu este admisibila nici o masura de coercitie in
impunerea regulamentului, o asemenea masu-
ra nefiind prevazuta in tratat. Adeziunea
Romaniei la pactul Trip lei intelegeri determine
si Austro-Ungaria sa-si mai reduce pretentiile
in participarea la lucrarile Comisiei Mixte, ast-
fel ca dispozitiile din tratat relative la aceasta
comisie ramasesera liters moarta, Romania
continuand sa execute singura drepturile de
supraveghere a navigatiei in apele riverane de
la Porti le de Fier la Braila.

In urma intrarii Romaniei in Trip la
Alianta, Austro-Ungaria renunta la pretentiile
ei in chestiunea navigatiei pe Dunare de la
Portile de Fier la Braila si astfel regulamentul
de supraveghere din Tratatul de la Londra n-a
mai fost pus in aplicare. Austro-Ungaria se
vazu silita sa recunoasca Romaniei, deopotriva
cu celelalte puteri europene, dreptul exclusiv
de supraveghere in tot cursul marelui fluviu,

de la Varciorova pans la Braila, unde incepe
controlul Comisiei Europene a Dunarii.

4. Bunele relatii cu tarile vecine

Cu Serbia care, dobandind indepen-
denta, se declare in 1882 regat si cu nou infi-
intatul principat al Bulgariei se straduia sa
intretina cele mai bune relatii, mentinand fats
de ele o politica de neutralitate binevoitoare.
Regele Carol vizita pe regele Milan la Belgrad si
intoarse vizita principelui bulgar Alexandru
Battenberg la Sofia. Acesta, bucurandu-se de
sprijinul Rusiei, se stradui sa organizeze noul
stat bulgar sa-1 indrume pe calea progresu-
lui. La 6 septembrie 1885, principele uni prin
lovitura de stat Rumelia orientala cu principa-
tul sau, nadajduind sa-si intar. eased pozitia
dificila in tars prin satisfacerea uneia din cele
mai marl dorinte ale ei. Sporirea teritoriului
bulgar prin anexarea Rumeliei trezi invidia
Serbiei care revendica cu arma in mans corn-
pensatii teritoriale. Bulgaria respinse insa pre-
tentiile sarbilor. Regele Milan porni in fruntea
trupelor sale, la inceputul lui noiembrie 1885,
asupra capitalei bulgare. Principele Alexandru
opri insa pe sarbi, ii batu la Slivnita, langa
Sofia, si inainta victorios spre frontiera sarba.
Austria interveni in favoarea sarbilor, astfel ca
oastea bulgara fu silita sa-si opreasca marsul
la Risot. In situatia aceasta, regele Milan si
principele Alexandru recursera la medierea
regelui Carol, care prezida tratativele de pace
gazduite la Bucuresti. Aici se semna la 19 fe-
bruarie 1886 tratatul de pace sarbo-bulgar
care restabili situatia de dinainte de raz' boi. In
acelasi an, la 9 august, principele Alexandru fu
rasturnat de pe tron printr-o lovitura de stat
milliard, refugiindu-se in Romania. Regele
Carol ajuta vecinului sau sa-si reocupe tronul,
pe care insa nu se putu mentine decat scurta
vreme. Pierzand increderea Rusiei si somat de
tarul Alexandru al III4ea sa se retraga, el
abdica in 7 august 1886, lasa.nd Bulgaria
prada tulburarilor interne. In vremurile acelea,
prin regent!! Strambulov, Karavalov si
Mutkurov, bulgarli oferira regelui Carol
coroana bulgara, pe care acesta insa nu o primi
fiindca uniunea Bulgariei cu Romania nu
putea fi agreata nici de Rusia si nici de Austro-
Ungaria. De aceea, bulgarii oferira la 25 ian-
uarie 1887 tronul de la Sofia principelui
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Membrii societatii Junimea (Iasi 1873)

Ferdinand de Coburg, cu care regele Carol
intretinea raporturi de prietenie si buna
vecinatate, vizitandu-se adeseori. Aceste bune
raporturi fura tulburate numai in urma asas-
inarii la Bucuresti a profesorului Stefan
Mihaileanu, roman din Macedonia, de care
comitagiii bulgari. Odiosul asasinat provoca o
mare agitatie in toata tara, care duse Ia o incor-
dare serioasa a raporturilor diplomatice cu
Bulgaria. Se recurse chiar la luarea de masuri
de ordin militar. Din fericire, conflictul putu fi
aplanat Med varsari de sange, prin sanctiuni
severe contra asasinilor. Relatiile romano-bul-
gare se imbunatatira apoi in asa masura incat
in 1902 regele Carol, vizitand campurile de
lupta ale armatei sale Ia Plevna, fu primit cu
mare insufletire de populatie si salutat cal-
duros de mitropolitul de Vrata in fata
mormintelor eroilor cazuti. Adresandu-se aces-
tora, inaltul chiriarh bulgar zicea:

"Sculati-vei dirt morminte! Sculati -vd

voinicilor, iatci ca a vend regele vostru ca sd vd
mudurneascd pentru jertfele voastre".

In 1896, regele Carol primi la Sinaia
vizita imparatului Austro-Ungariei, Franz
Josef, iar doi ani mai tarziu regele, insotit de
principele mostenitor Ferdinand, facu o calato-
rie in Rusia pentru a vizita pe tarul Nicolae al
II-lea. Cu ocazia celor 25 de ani de domnie,
care s-au sarbatorit in 1891, regele primi felt-
citari de la toate capetele incoronate din
Europa, omagiind domnia sa rodnica. Cu acea
ocazie, imparatul Germaniei, Wilhelm al II-lea,
releva ca domnia inteleapta si energica a
regelui roman asupra unui popor destept si
destoinic se datora faptului ca. Romania, dupa
lupte grele, a devenit un membru deplin
indreptatit si cu vaza in sfatul popoarelor, si
daca fiecare roman se poate bucura cu mandra
constiinta de a face parte dintr-un stat care, ca
purtator al unei culturi stravechi, are simpati-
ile binevoitoare ale tuturor natiunilor civilizate.
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Ca pito' u I V

OPERA DE CONSOLIDARE A REGATULUI ROMAN

1. Legiuiri economice si sociale si revizuirea Constitutiei
2. Framlintari politice si bisericesti. Rascoala tiiraneasei din 1907
3. Relatiile cu strainiitatea si chestiunea romanilor din Transilvania
4. Interventia Romaniei in problema romfmilor din Macedonia

1. Legiuiri economice si sociale si
revizuirea Constitutiei

Dupa dobandirea independentei si
proclamarea regatului, tara se bucura un timp
mai indelungat de pace si liniste interns.
inlauntru franele guvernului ramasera pana la
1888 in mainile liberalilor, condusi de Ion I. C.
Bratianu. Opozitia era reprezentata.' de partidul
conservator, in sanul caruia se produse rup-
tura cu junimistii care preconizau reforme
sociale cerute de spiritul timpului, pe care insa
batranii conservatori nu se aratau dispusi sa si
le insuseasca. in schimb, partidul national li-
beral era preocupat de gandul de a consolida
viata de stat independent si de a aseza
Romania pe temelii solide, administrative,
sociale, economice si culturale.

Prin legea din 1878 s-au improprietarit
cu loturi din domeniile statului 40.000 de
sateni, care luasera parte la razboiul de inde-
pendents. Prin legiuirile agrare din 1881, 1884
si 1889 furs vandute la tarani, in loturi pana la
10 ha, nu mai putin de 806.228 ha de pamant
arabil din domeniile statului. Numarul
taranilor cumparatori se ridica la 267.742 capi
de familie. Prin legea din mai 1882, statul
interveni in invoielile agricole dintre proprietari
si Varani, revizuind conditiile de munca si des-
fiintand executar' ile silite ale invoielilor nein-
deplinite de tarani. Comisii legislative perma-
nente aveau insarcinarea de a aplana aceste.
conflicte. Totusi, ,ffiranimea avea mult de sufe-
rit din partea arendasilor straini, care in
Oltenia si Muntenia erau greci, bulgari si sarbi,
iar in Moldova, armeni si evrei. Pentru
inlesnirea agricultorilor luard fiinta la 1880
Creditul Agricol iar la 1881 Credituijudetean. In
1883 lua fiinta Ministerul agriculturii si domeni-
ilor, pentru a da cuvenita atentie principalei
indeletniciri a majoritatii covarsitoare din po-
pulatia tarii.

0 deosebita atentie s-a dat promovarii
industriei si comertului la orase si targuri. In
aprilie 1880 s-a infiintat Banca Nafionald a
Rornaniei ca institut de emisiune pentru asigu-
rarea stabilitatii monedei, dar si ca institut de
scont. Prin legea din mai 1890, stocul de argint
al Bancii Nationale fu preschimbat in stoc de
aur. in intervalul dintre 1889 pana la 1903
capitalurile investite in societati anonime sport
de la 42.000.000 lei la 1.909.000.000.000 lei,
din care mai bine de jumatate, adica 70%, erau
investili in industrii. in 1873 luard fiinta
Societatea de Credit Funciar Urban si Societatea
de Credit Funciar Rural.

Legea incurajarii industriei nationale
din 1881 dadu un puternic avant productiei
industriale. Ea conferea mart avantaje pentru
infiintarea de noi intreprinderi. Dupa dispozili-
ile acelei legi, intemeietorii de fabrici noi cu cel
putin 25 de lucratori si cu un capital de 50.000
lei erau scutili de plata impozitului catre stat,
judet si camera. Ei beneficiau de asemenea si
de scutire de vama pentru masini si accesorii
precum si pentru materiile prime necesare pro-
cesului de fabricatie, daca acestea nu se
gaseau in tars. Ei mai dobandeau dreptul de
folosinta de 5 ha de pamant din domeniile sta-
tului sau ale comunei pentru un limp de 90 de
ani; iar la desfacerea produselor lor, se. bucu-
rau de dreptul de prioritate la furnituri pentru
stat, judet sau comund, daca altele similare nu
se gaseau in tara. in noile conditii create de
legea incurajarii industriei si de tariful pro-
tectionist luara fiinta in intervalul de la 1884
1900 nu mai putin de 259 de intreprinderi
industriale de tot felul, investindu-se capitaluri
insemnate in industriile de construclii, in
industria alimentara, chirnica, a zandrului, a
lemnului, a rafinariilor de petrol, precum si
industriile textile si metalurgice. 0 buns parte
din capitalurile investite erau de provenienta
strains, austro-ungard, germana, franceza,
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belgiana, engleza etc.
In 1882 statul rascumpara de la

actionarii particulari intregul portofoliu de acti-
uni ramase de la consortiul Stroussberg. Astfel
intrara in posesiunea statului intinse retele fe-
roviare. In anii urmatori reteaua de cai ferate
fu largita prin constructii not executate in regie
de ingineri roman!. In 1888 trecu asupra stat-
ului si linia ferata Burdujeni - Roman -
Pascani - Iasi, Hind rascumparata de la con-
sortiul feroviar Liov - Cernauti -

in 1891 au inceput lucrarile pentru
construirea podului peste Dunare de la Fetesti
- Cernavoda sub conducerea inginerului
Anghel Saligny. Lucrarile durara pand in 1895.
Inaugurarea podului, care constituia una din
cele mai insemnate lucrari tehnice ale
Romanic', numit in cinstea suveranului Podul
Regele Carol I, a avut loc la 14/26 septembrie
1895. Podul facu racordarea liniei ferate
Bucuresti Fetesti cu linia Cernavoda
Constanta, pe care statul roman o ras-
cumparase de la o societate engleza, careia
fusese concesionata Inca de guvernul otoman.
Pe calea aceasta s-a obtinut legatura feroviard
a capitalei Bucuresti cu portul de la Constanta.

In urma aplanarii neintelegerilor cu
Austro-Ungaria privitoare la navigatia pe
Dunare, incepura sa pluteasta pe marele fluviu
vase de pasageri si de comert sub pavilion
roman. Porturile de la Dunare furs marite, de
asemenea si portul maritim Constanta pentru a
putea primi vapoare de mare tonaj. Portul
Constanta cuprindea o suprafata de 60 ha cu
instalatii de debarcadare pentru 70 de vapoare
din cele mai man. El cuprindea 5 bazinuri
deosebite, servind fiecare variatelor nevoi ale
comertului. Bazinul pentru manipulatia
petrolului este izolat de celelalte pentru a fi
ferite de incendii. Silozuri cu instalatii moderne
inlesnesc incarcarea si descarcarea marfurilor.
Centre importante de export devenird porturile
fluviale de la Galati si Braila, care furs amena-
jate in acest scop. N-au lipsit nici cercerari in
scopul saparii unui canal care sa lege Dunarea
la Cernavoda cu Marea Neagra la Constanta,
care ar fi redus prin vasele de comert drumul
fluvial si maritim Intre ambele localitati cu
aproape 300 de km. Nu s-a ajuns insa la
realizarea planului.

Un mare avant lua industria petrolului.
Exploatarea sistematica a bogatelor zacaminte
de petrol incepu la 1882, cand s-a introdus
sondajul american. In 1894 s-a inceput apli-

carea forajelor mecanice. Comisiile de speciali-
tate incepura studiul sistematic al zaca-
mintelor petrolifere din tara. In 1889 lua fiinta
Societatea pentru industria si comertul petrolu-
lui cu un capital de 5.000.000 lei, care insa nu
izbuti, dand faliment. In 1895 se constitui soci-
etatea anonima Steaua Romand cu un capital
de 2.400.000 lei. intre anii 1881 1900 pro-
ductia petrolului spoil de la 16.000 tone la
25.000 tone anual.

In acelasi interval sport si extragerea
scirii, de la 78.000 kg la 105.000 kg pe an. La
1885 incepu extractia sistematica a ccirbunelui,
sporind de la 24.820 la 111.780 tone in 1902.
Carbuncle extras se folosea in bung parte drept
combustibil la Calle ferate.

Conventia vamala cu Austria din 1875,
puss in aplicare in anul urmator, se dovedi
daunatoare dezvoltarii industriei nationale,
fiindca ea cuprindea importul de articole
industriale din Austria, fora ca., in schimb, sa
incurajeze exportul de produse agricole au-
tohtone. De aceea, ea trezi man nemultumiri in
randurile mestesugarilor de la orase si targuri,
care cereau introducerea unui tarif vamal pro-
tectionist in vederea incurajarii industriilor
indigene. Agitatia contra conventiei vamale cu
Austria sport spre 1882, cand Austro-Ungaria,
pretextand uncle masuri sanitare veterinare,
sub motiv de epizotie, opri importul de animate
din Romania. In realitate, guvernul austro-
ungar, dispunand in mod sufficient de animate
din Transilvania si Ungaria, incerca sa se sus-
traga obligatfilor sale de import de vite din
Romania consimtite prin conventia vamala din
1875. Oprelistea aceasta a dus in 1885 la
denuntarea din partea Romaniei a sus-
mentionatei conventii vamale si la declansarea
razboiului vamal cu monarhia vecina, care
clued pans in 1891. In anul urmator, guvernul
roman incheie, in schimb, conventii comerciale
cu Rusia, Elvetia si Franta, cu prohibirea la
export a unor materii prime, de care tara avea
nevoie pentru incurajarea industriei nationale.
In cele din urma se vazu silita si Austro-
Ungaria sa accepte tariful protectionist roman,
incheind in 1891 o noud conventie comerciala
pentru a pune capat razboiului vamal si a evita
concurenta din partea Germanic!. Prin apli-
carea conventii scazu simtitor volumul
exportului de animate, in schimb spoil volumul
de cherestea, dar mai ales de petrol. In aprilie
1887 fu promulgat noul cod de comert, tradus
din italieneste.
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In martie 1883 se intrunira camerele
constituante pentru revizuirea Constitutiei.
Lucrarile incepura la 10/22 mai si continuara
pans in aprilie anul viitor, cu discutii aprinse
in chestiunea largirii dreptului de vot.
Gruparea lui C. A. Rosetti, care numara 35 de
deputati, milita pentru colegiul unic, adica
pentru votul universal. Majoritatea partidului
national liberal, in frunte cu Ion C. Bratianu,
era numai pentru diminuarea colegiului al
patrulea, mentinandu-se trei colegu electorate.
In forma aceasta s-a votat modificarea la
Camera si apoi la Senat. Planurile de revizuire
prevedeau si desfiintarea garzii civile, largirea
libertatii presei, introducerea noii denumiri a
statului ca regat, incorporarea Dobrogei si
crearea unei comisii legislative permanente.
Constitutia astfel revizuita fu promulgata la 8
iunie 1884.

Respingerea propunerii pentru colegiul
unic atrase dupes sine ruptura dintre C. A.
Rosetti si Ion C. Bratianu. Ziarul oficial
Romanur deveni organul opozitiei. In locul lui
aparu Vointa Nationale" ca organ oficial al
partidului national liberal. Oficiosul partidului
Conservator era ziarul Timpur, la care scria
Mihai Eminescu. Mare le nationalist C. A.
Rosetti se retrase din partidul liberal si muri la
4 aprilie 1885.

in 1883, Romania adera la Trip la
Alianta compusa din Germania, Austro-Unga-
ria si Italia, care adera la aceasta alianta. in
1882. Ca urmare a aderentei la Trip la Alianta,
Romania semna la 1883 un tratat de alianta cu
Austro-Ungaria. Ambele state isi asigurau con-
cursul militar cu caracter defensiv, in caz de
atac din partea tarilor vecine.

Nu a fost neglijata nici viata spirituals.
In aprilie 1885 s-a obtinut recunoasterea auto-
cefaliei bisericii route-vie din partea patriarhului
de la Constantinopol. Biserica roman-catolica
isi primi organizatia proprie prin infiintarea
arhiepiscopiei Bucurestiului pentru credin-
ciosii catolici din Muntenia si a episcopiei de la
Iasi pentru catolicii din Moldova. Din 1875 fu
chemat in tars arhitectul francez Andre
Lecomte de Nouy care executes lucrarile de
restaurare la vechile biserici domnesti de la
Curtea do Arges, Sf. Dumitru din Craiova, de la
catedrala din Targoviste si de la bisericile Trei
Ierarhi si Sf. Nicolae din Iasi. Pentru cultura
mai inalta a clerului lua fiinta. in 1884
Facultatea de teologie din Bucuresti. Prin legea

din 29 martie 1879 Societatea Academics
Romans, inflintata in 1866, fu declarata insti-
tut national sub denumirea de Academia
Romans, ca institutie autonoma ce se conduce
dupes statutul propriu. Acesta fu votata la 21
iunie 1879 in sesiune generala. Protector si
presedinte de onoare al Academiei era insusi
Carol I. In 1875 lua fiinta Scoala Nationale de
Poduri si sosele; in 1883 se deschisera Scoala
Superioard de Agriculturcl si Scoala specialci de
silviculture. Pe Fang Facultatea de Medicines
din Bucuresti se crew in 1887 Institutul de
Bacteriologie sub conducerea profesorului dr.
Victor Babes. Un avant imbucurator lua si
invater' nantul secundar deopotriva cu cel profe-
sional si primar. In anti urmatori intrara in
vigoare diverse legiuiri ca: Legea monumentelor
istorice, Legea organizarii Ministerului Cultelor
(1892), Legea invatamantului primar (1893),
Legea pentru organizarea postei rurale (1863),
Legea clerului mirean si a seminariilor clericale
(1893), Legea jandarmeriei (1893), Legea fixarii
parohiilor (1984), Legea minelor (1895), Legea
modificarii tocmelilor agricole s.a. In anti 1880,
1881 si 1884 se oferi taranilor pamant de van-
zare din domeniile statului. La 1891 regele
Carol puse temelia Fundatiei Universitare
Regele Carol I, cu scopul de a intemeia o bi-
blioteca pentru studentii universitari si de a le
oferi burse de studii, intelegand sa contribuie
pe aceasta cale la intarArea fratiei in sanul
tinerimii universitare, la cultivarea simtaman-
tului patriotic si la edificarea for sufleteasca.
Inaugurarea Fundatiei avu loc la 14/26 martie
1895. Cu acea ocazie regele arata ca dorind a
lasa in urrna sa o marturie a simtar' nintelor
sale catre tars si a manifesta necurmatul sau
interes pentru invatatura, a inchinat tinerii
generatii acest ideas de studiu cu falnica
menire de a contribui la raspandirea si
inflorirea stiintei in Romania. Augustul fonda-
tor arata in continuare Ca dupes cum va fi tine-
rimea de astazi, asa va fi Romania de maine,
sfarsind in a declara ca a zidit in temelia aces-
tei case a tinerimii universitare via sa credinta
in viitorul Romaniei.

La 21 octombrie 1897 regele, insotit de
familia regard, asista la inaugurarea noului
edificiu al Universitatii din Iasi. La solemnitate
lua parte si guvernatorul Basarabiei, ca delegat
al tarului Nicolae al II-lea.

0 atentie deosebita s-a dat in 'Candi si
organizarii armatei nationale. Pe langa sporirea
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unitatilor de uscat, s-a dezvoltat de la 1886
incoace flotila de razboi pe Dunare si pe mare.
Prin legea din 1886 s-a hotarat inceperea
lucrarilor de fortificatie in jurul Bucurestilor si
pe linia Siretului, Focsani Namoloasa
Galati, care a fost executata sub conducerea
generalului belgian Alexis Henri Brialmont si a
maiorului Schumann, ingineri specialist! in
lucrari de fortificatie.

2. Framtintari politice si bisericesti.
Riscoala tarineasca din 1907

Dupa o guvernare rodnica de 12 ani, cu
frumoase rezultate, atat in politica externs, cat
si in cea interns, partidul national liberal se
retrase in martie 1888 de la guvern, racand loc
la carma tarii partidului conservator de ambele
nuante, batran si tan& sau junimist. Obosit de
batranete, dar cu sufletul impacat de a fi
asezat statul roman pe temelii trainice, seful
liberalilor, Ion C. Bredianu se retrase la razesia
sa de la Florica unde muri la 4/16 mai 1891,
in varsta de 70 de ani. In luna iulie a aceluiasi
an muri si marele sau contemporan Mihail
Kogalniceanu, dezrobitorul taranilor. In sefia
partidului urma fratele marelui disparut
Dimitrie Brcitianu, reintregindu-se pe calea
aceasta partidul. Noua sefie nu dainui insa
decat pand in iunie 1892, cand Dimitrie
Bratianu muri si partidul trebui sä treaca la
alegerea unui nou sef. Aceasta se facu in con-
gresul de la Iasi din 8 noiembrie 1892 in per-
soana lui Dimitrie A. Sturdza care ramase in
fruntea partidului pana la 25 decembrie
1908/9 ianuarie 1909.

Dupa retragerea liberalilor, se
perindara la carma tariff in curs de 7 ani nu mai
putin de 4 guverne conservatoare prezidate de
Teodor Rosetti (1888 - 1889), G. Manu (1889
1891), I. Em. Florescu (1891) si Lascar Catargiu
(1891 - 1895). In octombrie 1892 se ajunse la
ruperea relatiilor diplomatice cu Grecia din
cauza testamentului negustorului grec Evan-
ghelie Zapa, care lasase averea sa imobiliara
din Romania institutiei Olimpicilor din Atena.
Guvernul roman contests insa grecilor dreptul
de a mosteni imobile in Romania. Relatiile furs
reluate numai in 1896, cand diferendul ajunse
in fata instantelor de judecata romanesti,
neputand fi aplanat pe cale diplomatica.

La 29 decembrie 1892/10 ianuarie

1893 avu loc la Sigmaringen casatoria
principelui mostenitor Ferdinand cu principesa
Maria, fiica ducelui Alfred de Edinburg si a
marii ducese Maria a Rusiei. Cu ocazia
incheierii actului de casatorie s-a cazut de
acord ca copiii ce s-ar naste din aceasta casa-
torie sa fie botezati si crescuti in religia orto-
dox'a a

In mai 1892 guvernul inlocui pe mitro-
politul Iosif Gheorghian prin episcopul
Ghenadie Petrescu al Argesului, modificand
legea sinodala care pretindea candidatilor la
scaunul mitropolitan titluri academice, pe care
Ghenadie nu le avea. Dupa trei ani de arhipas-
torie, chiriarhul Ghenadie ajunse in conflict cu
epitropii asezamintelor Brancovenesti, find
acuzat de deturnare de obiecte destinate cultu-
lui. Procesul duse la caterisirea sa de Care
Sfantul Sinod, care la 20 mai 1896 pronunta
urmatoarea hotarare:

"Malt Prea Sfintitul Mitropolit Ghenadie
Petrescu sa fie lipsit si caterisit de once service
si vrednicie arhiereasal si depeirtat de la
scaunul Mitropotiei Ungro-Vlahiei si sd se
nurneascd de acum inainte panel la suflarea sa
cea mai de pe urma Ghenadie Monahul si sd se
aseze intre monahii simpli din meindstirea uncle
isi are metania (Ccilddrusani) ".

Sinodul trimise hotararea guvernului
spre executare. Consiliul de ministri lua act de
hotararea Sinodului si autoriza ministerul de
Justitie, Interne si Culte cu aducerea la
indeplinire a hotbrarii de caterisire. Monahul
Ghenadie fu ridicat de la mitropolie si internat
la manastirea Caldarusani.

Actul de caterisire executarea inaltu-
lui ierarh produse marl disensiuni in lumea
politica, producand chiar o disidenta in par-
tidul liberal sub conducerea lui Petru Aurelian.
Din aceasta disidenta, care dupa organul de
publicitate Drapelul s-a numit drapelista,
faceau parte, pe langa altii, Vasile Lascar, Emil
Costinescu, Barbu Delavrancea, Gh. Marzescu,
Nicolae Steva. Actiunea contra lui Ghenadie fu
dezaprobata si de partidul conservator de sub
sefia lui Lascar Catargiu, care intretinea o vie
agitatie in jurul cazului Ghenadie prin adunari
publice, demonstratii de strada si peregrinari
la Caldarusani. Tulburarile acestea durard
pand la demisia guvernului Sturdza si la con-
stituirea guvernului drapelist sub presedintia
lui P. Aurelian care ceru Sinodului sa revind
asupra caterisiril lui Ghenadie, iar acestuia ss
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demisioneze, pentru a face loc fostului mitro-
polit Iosif Gheorghian.

Dupd retragerea conservatorilor in
octombrie 1895, presedinlia guvernului fu
incredintata lui Dimitrie Sturdza, noul sef al
partidului liberal. Noua guvernare liberals nu
avu insa nici o stabilitate. In anii 1895 pand la
1901 urmara nu mai putin de cinci forrnaliuni
guvernamentale: trei liberale si cloud conseva-
toare. In cursul acestor guvernari s-au votat
mai multe legi intre care: Legea Casei scoalelor
(1896), Legea asupra inucitclrnantului secundar
si superior (1898), Legea pentru organizarea
marinei militare (1989), noul cod de procedure"
ciuitd s.a.

In campania de opozitie contra conser-
vatorilor, liberalii luptau umar la umar cu
social-democratii, cum se numeau membrii par
tiduiui care fusese infiintat Intre
anii 1875 1880 de catre refugiati de sub
regimul tarist din Basarabia in unire cu caliva
studenli roman! care isi facusera studiile la
Paris si Bruxelles, unde intrara in legatura si
cu socialists militanti. Prima manifestatie
socialists avu loc in 1881 cand social-
democralii roman! incercard se" sarbatoreasca
aniversarea Comunei din Paris. Dar manifes-
tatia fu imprastiata, car organizatorii ei strain!
furs trimisi peste granita. Totusi, miscarea se
manifesta printr-o vie activitate publicistica in
diverse organe periodice care incepura
apara in Bucuresti, Iasi si Braila. In fruntea
acestor publicatii se gasea revista Contem-
poranur sub ingrijirea lui Ion Nadejde si Vasile
G. Mortun. Intre colaboratorii publicatiilor
socialiste se gaseau Anton si Constantin
Bacalbasa, C. Mille, Al. Radovici, C.
Dobrogeanu Gherea

Curand insa, o buns parte dintre con-
ducatorii miscarii socialiste se convinsera. ca
stadiul dezvoltarii Romaniei nu era Inca priel-
nic pentru raspandirea cu succes a doctrinelor
socialiste si ca imparnantenirea for in tara ar
putea servi vecinilor cu regimuri absolutiste
drept pretext pentru a interveni spre a le
inabusi. Din aceste consideratii, fruntasii
tinerei miscari parasira partidul socialist si se
inscrisera in februarie 1900 ca "tinerime ge-
neroasd" in partidul liberal, spre a intar. i aripa
de stanga din aceasta organ!zatie politica. Din
aceasta generoasa tinerime faceau parte
numeroase elemente culte ca V. G. Mortun, Al.
Radovici, C. Filitis, Em. Frunzescu
Rarnasera ca socialisti C. Dobrogeanu Gherea,

Dr. Rakovski, Ilie Moskovicz s.a. Ca o conti-
nuare a Contemporanului" aparu revista
Literature si Arta" sub directia lui Dobrogeanu
Gherea.

In 1900 tara fu incercata de o mare
criza financiard, provocata de seceta din vara
acelui an. Incercarile guvernului junimist,
prezidat de Petre Carp, de a stapani criza
esuara, mai ales ca guvernul era aspru criticat
in cazul lui A. Hilliers, antreprenorul lucrarilor
de la podul Constanta. De aceea, guvernul
Carp demisiona, facand loc liber liberalilor sub
presedintia lui

D. A. Sturdza, din guvernul caruia
faceau parte Mihai Pherekyde la Interne, Spiru
Haret la Instructie si Ion I. C. Bratianu la
Lucrarile Publice. Noul guvern domoli criza
financiard prin simtitoare reduceri bugetare.
Intre altele, s-a recurs la reducerile salariilor,
inclusiv lista civila a regelui. In timpul acestui
regim de economii bugetare s-au votat Legea
pensiilor (1902), Legea de economii a corpului
didactic (1903), Legea bancilor populare
(1903), Legea pentru infiintarea cases bi-
sericesti (1902), Legea pentru organizarea
meseriilor (1902) s.a.

Disensiunile din sanul guvernului libe-
ral grabira retragerea acestuia de la conduc-
erea treburilor publice, care ducand la demisia
din decembrie 1904. Noul guvern conservator
i-a luat locul, sub presedinlia lui Gheorghe
Grigore Cantacuzino (1904 1907) care, dupe
moartea lui Lascar Catargiu intarnplata la 30
martie 1899, fusese proclamat seful partidului
conservator. Intre numeroasele acte de
guvernare ale noului guvern se numard si
organizarea "Expozitiei generale roman" cu
ocazia aniversarii a 25 de ani de la proclamarea
regatului si 40 de ani de domnie a regelui Carol
I. Comisarul general al expozitiei, care se
deschise la 10 mai 1906, era profesorul dr. C.
Istrati. Scopul expozitiei era se" inratiseze lumii
realizarile Romaniei pe toate taramurile de
activitate economic& si cultural-a, de la unirea
tarilor romane intr-un stat national liber si
independent.

Revolutia din Rusia din 1905 incuraja
foarte mult miscarea muncitoreasca din tars.
Intre anii 1905 1907 luard fiinta mai multe
sindicate muncitoresti sub conducerea unui
consiliu general. In acelasi limp deveni tot mai
acute si chestiunea agrara. din Romania. Legea
pentru arendarea mosiilor la obstiile tara'nesti
nu putu satisface marile nevoi ale taranimii,
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care suferea sub apasarea arendasilor strain!.
Multi dintre marii proprietari nu-si cultivau
singuri numeroasele mosii pe care le aveau; ei
le dadeau in arenda, nu direct la taranii munci-
tori, ci la arendasi greci si bulgari in Muntenia
si evrei in Moldova. Arendasii speculau insa
Med mils munca taranilor, aducandu-i la dis-
perare.

Impotriva acestui sistem de exploatare
se ridicara in februarie 1907 taranii din satele
Flamanzi, Radeni si Stroiesti din judetul
Botosani. De acolo, miscarile taranesti contra
conacelor boieresti se extinsera asupra tad!
intregi, cerand realizarea tocmelilor agricole,
conditii omenesti de munca pamant cu 25 de
lei falca. "Vrem pdrnemtl" era lozinca miscarii, o
cerere justa, pe care George Cosbuc o imorta-
liza in versurile sale cu acest titlu.

In cursul primaverii 1907 miscarea din
Moldova se generalizase, amenintand serios
ordinea publics. Pentru asigurarea acesteia
interveni armata, care se ciocni cu :taranii in
mai multe localitati, descarcand armele contra
rasculatilor.

Guvernul conservator nu putu potoli
rascoalele taranesti ce izbucnird in februarie
1907. G. Gr. Cantacuzino demisiona, facand
loc la 12 martie 1907 unui guvern liberal sub
D. A. Sturdza. Noul guvern decreta." starea de
asediu si chema rezervistil sub arme, care se
prezentara in graba la unitatile lor. In numele
majoritatii conservatoare din Camera, Take
lonescu declares ca, in imprejurarile de fats, toti
romanii trebuie sa-si dea mainile pentru sal-
varea tarii, uitand de deosebirile ce-i despart.
In comunicatul partidului conservator se arata
ca s-a facut concentrarea conservatoare
menita ss apere interesele imperioase ale tar!'
periclitate prin propaganda socialists care a
zdruncinat temefiile ordinei sociale. Miscarea
revolutionary deveni violenta si crudes, parjolul
ei cuprinse toata tara.

Ion I. C. Bratianu la Interne si generalul
Averescu la Razboi luard ma.suri militare
severe, care zdrobird in scurta vreme rascoala
in urma unor represiuni sangeroase, carora le
cazura victims zeci de mii de vieti omenesti.
inabusirea rascoalei se impunea din punct de
vedere national si politic intrucatva, guvernele
vecine incepusera sa concentreze trupe pentru
a impiedica raspandirea rascoalei si peste
granitele regatului roman.

Rascoala a fost reprimata cu mii de

jertfe din randurile tara'nimii. Se crede ca
numarul mortilor se ridica la 11.000 de vieti
omenesti.

Dupa potolirea rascoalei, guvernul li-
beral anunta not alegeri, care avura loc in iunie
1907 cu consensul tuturor partidelor, alegan-
du-se tots fruntasii opozitiei. Noile corpuri
legiuitoare votary numeroase legi pentru
imbunatatirea soartei taranilor.

Concomitent cu organizarea represiu-
nii, guvernul lansa un manifest catre tara in
care se promitea o larga reforms agrara, pentru
improprietarirea taranilor. Acestia erau indem-
nati sa se linisteasca si sa astepte cu incredere
reformele fagaduite. 0 comisie parlamentard fu
aleasa cu menirea de a pregati legile agrare ce
urmau sa fie supuse corpurilor legiuitoare in
sesiunea de toamna. Legiuirile agrare pregatite
de aceasta comisie erau: Legea invoirilor agri-
cole, Legea islazurilor comunale, Legea
impotriva trusturilor arendasesti si Legea pen-
tru infiintarea Casei Rurale. In 1907 s-a votat
legea dupes care obstile agrare primira dreptul
exclusiv de a lua in. arendd pcirrtar- Aurae statu-
lui, mdndstirile etc.

Guvernul liberal fu prezidat pand la 27
decembrie - 9 ianuarie 1908 de Dim. A.
Sturdza, iar de la acea data de Ion I. C.
Bratianu care inlocui pe Sturdza in sefia par-
tidului liberal, s-a tinut de faga.duielile date
taranilor in manifestul de la 1907. La 23
decembrie 1907 s-a votat Legea contra trus-
turilor arendasesti care prevedea ca contractele
colective intre proprietari si tarani sa fie
supuse inregistrarii obligatorii. Pretul maxim al
arendei pamantului si pretul minim de salarii
pentru lucratorii agricoli va fi fixat de o
comisie. Durata contractelor de arenda era li-
mitata la 5 ani. Ea interzicea luarea in arenda
a unor suprafete mai man de 4.000 ha.

La 21 februarie 1908 s-a votat legea
pentru inflintarea Casei rurale, pentru ras-
cumpararea mosiilor si vinderea for la tarani in
loturi de 5 ha. invatatorii si preotii puteau
cumpara loturi de 10 ha. Legea din 10 aprilie
prevedea ca pamanturile statului, manastitilor,
comunelor, etc., sa se dea in arenda numai
obstiilor taranesti. Legea din 1912 prevedea
trecerea in stapanirea statului a pamanturilor
manastirilor, comunelor etc., cu scopul revin-
derii la tarani. Acestea erau legiuirile pre-
mergatoare marii reforme agrare de dupes
primul razboi mondial.
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Rascoalele taranesti exercitard o anu-
mita influents si asupra vietii politice in
genere. Take Ionescu iesi din partidul conser-
vator, infiintand in 21 ianuarie 1908 partidul
conservator-democrat. La 25 decembrie/8 ia-
nuarie 1909 sefia partidului liberal trecu de la
Dim. A. Sturdza la Ion I. C. Bratianu, care
prezida si guvernul pana la 1910. Un atentat
neizbutit contra vietii presedintelui de consiliu
Bratianu determine guvernul sa propuna
Legea contra sindicatelor si asociatiilor profe-
sionale a functionarilor publici din 1909. Prin
aceasta lege se interzicea functionarilor, mese-
riasilor si muncitorilor salariati publici de a se
organiza in asociatii profesionale. Dupd
retragerea liberalilor, formarea guvernului fu
incredintata lui Petre Carp, cu Titu Maiorescu
la Externe (1910). Guvernul Carp cazu insa in
problema societatii tramvaielor comunale din
Bucuresti, pe care guvernul o desfiintase.
Justitia da.du castig de cauza societatii desfi-
intate, dezavuand astfel masura guvernului
Carp, care fu silit sa demisioneze, in 1912.
Conservatorii, care aveau majoritatea in
Camera, se mentinura la putere, constituind
un nou guvern conservator sub presedintia lui
Titu Maiorescu (1912 1914), cu Take Ionescu
la Externe. In timpul acestei guvernari izbucni
in 1913 razboiul balcanic, la care participa si
Romania, recuperand Cadrilaterul. La 23
aprilie/9 mai 1910 lua fiinta partidul nationa-
list democrat sub sefia lui Nicolae Iorga, avand
ca organ de publicitate "Neamul romanesc",
care incepuse sa apara la 1/14 mai 1906.

3. Relatiile cu strilinatatea si chesti-
unea romanilor din Transilvania

In epoca consolidarii regatului, relatiile
cu statele vecine Austro-Ungaria, Serbia si
Rusia erau normale si prietenesti. La 27 sep-
tembrie 1896, regele Carol asista la inaugu-
rarea canalului Dunarii prin Porti le de Fier, ca
invitat al imparatului Franz Josef si al regelui
Alexandra I Obfenovici al Serbiei. In amintirea
intalnirii celor trei monarhi s-a ridicat la statia
Bailor Herculane un monument comemorativ.
Cu zece zile mai inainte, regele Carol primise la
Sinaia vizita imparatului Franz Josef insotit de
cancelarului Goluchowski si de seful statului
major, generalul Beik. imparatul asista la exer-
citiile de tragere din fortul Chitila.

La dineul de gala imparatul Linea sa
constate in cuvantarea sa ca exists putine
exemple in istoria lumii cand un stat tanar a
fost in stare sa faces intr-un timp asa de scurt
progrese atat de insemnate, care ii asigura un
loc onorabil in Europa.

Dupa parada militara de la Cotroceni,
imparatul observes ca. Romania poate fi mandra
de armata ei.

In luna septembrie a anului urmator,
1897, regele Carol intoarse vizita imparatului
Franz Josef la Budapesta, asistand, alaturi de
imparat, la o reprezentatie de gala la opera
maghiard. Cu acea ocazie, primul ministru
Banffy strecura regelui spre semnare o lista de
decoratii cu ordine romanesti, pe care se aflau
si persoane ostile romanilor din Transilvania.
In iulie 1898, regele Carol, insotit de principele
Ferdinand, vizita curtea imperials ruseasca la
St. Petersburg, unde fu primit cu cordialitate
de imparatul Nicolae al II-lea. Regele depuse
jerbe de flori la monumentul tarului Alexandra
al II-lea si al tarului Nicolae, alaturi de care
luptase la Plevna. Tarul Nicolae intoarse vizita
suveranului roman abia in mai 1914, la
Constanta. La sfarsitul vizitei, cancelarul
Sasnov trecu pe la Bucuresti si Sinaia, de unde
facu irnpreuna cu primul ministru roman Ion I.
C. Bratianu o excursie la Predeal, eveniment
comentat de presa maghiard.

Chestiunea romanilor de dincolo de
hotarele regatului roman n-a incetat niciodata
sa constituie un obiect de serioasa preocupare
a guvernului din Bucuresti. Adeziunea
Romaniei la Trip la Alianta in 1893 nu i-a putut
impiedica pe guvernantii roman! sa se intere-
seze indeaproape de soarta romanilor subju-
gati si de a le veni in ajutor. In 1883 lua fiinta
la Bucuresti societatea Carpati pentru aju-
torarea studentilor originari din Transilvania.
In 1884 aparu la Sibiu, sub directia lui loan
Slavic!, Tribuna", in apararea intereselor
nationale ale romanilor aflati sub coroana Sf.
Stefan. Ziarul se bucura de concursul moral si
material al fratilor din regat. Curand, se simti
nevoia infiintarii unei asociatii pentru propa-
garea ideii unitatii nationale. In acest scop,
fiinta la Bucuresti, la 24 ianuarie 1890, Liga
Culturala sub presedintia lui V. A. Urechia,
ajutat de Periteanu-Buzau ca vistiernic.
Persecutiile la care romanii de peste munti
erau expusi din partea guvernului maghiar din
Budapesta intampin au aspre critic! si
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reprobari din partea romanilor liberi, de la
tribuna parlamentara, in press si in adunari
publice.

incurajati de concursul moral pe care-1
primeau din Romania, romanii din Ungaria,
Banat si Transilvania incepura sa.-si afirme tot
mai hotarat revendicarile nationale fata de
guvernul maghiar. La 9 ianuarie 1892,
Congresul National al romanilor aflati sub
coroana Sf. Stefan se intruni la Sibiu si hota'ri
sa prezinte imparatului Franz Josef un memo-
riu cuprinzand revendicarile si doleantele lor.
0 numeroasa delegatie urma sa prezinte
Memorandul direct imparatului la Viena, cu
ocolirea guvernului maghiar din Budapesta.
imparatul refuza sa primeasca pe membrii de-

remitand memorandul nedeschis
guvernului din Budapesta. Refuzul imparatu-
lui dadu loc la marl manifestatii de simpatie
pentru romanii de dincolo de Carpati, care
avura loc la Bucuresti si in principalele orase
din Romania. Manifestatiile se intetira cand se
afla ca guvernul maghiar a intentat membrilor
delegatiei proces de inalta tradare, con-
darnnand pe 14 dintre ei la terrmita grea de zeci
de ani.

Procesul Memorandului provoca marl
demonstratii publice la Bucuresti contra
guvernului maghiar, stigmatizandu-se "infami-
ile ungurestr. Manifestatiile se indreptara si
contra guvernului roman care era invinuit de
"tovarasie" cu ungurii. La manifestatiile aces-
tea turbulente lua parte si studentimea univer-
sitara care, in septembrie 1894, se intruni in
congres studentesc la Constanta, la care luara
parte si student! din Transilvania si Bucovina,
care nu se mai putura inapoia acasa.
Tulburarile acestea contribuira si la demisia
guvernului conservator sub presedintia lui
Lascar Catargiu si la chemarea la guvern a li-
beralilor sub presedintia lui D. A. Sturdza.

Situatia noului guvern, care se insarci-
nase cu linistirea agitatiilor in problema
nationals, era destul de dificila din cauza ca in
opozitie liberalii incurajasera manifestatiile
publice care contribuisera la caderea guvernu-
lui conservator. Sub apasarea raspunderii
guvernamentale, ministrul Sturdza se vazu silit
sa fac4 la Iasi, in ziva de 13 octombrie 1895,
urmatoarea declaratie in chestiunea nationals:

chestia nationald situatiunea noastrei
este clara si netedei. Avem a ne abtine cu totii de
la once act de agitatie in afacerile interioare ale

statelor vecine si in special ale Monarhiei
Austro-Ungare. Monarhia Austro-Ungard, asa
cum este constituita, este o necesitate de prima
ordine pentru echilibrul european si pentru sigu-
ranta Regatului nostru. Ne bucureim de once act
care aseazei pe baze trainice relatiiie noastre cu
Austro-Ungaria, linistind la not spiritele si
intdrind dincolo armonia, cad spintele noastre
trebuie sa arida a mentine intre ama nclouel
statele relatiunile cele mai amicale ".

Declaratia a fost facuta in urma convor-
birilor pe care primul ministru roman le avu-
sese in prealabil cu contele R. Welsersheimb,
ministrul Austro-Ungariei la Bucuresti, si cu
secretarul sau N. Dumba.

in anul 1897 regele Carol, insotit de
Sturdza, intoarse vizita imparatului Franz
Josef la Budapesta. Cu acea ocazie au fost de-
corate cu ordine romaneste mai multe perso-
nalitati maghiare, intre care si Jeszenski, fos-
tul procuror in procesul Memorandului de la
Cluj. Prin brosura lui Benedict-Janeso intitu-
lata Banffy Desiderius si politica nationa-

decoratia lui Jeszenski ajunse la
cunostinta opiniei publice romanesti,
sustinandu-se Ca prin vizita regelui Romaniei
in capitala Ungariei si prin decorarea
procurorului in procesul Memorandului,
guvernul roman ar fi respins categoric solida-
ritatea cu agitatiile daco-romane si ca, prin
urmare, politica oficiala a Romaniei ar aproba
politica deznationalizarii, pe care o inaugurase
Banffy. Acesta ar fi considerat actul decorarii
absolut necesar din punctul de vedere al
limpeziril situatiei dintre cele cloud guverne.

indata ce cuprinsul brosurii lui Janeso
ajunse la cunostinta opozitiei, incepu un lant
nesfarsit de demonstratii publice contra guver-
nului liberal. Opozitia din Camera se grab! si
ea sa formuleze urmatoarea declaratie:

"In urma desteiinuirilor din camera
maghiarcl asupra relatiunilor politice dintre fos-
tul ministru at regatului ungar Banffy si actualul
ministru prezident at Regatului Romaniei A. D.
Sturdza, subscrisii deputati si senatori consi-
ders prezenta la guvern a Dimitrie Alexandra
Sturdza ca o atingere a demnitaltii nationale si
drept aceia, feiceincl abstractie de once deosebire
de partici, se declard hoteu-citi a se opune pe
toate cage legale in prima linie prin obstructio-
nism parlamentar, la o mai departe functionare
a actualului ministru prezident al Statului
Roman".
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La declaratia opozitiei, presedintele
consiliului rdspunse cu mesajul de inchidere a
corpurilor legiuitoare. Opozitia isi intensified
lupta de rasturnare a guvernului prin turbu-
lente manifestatii publice, in urma cdrora D. A.
Sturdza se vazu silit sa inainteze regelui
demisia guvernului, care ii fu primita la 30
martie 1899. Chestiunea transilvaneand con-
tinua sa agite spiritele si sa preocupe guvernele
romane si mai mult la inceputul secolului al
XX-lea, pand la izbucnirea primului razboi
mondial, in vara anului 1914.

4. Interventia Romanic' in problema
romanilor din Macedonia

Dincolo de Dundre, in Peninsula
Balcanicd, si anume in Macedonia, Grecia si
Albania trdieste o populatie romaneasca, pe
care vechii nostri cronicari si istorici o numeau
cuto-vlahi, dupes turcescul cuiciuc-tflue, adica
vlah-mic. Ei se numeau Irma armani sau
aromani, iar istoriografia modernd u numeste
dupes patria lor, Macedonia, macedo- romani.
Este o ramurd a neamului romanesc care, Inca
de pe la mijlocul primului mileniu al erei
crestine, se desprinsese de romanitatea de la
Dundre, find impinsd spre sudul peninsulei de
nemurile slave navalitoare. Acolo, ea cuprin-
sese regiuni intinse din Grecia si Albania de
azi, pe care le numea Vlahii, ca Vlahia
Vlahia de Sus, Vlahia Veche etc., aparandu-si
cu indaratnicie existenta nationald, cu toate ca
atat in biserica si scoald, cat si in viata admi-
nistrative domnea limba greaca, atat in timpul
imparatilor bizantini, cat si al sultanilor. Pe la
finele secolului al XVIII-lea si inceputul secolu-

Mihai Eminescu

lui al XIX-lea, cand popoarele balcanice, aflate
sub stapanirea turceascd, incepura sa se
destepte la o noud viata nationald, se trezird si
aromanii sa-si dea seama de originea lor
romaneasca si de limba lor nationald. Dupes
lucrdrile lexicografice ale lui Teodor Cavaliotti,
Daniil Moscopoliteanul si Nicolae Ianovici,
aparu Gramatica limbii vlahice a lui
Constantin Uculd si a lui Mihail Boiadji. In
1808, Constantin Gheorghe Eoza publicd
Cercetdri asupra roma nilor numiti ulahi, care
locuiesc dincolo de Dundre.

In urma revolutiei de la 1848 din
Muntenia, un numar de refugiati politic! ajun-
sera in Turcia, unde avurd ocazia sa cunoasca
mai indeaproape pe conationalii lor aromani,
sa intre in contact cu ei Si sa se intereseze de
soarta lor. intre acestia se gasea Ion Ionescu de
la Brad, Ion Heliade Rddulescu, Cezar Bolliac,
Dumitru Bratianu, Dimitrie Bolintineanu, Ion
Ghica s.a., care cunosteau viata aromanilor in
statele locuite de ei. Bolintineanu adund
impresiile sale in scrierea la romemii
din Macedonia si in Muntele Athos. El arata in
scrierea sa ca adresase chiar un memoriu lui
Fuad-Pasa in chestiunea aromanilor.

"Era uorba zice Bolintineanu de a le
intinde manes, a le crea scoli, biserici cu preoti de
ai lor, care sa ceteasca in limba lor si de a orga-
niza dintre acesti romani o militie armatd in felul
grdnicerilor si dorobantilor roman' Intelegdtorul
Pasd pricepu toatd importanta unei asemenea
idei, dar lucrul se arnand pentru cuuinte de opor-
tunitate".

In acelasi sens interveni si Costache
Negri, care pe la 1860 stdruia pe Fang Inalta
Poarta "de a lua mdsuri pentru scaparea de la
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moarte ca natie a rometnilor din Macedonia,
Tesalia, Epir si Albania".

Hattihumaiumul sultanului Abdul
Medjid din februarie proclama egalitatea de
drepturi a tuturor supusilor otomani, deci si a
aromanilor.

Publicarea decretului imperial trezi o
mare insufletire in sufletele coloniei aromanesti
din Bucuresti, din care faceau parte Dimitrie
Cozacovici, Toma Tricopoleu, Zisu Sideri, Mihai
Niculescu, Iordachi Goya s.a. Acestia se consti-
tuira in Comitetul Macedo- Roman, cu scopul de
a dezvolta o vie propaganda nationals in ran-
durile conationalilor for din Macedonia.
Comitetul isi incepu activitatea cu ajutorul
moral si material al fostilor revolutionari
romani C. A. Rosetti, D. Bolintineanu, Cezar
Bolliac, Ion Ghica, Christian Tell s.a.

Comitetul Macedo-Roman din Bucu-
resti isi inaugura activitatea prin lansarea unui
manifest adresat romanilor din Balcani, prin
care acestia erau chemati sa formeze si ei
comitete nationale la sate si orase, care, in
stransa legatura cu comitetul din Bucuresti, sa
activeze in comun pentru realizarea idealului
national. Acest ideal urmarea trezirea
aromanilor prin scoala si biserica la o noua
viata nationals:

"... astfel cum sd vedem intr-o zi pe toate
cele 14 milioarte de rornatti, avdnd o singura
limbd cultd., care nu putea fi deceit cea din Dacia
Traiand, care a ajuns sd rivalizeze la frurnusete
cu limba italiand".

In continuare, manifestul spunea:

"Ganditi-vd cat este de dulce a ruga pe
Dumnezeul tem in limba patriei si cat este de
amar a-I ruga intr-o limbo strdirui, in care sd nu
stii ce zici si sd nu stii ce ceri? Cugetati cat de
pletcut v-ar fi voud, femeilor voastre si copiilor
vostri a asculta in biserica sfanta sltg bd. in limba
nationald si ce mare bucurie a-ti avea cand
vedea pe copilasii vostri invdtand carte in limba
romdneascd pe care o intelegeti toti in paralel cu
cea greceascd! Ce fericiti fi sd -i auziti
spund ndu-vci al is scoala invatd in limba for
maternd sd iubeasal pe Dumnezeu, pe parinti si
tara! Ganditi-vdi fratilor cd momentul este pro-
pice pentru aceastd mare intreprindere a
rometnilor, ca Dumnezeu protege pe cei ce
lucreazet in numele sau si ca responsabilitatea
va fi grea asupra celor ce se vor aretta inddrdt-
nici".

Manifestul nu a intarziat sa produces
efectul dorit in sufletele macedo-romanilor,
care incepura sa deschida scoli romanesti prin
localitatile lor, cu toata impotrivirea grecilor si
afurisenia patriarhului ecumenic din
Constantinopol, care staruia pentru mentine-
rea cu once pret a limbii grecesti in biserica si
in scoala. Pentru pregatirea personalului
didactic la scolile din Macedonia, s-a infiintat
in chiliile mandstirii Sf. Apostoli din Bucuresti
o scoala cu internat pentru tinerii sositi din
Macedonia la invatatura, in vederea carierei for
didactice. Cu ajutorul acestor absolventi se
putura deschide in Macedonia numeroase scoli
romanesti, cu aprobarea guvernului turc si
prin cheltuiala statului roman, care trecea fon-
durile necesare in bugetul anual.

Razboiul ruso-turc din 1877 1878
aprinsese din nou focul in Balcani. Popoarele
crestine, bulgarii, sarbii si grecii, sprijinite de
rusi, se ridicara contra Portii, care find batuta,
se vazu silita sa consimta la dureroase
amputatii teritoriale. Bulgaria si Rumelia
Orientals devenird provincii autonome sub
suprematia Portii. Bosnia si Hertegovina, cu
sangeacul Novibazar, trecura sub ocupatia
Austro-Ungariei, car Serbia si Grecia primird si
de usoare rectificari de frontiers pe socoteala
imperiului otoman din Europa. Acestuia ii
rarnasera doar 5 provincii sau vilaete: Scutari,
Ianina, Neskeib, Monaster si Salonic. Dupes
datele statistice ale vremii, in 419 localitati din
aceste 5 vilaete traiau aproximativ 350.000 de
suflete, de care guvernul roman din Bucuresti
nu se putea dezinteresa. Si aceasta cu atat mai
mult cu cat tratatul de pace de la Berlin, in art.
23, impunea Portii sa introduces reforme pentru
linistirea locuitorilor si, pe cat posibil, pentru
potolirea ostilitatilor dintre nationalitatile din
cele cinci vilaete, sau mai pe scurt, din
Macedonia. in privinta aceasta, situatia guver-
nului turc era insa din capul locului extrem de
dificila din cauza ca populatiile bulgare, sarbe
si grecesti din aceste vilaete se bizuiau pe con-
cursul moral si material al conationalilor din
afara, cu tendinte iridente. Numai elementul
ethic romanesc nu avea contact direct cu
conationalii din Romania si de aceea eI nu
putea fi banuit de Poarta ca nutreste tendinte
separatiste.

Guvernul roman din Bucuresti nu
neglija de a atrage, prin sefii misiunii sale din
Istanbul, atentia Portii asupra acestei impre-
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jurari si a cere sprijinul guvernului otoman
pentru propaganda sa culturala intre macedo-
roman!. Interventia guvernului roman obtinu
oarecare succes, intrucat in septembrie 1878
aparu urmatorul ordin vizirial adresat
autoritatilor otomane din subordine:

"Sub lirna. Poartd este informatd pe de o
parte ca romanii din Epir, din Tesalia, dirt
Macedonia., din sa ngeacul Tricala, din vilaetul
tartina si dirt vilaetul Scutarii, doresc sa invete
carte in propria for limbo si sd -si deschidci scoli,
cd pe de altd parte clerul grecesc, imbulzit de
duhurile intunericului, impinge autoritdtile locale
sd li se pune felurite piedici, si chiar sd perse-
cute pe profesorii roman!. Vcizand totusi cd in
imperial nostru nimeni nu -i este ingdduit sa
impiedice deplirta executare a cultului si invdtd-
turii scolare, vett binevoi a face cunoscut
functionarilor civili ce-i aueti sub ascultarea Ex.
Voastre cd ei nu trebuie sd apese pe nici until
dintre locuitori si nici sd se impotriveascdfeud
pricind la once exercitii de cult si de invdtarneMt,
tar cand ar cere trebuintd, sd apere chiar st sa
ajute pe Invatettorii romeini. Continutul acestui
ordin afost comunicat printr-o identicd scrisoare
viziriald valiului din Ianina".

Incurajati de ordinul vizirial, membrii
Comitetului Macedo-Roman din Bucuresti con-
stituira la 23 septembrie 1879 Societatea de
Culturd Macedo-Romanci, cu scopul de a
raspandi invatatura in limba romans si de a
ingriji de bunastarea bisericilor romane din
Macedonia. Din comitetul societatii faceau
parte personalitati marcante din viata politica
si culturala romaneasca precum: Vasile
Alecsandri, C. A. Rosetti, Ion Ghica s.a.
Presedinte al societatii era V. A. Urechia. Vestea
despre inflintarea societatii trezi mare con-
sternare in cercurile patriarhale din Fanar.
Patriarhul loachim al II-lea se grab! sa trimita
enciclici pastorale episcopilor din Macedonia,
invitandu-i sa vegheze ca bisericile grecesti sa
nu fie atrase de propaganda romaneasca.
Episcopii greci avizara pe preotii din subordine
sa nu ingaduie in nici un chip ca in biserici sa
se cante romaneste sau sa se citeasca
Apostolul in aceasta limba. Contra-propaganda
greceasca era destul de puternica, daces ne
gandim ca in cele 5 vilaete turcesti se gaseau in
fiinta nu mai putin de 28 de episcopi greci.
Chiriarhii din aceste episcopii erau cu totii
devotati patriarhului si ostili nazuintelor
nationale ale aromanilor, care nu aveau nici un

singur episcop de neamul lor.
Dar cu toate acestea, numarul scolilor

romanesti in Macedonia sporea an de an, ast-
fel Ca la 1913 cifra for se ridicase la 113, pen-
tru sustinerea carora guvernul roman prevedea
sumele necesare in bugetul anual. Pe langa
scollle primare de baieti si fete, se inflintard in
1880, la Bitolia, un liceu romanesc cu internat.
in 1887 se deschise la Ianina un gimnaziu
romanesc. In 1889 incepu sa functioneze la
Salonic o scoala superioara de comert, Jar gim-
naziul din Beiat deschise portile in 1901. in
1913 functionau in Macedonia 288 profesori si
profesoare pentru un numar de 4.193 elevi si
eleve. in sprijinul propagandei romanesti s-a
creat la 1892 un consulat roman la Bitolia -
Monastir.

Mult mai slab succes avu propaganda
romaneasca in Macedonia pe taramul bi-
sericesc, unde avea de infruntat impotrivirea
fanatics din partea patriarhiei grecesti.
Bulgarii infransera aceasta indaratnicire prin
schisma din 1870, iar sarbii numird episcopi
sarbi in partile Macedoniei vecine cu regatul
sorb. Guvernul roman se adresa direct sulta-
nului, solicitandu-i incuviintarea infiintarii
unui episcopat roman in Macedonia. Cererea
aceasta era sprijinita de numeroase delegatii si
memorii din partea aromanilor credinciosi sul-
tanului. Cedand cererilor indreptatite ale
romanilor, ministrul de Justitie turc trimise
patriarhului, in iunie 1893, teschereaua prin
care il vestea ca. Poarta este dispusa sa apere
drepturile nationale ale aromanilor, ingaduin-
du-le un episcopat. Dar in noiembrie acelasi an
sultanul Abdul Hamid ezita sa-si dea asenti-
mentul pentru crearea episcopatului roman,
facand romanilor urmatoarea enuntiatura:

"Chestiunea episcopatulut fates de care
mai departe de a fi inc4ferent, este rezolvatd in
principtu. Dorintele romanilor vor fi realizate,
dar intr-o chestiune ca aceasta trebuie sd
purceadd cu calm si tact pentru a nu brusca
pentru moment soluttunea deftnitivd. lar intru.cdt
toti romanii ar don sa se desfacd de Fanar, si sd
devind schizmatici, nu trebuie sa se piardd din
vedere at nu ar fi nici oportun, nici prudent, in
starea actuaki de lucruri pentru o putere musul-
mand de a viola prestigiile bisericii grecesti din
Orient. 0 autorizatie clard si formals data
romanilor pentru a rupe in prezent legaturile
care Ii leaga cu patriarhul, fora nici un menaja-
ment pentru drepturile castigate de biserica-

182

isi

www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

mama, ar da nastere unei chestiuni ardente.
Grecii cr inchide din nou bisericile si cum, din
nenorocire, ei formeazci marea majoritate a
supusilor mei, not am avea sa deplorcim scene
de dezordine si tulburdri in capitaki si provincie.
Noi am provoca chiar interventii strain ".

Folosindu-se de aceasta" aprobare prin-
ciard, aromanii, menajati de guvernul roman,
recursera in 1896 la alegerea arhimandritului
Antim ca mitropolit al bisericilor nationale.
Alegerea aceasta fu salutata cu mare entuzi-
asm de parlamentul roman, ea insa nu s-a
implinit, fiindca Antim fu lovit de anatema
patriarhului si amenintat de a fi prins si tuns
ca un apostat. De aceea, el parasi pe funs
resedinta sa improvizata din Constantinopol si
disparu Med' urma. Dar cu tot esecul, aceasta
propaganda romaneasca continua in biserica.
Preotii roman nu tineau cont de anatema
patriarhala si incepura sa slujeasca pe
romaneste in biserici Si sa se ingrijeasca de
biserici noi romanesti. Activitatea preotilor
romani starni ura neimpacata a clerului grec,
provocand pretutiudeni tulburari.

De aceste agitatii si tulburari incercard
sa se foloseasca antartii greci si comitagiii bul-
gari din Macedonia, provocand izbucnirea
unui nou razboi in Balcani, pentru imparti
Macedonia. Comitagiii bulgari sub conducerea
lui Boris Sarafoff extinserd actiunea de teroare
si in Romania. Bandele for asasinard in 1900,
la Bucuresti, pe nationalistul macedonean
Stefan Mihaileanu, planuind un atentat si con-
tra vietii regelui Carol, care din fericire putu fi
zadarnicit la limp si criminalii deferiti justitiei.

Autoritatile otomane se vazura nevoite
sa recurga la cele mai sangeroase masuri de
represiune contra tulburarilor ordinii publice,
trecand uncoil peste cele mai elementare prin-
cipii de umanitate, cum fusese masacrul de la
Crusevo din 1903, contra comitagiilor bulgari
care pusesera stapanire pe aceasta localitate.
Va'rsarile de sange din Macedonia provocara un
strigat de alarms in toata Europa. seful guver-
nului roman Dim. Gr. Sturdza, sesizandu-se de
tulburarile din Macedonia, aviza, la inceputul
anului 1903, pe reprezentantii Romaniei in
strainatate sa comunice guvernelor pe Tanga
care erau acreditati urmatoarea declaratie:

"Politica noastrd nu a incetat nici un
moment de a se inspira de principiile perma-
nente de care s-a cdkluzit totdeauna si care au
fcicut ca regatul roman sa fie considerat drept

reprezentant at marilor interese pacifice in ori-
entul european. Numai in acest uric scop s-a
martifestat in mod constant actiunea noastrd.
Dar atitudinea noastra corectd nu intelege sat
infirme nici interesul care ne leagd cu eveni-
mentele ce ar putea surveni in Peninsula
Bala:mica si nici atentiunea noastrd serioasd pe
care trebuie sa Ii -o acorddm. In special lucrurile
din Macedonia formeazd obiectul preocupatiu-
nilor incesante, pentru cd eie intereseazci viitorul
unei numeroase populatiuni de rasa romans si
echilibrul politic in Peninsula. N-am nevoi nici de
a insista si nici de a dezvolta rezoanele pentru
care nemic din ceia ce ar atinge acest echilibru
nu ar putea Visa Romania incliferentcl. De altd
parte legclturile care ne unesc cu romemii din
Macedonia nu n.e-ar permite de a ne desinteresa
de soarta Tor. Dorinta Europei de a vedea ame-
liordndu -se situatia populatiunilor din Turcia nu
se rruirgineste numai la relatiile dintre musul-
mani si crestini, ci ea se estinde deopotrivd si
asupra raporturilor de egalitate care trebuie sa
existe intre diferitele nationalitati crestine.
Acesta este punctul de vedere sub care noi am
privit totdeauna obligatiunile noastre flip de
populatiunea romdneascd pentru cultura cdreia
noi am facut deja sacrificii pecuniare".

De masacrele din Macedonia se
sesizard si marile puteri, mai ales statele
vecine, Austro-Ungaria si Rusia. Suveranii
acestor state, imparatul Franz Josef si tarul
Nicolae al II-lea, se intalnira in octombrie 1903
la Milrzsteg, in Stiria, pentru a cadea de acord
asupra reformelor din Macedonia, pe care
guvernul turc, cu desconsiderarea art. 23 din
tratatul de la Berlin, neglijase pang atunci de a
le introduce in Macedonia. Pentru pregatirea
acestor reforme, se institui la Salonic o comisie
internationals compusa din cate un delegat din
partea Austro-Ungariei si Rusiei, sub prese-
dintia unui reprezentant al guvernului otoman.
Secretarul acestei comisii era delegatul roman
Nicolae Misa, originar si el din Macedonia, care
trecea totodata si drept reprezentant al
conationalilor sai macedo-roman. Tot atunci,
Poarta isi daduse agrementul pentru infi-
intarea unui consulat roman la Ianina, pe
Tanga cel existent la Bitolia.

Conventia austro-ruses mai prevedea si
organizarea unui corp de jandarrnerie euro-
peana pentru vilaetele macedonene Miscub,
Monastir si Salonic. Vilaetele albaneze Scutari
si Ianina ramaneau mai departe sub autori-
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tatea organelor de securitate otomane. Coman-
da asupra corpului de jandarmi compus din
unitati austro-ungare, ruse, italiene, franceze
si engleze Germania se abtinuse de a partici-
pa la alcatuirea acestui corp - era incredintata
unui general Italian.

In noile conditii politice, sultanul arata
multa bunavointa fats de propaganda
romaneasca, singura care nu urmarea scopuri
iridente. De aceea, el ceru ministrului roman
pe langa inalta Poarta sa desemneze 30 de
aromani pentru a li se incredinta posturi
administrative in Macedonia. Tot atunci, la ce-
rerea ministrului roman, sultanul ingadui ca
12 tineri roman din vitaelele Salonic, Niskob si
Ianina sa fie primiti, pe sustinerea sa, ca bur-
sieri la liceul imperial din Pera, asa-numitul
Galata-Sarai. Sub imboldul acestor succese,
romanii incercard sa ajunga la o intelegere si
cu patriarhia cu privire la cererea unei epis-
copii romanesti in Macedonia. In acest scop, ei
inaintara patriarhului, in numele tuturor cre-
dinciosilor roman, un bine documentat mem-
oriu. In acest memoriu, romanii revendicau
dreptul de a putea constitui in localitatile
locuite de ei comunitati bisericesti nationale cu
bisericile for romanesti. Aceste comunitati sa
fie libere de a-si alege preotii si arhiereii, cu
dreptul de a savarsi in mod canonic liturghia si
obisnuitele servicii rituale in limba romans. Ei
mai cereau sa li se recunoasca dreptul de a-si
desemna un reprezentant pe langa patriarhia
ecumenica, care sa le apere interesele.

Drept raspuns la memoriul credin-
ciosilor romani, chiriarhia greceasca dezlantui
o prigoana aspra contra credinciosilor roman!,
ceea ce trezise proteste energice din partea
guvernului roman, precum arata Cartea Verde
din 1905. Pentru a pune capat acestor perse-
cutii care degenerara si in masacre, guvernul
roman ameninta Poarta chiar cu ruperea
relatiilor diplomatice, daces Fanarul nu va pune
capat uneltirilor sale sangeroase.

In mesajul tronului din 24 februarie
1905, regele Carol amintea de

"dificultdtile survenite in provinciile
irnperiului otoman carora Romania le poartei un
interes particular din cauza existentei unei
numeroase populatii de aceiasi rasa si de
aceiasi lirnbd care trdieste acolo ca supusi cre-
dinciosi ai M. S. Sultanului".

In dezbaterile parlamentare asupra
raspunsului la mesaj s-au ridicat voci foarte
energice pentru cauza aromanilor, cerand o

politica mai hotarata fats de Poarta, mergand
pans la ruperea relatiilor diplomatice pentru
cazul de refuz de a satisface revendicarile juste
ale credinciosilor roman din Macedonia. Presa
si numeroasele adundri publice militara pentru
o asemenea politica forte in Macedonia. In
conditiile acestea, guvernul roman se vazu silit
sa adreseze Turciei, in mai 1905, o notes ulti-
mativa. Sub presiunea acestei note, sultanul
Abdul Hamid se vazu silit sa cedeze cererii
romanesti, emitand la 9/22 mai 1905 memora-
bila iradea, prin care se recunostea nationali-
tatea romans in Turcia europeana, acordandu-
i-se dreptul de a se organiza in unitati
nationale cu scolile proprii, precum dreptul
de a-si alege primarii - muctari si de a tri-
mite delegati in consiliile administrative. Iata
cuprinsul iradelei imperiale:

"Majestatea Sa Imperials Sultanul care,
In sentimentele Sale de inaltd justitie si ingryire
pdrinteascci pentru popoarele sale, isi intinde
binefacerile si favorurile sale asupra tuturor
supusilor sat credinciosi ford deosebire de
religiune si nici de rasa, lutind in consideratie
suplicile supuse in timpul din urmd la picioarele
tronului imperial de ccitre supusii sat valahi, a
binevoit sa ordone ca in virtutea drepturilor
civile, de care dansii se bucurd cu acelasi titlu
ca si cei supusi nemuzulmani, comunitcltile
for sa desemneze pe muctari conform cu regula-
mentele in vigoare, dupes cum se practices pen-
tru celelalte comunitati pentru inspectarea sco-
lilor for si indeplinirea formalitdtilor edictate de
legile imperiului pentru deschiderea noilor sta-
bilimente scolare. Aceastd ordonantd imperialci
a fost comunicatd departamentelor respective
pentru executarea ei".

In ziva urmatoare, la 10/23 mai 1905,
aparu si teschereaua specials a ministrului
Justitiei Abdurhaman, prin care se ingaduia
intrebuintarea limbii romane in biserica si
scoala. Teschereaua era adresata patriarhului
ecumenic, avand urmatorul cuprins:

"0 Malta tescherea vizirald face cunos-
cut cd valahii supusi otomani, spre a-si apara
interesele for nationale au cerut autorizatia de a
face uz de propria for limbd in stabilimentele
scolare, slujba preotilor in limba lor, si aceea de
a alege ca si celelalte nationalitdti, acolo uncle
s-ar afia in majoritate, muctarii tor. Consiliul de
ministri considerdnd cd, pe de o parte un prin-
cipiu fundamental impune statului o irnpartiali-
tate absolutes fates de diferitele nationalitati care
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trdiesc sub sceptrul M. S. Imperiale Sultanul si
ca, pe de alto: parte in cererea de mai sus nu se
gclsea nici cea mai mica urmd de vreun prejudi-
ciu adus unei alte nationalitati, a hotdra t de a
inseu-cin.a ministerul de interne sd comunice
inspectoratelor uilaetelor din Turcia Europeand
si guvernatorilor generali superiori cd: cu
conditiunea de a nu inova nemic cu privire is
raporturile for de supunere fatd de patriarhat,
valahii nu vor putea fi impiedicati de a celebra
ceremoniile cultului de cdtre preotii for in limba
for nationals, nici nu vor fi impiedicati de a servi
de aceastd Umbel in scolile lor; cd li se va fi per-
mis de a reuni propriii for muctari conform legilor
in vigoare, ca nime nu va putea turbura in exer-
citiu pe functionarii, pe institutorii si inspectorii
invdtdmantului pe care comunitatea valand i-ar
numi adresandu-se conform legilor stabilite mi-
nisterului imperial al instructiunii publice, si cd
in fine valahii vor lua parte la alegerile mem-
brilor consiliilor administrative. Aceczsta deciz-
tune fund supusd aprobdrii M. S. Sultanului a
fost sanctionatd prin irorleaua imperialn Imifac
deci o datorie de a aduce ceia ce precede la
cunostinta Sanctitdtii Voastre".

Iradeaua sultanului a fost primita cu
mare bucurie de romanii din Turcia. Ea a fost
luata la cunostinta cu mare satisfactie de
guvernul si parlamentul roman precum si de
tara intreaga. In schimb, iradeaua produse
mare consternare in Fanar si la Atena.
Silogurile si comilele de teroare grecesti
dezlantuira o teroare si mai mare fata de
romanii macedoneni. In raspunsul sau la
teschereaua ministrului de Justitie otoman,
patriarhul incerca sa conteste insasi existenta
aromanilor si sa demonstreze ca recunoasterea
for ca natiune aparte atinge drepturile seculare
ale patriarhiei, consacrate prin berali, firmane
si alte legiuiri imperiale prin care se recunostea
vechea stare de lucruri a patriarhiei. El nu se
sfia sa afirme cd marea majoritate a romanilor
din Turcia vorbeste limba greaca si respects cu
sfintenie vechile traditii si ca numai o infima
minoritate, dusa in eroare de propaganda
romaneasca de la nordul Dundrii, revendica
drepturi nationale, atragand cativa institutori
si preoti de partea ei. In concluzie, patriarhul
sustinea ca teschereaua ministeriala impi-
eteaza asupra prerogativelor si drepturilor
patriarhale iar clauza de dependents a
romanilor de patriarhie o dezbraca de once efi-
cacitate reala si o face inoperanta.. Astfel, patri-
arhul respingea once inovatie care ar aduce

atingere statu quo-ului religios, care se inte-
meiaza pe batrane privilegii, inovalii ce ar fi de
natures a leza sentimentele cele mai respec-
tabile ale crestinilor, cerand sultanului sa
apere pe aromani de once amestec strain si sa
restabileasca vechea stare de lucruri. 0 replica
similard fu inaintata de patriarh si reprezen-
tantilor marilor puteri din Constantinopol, cu
aceleasi observalii ostile cauzei romanesti.

Actele de teroare si masacrele antartilor
greci savarsite contra romanilor din indemnul
patriarhului si al guvernului de la Atena pro-
dusera agitatie la Bucuresti, care duse chiar la
inasprirea raporturilor diplomatice cu Grecia.
La 3/16 septembrie 1905, ministrul Greciei la
Bucuresti 1si parasi postul fares desemnarea
unui insarcinat de afaceri, determinand prin
gestul acesta si pe ministrul roman de la Atena
sa paraseasca capitala Greciei, dupes ce facu o
vizites la primul ministru grec Rhally. Cu acea
ocazie, seful guvernului elen declara ritos
diplomatului roman:

"... iradeaua sultanului era ilegald si ea
constituia o gravy atingere a privilegiilor patri-
arhale, dat find ca aceste privilegii constituiau
pivotul actiunii pentru mentinerea elenismului,
cd guvernul elen trebuie set- le pastreze intacte si
in consecinta el nu poate admite iradeaua con-
tra cdreia intreprinde totul ca ea set nu-si pro-
dual efectul".

In cursul anilor 1905 - 1908 cazura
jertfe masacrelor grecesti 560 de roman, ucisi
de teroristii greci cu stirea guvernului elen si
cu binecuvantarea patriarhului din Fanar. In
schimb, represaliile ce se exercitara fata de
grecii asezati in Romania se reduceau la
expulzarea catorva supusi eleni, facandu-se
exceptie de cetatenii eleni de origine romaneas-
ca. Tulburarile atrasera din nou atentia mar-
ilor puteri asupra varsarilor de sange din
Macedonia, punandu-se la cale interventii
armate. Dar inainte ca aceste interventii sa se
fi produs, interveni revolutia Junior Turd din
iulie 1908, cu rasturnarea in 1909 a sultanu-
lui Abdul Hamid al II-lea (1876 1909) si cu
proclamarea noii constitutii otomane. Noul sul-
tan fu Mohamed al V-lea (1909 - 1918). La
alegerile generale, fruntasul aroman Filip Misca
reusi la Camera iar ziaristul Nicolae Batzaria la
Senatul otoman. In acel limp de adanci prefac-
eri in Macedonia, romanii macedoneni avura
de suferit foarte mult. Suferintele for devenira
si mai mari in timpul celor cloud razboaie bal-
canice din 1912 si 1913.
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Capitolul VI

PARTICIPAREA ROMANIEI LA RAZBOIUL BALCANIC DIN 1913
SI ORGANIZAREA CADRILATERULUI

1. Relatiile de bung vecinatate cu Bulgaria
2. Izbucnirea primului ritzboi balcanic si revendicarile teritoriale ale Romaniei
3. Tratativele romano-bulgare de la Londra
4. Lovitura de stat din Constantinopol si intreruperea conferintei de la Londra
5. Tratativele de la Sofia si medierea de la St. Petersburg
6. Al doilea rizboi balcanic intre fostii aliati si interventia armati a Romaniei
7. Tratatul de pace de la Bucuresti si organizarea Cadrilaterului

1. Relatiile de buna vecinatate cu
Bulgaria

Tratatul de la Berlin din 1878 a impus
Romaniei care, impreuna cu Rusia a luptat la
Plevna pentru renasterea poporului bulgar, o
linie de granite cu Dobrogea, farce ca la
asezarea ei, justele revendicari romanesti sa fie
luate in seama. In cloud memorii prezentate
atunci conferintei de pace si reinnoite in 1879,
in fata comisiei tehnice Internationale, guver-
nul isi exprimase nemultumirea fata de fixarea
fruntariei dobrogene mai jos de Silistra si cu
excluderea acestui oras. Romania staruia prin
aceste memorii ca textul articolului 47 din
tratatul de la Berlin sa fie modificat in asa fel,
ca noua fruntarie a Dobrogei sa inlesneasca
comunicatia cu malul drept al Dundrii si sa
ofere cuvenita gratie strategica pentru noul te-
ritoriu roman contra unui eventual atac din
partea Bulgariei. Aceste revendicari teritoriale
au fost reinoite si cu ocazia reambularii
hotarului dobrogean de la 1884 si 1886. Dar si
atunci cererile Romaniei au ramas nesatisfa.-
cute. Astfel s-a mentinut frontiera trasata in
mod grabit la 1878, fard sa fi tinut seama de
vitalele interese economice ale populatiei si nici
de cerintele strategice ale apararii nationale.

Fara sa fi renuntat candva la reven.-
dicarile sale dobrogene, Romania a continuat
sa respecte cu sfintenie stipulatiile teritoriale
ale tratatului de la Berlin, atata vreme cat
aceste asezari de granita au fost respectate si
de vecina sa, Bulgaria. De aceea, in curs de
mai bine de trei decenii, atat regele Carol I cat
si guvernele romane care s-au succedat la

carma tariff, au urmarit totdeauna o politica de
prietenie si bung vecinatate cu Bulgaria.
Guvernele romane s-au preocupat necontenit
de consolidarea administrative, economics si
cultrala a noului ei teritoriu dobrogean, ce fu-
sese organizat in cele cloud judete transdanu-
biene, Constanta si Tulcea, cucerite pe vremuri
impreund cu Silistra de Mircea cel Batran,
revendicate mai apoi cu arma in mans de la
turd de voievozii roman Aron Moldoveanul si
Mihai Viteazul. In cele din urma, aceste teritorii
au fost cucerite la Plevna in cursul razboiului
pentru independents si incorporate statului
roman de regele Carol I.

Judetele transdanubiene si-au pastrat
pans astazi marea for insemnatate politica si
economics prin faptul ca prin teritoriul for s-a
deschis Romaniei drumul cel mare, indispen-
sabil pentru dezvoltarea comertului ei inter-
national. Constructia podului peste Dunare la
Cernavoda ramane o opera monumentala.,
menita sa lege peste valurile batranului Istru
tinuturile dobrogene cu tara mama, Romania.
La constructia podului s-a putut observa lipsa
de distanta necesara pentru apararea lui,
intrucat granita bulgard se gasea in nemijlocita
apropiere si inca strajuita de vechea cetate a
Darstorului - Silistra de azi - considerate de
bulgari ca punct strategic de primul rang con-
tra Dobrogei romanesti. Dar in cele din urma
s-a trecut si peste acest inconvenient in buna
credinta ca prietenia romano-bulgara nu va fi
tulburata niciodata.

Acelasi inconvenient s-a putut observa
si cu ocazia constructiei portului maritim de la
Constanta, din care Romania a facut unul din
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cele mai insemnate porturi de pe litoralul pon-
tic, dar pentru care frontiera de apus a
Dobrogei constituia un hinterland prea redus.
Atunci insa nimeni nu se gandea la un eventu-
al conflict armat cu noul principat al Bulgariei,
care numai de curand luase fiinta si Inca cu cel
mai puternic concurs din partea Romaniei
vecine. Cand la 1886 izbucni un aprig razboi
intre Bulgaria si Serbia, Romania manifests
fata de vecina ei Bulgaria sentimente de buna
vecinatate si mijloci chiar pacea intre belige-
ranti prin tratatul ce s-a incheiat la 2 martie
18861a Bucuresti. Prietenia si buna vecinatate
dainui si in anii urmatori. Ea se manifesta prin
faptul ca la abdicarea principelui Alexandru de
Battenberg (1892) bulgarii se gandeau serios sa
ridice pe tronul de la Sofia pe regele Carol I al
Romaniei, asa de stranse erau legaturile de
prietenie dintre ambele tars. Dar regele Carol I
nu se gandea sa primeasca o asemenea alegere
si de aceea bulgarii proclamara Domn al for pe
principele Ferdinand de Koburg Kobary.

Evenimentele din 1808 au dus la
proclamarea independentei Bulgariei si incor-
porarea Rumeliei, cu capitala Filipopol in rega-
tul bulgar. Si cu prilejul acestui remarcabil act
istoric Romania nu putea decat sa se bucure
pe urma emanciparii vecinei sale transdanubi-
ene de sub suprematia otomana si intregirii ei
teritoriale. Guvernul roman, cu toate uneltirile
comitagiilor bulgari sub conducerea lui Boris
Sarafov, care incercase sa le estinda si asupra
Romaniei, nu vedea nici un inconvenient in
straduintele Bulgariei de a se interesa de
aproape de soarta conationalilor for din

Macedonia turceasca, cerand doar in schimb o
atitudine binevoitoare fata de propaganda
romans catre conationalii ei aromcini din
provinciile turcesti. Ca stat crestin, Romania,
care numai dupa framantali si lupte seculare
se emancipase de sub vasalitatea otomand, nu
putea sa priveasca decat cu simpatie la
declansarea unor lupte pentru credinta si li-
bertate. In urmarirea acestei politici, Bulgaria
putea conta pe prietenia si neutralitatea
binevoitoare a Romaniei.

De aceea, mare fu surpriza guvernului
roman card in decembrie 1909 aflase ca
Bulgaria incheiase cu Rusia o conventie mili-
tary, prin care rusii se obligau sa sustina in
anumite imprejurari revendicarile teritoriale
ale Bulgariei in coltul dintre Dunare si Marea
Neagra, colt care coincidea cu Dobrogea
romtuTheasccl. Conventia secrets ruso-bulgara
dadea de gandit guvernului roman si aceasta
cu atat mai mult, cu cat guvernul bulgar luase
si anumite masuri de ordin militar care nu
pareau indreptate numai contra turcilor
pagan' ci si contra Romaniei amice Sl crestine.
Atitudinea Bulgariei trezi mars nedumeriri si
ingrijorari la Bucuresti, care nu putea privi cu
nepasare ruperea echilibrului de forte in
Balcani si nici ingadui ca guvernul bulgar sa
unelteasca contra stapanirii romanesti in
Dobrogea. Pentru a lamuri situatia diploma-
tica, guvernul roman cent in octombrie 1911
guvernului bulgar din Sofia lamuriri asupra
politicii sale. In urma acestei intentii politice,
guvernul bulgar se stradui sa dea declaratii
linistitoare care nu erau insa de natura a
imprastia norii de neincredere care planau
asupra cercurilor conducatoare de la Bucu-
resti. Politica bulgara trebuia urmarita cu mare
atentie.

Si aceasta cu atat mai mult cu cat
guvernul bulgar, in ciuda tuturor asigurarilor
de prietenie si conciliere fata de Romania,
incheie la, 13 martie 1912, o alian.td military
ofensiud si defensiud cu Serbia, in virtutea
careia ambele taxi isi garantau concurs militar
efectiv pentru cazul unei interventii armate din
partea Romaniei. Alianta bulgaro-sarba fu
intar. ita printr-o formals conventie military ce
fu semnata de ambele puteri la 29 aprilie 1912.
Conventia bulgaro-rusa din decembrie 1909
conjugate cu conventia military bulgaro-sarba
din 1912 era deci fatis indreptata contra
Romaniei. In conditiile acestea, Romania s-ar fi
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putut alia cu Turcia pentru a contrabalansa si
zadarnici uneltirile bulgaro-ruse si bulgaro-
sarbe in Balcani. Si totusi, guvernul roman
respinse oferta otomana de a incheia o alianta
pentru mentinerea statu quo-ului in Balcani.

La randul ei, Romania nu urmarea insa
alt scop decat apararea prestigiului ei dincolo de
Dunare. OH, acesta era serios amenintat prin
sporirile teritoriale la care bulgarii, sarbii,
muntenegrenii si, albanezii ravneau pe socoteala
Turciei. Cat privea Bulgaria, ea ravnea si la teri-
toriul Dobrogei, care constituia coridorul roma-
nesc la mare. In conditiile acestea, guvernul
roman era dator sa urmareasca de-aproape si cu
toata seriozitatea desfasurarea evenimentelor din
Balcani, pentru salvgardarea intereselor sale
transdanubiene si sa urmareasca din vreme
masurile de rigoare dictate de noile imprejurarc
create de alianta bulgaro-rusa si bulgaro-turca
dincolo de Dunare.

In scopul acesta, seful guvernului
roman, Titu Maiorescu, avu grija sa avizeze la
1 octombrie 1912 pe ministrul Bulgariei la
Bucuresti ca Romania nu poate uita ca ea
insasi dobandit independenta in lupta con-
tra turcilor si ca, prin urmare, daca bulgarii,
sarbii si grecii crestini si ortodocsi ca si
romanii vor sa lupte pentru imbunatatirea
soartei conationalilor for sub stapanirea
turceasca, ea este gata sa urmareasca stricta
neutralitate, dar aceasta numai intrucat nu ua
fi vorba de schimbdri teritoriale in Balcani. La 9
octombrie 1912, seful guvernului bulgar
Ghesoff raspunse prin glasul ministrului sau la
Bucuresti ca a ramas "foarte miscat pe urma
declaratiei asa de pretioasa pentru el a guver-
nului roman si ea is formal act de ea si ca
multumeste foarte cordial", declarand ca
"ramane recunoscator Romaniei pentru stralu-
cita sa atitudine si pentru noua sa marturie de
sentimente bune si amicale fats de Bulgaria".
Guvernul roman se grabise sa avizeze din
vreme ea este gata sa observe cea mai stricta
neutralitate fats de evenimentele din Balcani,
dar aceasta numai atata vreme cat prin
desfasurarea evenimentelor nu s-ar produce in
Balcani schimbari teritoriale. Cum insa
Bulgaria se gandea serios la not si insemnate
recuperari teritoriale, ea era avizata din vreme
ca in asemenea caz nu va mai putea conta pe
neutralitatea Romaniei, ci va trebui sa intre in
negocieri serioase cu vecina sa de la nord.

2. Izbucnirea primului ritzboi balcanic si
revendicarile teritoriale ale Romaniel

Schimbul de note diplomatice intre
Bucuresti si Sofia se desfasura intr-o clips
cand in Balcani tunurile incepura sa bubuie
amenintator. La 13 martie 1912 se semnase
alianta sarbo-bulgard, iar la 29 mai alianta
bulgaro-greaca. La aceasta aliantd balcanicd se
atasa si Muntenegru. La 17 octombrie 1912
Bulgaria, Serbia si Grecia declarara razboi
Turciei.

Membrii aliantei balcanice proclamara
la 1 octombrie 1912 mobilizarea generals a
armatelor for contra Turciei. La 7 octombrie,
sultanul Mahomed al II-lea chema sub arme pe
supusii imperiului otoman asa de gray
amenintat de alianta balcanica.

La inceputul secolului al XX-lea linistea
imperiului otoman era tulburata de mars
framantari interne. Sultanul Abdul Hamid al II-
lea, care la 1876 daduse supusilor sai o con-
stitutie in sensul european, revoca aceasta
constitutie si continua sa domneasca in spiri-
tul autocrat al vechilor traditii otomane.
Contra vechiului sistem reactionar al sultanu-
lui se ridicara Junii Turd, care se constituira. in
"Cornitetul pentru Unire si Progres", spre a uni
pe toti supusii imperiului cu atitudini opuse doc-
trinelor fundarnentale ale Islamului intr-un stat
turc national. Programul Junilor Turci gasi un
puternic rasunet in randurile ostirii turcesti,
fafa insa sa-si fi dat seama ca prin aceasta ei
trezeau pofte si aspiratii similare si in sufletele
arabilor care tindeau la emancipare de sub
steagul otoman. Multi (Alter' faceau parte din
comitet, intre care si Enver-Bei, fost atasat mi-
litar la Berlin. In iulie 1908, Enver-Bei, sprijinit
de armata, ajunse prin lovitura de stat la
guvern si sill pe Abdul Hamid sa accepte pro-
gramul de reforme al Junilor Turd. Sultanul se
opuse insa, si de aceea fu detronat la 27 aprilie
1909 si izolat la Salonic, facand loc noului sul-
tan, Mohamed al V-lea. Realizarea programului
Junilor Turd suferi amanari din cauza compli-
catiilor externe. In 1908 Austro-Ungaria anexa
Bosnia si Hertegouina, facand sa inceteze man-
datul ei de simpla ocupanta. Tot atunci anexa
si Bulgaria provincia Rumelia, pe care pans
atunci o administra cu mandat. Prin pacea de
la Lausanne din 1912 Turcia ceda Italiei
provincia africana Tripolitania. In razboiul bal-
canic din 1913, Turcia pierdea posesiunile ei
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din Albania, Macedonia si Tracia cu
Adrianopolul, astfel ca stapanirea ei in Europa
era redusa la Constantinopol si imprejurimi.

Amputarile teritoriale produsera marl
nemultumiri si chiar revolts la Constantinopol,
care au dus la inchegarea Partidului Intelegerii
Liberale. Acesta se opuse ratificarii tratatului
de pace cu alialii balcanici greci, sarbi si bul-
gari, prin care guvernul turc voia sa ratifice
pierderea Adrianopolului. Aceasta era ultima
picatura in paharul amaraciunilor turcesti:
Enver Bei se puse in fruntea opozitiei contra
ratificarii. La 22 ianuarie 1913, el rasturna
guvernul si avu grija sa ajunga la conducere un
guvern de rezistentcl nationalci.

Experientele triste din anii precedenli
facura pe membrii Partidului intelegerii
Liberale sa se convinga ca. straduintele Junilor
Turd de a restaura Imperiul otoman in vechile
lui granite si in stralucirea lui de odinioara
devenisera zadarnice. Pusi in fata crude! rea-
litali, ei incercara organizarea poporului turc
intr-un stat national turc in granitele sale
etnice, dupes modelul statelor nationale
crestine.

Enver-Taalat-Bei credea ca reorgani-
zarea noului stat turc s-ar putea realiza mai
bine cu ajutorul Germaniei. imparatul
Wilhelm, care in 1898 Meuse o vizita. la
Constantinopol si se declara la Damasc ca
mare protector al Islamului, agrea solulia
aceasta din consideraliuni economice, in ve-
derea deschiderii unor pieli de desfacere a pro-
duselor germane in Orientul Mijlociu si
Apropiat si a exploatarii zacamintelor de petrol
in aceste regiuni. Capital si ingineri germani
stateau din 1903 la dispozilia turcilor pentru
construirea unei cai ferate in Anatolia si a li-
ntel spre Bagdad, unite cu instalatiile de iri-
gatie de la Konya. Prin deschiderea cailor de
comunicalie feroviare si continuarea for pe
uscat pana in India, Germania cauta sa-si
asigure pozilii strategice in Orient, ceea ce trezi
ingrijorari serioase in tarile apusene, si
indeosebi in Marea Britanie, care vedea
amenintata stapanirea in India. Investilia de
capitaluri reclama si organizarea unui sistem
de securitate. De aceea, o misiune militard ger-
mand sub conducerea lui Liman von Sandess
sosi la Constantinopol pentru reorganizarea si
instructia armatei turcesti, ceea ce provocase
protestul puterilor europene si indeosebi al
Rusiei. Vase de razboi germane navigau in

apele turcesti pentru recunoasteri strategice.
Propaganda germana facea pe turd sa creada
ca numai cu ajutorul Germaniei vor putea
apara stramtorile contra unui atac rusesc,
cunoscute find aspiraliile Rusiei la stapanirea
Tarigradului.

La 8 octombrie, cand Kalinkoff, mi-
nistrul Bulgariei la Bucuresti, remitea lui
Maiorescu nota de multumire a guvernului
sau, Nichita, regele Muntenegrului, declara for-
mal razboi turcilor, deschizand ostilitatile chiar
a doua zi. Sub presiunea gravelor evenimente
din Balcani, Turcia se grab! sa semneze la 18
octombrie, la Lausanne, tratatul de pace cu
Italia, in care Sub lima Poarta acorda
Tripolitaniei Cirineicei deplina autonomie,
drepturile suverane asupra acestor teritorii
trecand asupra Italiei.

La 17 octombrie, Bulgaria, Serbia si
Grecia declarara si ele razboi Turciei, fares sa fi
incercat a ajunge in prealabil la intelegere cu
guvernul roman.

La 18 octombrie, Kalinkoff prezenta o
nota guvernului roman prin care-1 anunta ea
Bulgaria, impreund cu Grecia si Serbia, se
vazura obligate, spre marea for parere de rau,
sa recurga la forta armelor contra Portii
Otomane, care ar fi mobilizat lard motiv serios
armata contra statelor balcanice. Guvernul
bulgar, fiind incredintat ca in actiunea sa se va
putea sprijini pe simpatia natiunilor amice,
race un apel star. uitor guvernului Romaniei, "sa
nu-i refuze neutralitatea sa binevoitoare, in
greaua sarcina pe care si-a asumat-o". La
apelul Bulgariei, guvernul roman raspundea la
29 octombrie: "in limitele tratatului de la Berlin,
neutralitatea Romd niei este fireasca, dar dacd
in Balcani se vor produce schimbdri teritoriale,
Romania va avea sd-si spund cuvdntul ".

intre limp, evenimentele din Balcani
luard o intorsatura dramatics. Turcia, obosita
si epuizata de once putere de rezistenta, in
urma razboiului tripolitan cu Italia, nu rezista
loviturilor indraznete ale aliatilor balcanici
care, in scurta vreme, realizard succese
izbitoare. Dupes infrangerea slabei impotriviri
turcesti la Kirkilisse, Lille-Burgas si Bunar-
Hissar, bulgarii inaintard victoriosi pana la
Catalgea, la o distanta de numai 40 km de
Istanbul. In acelasi timp, ostirile sarbe, eline si
muntenegrene izgonird, dupa batalia de la
Kumanowo, pe turci din Serbia Veche, Albania
si Macedonia, cu localitatile Uskfile, Durazzo si
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Monastir, iar la 8 noiembrie cazu Salonicul in
mainile grecilor. Numai garnizoanele turcesti
din Scutari, lanina si Adrianopol mai rezistara
atacurilor aliatilor balcanici. In zilele de 17 si
18 noiembrie, turcii rezistara la Catalgea
atacurilor bulgarilor, oprind pe loc marsul for
vertiginos asupra Constantinopolului.

Oboseala beligerantilor in urma marilor
eforturi din primele saptamani ale razboiului,
precum si iarna aspra care ingreuna peste
masura operatiunile militare dusera la
incheierea armistitiului de la Catalgea din
noiembrie 1912. Prin incheierea armistitiului
se dadu ragaz marilor puteri, de a interveni pe
langa beligerantii balcanici pentru incetarea
razboiului. Chiar in ziva semnarii armistitiului
de la Catalgea, ministrul Rusiei la Bucuresti
comunica guvernului roman propunerile
Frantei, aprobate si de Rusia, pentru resta-
bilirea pacii in Balcani. Propunerile Frantei
prevedeau reducerea stapanirii turcesti in
Balcani la Istanbul, cu hinterlandul ei pand la
Adrianopol, cuprinzand si acest oras. Restul
teritoriului otoman din Peninsula Balcanica,
cu exceptia Albaniei, ramanea sa fie impartit
intre aliatii balcanici, dupa o prealabila
intelegere intre ei.

Din propunerea franceza se vede
limpede, cum era de altfel de prevazut, ca
razboiul balcanic nu se putea termina fares
schimbari teritoriale. In cazul acesta, Romania,
consecventa cu declaratiile ei anterioare, urma
sa-si spuna si ea cuvantul. Tinand seama de
temeinicia pretentiei romanesti, marile puteri
insareinara pe Sebeko, reprezentantul Rusiei

la Bucuresti, sa comunice guvernului roman
ca Romania va fi invitata sa is parte la trata-
tivele de pace si ca "drept compensare" pentru
atitudinea ei loiala in timpul razboiului, va
primi o rectificare a frontierei dobrogene. Si
guvernul austro-ungar interveni la Sofia in
favoarea justelor revendicari ale Romaniei.
Schimbarile teritoriale din Balcani, preconizate
de marile puteri, anulau in buns parte dispo-
zitiile tratatului de la Berlin din 1878 si de
aceea o revizuire a fruntariilor apusene ale
Dobrogei se impunea in mod logic si firesc.
Guvernul roman dorea ca aceasta rectificare sa
se faca prin buns intelegere cu Bulgaria, fara
nici un amestec sau presiune din afara.
Romania era in drept sa se astepte ca initiativa
unei asemenea intelegeri sa porneasca chiar de
la guvernul bulgar, de la care pornise si initia-
tiva declararii razboiului contra Turciei. In mod
amical si confidential, guvernul roman lasa sa
se inteleaga ca rectificarea granitei dobrogene
va urmari o linie ce pornea de la Dundre, to
punctul Turtucaia, si ducea la Marea Neagra la
punctul Ecrene, mai sus de Varna.

3. Tratativele romano-bulgare de la
Londra

Cererea de rectificare a frontierei dobro-
gene intampina insa impotrivirea guvernului
bulgar, sub pretextul ca o asemenea cesiune
teritoriala ar intampina serioase dificultati din
partea marii sobrane, care conform consti-
tutiei, ar trebui sa fie convocata la Tarnova.
Totusi, guvernul de la Sofia trimise pe Daneff,
presedintele sobranei, in misiune diplomatica
la Bucuresti, ca sa asigure guvernul roman ca
nimeni in Bulgaria nu se gandeste sa ridice
pretentii asupra Dobrogei romanesti. De aceea,
Romania n-ar avea nevoie de linii strategice
contra Bulgariei si cu atat mai putin de recta'
ficari de frontiers. Bulgaria nu se pronunta
insa hotarat contra unei rectificari de granita,
pentru a linisti opinia publics din ambele tari,
dar o asemenea rectificare n-ar putea cuprinde
in nici un caz orasul Silistra. La observatiile lui
Daneff, primul ministru roman replica cu drept
cuvant ca rectificarea de hotar in Dobrogea nu
poate porni decal de la Silistra, intrucat acest
oras fusese atribuit Bulgariei prin tratatul de la
Berlin cu o evidenta intentie ostila Romaniei,
care nu voia sa consimta la cedarea Basarabiei
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de Sud. La aceasta se mai adauga si faptul ca.
Silistra se gasea la o distanta de numai 800 m.
de frontiera Dobrogei, constituind ca atare un
important punct strategic al Bulgariei contra
Dobrogei romanesti. La acestea, Daneff
raspunse ca poate se va gasi totusi o cale de
intelegere. La Bucuresti, delegatul bulgar
asista la solemnitatea deschiderii corpurilor
legiuitoare. Cu acea ocazie, el lua cunostinta
de declaratia regelui Carol din mesajul regal,
care asigura parlamentul ca "g/asul Romaniei
va fi ascuttat" cu ocazia solutionarii problemei
balcanice.

Punctul de vedere al guvernului roman,
in fruntea caruia se gasea de la 28 martie 1912
Titu Maiorescu, era impartasit si de marile .pu-
teri. La 11 decembrie 1912 sosi la Bucuresti
marele duce Nicolae Mihailovici pentru a remite
regelui Carol bastonul de maresal al armatei
ruse. Cu acest prilej, s-a putut afla ca Rusia
era de partea Romaniei in sustinerea recti-
ficarii de frontiers in Dobrogea. Cancelarul
Austro-Ungariei, Berchtold, sratuia guvernul
bulgar sa cultive relatiile de prietenie cu
Romania, facand concesil teritoriale care, in
proportie cu sporirea de prevazut a teritoriului
bulgar, erau minime. Aceeasi recomandare era
facuta si lui Daneff care in drumul sau spre
Londra trecu prin Budapesta si Viena. La 16
decembrie 1912 se deschise la Londra congre-
sul de pace pentru lichidarea razboiului bal-
canic. A doua zi se inaugura conferinta
ambasadorilor celor sase marl puteri europene:
Anglia, Franta, Germania, Austro-Ungaria,
Italia si Rusia. In continuarea lucrarilor, con-
ferinta ambasadorilor proclama la 20 decem-
brie 1912 autonomia Albaniei, rarnanand ca
restul teritoriului balcanic cucerit de la turd sa
fie impartit intre tarile invingatoare: Bulgaria,
Serbia, Grecia si Muntenegru.

Delegatul roman la conferinta era M.
Misu, ministrul Romaniei la Londra, care pri-
mise deplina putere pentru a apara interesele
romanesti in Balcani si interesele fats de bul-
gari. Dar strangerea si intarirea relatiilor de
prietenie cu Bulgaria nu se putea obtine decat
printr-o rectificare de frontiers care sa prezinte
o garantie pentru viitor privind sinceritatea
sentimentelor prietenesti reciproce, inlocuind
granita actuala irnpusa Romaniei prin tratatul
de la Berlin, contra vointei ei, inlaturand astfel
once neintelegere intre cele doua state. In acest
scop, Romania dorea sa obtina o linie de hotar

Constantin Dobrogeanu-Gherea

care, pornind de la Dunare si ajungand la
Marea Neagra, sa fie trasa, pe cat se poate, mai
la sud de granita actuala. S-au incredintat de-
legattilui roman proiecte de traseuri pe hard
diferite, dupes cum arata urmatorul tabel:

Traseul Numarul caselor

turcesti bulgaresti romanesti Total

I. 30.909 14.143 3.445 48.498

II. 13.514 9.925 2.976 26.415
III. 8.931 7.266 - 438 16.536
IV. 6.698 6.721 - 438 13.857

Este de remarcat ca in nici unul dintre
aceste traseuri numarul caselor bulgaresti nu
constituia majoritatea absolutes si nici macar
relatives, ci ramanea cu mult in urma numaru-
lui caselor turcesti si romanesti laolata. Ca
intregire la instructiunile sale, Misu primi din
partea guvernului roman la 31 decembrie 1912
urmatoarea telegrams: "Cerem o linie de fron-
tiers care sa piece la vest de Turtucaia si sa
ajunga la sud de Ekrene cu sau fares Dobrici".
Aceasta linie strategica era infatisata ca
reprezentand dezideratele cercurilor noastre
militare. Ea putea fi eliminates dinspre vest de
Silistra si ajungea la Balcic. Romania mai ofe-
rea Bulgariei pod peste Dunare si sprijin diplo-
matic. Dar la postulatele precise ale guvernului
roman, Daneff se lasa greu. La 2 ianuarie 1913
Misu putea raporta la Bucuresti ca Bulgaria nu
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poate sa acorde decat o mica rectificare a fron-
tierei romane din Dobrogea, si anume in locul
liniei ocolite de acuma, o linie dreapta.
Raspunsul acesta insa nu satisfacea pretentiile
Romaniei, si de aceea guvernul roman se crezu
dator sa ridice glasul la tratativele cu Daneff,
care se complacea intr-o atitudine de tergiver-
sare in chestiunea revendicarilor romanesti. La
8 ianuarie 1913, ministrul Romaniei la Sofia
comunica guvernului bulgar ca vesnicele ter-
giversari ale lui Daneff, care avea depline pu-
teri de a trata la Londra chestiunea frontierei
Dobrogei, sunt de nature de a indispune in
mod serios cercurile din Bucuresti, care nu
intelegeau sa accepte un asemenea sistem. In
consecinta, ministrul roman Ghica aducea la
cunostinta guvernului bulgar ca guvernul
roman, din inaltul ordin al M. S. Regelui, a
hotarat sa ocupe militareste Cadrilaterul, adica
teritoriul pe care it revendica la frontiera
Dobrogei, situat intre Turtucaia si Balcic. Si
aceasta farce mobilizare si declaratie de razboi,
ca o simple masura dictata de imprejurari,
contra intransigentei Bulgariei fate de pro-
punerile romanesti.

4. Lovitura de stat din Constantinopol
si intreruperea conferintei de la Londra

In timpul acestor tratative infructuoase
se produsera in Balcani complicatii not menite
sa schimbe radical situatia befigerantilor din
sudul Dunarii. Sub presiunile marilor puteri,
turd consimtisera, la 22 decembrie 1912, sa.
cedeze Adrianopolul care fusese aparat cu
multa barbatie de energicul Sucri-Pasa. Dar
vestea despre cedarea Adrianopolului trezi in
capitala Turciei o indignare generals care

Vasile Parvan

degenera in revolutia Junilor Turd sub con-
ducerea lui Tallat-Bey si Enver-Bey, in val-
toarea careia cazu jertfa Niazim-Pasa, genera-
lisimul ostirii otomane si ministrul de razboi.
Sultanul incredinta puterea unui nou guvern,
numit al apararii nationale, alcatuit din
oameni energici si hotarati sa apere Adria-
nopolul cu once jertfa. Sufletul miscarii de
regenerare era maiorul Enver-Bey care se dis-
tinsese in razboiul din Tripolitania.

In urma schimbarilor neasteptate din
Constantinopol, conferinta de pace de la
Londra isi intrerupsese lucrarile la 28 ianuarie
1913, lard termen, iar Bulgaria se grabi sa
denunte armistitiul de la Catalgea. Bubuitul
tunurilor rasuna din nou in Balcani. La ofensi-
va neasteptata din partea turcilor se asociard si
marile disensiuni intre aliatii crestini, pe care
bucuria premature a victoriei ii ametise de-a
binelea si u facea sa-si piarda calmul rationa-
ment. Cea mai eclatanta dovada de pierdere a
simtului realitatii o dadeau bulgarii, care negli-
jau complet once ocazie de a ajunge la o
intelegere cu Romania pe chestiunea recti-
ficarii la granita dobrogeana, pentru asigu-
ra neutralitatea binevoitoare a Romaniei.
Marile puteri nu conteneau de a sfatul mereu
Bulgaria sa cads la intelegere cu Romania,
fiindca dupe parerile for nodul chestiunii bul-
gare se afla la Bucuresti.

Cu toate acestea, politica de tergiver-
sare a lui Daneff isi continua cursul.
Tratativele cu Romania nu ajunsesera la nici
un rezultat. La 29 ianuarie 1913 se semnase
faimosul protocol de la Londra in care
reprezentantul Romaniei propunea "rectifi-
carea granite! dobrogene pe o intindere care sa
poata prezenta o garantie pentru sinceritatea
sentimentelor reciproce in victor ". El cerea ca
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"noua linie de granites intre Romania si Bulgaria
sdi piece de la un punt ce se va fvca la vest de
Turtucaia si ses ajungd la Balcic pe tdrmul Mau-ii
Negre, inclusiv acest ordsel". Reprezentantul
Bulgariei declares insa ca cererea Romanic' nu
poate fi luata in considerare, propunand in
schimb daramarea fortificatiilor din jurul
Silistrei precum si rectificarea celor doua tri-
unghiuri de pe linia de frontier& care intrau in
Dobrogea romaneasca, precum si un nou tri-
unghi care sa aiba ca baza litoralul, in lungime
de 5 pana. la 6 km de la frontiera actuala. Astfel
se intrerupsesera tratativele de la Londra.

5. Tratativele de la Sofia si medierea de
la St. Petersburg

Negocierile privitoare la aplanarea dife-
rendului romano-bulgar, intrerupte la Londra,
furs reluate la Sofia in ziva de 8 februarie
1913. Protocolul de la Londra nu satisfacea
pretentiile Romaniei, de aceea el fu supus unor
not dezbateri la Sofia. Pentru continuarea
negocierilor, Daneff isi asocie pe Sarafof, tar
Romania insarcina in continuarea for pe N. I.
Ghica. Cererea maxima era traseul Turtucaia -
Balcic, tar cea minima traseul Silistra - Balcic,
cu includerea acestor doua orase. Ghica prim'
instructiuni ses insiste pentru "o solutie ime-
diata", fiindca Romania "a pierdut rabdarea".
La cererea guvernului bulgar, guvernul roman
se mai oferi sa asigure Bulgariei un imprumut
in conditii foarte avantajoase. Dar cu toate
acestea, negocierile nu progresau deloc, fiindca
Daneff declares categoric ca. cedarea Silistriei
constitute pentru Bulgaria o imposibilitate. La
15 februarie 1913, guvernul bulgar raspunse
in scris la urgentarea Romaniei ca este gata ca
pe langa triunghiurile pe care le cedase inca. la
Londra, ar mai fi dispus sa cedeze si pozitia
strategica de la Medgidia-Talia de langa
Silistra, precum si o refacere nedefinita a tri-
unghiului de la mare, probabil pana la Sabla.

Raspunsul Bulgariei n-a fost satisfaca-
tor pentru guvernul roman, si de aceea si
negocierile de la Sofia puteau fi condamnate la
esec. Mai ramase deschisa calea medierii fie a
puterilor europene in complexul lor, fie numai
a unei singure puteri. Rusia si Anglia erau pen-
tru o mediere in vederea aplanarii diferendului
bulgaro-roman. La 24 februarie, Romania
primi medierea celor 6 mari puteri cu dorinta

express a unei hota'rari cat mai grabnice.
Bulgaria staruia insa pentru aebitraj" in loc de
mediatiune". Romania raspunse ca intre ea si
Bulgaria nu exists "un conflict" a carui
aplanare ar reclama un "arbitraj", ci un simplu
"diferend" care in conformitate cu stipulatiile
de la Haga din octombrie 1907 nu putea fi
lichidat decal pe cale de "mediatiune". Punctul
de vedere roman fu imparta.- sit si de marile pu-
teri si de aceea se hotari ca aplanarea diferen-
dului sa fie incredintata medierii acestora, care
se intrunira la St. Petersburg.

La 28 februarie 1913, guvernul roman
intocmi un memoriu asupra diferendului
romano-bulgar pe care it comunica in mod con-
fidential celor 6 mari puteri, pentru a servi ca
baza de discutie pentru negocierile de mediere
de la St. Petersburg. In acest memoriu, guver-
nul roman expunea cele petrecute inainte si
dupes razboiul din 1877 1878 in problema
Dobrogei precum si propaganda neloiala din
partea Bulgariei contra Romaniei pe aceasta.-
chestiune, insistand in rezumat asupra trata-
tivelor indrumate de Romania de la izbucnirea
razboiului balcanic, incepute la Londra si con-
tinuate 'Ara nici un rezultat la Sofia, evidenti-
ind reaua credinta din partea guvernului bul-
gar. In concluzie, memoriul arata ca. Romania,
tinand seama de sugestiile marilor puteri si
insufletita de dorinta de a ajunge la o intelegere
amiabila cu Bulgaria, revendica. "o linie de
granitd avarui punctul de plecare la cativa km la
apus de Silistra, cuprinzand astfel orasul
Silistra panes la Balcic pe Marea Neagrd ".

Romania revendicase Silistra, care pe
nedrept ii fusese refuzata la 1878 si care fusese
mereu revendicata atat la 1879 cat si cu ocazia
reamputarii hotarului dobrogean din 1884 si
1886. Ea revendica aceasta localitate si pentru
siguranta podului de la Cernavoda contra unui
atac bulgar care ar putea porn' de la Silistra.
De altfel, dupes datele statistice din 1878 date
de colonelul Home, Silistra numara atunci
11.000 de locuitori, dintre care 7.000 erau
turci, 2.500 roman' si numai 1.500 bulgari. La
aceste consideratii se mai adauga faptul ca
Silistra net la 1905, cand s-a facut ultimul
recensamant oficial din partea guvernului bul-
gar, nu numara mai mult de 6.143 bulgari, fats
de 4.106 turci, tar restul apartinand altor
nationalitati, elementul roman scazand mereu,
fiind asuprit si persecutat de autoritatile bul-
gare. Silistra, ajungand sub dominatia
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romaneasca, ar deveni un mijloc de protejare
pentru elementul romanesc din oras si o zona
de aparare a Romaniei, find asezata numai la
200 m de la granita ei. Silistra ramanand insa
in stapanirea Bulgariei, ar constitui o vesnica
amenintare pentru linistea si siguranta statu-
lui roman.

La 1 aprilie 1913 reprezentantii marilor
puteri se intalnira la St. Petersburg in prima
for sedinta, fara a lua vreo hotarare. Tratativele
continuara cu intreruperi pans la 9 mai, cand
reprezentantii celor 6 puteri, sub presedintia
delegatului rus, tinand seama de justele reven-
dicari ale Romaniei, motivate prin argumente
cuprinse in sus-mentionatul memoriu al
guvernului de la Bucuresti, dadura castig de
cauza cererilor romanesti, hotarand ca orasul
Silistra sa fie dat Romaniei, astfel ca noua fron-
tiend romans set piece de is un punt pe Duna-re,
cam la 3 km spre apus de periferia Silistrei,
taind drumul Sumtei si al Vasnei tot la 3 km de
periferia orasului pentru a ajunge la frontiera
veche. Conferinta mai impunea Bulgariei obli-
gatia de a nu ridica fortificatii de-a lungul fron-
tierei dobrogene de la Dunare la Marea Neagra.
Hotararea purta semnatura reprezentantilor
marilor puteri: Sassonov, F. Pourtalos, G. M.
Buchanan, D. Thum, A. Carlotti si Delasse.
Presedintele conferintei, Sassonov, incredinta
protocolul de 1a St. Petersburg ministrilor
Romaniei si Bulgariei. Cuprinsul protocolului
fu supus in zilele de 14 si 16 mai aprobarii cor-
purilor legiuitoare de la Bucuresti si adrnis de
acestea.

In sedinta Camerei romane din 18 mai,
primul ministru Maiorescu fu intrebat daca
este multumit cu rezultatul medierii cuprins in
protocolul de la St. Petersburg. La aceasta
intrebare Maiorescu raspunse ca un popor nu
poate fi niciodata satisracut, ca el trebuie sa
aiba mereu aspiratii pentru victor si ca indeo-
sebi in momentele acelea chestiunea balcanica
nu era inchisa si nici limitarea Dobrogei; cele
doua sute de milioane intrebuintate in decur-
sul iernii pentru intarirea armatei ar fi semnul
destul de lamurit al situatiei.

Pentru aducerea la indeplinire a
hotararilor de la St. Petersburg se constituira
imediat comisii pentru delimitarea noii fron-
tiere. Dar inceperea lucrarilor acestor cornisii
suferi o amanare din cauza evenimentelor din
Balcani. La 6 martie cazu Ianina car la 26 mar-
tie capitula si garnizoana turceasca din

Adrianopol. La 23 aprilie cazu si Scutari. Dupa
caderea acestor cetati, turd' depusera arrnele,
renuntand la Albania, Macedonia si Tracia
pans la linia Gnos-Midia, resemnandu-se cu
stapanirea Constantinopolului si a Peninsulei
Gallipoli. La 9 mai, conferinta de pace de la
Londra hotari sa lase guvernelor statelor
crestine invingatoare sarcina de a se intelege
asupra impartirii intre ele a teritoriilor cucerite
de la turd. Albania fu recunoscuta ca stat
autonom. In stapanirea Serbiei vechi, a
Macedoniei si Traciei ramasera sa se imparts
statele aliantei balcanice: Bulgaria, Serbia,
Grecia si Muntenegru.

6. Al doilea ritzbol balcanic intre fostii
aliati si interventia armati a Romaniei

Chestiunea repartizarii teritoriilor
cucerite de la turd deveni foarte dificila. Ea
ascundea primejdii nebanuite, amenintand sa
sparga in bucati alianta balcanica si sa trans-
forme prietenia de anne de pans atunci in cea
mai apriga ostilitate. Chiar din timpul nego-
cierilor de la Londra, guvernul roman fusese
pus in cunostinta de unii dintre delegatii
statelor balcanice asupra gravelor neintelegeri
ce domneau intre fostii aliati. La 15 mai, mi-
nistrul Greciei la Bucuresti propunea lui
Maiorescu o alianta contra pretentiilor exager-
ate ale Bulgariei, adaugand ca in aceasta
alianta ar putea fi cuprinsa si Turcia. Fats de
neintelegerile ce se acumulau tot mai
amenintator intre aliati si din cauza delimitarii
teritoriului noului stat albanez, guvernul
roman gasi de cuviinta sa aduca la cunostinta
marilor puteri ca izbucnirea unui nou razboi
balcanic intre fostii aliati nu ar putea lasa
Romania indiferenta. Manic puteri luara act de
declaratiile Romaniei in acest sens, fiind de
acord cu ea ca nici o jertfa nu trebuie crutata
pentru a pune capat scandalului pe care aliatii
balcanici ii ofereau. La 20 iunie, guvernul
francez recunostea marele serviciu pe care
Romania it adusese Europei, contribuind la
localizarea razboiului si la inlaturarea unei
conflagratii europene. Franta intelegea foarte
bine motivele care-i sileau pe roman! sa iasa
din rezerva indata ce se vor fi convins ca sacri-
ficiile for pentru mentinerea pacii au fost
zadarnice. Puterile nadajduiau ca avertismen-
tul Romaniei va contribui la potolirea patimilor
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dintre aliatii balcanici, care stateau gata sa
intre din nou intr-o lupta cu urmari incalcula-
bile.

Din nefericire, nici avertismentul
Romaniei si nici telegrama cominatorie a taru-
lui Nicolae din 8 iunie adresata Bulgariei si
Serbiei, somandu-le sa evite razboiul fratricid
si sa primeasca arbitrajul sou in chestiunea
teritoriilor controversate, nu-si produsera efec-
tul dorit. Dimpotriva., in Bulgaria invinse
curentul razboinic sustinut de Daneff, care
parasi presedintia sobranei pentru a lua in
mainile sale presedintia guvernului. A treia zi
dupes instalarea sa in fruntea guvernului,
Daneff intreba cu ocazia receptiei diplomatice
de la 18 iulie pe ministrul Ghica ce cere
Romania si in ce conditii ar fi dispusa sa
pastreze neutralitatea in cazul unui conflict ce
ar putea izbucni intre fostii aliati. Cum guver-
nul roman decretase la 13 iunie mobilizarea a
200.000 de oameni, raspunsul era usor de dat.
El raspunse ca in cazul izbucnirii razboiului
intre fostii aliati nu va ezita sa ocupe mi-
litar' este traseul Turtucaia -Balcic, cu intentia
de a pastra pentru ea acest teritoriu. La 26
iunie guvernul roman, pentru a inlatura once
echivoc, comunica la Sofia ca in caz de razboi
intre Bulgaria si Serbia, Romania va mobiliza si
va intra imediat in actiune. Raspunsul guver-
nului bulgar nu mai sosi pentru ca. la 30 iunie
bulgarii deschisera ostilitatile pe intreg frontul
sarbesc de la Veles.

Atacul bulgar contra Serbiei fu consi-
derat de Romania drept inceputul razboiului
intre aliatii balcanici. Dar pentru a se docu-
menta formal, guvernul roman ceru informatii
oficiale de la Sofia, Belgrad si Atena. Cabinetul
bulgar nu dadu nici un raspuns, cats vreme
cabinetele de la Belgrad si Atena raspunsera.' la
2 iulie ca razboiul a inceput in mod efectiv si ca
ambele tali se gasesc in stare de razboi cu
Bulgaria. A doua zi, la 30 iulie, guvernul roman
decreta mobilizarea armatei romane si aduse
aceasta la cunostinta guvernelor din Sofia,
Belgrad si Atena, care luara act de mobilizarea
fortelor militare romanesti.

Dupes primele succese trecatoare, tru-
pele bulgare, obosite si demoralizate, suferira
curand infrangeri grele. In urma acestor
infrangeri, Franta, dat mai ales Italia, pre-
vazand catastrofa de care Bulgaria era
amenintata din cauza racomiei si incapatandrii
sale, consiliau guvernul de la Sofia sa.' incheie

pacea inainte de interventia militara a
Romaniei. Ambasadorul Italiei la Paris sfatuia
pe ministrul Bulgariei din capitala Frantei sa
caute a profita de faptul ca Romania n-a
declarat Inca razboi Bulgariei, pentru a intreba
ce conditii de pace cere guvernul pentru Serbia
si ce linie de granites reclama pentru sine.

"Grabiti-vet - zicea ambasadorul Italiei -
sd primiti conditiunile ei, find singurul myloc de
a euita cele mai grele catastrofe; intrarea in
campanie a Romaniei ar fi un dezastru pentru
tara dumneavoastrei; Turcia someazd deja
Bulgaria sa evacueze teritoriile ocupate dincolo
de linia Midis Enos. D-zeu stie ce yd mai
asteaptei daal intarziati cu incheierea pacii".

Sfatul marilor puteri n-a gasit insa
rasunetul cuvenit la Sofia. Dezlantuirea cata-
strofei nu se mai putea opri. Gravele eveni-
mente isi urmara cursul dramatic, La 20 iulie
1913, ministrul Romaniei la Sofia fu insarcinat
sa faces guvernului bulgar unnaloarea declar-
atie de razboi:

"Guvernul roman a prevenit la timp
guvernul bulgar ca, claret aiiatii balcanici s-ar
afla in stare de rdzboi, Romania s-ar putea sod
renunte la rezerva ce si-o impusese papa acuma
in interesul pacii si s-ar vedea silita set intre in
actiune.

Guvernul bulgar n-a gdsit insd de cuvi-
inta sa mispundd acestei comuniceiri; dimpotrivd
si din nenorocire razboiul a izbucnit mat inteti
prin atacul ford veste bulgaresc contra trupelor
seirbesti, chinr feu-a a observa regulile ele-
mentare de notificeiri prealabile, care cel putin ar
fi dat dovadd de respectul conventillor si
uzantelor internationale.

In fata acestei atitudini guvernul roman
a dat ordin armatei de a intra in Bulgaria".

In ziva urmatoare, reprezentantii diplo-
mati ai marilor puteri acreditati la Bucuresti
primira cuvenita informare asupra scopului
urmarit de Romania prin interventia ei armata
in conflictul balcanic. Scopul acesta urinarea
cloud aspecte:

1. de a asigura Dobrogei o frontiers
strategic& mai buns pe linia Turtucaia -
Dobrice Balcic, cu numarul necesar de km la
apus sc miazazi, deoarece pentru bulgari, care
au atacat pe proprii for aliati, conventicle inter-
nationale nu ar avea insemnatate;

2. de a participa la negocierile tratatu-
lui de pace prin care se va hotat'i impartirea
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teritoriilor cucerite de la turd.
Fates de aceste declaratii, nici unul din-

tre ministrii strain! n-a ridicat vreo obiectie.
Lumea diplomatica dadea seama ca
Romania, ca vecina a Bulgariei, nu putea
rarnane simples spectatoare in fata tendintelor
de hegemonie in Balcani, pe care Bulgaria le
manifesta in paguba celorlalte state, a doua zi
chiar dupes lupta comuna de dezrobire.

La 11 Julie, armata romans arunca in
grabs un pod plutitor peste Dunare la Corabia.
Comanda supreme" asupra armatei de operati-
une fu incredintata principelui Ferdinand,
mostenitorul tronului. Operatiunile militare se
desfasurara in cloud una spre sud-
vest, avand ca. obiectiv Sofia, capitala
Bulgariei, si alta spre sud-est cu obiectivul
Varna, portul principal al Bulgariei la Marea
Neagra. La 26 iulie, grupul de sud ocupa Varna
inaintand spre trecatorile din Balcani; la 17
Julie grupul de nord infranse la Ferdinandrovo
rezistenta unei brigazi bulgare pe care o facu
prizoniera si Isi deschise astfel drumul spre
Sofia. In zilele de 18 - 20 iulie, grupul ocupa
principalele pozitii in preajma capitalei bul-
gare, cu defileurile de la Giuci si Araba-Konak.
Intre punctele ocupate de ostirea romans se
gasea si nodul feroviar Sofia - Varna, princi-
pala artery de aprovizionare a capitalei bul-
gare. In acele zile, situatia Bulgariei devenise
extrem de tragica prin faptul ca si turth relu-
asera operatiunile militare, recucerind la 21
Julie Adrianopolul sJ deschizandu-si drumul
spre Rumelia.

In fata acestei disperate situatii, Daneff
isi prezenta, demisia racand loc unui guvern de
pacificare in frunte cu Radoslavoff, avand pe
Ghenadieff la externe. Noul guvern interveni la
18 iulie, prin mijlocirea legatiei italiene din
Sofia, pentru oprirea inaintaril armatei romane
si inceperea cat mai grabnica a negocierilor de
pace precum si pentru "exarninarea dezide-
ratelor romeinesti". La 19 iulie, guvernul bulgar
se oferi "sd cedeze Romani:es partea teritoriului
bulgar situat la nord-est de o linie, plectind din
Turtucaia si ajungd nd la Balcic". In schimb,
guvernul bulgar dorea sa-si asigure neutrali-
tatea binevoitoare a Romania ajutorul si spri-
jinul ei in rezolvarea pasnica a neintelegerilor
cu Serbia si Grecia. Dar inainte de toate,
Radoslavoff dorea sa se dea armatei romane
ordin de a opri imediat inaintarea si de a se
retrage dincolo de Dunare si de linia Turtucaia

Balcic.

La 20 tulle, Romania lua act de cesiu-
nile teritoriale consimtite de Bulgaria, find si
ea dornica de a stabil' cu un ceas mai degraba
raporturile de pace si buns vecinatate. Cat
privea insa cererea de a opri inaintarea armatei
romane spre Sofia, aceasta nu putea fi luata in
considerare cats vreme ostilitatile continuau
Intre fostii aliati din Balcani. Guvernul roman
nu se multumea numai cu rectificarea de
granites in Dobrogea, ci urrnarea un scop mai
malt, cautand grabeasca incheierea path
intre beligeranti. In telegrama sa adresata
guvernului de la Sofia, Maiorescu spunea:

"Dace" Bulgaria urea sd ajungd la acelasi
rezultat ea trebuie sd uesteascd despre aceasta
Romania si sd desemneze plenipotentiarul sew
pentru discutarea preliminariilor pacii intre toti
beligerantii. La aceastd discutie Romania ua
proceda cu un spirit de conciliere si nepOrtinire".

In ziva urmaloare, guvernul bulgar
confirms primirea telegramei din Bucuresti,
lua act de cuprinsul ei si ruga guvernul roman
sa desemneze fares intarziere pe
plenipotentiarul sau pentru discutarea prelim-
inariilor de pace. In aceeasi zi guvernul roman
raspunse ca is act de cesiunea formals a teri-
toriului cerut pentru noua granita a Dobrogel
in favoarea Romaniei, cu orasele Turtucaia,
Dobrici si Balcic, cu numarul de km necesar la
vest si la sud. In conditiile acestea guvernul
roman era gata trimita plenipotentiarul ei la
locul dorit de befigeranti pentru armistitiu iar
pentru negocierile de pace el propuse capitala
Bucuresti. La 22 iulie, guvernul bulgar
raspunse Ca este de acord asupra punctelor
principale ca bath a tratativelor de pace si
accepts cu placere ca acestea sa aiba loc la
Bucuresti. Pentru discutiile de ordin militar
privitoare la armistitiu sJ Incetarea varsarilor
de sange s-a ales orasul Nis.

7. Tratatul de pace de la Bucuresti si
organizarea Cadrilaterului

Dupes un viu schimb de note diploma-
tice Intre cabinetele tarilor beligerante si ale
marilor puteri, guvernul roman putea comuni-
ca la 24 iulie la Sofia ca "asteapta sosirea imi-
nenta la Bucuresti a delegatiilor pentru a dis-
cuta armistitiul, preliminariile pacii si con-
cluziile pacii definitive, beligerantii ceilalti con-
simtind deja la aceasta". Guvernul bulgar lua
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act de aceasta comunicare desemna membrii
delegatiei de pace, in frunte cu D. Tonceff.
Presedintele delegatiei sarbesti era N. Pasici. In
fruntea delegatiei grecesti era E. Venizelos iar
in fruntea celei muntenegrene I. Vucotici.

Congresul de pace se deschise la
Bucuresti sub presedintia lui Titu Maiorescu in
ziva de 30 iulie 1913. Negocierile durara 12
zile. Revendicarile Romaniei find cunoscute in
prealabil de Bulgaria, nu intampinara difi-
cultati. Articolul 2 din tratatul de pace semnat
la Bucuresti la 10 august fixa noua granites
dobrogeana fats de Bulgaria, care pornea de la
Dunare, mai sus de Turtucaia si ajungea la
Marea Neagra, la miazazi de Ecrene. inlauntrul
acestei graniti era cuprins asa-numitul
Cadrilater dobrogean, cu o suprafata de 7.726
km2 si cu o populatie de 282.788 suflete, din-
tre care 123.848 de turd, 121.925 bulgari,
12.376 tatari, 11.024 tigani, 6.602 roman!,
2.111 nisi, 1.910 armeni, 1.171 greci, 868
evrei, 595 germani, 325 sarbi si 33
necunoscuti. Noua achizitie teritoriala fu
impartita in doua judete: judetul Durostor cu
resedinta la Silistra si judetul Caliacra cu
resedinta Bazargic (Dobrici).

La 31 martie 1914 aparu "Legea pentru
organizarea Dobrogei nos" in care tots locuitorii
statului cedat, domiciliati la data anexiunii in
teritoriul anexat, deveneau pe deplin drept din
momentul anexiunii cetateni ai statului ane-
xant, cu obligatia pentru cei care voiesc
pastra nationalitatea anterioara anexiunii, de
a -si executa formal si intr-un anumit termen
dreptul de optiune. Grecia obtinu pe langa
Tracia occidentals si o buns parte din
Macedonia in Epir, cu Salonicul, insula Creta
cu Sporadele de nord, asa-numitul Dodecanez.

Dupes ce s-a ajuns la un acord asupra
rectificarii granite! dobrogene, delegatia roma-
ns a mai staruit si asupra chestiunii aro-
manilor din teritoriile cucerite de la turd, ce
urmau a fl impartite intre fostii beligeranti bal-
canici. Prin tratatul de la Berlin din 1878, arti-
colul 23, Turcia fusese obligates sa introduces
reforme in folosul supusilor crestini pentru a le

asigura inlesni convietuirea in cuprinsul
imperiului otoman. in vilaetele turcesti din
Albania, Macedonia si Tracia traiau raspanditi
zeci de mii de aromani sau cutovlahi la care
incepura sa se trezeasca constiinta nationals
si care prin iradeaua sultanului din mai 1905
fusesera recunoscuti ca nationalitate, acordan-
duli-se dreptul de a se constitui in comunitati
nationale, cu scolile si bisericile proprii, cu
muctarii - cu dreptul de a trimite
delegati in consiliile administrative ale impe-
riului. Era firesc astfel ca guvernul roman, care
zeci de ani acordase aromanilor sprijinul sau
moral si material pentru intretinerea scolilor si
bisericilor, sa se intereseze de soarta for si
atunci cand vechea stapanire otomand urma
sa fie inlocuita de stapaniri crestine. De aceea,
delegatia romans la congresul de pace de la
Bucuresti starui pentru discutarea chestiunii
aromanilor, care faceau obiectul schimbului de
scrisori intre primul plenipotentiar roman si
primii plenipotentiari ai Bulgariei, Serbiei si
Greciei. La cererea primului plenipotentiar
roman, plenipotentiarii balcanici raspunsera
afirmativ printr-o notes anexata protocoalelor,
continand urmatorul text:

"Bulgaria (respectiv Serbia sau Grecia)
consimte sa dea autonomia scolilor si bisericilor
cutoviahilor, geisindu-se in viitoarea steipti nire
bulgarci, sarbd sau den& si permitand crearea
unui episcopat pentru acesti cutovlahi, cu facili-
tatea pentru guvemul roman de a subventiona
sub supravegherea guvemului bulgar (sorb si
elen) sus-zisele institutiuni prezente si viitoare".

Semnarea tratatului de pace fu
anuntata capitalei prin salve de tun si tragerea
clopotelor la toate bisericile. In ziva urmatoare
aparu decretul de demobilizare a armatei
romane, urmat de decrete similare in toate
statele balcanice. La 15 zile dupes semnarea
tratatului, stipulatiile sale au fost ratificate de
statele semnatare, astfel ca acestea primira
recunoasterea internationals intrand in drep-
tul gintilor.
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PARTEA XVII

MARELE PRINCIPAT AL TRANSILVANIEI.
COMITATUL BUCOVINEI SI

ADMINISTRAREA BASARABIEI

I. FrAmintari politice si straduinte culturale ale romanilor din Transilvania,
Banat si partile ungurene

II. Luptele nationale si framintarile culturale in Bucovina
III. Renasterea vietii nationale in Basarabia

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

Capitolul I

FRAMANTARI POLITICE SI STRADUINTE CULTURALE ALE
ROMANILOR DIN TRANSILVANIA, BANAT SI

PARTILE UNGURENE

1. Transilvania si Banatul in era neoabsolutismului austriac
2. Noul regim constitutional in Transilvania si hotararile Dietei de la Sibiu din 1863
3. infiintarea mitropoliei Transilvaniei
4. Dieta de la Cluj din 1865 si Unirea Transilvaniei cu Ungaria
5. Incorporarea Marelui Principat al Transilvaniei in regatul ungar
6. Rezistenta romanilor contra politica de maghiarizare a guvernului unguresc si
procesul Memorandului
7. Opozitia arhiducelui Franz Ferdinand fats de politica de opresiune a nationa-
litatilor a lui Tisza si planurile lui de organizare a Austriei Mari pe baze federative
8. Populatiile conlocuitoare
9. Activitatea culturala si artistica

1. Transilvania si Banatul in era neo-
absolutismului austriac

Prin asa numita Patentor de Silvestru
din 31 decembrie 1851 incetal dictatura mill-
tard. Un nou guvern, prezidat de Alexandru
Bach, cu contele Buel la Externe (1832 - 1859),
reintroduse vechiul sistem absolutist in ambele
part' ale imperiului, despartite prin raul
Leitha, un afluent al Dundrii, dupd care
provinciile austriece cu centrul la Viena consti-
tuiau Cislaitania, iar cele de sub coroana Sf.
Stefan, cu centrul la Budapesta, Translaitania.
Astfel incepu in vastul imperiu habsburgic era
neoabsolutismului, care nu se deosebea insa
mult de vechiul absolutism. Liberta.tile publice
furs sistate, limba germana deveni limba ofi-
ciala in intreg imperiul. Transilvania isi
redobandi din nou vechea ei autonomie
despartindu-se de Ungaria, iar Banatul fu
inglobat in voivodina sarbeasca. Tot atunci fu
desfiintata si granita militard, teritoriul ei find
inglobat judetelor respective. Bucovina isi
pastra autonomia ei dobandita prin constitutia
din martie 1849, cu titlul de district sau comi-
tat. Sistemul neoabsolutist cauta si gasi spri-
jinul cuvenit in nobilimea feudala si in biserica
catolica. Feudalii redobandird vechile for drep-
turi si privilegii in conducerea statului, iar bi-

serica catolica isi sport influenta prin concor-
datul pe care Austria it incheie la 18 august
1855 cu papa. Prin acest concordat clerul
obtinu controlul asupra inva.tamantului public
si asupra starii civile, nasteri, casatorii si
divorturi, urrnand a se face si a se administra
dupd normele dreptului canonic exercitale de
cler.

Era deci firesc ca in era neoabso-
lutismului de nuantb.- clericals problemele bi-
sericesti sa ocupe primul loc in preocuparile
politice si nationale ale romanilor din
Transilvania, Banat si Bucovina. Sprijinindu-
se pe prerogativele pe care i be da concordatul,
papa Pius al IX-lea cauta sa intareasca pozitia
bisericii unite cu Transilvania, eliberand epis-
copia Blajului de legaturile ei cu arhiepiscopia
de la Strigoniu si ridicand-o la rangul de
arhiepiscopie prin bula papala "Ecclesiam
Christi" din 26 noiembrie 1855, supunandu-i
episcopia units din Oradea, precum si alte
cloud episcopii nou create la Gherla si la Lugoj.
Pans la infiintarea episcopiei romanesti de la
Gherla (Armenopole), credinciosii romani uniti
din comitatele Maramures, Ugocea si Satu
Mare apartineau episcopiei rutene de la
Muncaci si astfel supusi rutenizarii. Scoaterea
romanilor de sub jurisdictia episcopiei rutene
si Infiintarea unei episcopii romanesti pentru

200
www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

nevoile for sufletesti a fost deci de cea mai mare
insemnatate nationals pentru ei. Astfel ajunse
episcopul Alexandru Sterca-Sulutiu (1855 -
1867) primul mitropolit unit cu titlul de Alba
Iu lia-Fdgclras. Urmasul sau fu in 1867 loan
Vancea, un mare prieten al invatamantului.
Prin bula papala din 26 noiembrie 1852 luase
flinta episcopia units de la Lugoj, care fu in-
credintata arhipastoriei episcopului Alexan-
dra Dobre. Prin bula de la 26 noiembrie 1853
fu creata episcopia units de la Gherla sub epis-
copul loan Alexe. La Oradea fiinta episcopia
units -Inca din 1777. Acolo episcopul Ignatie
Derobant (1788 1805) inflintase un seminar,
iar continuatorul operei sale, episcopul Samuil
Vulcan (1806 - 1839), infiinta un liceu roma-
nese la Beius. Lui Samuil Vulcan ii urma epis-
copul Vasile Erdeli (1842 - 1862), care infiinta
la Oradea o scoaki normald romaneasca.

Gimnaziul de la Blaj s-a emancipat
datorita episcopului loan Bob (1789 1831). In
1850 s-au adaugat la cele cinci clase alte
schimbandu-se astfel organizarea gimnaziului
in liceu.

In 1850 s-a deschis Gimnaziul greco-
ortodox-roman de la Brasov, iar in 1869 gim-
naziul de la Brad. Ulterior a luat fiinta liceul
graniceresc de la Nasaud. Aceste trei gimnazii
ramasesera pana la Unirea din 1918 singurele
scoli secundare romanesti din Transilvania.

De noua constelatie politica din mo-
narhie incercara sa se foloseasca si ortodocsii
din Transilvania, reinnoind vechile for reven-
dicari pe terenul bisericesc. Acestea consistau
in emanciparea de Car lovat si ridicarea epis-
copiei de la Sibiu la rangul de mitropolie cu
dreptul de a intretine raporturi dogmatice cu
patriarhia din Constantinopol. Ei mai cereau
constituirea unui consistoriu mitropolitan
investit cu puterea de a supraveghea in-
vata.mantul laic si religios. Se mai cerea
respectarea sarbatorilor ortodoxe in localitatile
unde credinciosii ortodocsi constituiau majori-
tatea populatiei. Revendicarile acestea furs
insa in zadar repetate de mai multe ori, caci
guvernul central de la Viena nu tinu seams de
ele 'ana la prabusirea sistemului.

In era neoabsolutismului austriac
guvernul de la Viena urmarea marl planuri
expansioniste, nu numai in Balcani, ci si din-
coace de munti in principatele roman,
incheind in 1854 cu Poarta conventia de la
Bojadji -Reny pentru ocuparea principatelor,

care fusesera evacuate in graba de rusi. In iulie
1854 generalul Coronini ocupa cu trupele sale
ambele tari, intelegandu-se cu Poarta pentru
constituirea unui condominiu austro-turc,
care dainui pana in aprilie 1857. In tot timpul
acesta generalul Coronini incerca sa castige
simpatia indigenilor pentru Austria, care in
timpul ocupatiei introduse si unele reforme
salutare, fat-a insa sa poata ajunge la crearea
unui partid austrofil la Bucuresti si Iasi. In
timpul ocupatiei legaturile cu Transilvania si
Bucovina devenird mai frecvente. Izbanda pu-
terilor apusene la Sevastopol si incheierea
tratatului de pace de la Paris pusera capat
ocupatiei austriece in principate. Cabinetul de
la Viena se vazu silt sa-si retraga trupele si sa
consimta la convocarea divanurilor ad hoc care
aveau sa formuleze dorintele populatiei din
ambele principate romane.

2. Noul regim constitutional in Transil-
vania si hotararile Dietei de la Sibiu din
1863

Esecul guvernului de la Viena in politi-
ca sa externs, adancit si mai mult de marea
criza financiara si economics interns, zgudui
puternic regimul absolutist din Austria. De
slabiciunea suveranului de la Viena se folosi si
regele Sardiniei, Victor Emanuel al II-lea, pen-
tru ca impreuna cu Franta sa bats pe austrieci
la Custozza si Solferino si sa dobandeasca prin
tratatul de pace de la Villa-Franca din 11 iulie
1859 Piemontul cu Torino. De incurcaturile in
care se zbatea Austria incercara sa se
foloseasca si revolutionarii unguri din 1848 cu
Kossuth si Klapka in frunte, care, sprijiniti de
Franta si Sardinia, propusera principelui
Alexandru loan Cuza o alianta militara contra
habsburgilor, oferindu-i in caz de izbanda, pe
langa retrocedarea Bucouinei, si autonomia
nationatei a romcinilor din Transiluania si
Ungaria. In toamna anului 1859, principele
Cuza ordonase concentrari de trupe romanesti
in tabara de la Ploiesti pentru a fi gata sa
patrunda. in Transilvania in ajutorul re-
volutionarilor unguri. Dar incheierea pacii de
la Villa-Franca si proclamarea diplomei consti-
tutionale potolird intrucatva spiritele agitate
din monarhie, astfel conventia militara care
intervenise intre kossuthisti si principele Cuza
isi pierdu efectul.
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Infrangerea din Italia atrase dupa sine
prabusirea regimului neoabsolutist din Aus-
tria. Imparatul Franz Jozef se vazu silit sä con-
cedieze guvernul Buol-Bach si sa cheme la
carma statului guvernul Rechberg-Golchoroscki
(1859 1860),. care la 20 octombrie 1859 ii
supuse spre semnare un proiect de constitutie,
asa numita diploma din octombrie, in virtutea
careia Austria urma sal devind un stat federa-
list, alcauit din principalele natiuni con-
locuitoare cum erau germanii, ungurii, cehii,
polonii, croatii, italienii si romanii.

Prin patenta imperials din 5 martie
1860 vechiul senat imperial, care se compunea
din personalitati marcante din imperiu, putea
fi largit sau intarit verstarkt cu personalitati
politice de marca din toate provinciile imperiu-
lui pentru a delibera asupra noii stari de fapt.
Acest consiliu imperial investit - verstarkter
Reichsrath - se ind-uni in iunie la Viena
continua sedintele la finele lui septembrie.
Faceau parte din acest consiliu intarit si epis-
copul Andrei Saguna din Transilvania, Andrei
Mocioni din Banat si Nicolae Petrino din
Bucovina. Consiliul era prezidat de arhiducele
Rainer. Cu acea ocazie aparu cunoscuta
brosura in limba germana Die Sprach and
Nationalitaten Fr-age in Oesterreich von einen
Rurnanen, fiind vorba de Vincentiu Babes,
judecator la Tabla Regeasca din Budapesta,
pledand pentru unitatea monarhiei si egali-
tatea in drepturi pentru toate popoarele care o
compuneau.

Delegatii roman au luat parte la dezba-
terile consiliului insistand asupra doleantelor
romanilor din Transilvania, Banat si Bucovina
pe terenul politic, bisericesc, cultural si eco-
nomic. Cuvantarile for se gasesc tiparite in dez-
baterile acestui consiliu intarite de Viena.
Incheierile consiliului servird de baza pentru
noua constitutie a Austriei, care fu promulgata
prin patenta imperiald din 27 februarie 1861,
prezentata imparatului spre sanctionare de
guvernul Anton Schmerling (1860 - 1865).

Noua constitutie abandond principiul
reprezentantei nationale in favoarea celui al
reprezentantei provinciale, intrucat aceste
provincii puteau fi considerate ca

istorico-politice, care urmau sal fie unite
Intre ele prin persoana suveranului si printr-un
corp legislativ central compus din delegati al
dietelor provinciale. In rest, noua constitutie
garanta egalitatea cetaltenilor inaintea legii,

liberul exercitiu militar, egalitate la plata
impozitelor, abolirea iobagiei si desfiintarea
barierelor vamale intre celelalte state si Tran-
silvania. Puterea legislativa era rezervata parla-
mentului central, iar cea executive guvernului
de la Viena. Votarea bugetului, legiuirile eco-
nomice si financiare precum si cele privitoare
la stabilirea monedei, prescriptiile vamale,
organizarea armatei, controlul asupra functio-
narii postei si telegrafului, precum si asupra
principalelor cai de comunicatie cadeau in
competenta parlamentului central. Ca indivi-
dualitati istorico-politice, Wile de coroana,
printre care se numara si Transilvania, isi pas-
trau guvernamantul for provincial, secondat in
cele legislative de dietele provinciale. In compe-
tenta acestora cadeau legiferarea problemelor
de ordin 4.dministrativ si judecatoresc, de culte
si invataimant, de agricultural si silviculture
etc.

Inca inainte de promulgarea patentului
din februarie romanii de ambele confesiuni se
intrunisera la Sibiu in ianuarie 1861 sub
presedintia chiriarhilor for Alexandru Sterca
Sulutiu si Andrei Saguna si dupa o deliberare
de 4 zile votaseral o rezolutie prin care cereau
ca natiunea romans sift fie recunoscutd ca a
patra natiune politica a Transilvaniei, si ca ea
sal fie reprezentatd in guvemul transilvemecm
deopotriva cu celelalte trei natiuni. Astfel a
inceput activitatea politica a Partidului National
Roman din Transilvania. Revendicarile ro-
manilor furs sustinute de fruntasii for si in
adunarea din februarie ce fusese convocata. la
Alba Iulia de care cancelarul Transilvaniei.
Fusesera convocati sa is parte la acea confe-
rinta pe langa 200 de delegati maghiari si cate
8 delegati sasi si roman. Delegatii romani se
prezentara cu chiriarhii for in frunte, sus-
tinand cu tarie revendicarile formulate la Sibiu.
Cererile for nu (lira insa bagate in seams, fiind-

majoritatea delegatilor vote pentru men-
tinerea vechii legi electorale. Intre timp fu pro-
mulgata noua constitutie centralists cu un
parlament central la Viena, cu care ungurii nu
erau de acord. Romanii din Banat si partile
ungurene luara parte la alegeri pentru parla-
mentul din Viena si obtinura vreo 18 mandate.
Intre deputatii alesi se gaseau Victor Bogdan,
V. Buteanu, Iosif Pop, Gheorghe Popa, Jean si
Sigm. Poporan, Alois Vlad, Aurel Manu, Filip
Pascu, Vincentiu Babes, Gavril Mahali s.a. Mai
erau Emanuel Gojdu si Iosif Mann pe langa
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chiriarhii Alexandru St. Sulutiu si Andrei
saguna. Acestia din urma izbutird sa obtina
autorizatla de a convoca o noua conferinta
nationals la Sibiu in problema dietei transil-
vanene. La 16 februarie 1863 chiriarhii primira
raspunsul ca. pot "conchema cat mai curand in
acelasi oras 120 - 150 dintre indivizii mai
insemnati ai natiunii romane din acest mare
principat la o conferinta continuative ". Ale-
gerea persoanelor si prezidarea conferintei
ramanea in seama inaltilor chiriarhi. Curtea de
la Viena avea mare interes ca noua dicta a
Transilvaniei sa se intruneasca cat mai curand
ca sa adere la noua constitutie si ca
Transilvania sa trimita deputati in parlamentul
central de la Viena. Conferinta s-a intrunit la
7/19 aprilie la Sibiu si a votat adeziunea
romanilor la noua constitutie, cerand egalitate
de drepturi nationale si confesionale cu cele
trei natiuni conlocuitoare din Transilvania. 0
numeroasa delegatie porn/ la Viena pentru a
prezenta imparatului adeziunea adundrii si a
cere convocarea dietei transilvanene. 0 moti-
une similard fu votata si de universitatea
saseasca din Sibiu.

De aster data dorintele romanilor furs
bagate in seama, cad la 21 aprilie 1863 aparu
rescriptul imperial pentru convocarea dietei
marelui principat al Transilvaniei avand urma-
torul cuprins:

"Inspirat de dorinta de a vedea, dupd cum
mi-am descoperit de repetate on scopul nostru,
regulimd cat mai curand intr-o dietd proprie
afacerile interne ale marelui nostru principat
Transilvania, spre indestularea tuturor po-
poarelor in acelasi, cum si deciziunile din 20
octombrie 1860 si 26 februarie 1861 despre
raporturile de drept public ale acesteia cdtre
monarhia intreagei, ne afl Cun indemnati a con-
voca dicta marelui nostru principat Transilvania
pe 1 iulie a.c. la Sibiu si in lipsa de una sau alta
bazd legald si aplicabild a emite aldturatul re-
gulcunent dictat si de afacere.

Noi am dispus totodatd ca acelei diete sd
i se propund proiecte de lege relativ la urnui-
toarele afaceri:
1. despre realizarea egaliteitii de drepturi a nati-
unit romeine si a confesiunilor ei;
2. folosirea celor trei limbi ale Orli in afacerile
publice oficiale;
3. compunerea si regulamentul lor;
4. regularea definitive a modului si rnodaliteitii
de a trimite deputatii marelui nostru principat
ale Transilvaniei la senatul imperial;

5. schimbeirile necesare relative In impcirtirea
tdrii cu scopul de a ajunge la o administratie si
justitie regulatd;
6. regularea administratiei publice;
7. regularea justitiei
8. organizarea autoritcltilor judecatoresti si mai
ales crearea unei curti judecatoresti de a treia
instanter;
9. intregirile si eluciddrile unor deciziuni singu-
ratice ale patentei noastre impeinitesti din 21
iunie 1854 despre realizarea deseircineirii
pdmantului (desfiintarea iobagiei si despdgu-
birea proprietarilor);
10. introducerea ceirtilor tabulare Grund bil-
cher,
11. infiintarea unei band ipotecare.

Vd poruncim prin aceasta, ca guvemul
nostru regesc at Orli ca regulamentul dietal
provizoriu dat de not aldturat acilea pu-
blicati indatd cum se cuvine, vei si obligdm pen-
tru convocarea dietei si punerea la cale a
alegerilor de deputati, de aceea sift luati indatd
mdsurile cuvenite si sd priveghiati pentru
urmarea for exacta ceirora not de altmintrea
rcimeinem cu bundvointd si gratia noastrd
cezaro-crcliascei si de principe at td rii noastre
nestrdmutat aplecati.

S-a dat in cetatea noastrd capitald si de
resedintd. Viena, in 21 aprilie, una mie opt sute
saizeci si trei, in at cincisprezecilea an al dom-
niei noastre.

Franz Josef rn. P.
Contra semnati Francisc Nadasky

Reich. m.p. "
Regulamentul electoral impus de

imparat prevedea pentru dicta Transilvaniei
125 de deputati alesi direct de popor si 40 de
senatori numiti dintre personalitatile ce s-au
distins prin autoritatea for politica si bi-
sericeasca, precum si pe taramul stiintei si
artei, fara discriminari de rasa sau religie. De
dreptul de vot se bucurau toti cetatenii barbati
de la varsta de 25 de ani in sus care plateau o
dare anuala de cel putin 8 florini. Membrii
clerului, ai corpului didactic, ai profesiunilor
libere, precum si slujbasii publici exercitau
dreptul de vot in localitatea in care functionau,
lard legatura cu impozitul ce-1 plateau statului.
Dreptul electoral pasiv era legat de implinirea
varstei de 30 de ani. Apeluri electorale au fost
lansate de care mitropolitul Alexandru Sulutiu
si episcopul Andrei Saguna. Alegerile au dat
urmatorul rezultat: roman!! au luat 46 man-
date, ungurii si sacuii 42 mandate si sasii 32
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mandate. La acestea se mai adauga si cele 40
mandate senatoriale sau regaliste, desemnate
de imparat, din care romanii obtinura 11,
facand la un loc cu cele 46 de mandate
obtinute in alegeri 57 mandate romanesti, con-
stituind majoritatea relatives a noii diete fats de
54 mandate ocupate de unguri, sacui si armeni
si 43 mandate obtinute de sasi si germani.

Deschiderea sesiunii dietale a avut loc
in ziva de 15 iulie 1863 la Sibiu, in prezenta
generalului comandant Ludovic Folliot de
Crenneville in calitatea sa de comisar regal.
Deputatii unguri si sacui, cu exceptia a trei
dintre ei, lipsird de la sedinta, fiind prezenti
numai deputatii romani si sasi. Dupes votarea
raspunsului la mesajul regal, dicta votes legea
pentru recunoasterea natiunii romane ca legal
indreptatita cu celelalte trei natiuni politice din
Transilvania, pe teren politic, national si confe-
sional, precum si legea pentru uzul celor trei
limbi ale taro: romans, germana si maghiara.
Ambele legi fura sanctionate de rege si promul-
gate in cele trei limbi oficiale. Dicta votes apoi la
propunerea lui saguna recunoasterea Diplomei
din 20 octombrie 1860 si Patentei din februa-
rie 1861 si incorporarea for in legiuirile Transil-
vaniei. Drept consecinta a acestor recunoasteri
fu votata in octombrie legea pentru partici-
parea Transilvaniei prin delegatii ei la lucrarile
parlamentului central de la Viena, prin dele-
garea a 26 deputati din dicta. In sedinta dietei
de la 10 octombrie 1863 s-au ales cei 26 de-
putati in senatul imperial si anume 13 romani
si 13 sasi si armeni, cu eliminarea deputatilor
unguri care boicotau sedintele dietei. Remar-
cam intre cei 13 deputati romani delegati in
parlamentul imperial de la Viena pe Timotei
Cipariu, George Baritiu, Nicolae Popeia, Joan
Puscariu, Dimitrie Moldovan, loan Heldulean,
Dim. Moga s.a. Chiriarhii Alexandru St.
sulutiu si Andrei Saguna faceau parte ca vi-
rilisti din casa magnatilor. In parlamentul de la
Viena deputatii transilvaneni luara parte la
diverse discutii in jurul bugetului, atingand cu
acea ocazie chestiuni de ordin bisericesc, cul-
tural si economic. Sesiunea tinu din decembrie
1863 pans in februarie 1864, cand fu inchisa.

Pentru 23 mai 1864 fu convocata. dicta
Transilvaniei, in absenta deputatilor maghiari.
Dicta lua cu placere la cunostinta imperativa
sanctionare prin decretul din 21 noiembrie
1863 a legit privitoare la folosirea celor trei
limbi in Transilvania, dupa ce legea pentru
recunoasterea natiunii romane fusese sanctio-

nata. la 26 octombrie 1863. In sedintele urma-
toare fura luate in discutie proiectele de legi cu
privire la organizarea judecatoreasca si infi-
intarea unei curti de justitie supreme cu se-
diul la Viena si la noua impartire administra-
tive a tariff. Un interes deosebit starni proiectul
legit electorale, a carui discutare tinu o lung
intreaga. Lucrarile dietei inaintau insa foarte
incet, spre supararea cercurilor guvernamen-
tale, care faceau comparatie cu intensa activi-
tate legislativa din Romania domnitorului
Alexandru loan Cuza. La discutia asupra des-
dcluncirii (adica "despagubirii") proprietarilor
pentru desfiintarea iobagiei ajunse la cu-
nostinta dietei numele institutifior si per-
soanelor carora li se distribuisera sume
enorme in contul acestei despagubiri. Re-
ferindu-se la desdclunclrile urbariale, deputatul
sas Schuler Libloy critics aspru felul cum s-au
distribuit aceste desdaunari, sustinand ca din
toate tarile monarhiei "Transilvania era tara
cea mai asuprita si stoarsa in favoarea famili-
ilor privilegiate, 3610 la numar, din care cate-
va au primit despagubiri indoit si chiar intreit
mai marl decat li se cuvenea dupa drept si
dreptate". Suma despagubirilor in Transilvania
se ridica la 90 milioane florins, cats vreme in
Ungaria, de patru on mai mare decat Transil-
vania, suma despagubirilor urbariale nu trecea
peste 100 milioane. Numai dupa o discutie de
20 zile, la care luara parte mai multi deputati
roman!, proiectul putu fi votat cu anumite
modificari. La 6 octombrie s-a votat noua lege
electorala. In baza ei s-au facut noi alegeri pen-
tru cei 26 deputati in parlamentul de la Viena.
In locul unora din fostii delegati fura alesi altii
noi: N. Popea, Vasile Buteanu s.a. La 14
octombrie 1864 aparu decretul de incheiere a
sesiunii dietale pentru tot timpul sesiunii par-
lamentare de la Viena.

3. infiintarea mitropoliei Transilvaniei

Evenimentul cel mai insemnat din tim-
pul constitutiei centraliste din 1861 - 1865 a
fost fara indoiala emanciparea bisericii romane
din Transilvania de Carlovat., ridicarea ei la
rangul de mitropolie promulgarea statutului
pentru autonomia ei. Chestiunea emanciparii
de Carlovat era una din primele revendicari ale
adundrilor nationale de la Blaj si de la Lugoj
din 1848. In privinta aceasta domnea intre
ortodocsii din Transilvania si cei din Banat cea
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mai deplind armonie si cea mai buns
intelegere, ei luptand umar la umar pentru
realizarea ei. De aceeasi dorinta erau insufletiti
si romanii din Bucovina, dandu -i expresie in
marea for adunare din 20 mai 1848 de la
Cernauti si inregistrand-o in petitiunea tarii.
Era deci o dorinta unanima a tuturor
romanilor din monarhia austriaca de a se
vedea uniti intr-o mitropolie proprie, Para nici
un amestec al chiriarhiei sarbesti in treburile
for bisericesti si confesionale. De aceea era
firesc ca memoriile si interventiile pe langa cer-
curile oficiale de la Viena sa fie (acute si sem-
nate deopotriva de reprezentantii romanilor
ortodocsi din Transilvania, Banat si Bucovina.
0 nota discordanta in aceste staruinte comune
o aduse numai episcopul bucovinean Eugenie
Hacman; acesta, influentat de propaganda
ruteana care de la 1848 incepuse sa se
accentueze tot mai mult in Bucovina, sparse
solidaritatea nationals ce domnea pe taramul
bisericesc si prefers, sub diverse pretexte si
desarte ambitii, sa ramand mai departe in
dependenta de Carlovat, decat sa intre ca epis-
cop sufragen in noua mitropolie romaneasca
alaturi de banateni si transilvaneni. Toate
staruintele romanilor din Bucovina, precum si
interventifie personale ale episcopului Saguna
pe langa indaratnicul episcop de la Cernauti,
ramasera zadarnice, astfel ca noua mitropolie
romaneasca de la Sibiu lua fiinta fara sa fi
putut cuprinde irk sanul ei si episcopia
bucovineand.

La 24 decembrie 1864 aparu decretul
imperial prin care episcopia Transilvaniei fu
ridicata la rangul de mitropolie independents,
coordonata cu cea de la Carlovat. Episcopul
Andrei Saguna fu recunoscut ca arhiepiscop si
mitropolit al noii arhidieceze, avand ca
sufrageani pe episcopii romani din Arad si
Caransebes.

Monitorul Oficial "Wiener Zeitung" pu-
blics la finele lui decembrie 1864 urmatorul
rescript imperial:

"lubite baroane de Saguna:
Spre indestularea rugamintilor romanilor

greco-orientali din Transilvania si in Ungaria,
conform intentiunilor rnanifestate prin rezolutiu-
nile mete din 27 septembrie 1860 si din 20 iunie
1863, am incuviintat ca pentru dansii sd se
ridice una mitropolie de sine steadtoare coordo-
nata cu cea sarbeascd si ca biserica episco-
peascd din Transilvania sift fie indltatd la dem-

nitatea de mitropolie.
Totodata aflu eu a to numi pe Domnia -Ta

arhiepiscop si mitropolit at romanilor dirt
Transilvania si Ungaria.

Viena, 24 decembrie 1864
Franz Jozef m.p.".

In acelasi numar al organului oficial
aparu si un rescript adresat patriarhului sarb
Masicevic, prin care acesta era invitat sa con-
voace la Carlovat un congres national pentru
pertractarea afacerilor bisericesti, scolare si
functionale, apoi pentru incheierea unei
invoieli asupra acelei parti din averea comuna
a mitropoliei carlovitiene din Ungaria, Croatia
si Slovenia impreuna cu confiniile militare,
care se cuvine sa treaca in partea diecezelor
romane despartite. Comisar regal la dezbaterile
acestui congres fu numit generalul Iosif
Philipovich. Prin rescriptele acestea furs aduse
la indeplinire justele si mereu repetatele do-
rinte ale romanilor ortodocsi din Transilvania
si Ungaria. Din pacate sub jurisdictia bi-
sericeasca a noului mitropolit roman nu
intrase si episcopia Bucovinei, care in vremea
aceea era condusa de indaratnicul episcop
Eugenie Hacman.

La 8 iulie 1865 aparuth decretele impe-
Pale pentru despartirea episcopiilor de Arad,
Timisoara si Versat si supunerea for jurisdictiei
canonice a mitropoliei din Sibiu, si pentru
asezarea granitelor episcopiei Aradului si ale
nou infiintatei episcopii a Caransebesului. In
preambulul ambelor decrete imparatul arata ca
dispune acestea "miscat prin imparateasca
dragoste catre ginta romaneasca, credincioasa
bisericii greco-orientale".

In fruntea episcopiei Aradului, care
prin staruintele lui Moise Nicoard fu transfor-
mata din sarbeasca in romaneasca, se gasea
episcopul Procopie Ivascovici, iar arhieria nou
infiintatei episcopii a Caransebesului fu
incredintata in 1865 profesorului Ion Popazu,
fost protopop al Brasovului. Noua mitropolie
primi si un statut organic, care era un fel de
constitutie nationals romans sub vesmant
ecleziastic. Pentru conducerea si Organul
legislativ al mitropoliei era congresul national
bisericesc. Congresul urma sa poarte grija pen-
tru apararea libertatii religioase si a
autonomiei bisericii. In atributiile lui infra
reglementarea si conducerea tuturor treburilor
bisericesti, scolare si fundationale ale intregii
mitropolii, precum si alegerea mitropolitului si
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a asesorilor consistoriali. Congresul ordinar se
compunea din mitropolit ca presedinte, din
episcopi sufragani si din cate zece deputati
cleric! si 20 deputati laici din fiecare eparhie.
Congresul ordinar se intrunea in sesiune din
trei in trei ani. Alegerea mitropolitului se facea
de catre congresul extraordinar, in care
numarul deputatilor arhidiecezani trebuia sa
fie egal cu numarul deputatilor din eparhiile
sufragane. Convocarea congresului arhidie-
cezan trebuia sa se facer in termen de trei luni
de la moartea mitropolitului. Congrese bi-
sericesti alese dupa aceleasi norme fiintau pe
langa fiecare episcopie sufragana, iar alegerea
episcopilor in caz de deces se facea in acelasi
fel ca si alegerea mitropolitului cu observarea
regulei ca numarul deputatilor din dieceza
vacanta sa fie egal cu cel al tuturor deputatilor
din celelalte eparhii. Prin noul statut organic in
care erau cuprinse revendicari ale romanilor
ortodocsi cu privire la desavarsirea autonomiei
bisericii lor, s-a ingaduit romanilor din
Transilvania si Ungaria dreptul de a-si carmui
ei insist afacerile bisericesti si scolare, asi-
gurandu-li-se astfel conditii favorabile pentru
dezvoltarea culturala in cadrul noit for
autonomii bisericesti. Autonomia bisericeasca
a constituit un puternic scut de aparare
impotriva politicii de deznationalizare a
organelor de stat.

4. Dieta de la Cluj din 1865 si unirea
Transilvaniei cu Ungaria

Curand dupd instalarea sa in noul
scaun mitropolitan de la Sibiu, Andrei Saguna
fu chemat la Viena, unde imparatul ii demon-
stra ca interesele superioare ale monarhiei cer
imperios ca romanii sa se inteleaga cu ungurii
si ca in sensul acesta se impune o schimbare
radicals in cursul evolutiei politice din
Transilvania. Noul curs in politica monarhiei se
si indica prin decretele imperiale din 20 sep-
tembrie 1865 pentru revocarea diplomei din
octombrie 1860 si a patentei din februarie
1819, revocari care atrasera dupd sine si revo-
carea tuturor legiuirilor izvorate din acele acte
constitutionale, deci si hotararile dietei de la
Sibiu cu toate dispozitiile for privitoare la reco-
mandarea natiunii romane ca natiune politica
a Transilvaniei, la folosirea limbii romane ca a
treia limbs a tarii, pe langa cea maghiara si

germane etc. Dicta de la Sibiu fu dizolvata in
iulie 1865 si in locul ei fu convocata la Cluj una
noua pentru a vota unirea Transilvaniei cu
Ungaria. Prin masurile acestea se notase con-
stitutia si se introduse din nou regimul abso-
lutist pand la intelegerea cu ungurii.

Dicta convocata la Cluj nu mai avea
insa componenta celei de la Sibiu. Ea se corn-
punea din deputati alesi si din regalisti, adied
din deputati numiti de rege. Numarul for era de
189, dintre care 128 unguri si secui, 36 roman!
si 25 sasi. Noua dicta feudala, ca si cea din
1848, fu convocata pentru ziva de 10 decem-
brie 1865. Dezbaterile dietei intr-o chestiune
atat de importanta ca desfiintarea autonomiei
seculare a unei tail si anexarea ei la Ungaria
au fost relativ scurte. La 9 decembrie s-a
respins propunerea celor 27 deputati in frunte
cu ambii chiriarhi de a se respecta hotararile
dietei de la Sibiu. De asemenea a fost respinsa
si motiunea sasilor contra unirii, care s-a votat
de majoritatea ungaro-secuiasca.. Votul dietei a
fost intarit de imparatul Franz Jozef prin
diploma sa din 25 decembrie 1865, tinand
seama de motiunile deputatului sas Bomches
si ale deputatului roman Iosif Hossu, care
votasera unirea cu anumite conditii, imparatul
constatand in diploma sa ca majoritatea dietei
a relevat importanta politica si national-eco-
nomica a unirii.

'Totodatei insci zicea imparatul - mi-ati
adus la cunostintcl propunerile lui Bornches si
doleantele sale in interesul sasilor si ale lui Iosif
Hossu formulate in favoarea romanilor spre a
inainta la dieta comund (a Ungariei), cum si
voturile separate ale romanilor, prezentate de
arhiepiscopul baron Saguna si ale sasilor prin
deputatul Iacob Rannicher. Eu, ascultdnd
rugeimintea voastal pentru ca chestiunile de
drept politic care privesc monarhia intreagd sa
nu sufere nici o amar* 'are, dau vole, permit, ca la
dieta Ungariei, care este cea de incoronare si
care se va ocupa cu dezlegarea acelor chestiuni,
sd-si trimitd si Transilvania deputatii sas, care
vor fi alesi dupd legea electorald cea din 1848".

In continuare, imparatul zicea:
"Primind eu ca Transilvania sd fie

reprezentatd in acea dieter, o fac aceasta declar-
e-2nd !impede cd prin aceasta valoarea si puterea
legilor emanate pand acurn, intru nimic n-au sa
fie alterate. Iar cat despre uniunea definitivd a
ambelor tart aceasta se va putea realiza numai
dupd ce se vor regula raporturile tdrilor coroanei
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unguresti Intre ele, precum si cu imperiul, peste
aceasta vd mai impun conditia ca interesele spe-
ctate ale Transilvaniei ca mare principat, si
anume drepturile diverselor nationalitclti si con-
fesiuni recunoscute si de voi, sa fie garantate
prin regulorea corespunzcitoare a chestiunilor
administrative. In legaturci cu aceasta decizie a
mea, voiesc ca dieta de acum sa fie prorogatd pe
timp nedeterminat. Totodata dispun ca alegerile
pentru dieta Ungariei sd se inceapd cat mai
curdrtd, iar eu voi dispune ca si regalistii care an
drept de vot in casa magnatilor sa fie chemati
fard nici o inter: rziere".

La 10 ianuarie 1866 aparura instructi-
unile electorale pentru dieta de la Pesta. Intre
romani domnea mare agitatie in problema par-

sau abtinerii de la alegeri; chiriarhii se
pronuntasera pentru participare, sprijiniti de
membrii clerului dar si de nemesimea ro-
maneasca din Maramures, Fagaras, Hune-
doara etc., care se astepta la reinvierea vechilor
ei privilegii la plata darilor, serviciul militar
Se ridicard si voci puternice contra participarii,
ca cea a avocatului Joan Ratiu din Turda. In
cele din urrna invinse insa ideea participarii la
alegeri. Numarul de mandate admise Transil-
vaniei era de 73. In urma unor lupte electorale
destul de grele, romanii cucerira. vreo 10 man-
date. Deputatii transilvaneni in frunte cu Iosif
Hossu, Ion Moldovan, I. Balomir, Ion Puscariu,
Ilie Macelariu Bohatel si Grigore Moisil (care
insa nu fu validat pentru ca nu stia ungureste;
de altfel, in sedinta din 7 martie 1867 deputa-
tul Ilie Macelaru incerca sa vorbeasca
romaneste, dar fu intrerupt cu violenta de de-
putatii unguri si impiedicat cu injurii de a-si
continua discursul) se intalnira in dieta de la
Pesta cu 14 deputati roman din Banat si
partile ungurene Intre care se gaseau nume
cunoscute ca: Mocioni, Gojdu, Babes, Vlad,
Popovici, Mihali, Rodos s.a. Deputatii roman
furs alesi in diverse comisii dietale, ca
bundoard in comisia pentru stabilirea raportu-
lui Transilvaniei cu Ungaria sau comisia pen-
tru drepturile nationalitatilor. Ultima sedinta a
dietei a avut loc la 7 mai, cand ea fu prorogata
din cauza evenimentelor externe. In ziva
Pastilor din 1866 aparu la Viena jurnalul
"Albina", ca organ al Partidului National, sub
conducerea lui Vincentiu Babes. La 1869
redactia "Albinei" se muta la Budapesta, conti-
nuand sa apard pand la 1877 si aparand cu
energie drepturile nationale. Intre 1873 1875

"Albina" avu mai multe procese de press.

5. Incorporarea Marelui Principat al
Transilvaniei in regatul maghiar

Straduintele guvernului Schmerling
cu tendinte centraliste, sprijinite de germanii
din Austria, de a impaca nationalitatile din
imperiu si de a le indruma spre o colaborare
pasnica in parlamentul central de la Viena - nu
dadusera rezultatele dorite. Ungurii nu luara
parte la alegerile pentru parlamentul central,
iar cehii din Bohemia si Moravia se retrasera
din parlament, revendicand restaurarea vechii
autonomii a tarilor de sub coroana Sf.
Vencislav, urmand astfel exemplul ungurilor
care tindeau la dobandirea independentei
tarilor de sub coroana Sf. Stefan si stamind, ca
si cehii, pentru reorganizarea Austriei pe
temeiuri trialiste. Germanii, la randul lor,
bizuindu-se pe ajutorul conationalilor lor din
Germania, aparau regimul centralist cu pre-
dominatia lor. In vara anului 1865 situatia
interns se inaspri in asa fel incat Schmerling se
vazu nevoit sa inainteze demisia cabinetului,
demisie pe care imparatul Franz Jozef i-o
primi, insarcinand apoi pe contele Richard
Beicredi cu formarea noului guvern, care
schimba politica ostila fat.s de unguri.
Guvernul Belcredi cauta prin mijlocirea con-
telui Mauritiu Eszterhazy o intelegere cu
ungurii. imparatul deschise dieta de la Pesta
cu mesaj regal si aproba unirea Transilvaniei
cu Ungaria. Se abroga constitutia din februa-
rie 1861 si se decreta din nou introducerea
absolutismului in Austria intreaga.

De framantarile acestea interne se
folosird Prusia si Sardinia pentru a declara
razboi Austriei. Prusia dorea sa pund capat
influentei Austriei in Germania, iar Sardinia
tindea la alungarea austriecilor din Lombardo-
Venetia, unde se mai mentinea dominatia lor.
Lovita simultan din nord de Prusia si din sud
de Sardinia, Austria invinse in iunie la
Custozza si pe mare la Lissa, dar rezistenta ei
din Boemia fu infranta la 3 iulie 1866 la
Sadova (KOniggratz) si urrna retragerea atat din
Italia, cat si din Germania. Prin tratatul de
pace de la Praga din 23 august Austria renunta
la dominatia ei in Germania,- iar prin tratatul
de pace de la Viena din 3 octombrie 1866 ea
ceda Lombardo-Venetia Italiei. Guvernul
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Belcredi cazu, facand loc guvernului prezidat
de Friedrich Ferdinand Beust, care pregati
Ausgleich-ul cu Ungaria.

Renuntarea la dominatia 'in Germania
se repercuta asupra situatiei interne a impe-
riului. Germanii din Austria, pe care se spri-
jinise pang atunci guvernul austriac, nu mai
puteau tine piept opozitiei maghiare si slave si
de aceea imparatul ajunse la o intelegere cu
ungurii, care in schimbul recunoasterii consti-
tutiei din 1848 erau gata sa incheie un acord-
compromis (Ausgleich) cu Austria, acceptand
sistemul dualist, a carei esenta politica era
dominatia unei minoritati germane in Austria si
dominatia unei minoritati maghiare in Ungaria.
Fruntasii maghiari Francisc Deak si Iuliu
Andrassy se declarard gata sa trateze cu
Friderich Ferdinand Beust, succesorul lui
Belcredi la presedintia consiliului de ministri
de la Viena, conditiile acestui acord. La 8 fe-
bruarie 1867 fu semnat la Viena acordul aus-
tro-ungar, in baza caruia Wile de sub coroana
Sf. Stefan fura unite in regatul ungar restau-
rat, astfel ca. la 8 iulie 1867 imparatul Franz
Jozef se incorona. la Budapesta ca rege al
Ungariei, prestand juramantul pe constitutia
din 1848. In urma acestei restaurari Ungaria
fu units cu Austria in Monarhia Austro-
Ungard. De fapt Ungaria devenise un stat
autonom legat de Austria prin persoana regelui
si prin trei ministere comune: ministerul afa-
cerilor externe, ministerul armatei comune si
cel al finantelor comune. Pe langa armata
cezaro-craiasca comuna, Ungaria isi avea si
armata ei nationals, regala, numita honved.
Pentru acoperirea cheltuielilor comune cu
privire la reprezentanta externs si la armata
imperiald-regala, Austria contribuia cu 70%,
iar Ungaria cu 30% din bugetul anual.
Cheltuielile privitoare la politica externs, la
armata comuna si la bugetul comun se discu-
tau in adunarea delegatiilor parlamentelor din
Viena si Budapesta. Sesiunile delegatiilor se
tineau alternativ cand la Viena, cand la
Budapesta.

Ambele state isi aveau constitutiile for
separate. Noua constitutie austriaca fu pro-
mulgata la 21 decembrie 1867, iar pentru
Ungaria fu puss in vigoare constitutia din 1848
cu modificarea unor articole in spiritul impre-
jurarilor politice schimbate, dar cu mentinerea
unirii Transilvanici. Prin aceasta constitutie
Ungaria primi o autonomie deplina, cu guvern

si administratie proprie ungureasca, pastrand
unirea cu Austria potrivit acordului incheiat.
In baza constitutiei, Transilvania fu contopita,
in urma unei conventii speciale, cu noul stat
national maghiar.

La 15 mai 1868 romanii intruniti la Blaj
se pronuntara impotriva unirii Transilvaniei cu
Ungaria, dar semnatarii protestului fura
trimisi in judecata si sanctionati.

Este adevarat ca in 1868 guvernul Deak
promulgase o asa-zisa lege a nationalitdtilor,
care conferea anumite drepturi si nationa-
litatilor nemaghiare si anume romanilor, slo-
vacilor, sasilor si croatilor, care la un loc con-
stituiau dupa statisticile maghiare 45% din
intreaga populatie din Ungaria in "natiunea
maghiard una si indivizibild". In redactarea ei
sovina, asa-zisa "lege a nationalitatilor" confe-
rea drepturi egale nationalitatilor numai
intrucat acestea formau si faceau parte din
"natiunea maghiara una si indivizibila", astfel
Ca nu putea fi vorba de egalitate intre natiunile
conlocuitoare. Regimul contelui Tisza s-a stra-
duit sa sileascs natiunile nemaghiare sa se
contopeasca cu natiunea dominants. Politica
lui Deak si Andrassy, dar mai ales cea inaugu-
rata de guvernul lui Koloman Tisza (1876
1890), tindea spre desnationalizarea fortata a
nationalitatilor nemaghiare.

Deputatii romani impreuna cu de-
putatii slovaci si sarbi prezentard un
contraproiect de lege, prin care cereau ca limba
fiecarei natiuni sa fie admisa in scoala si in
justitie, acolo unde ea este vorbita de majori-
tatea populatiei, iar deputatii nationalitatilor
sa se poata folosi in parlament de limba for
materna. Contraproiectul nationalitatilor fu
insa respins de majoritatea membrilor parla-
mentului sub pretextul ca in Ungaria nu exists
decat o singura natiune, natiunea rnaghiard,
una si indivizibild.

In semn de protest contra respingerii
antiproiectului lor, deputatii natiunilor
asuprite - cu exceptia sasilor hotarara sa
continue lupta indarjita pentru apararea drep-
turilor for nationale. Deputatii romani din
Banat, Crisana sl Maramures, teritorii care
faceau parte din Ungaria, hotarara sa continue
lupta in parlamentul din Pesta, constituindu-
se in partid national, sub presedintia lui
Alexandru Mocioni. Deputatii romani din
Marele principat al Transilvaniei refuzard sa
recunoasca alipirea patriei for la Ungaria, si in
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consecinta ei nu intelesera sa is parte la
lucrarile parlamentului maghiar, decretand
pasiuitatea politico Dupa adoptarea
romanii transilvaneni se organizara in 1869 in
Partidul National din Transilvania, sub
presedintia lui life Mdcelariu.

Declararea pasivitatii din partea celor
25 deputati roman din Transilvania Meuse
impresie asupra guvernului maghiar. in 1877
insusi primul ministru Lonyay veni in
Transilvania si ceru ambilor mitropoliti,
Vancea si Saguna, sa-i comunice dorintele pop-
ulatiei. Mitropolitul Vancea convoca la Blaj o
conferinta a fruntasilor roman!, la care luard
parte Ilie Macelariu, Joan Ratiu, George Baritiu
si altii. Membrii conferiului alcatuira un me-
moriu in care cereau recunoasterea limbii
romane ca limbs oficiala pe langa cea ma-
ghiard, vot universal si o noua impartire
adiminstrativa a Transilvaniei bazata pe prin-
cipiul national, autonomia bisericeasca,
autonomia scolilor confesionale s.a. Dar intre
timp cazu guvernul Lonyay, fa' cand loc guver-
nului Koloman Tisza, care nu mai tinu seama
de memoriul romanilor.

In 1881 membrii ambelor partide
nationale se intrunira in conferinta comuna. la
Sibiu si hotarara fuziunea intr-un singur par-
tid: Partidul National Roman din Transilvania si
Ungaria. Acesta alcatui un memorandum care
fu publicat in limbile franceza, germane,
maghiara si romans si raspandit in tot cuprin-
sul Austro-Ungariei si in alte tan, in care se
aratau revendicarile politice si nationale ale
romanilor din cuprinsul Transilvaniei si
Ungariei.

Pentru a mai atenua impresia pe care
memorandumul romanilor o produsese in tars
si in strainatate, guvernul maghiar reusi sa
atraga pe mitropolitul Miron Romanul -
urmasul lui Saguna de partea sa, indemnan-
du-1 la 1884 sa injghebe un nou partid natio-
nal, care sa recunoasca forma de stat dualists
si alipirea Transilvaniei la Ungaria si sa
renunte la votul universal. Pentru a combate
activitatea societatii Astra de la Sibiu, lua fiinta
la Cluj societatea transilvaneana de culture
maghiard Emke. Pentru apararea si raspandi-
rea programului adevaratului partid national
al romanilor din 'Transilvania si Ungaria aparu
in 1884 la Sibiu ziarul "Tribuna", sub condu-
cerea lui Ion Slavic!, organ de lupta impotriva
tendintelor de maghiarizare. Societatea stu-

dentilor roman Iulia de la universitatea din
Cluj fu desfiintata, iar profesorul de limba
romans de la universitate, Grigore Silas!, fu
destituit. Numerosi intelectuali roman din
Transilvania se vazura sa se refugieze in
Romania, unde infiintara societatea Carpati,
care lansa un manifest intre conationalii for
ramasi acasa, indemnandu-i la lupta darza
contra tendintelor de maghiarizare.

Dupa infrangerea de la Sadova
pierderile teritoriale din Italia, imparatul se
vazu nevoit sa recunoasca constitutia
ungureasca din 1848, precum si unirea
Transilvaniei cu Ungaria prin rescriptul sau
din 27 februarie 1867. Intr -un al doilea rescript
adresat in aceeasi zi presedintelui de consiliu
Iuliu Andrassy, monarhul arata ca, spre
lamurirea chestiunii privitoare la uniunea
Transilvaniei cu Ungaria, activitatea oficiala a
cancelariei austro-transilucinene ave a s
inceteze, urmand ca agendele ei sa treaca
asupra ministerului unguresc din Pesta. Totusi
romanii nu lasard sa treaca desfiintarea
autonomiei Transilvaniei fora protest din
partea lor. Refuzand inaltii chiriarhi de a con-
duce o deputatie de protest la Viena, fruntasii
mireni George Baritiu si Joan Ratiu prezentard
la 31 decembrie 1866 imparatului un memo-
randum (sau patiune is tron) insotit de 37 de
acte de plenipotentie cu 1.493 de semnaturi: "a
conserva referintele de drept public ale marelui
principat al Transilvaniei ccitre coroana un-
gureascd a Majestettii sale in consunet cu Di-
ploma Leopoldiand, cu Sanctiunea Pragmaticd
si cu at VI-lea articol de lege din anul 1771, iar
la articolul I de lege din anul 1848, despre
unirea sau mai bine totala fusiune a
Transilvaniei cu Ungaria si a denega pre &Latta
sanctiune".

Memorandul mai cerea imparatului sa
se indure "a sanctiona legea electorala votata.'
de catre dicta Transilvaniei in anul 1864 si apoi
a demanda alegerile pentru o noua dicta a
Transilvaniei". In audienta de la 31 decembrie
Joan Ratiu prezenta imparatului memorandul
cu cele 1.493 de semnaturi si prim! raspunsul:
"Contez pe credinta d-Voastra si in viitor; iar
dorintele si cerintele romanilor le voi lua in
considerare".

Aceasta declaratie nu impiedica insa
contopirea administrative a Transilvaniei cu
Ungaria, care devenise un fapt implinit.
Comitatele transilvanene devenisera. comitate

209

pasivitatii,

siliti

si

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

unguresti deopotriva cu comitatele banatene si
cele din partile ungurene. Acestei unificari
administrative a tuturor romanilor de dincolo
de Carpati sub egida guvernului de la Pesta ii
precedase unirea tuturor romanilor ortodocsi
in mitropolia ortodoxa de la Sibiu. Legaturile
for cu Viena furs inlocuite cu noile legaturi
politice si administrative cu Budapesta. 0
noua era de persecutie si apasari politice si
nationale incepu pentru romanii transcarpa-
tici. Guvernul contelui Koloman Tisza (1875
1890), intemeindu-se pe mica nobilime gentry
- si pe evrei, care prin legea din 1867 primird
recunoasterea drepturilor politice si civile ala-
turi de celelalte natiuni conlocuitoare, se
mentinu la putere timp de 15 ani, avand ca
ministru de externe pe contele Iuliu Andrassy.
Lui Koloman Tisza ii urmard guvernele Al.
Wekerle (1892 - 1895), care introduse casato-
ria civila, iar acestuia ii urma guvernul
Desideriu Banffy (1895 1899), care sustinu o
apriga lupta contra socialistilor. Acestia faceau
parte din Partidul Liberal creat de Deak, inte-
meietorul dualismului si condus de Tisza,
Andrassy, Szypary, Wekerle, Banffy. Pe langa
partidul liberal mai fiintau si partidul national
si partidul idealist kossuthist, izvorat din re-
volutia din 1848, care tindea la independenta
de Austria.

Nadejdea in redobandirea autonomiei
Transilvaniei ramase spulberata. "Unirea
spunea in mai 1867 comisarul imperial
Platy, care fusese insarcinat cu intampinarea
unei delegatii romanesti la Sibiu - este fapt
implinit, care acum nu se mai poate schimba
prin nici o imprejurare si va incredintez ca
aceasta este voia nestramutata a Majestatii
Sale ca sa fie dusa la indeplinire".

Iar mitropolitul Andrei Saguna obser-
vase, plin de resemnare, ca poate deplange
autonomia pierduta, dar nu poate ajuta cu
nimic. Singura mangaiere pe care romanii
transilvaneni o puteau gasi era proclamarea
principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor
al principatelor dunarene unite in noul stat
national roman, de la care ei puteau astepta
mantuirea. Nu spre Budapesta, ci spre
Bucuresti erau sa se indrepte nadejdile si aspi-
ratiile romanilor de peste Carpati.

La 8 iunie 1867 a avut loc la Pesta
incoronarea imparatului Franz Jozef ca rege al
Ungariei. La 20 iunie aparura rescriptele regale
privitoare la sanctionarea unirii Transilvaniei

cu Ungaria si la casarea si anularea tuturor
legilor votate de dieta de la din Sibiu din anii
1863 si 1864. Dieta de incoronare de la Pesta

continua lucrarile si dupd incoronare,
votand la 27 iunie 1868 pentru recunoasterea
autonomiei bisericii greco-orientale romane cu
mitropolia de la Sibiu si episcopiile de is Arad si
Caransebes. La 5 decembrie ale aceluiasi an,
dieta ratifica inaltarea la rang de mitropolit de
Alba Iulia a episcopului de Blaj si crearea celor
doua episcopii unite de Lugoj si Gherla. A treia
episcopie units, cea de la Oradea, era recunos-
cuta ca o creatie mai veche, ca una care fusese
scoasa de sub jurisdictia episcopului romano-
catolic la 23 ianuarie 1777. La 7 septembrie
1867 muri la Blaj mitropolitul Alexandru Sterca
Sulutiu, la.sand mitropoliei domeniul Sprin-
gului si sume de bani in numerar precum si
biblioteca sa. Urmasul sau .in scaunul mitro-
politan a fost episcopul Gherlei loan Vancea
(1868 - 1892), care a avut de luptat contra
hotararii episcopilor romano-catolici din martie
1891 de a incorpora si mitropolia de Alba Iulia,
episcopiile, scolile, seminariile si toate fon-
durile acestei provincii mitropolitane. La 13
aprilie 134 de barbati de incredere ai bisericii
unite, adunati la Alba lulia in conferinta bi-
sericeasca, protestard cu energie impotriva
acestei incorporari, trimitand protestul bine
documentat la Viena. In memoriul for
"inteligentia de religiune greco-catolica ro-
mans" manifesta "forma si nealienabila ei
vointa de a sustine si apara intreaga si nestir-
bita libertate, si independenta a bisericii greco-
catolice roman ". Protestul produse la Viena
efectul dorit, zadarnicindu-se astfel planul
incorporarii. Lupta romanilor pentru apararea
drepturilor for nationale gasi un puternic
rasunet in Franta si in iunie 1875 Gambetta
declara ca ungurii sunt aceia care prin violenta
guvernului for fac sa nosed chestiunea
romans: "Sovinismul rases maghiare creeaza
aceasta. chestiune".

La 6 decembrie 1867 fu votata legea
pentru unificarea administrative a Transil-
vaniei cu Ungaria. Prin aceasta se sterse once
urma de autonomie a Transilvaniei. Din marele
voievodat pe care-1 alcatuisera secole de-a ran-
dul, comitatele transilvanene devenird parti ale
Ungariei, deopotriva cu comitatele banatene si
cu cele din fostele parti ungurene. Sasii se
impacara cu noua stare de lucruri. Romanii
insa nu se putura impaca cu ea, persistand in
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atitudinea for protestatara care in 1881 duse la
declararea pasivitatii in semn de protest contra
desfiintarii autonomiei Transilvaniei. Iar pen-
tru a ingloba Transilvania in unitatea cultural(
maghiara, Facultatea de drept de la Cluj infi-
intata in 1863 deveni la 1872 Universitatea
maghiarci cu patru facultati. Pe langa facul-
tatea de filosofie de la universitatea clujeana se
inflinta atunci si o catedni de limbo si literatu-
ra romance, al care! titular fusese A. Silas!, ca
raspuns la cererea romanilor ca de binefacerile
noului institut de malts inva.tatura sal se poata
bucura "toti fiii patriei lard deosebire de
nationalitate, prin urmare si fiii poporului

. roman". Studentii romani de la noua universi-
tate se constituira in societatea for stu-
denteasca, pe care o numeau Iu lia. In 1884
societatea a fost dizolvata si membrii ei banuiti
de miscari provocatoare si urmariti. In 1886
profesorul Si lasi fu inlocuit cu Moldovan
Gergely, care se scalda in apele politicii
maghiare. Mai veche era facultatea de drept de
la Oradea, infiintata de imparateasa Maria
Terezia inca in 1788.

La 7 decembrie fu votata asa-zisa lege a
nationalitatilor si a folosirii diverselor limbi in
administratie. Urma apoi o serie de legi de
natures financiara si economical in urma carora
la 1872 lua fiinta la Sibiu institutul de credit si
economii "Albin ", cu sucursale in toate cen-
trele romanesti.

In anul urmator 1868 fu votata legea
invatalmantului public, prin care comunitatile
bisericesti de toate confesiunile, congregatiile
si asociatiile culturale erau autorizate de a infi-
inta pe cheltuiala for scoli de toate gradele in
limba lor, cu specificarea materiilor de
invat.amant.

In vara anului 1868 "Societatea Drama-
dal a Artistilor Superior! din Bucuresti"., con-
dusa de M. Pascaly, din care facea parte si
tandrul Mihai Eminescu, facu un turneu cu
un variat repertoriu in care figura si piesa
Mihai Viteazul dupes beiteilia de la Ceilugeireni de
Dim. Bolintineanu, prin orasele din Transil-
vania si Banat, Brasov, Lugoj, Timisoara, Arad,
Oravita. Aceasta fu prima mare actiune de pro-
paganda artistica si nationals dincolo de
munti.

La 1879 legea invatamantului fu modi-
ficatal in spiritul politicii de maghiarizare prin
scoala, introducandu-se limba maghiara ca
materie obligatorie pentru toate scolile confe-
sionale.

In 1880 ajunse in dezbaterile dietei
proiectul de lege: "Despre exemplificarea si
accelerarea cauzelor de regulare a posesiunilor
(proprietatilor) pe teritoriul Transilvaniei pre-
cum si al fostelor comitate de odinioara,
Crasna, Solnocul de Mijloc si Zarand si al dis-
trictului Cetatii de Piatra ". Cum prin optiunea
acestei legi proprietatile romane ar fi fost serios
lezate, 34 de avocati roman se adunara in
martie 1880 la Sibiu in frunte cu loan Ratiu si
hotarara sal intocmeasca un memoriu prin care
sa se ceard modificarea unor dispozitii din
acest proiect de lege. Memoriul ce se intindea
pe 24 de pagini fu inaintat dietei care tinu
seama de el la votarea legii.

In preajma noilor alegeri pentru dieta
de la Pesta, deputatii gasira potrivit sa" con-
voace asa-numita conferinta electoral( pentru
a se pune de acord asupra problemei daca
dupa desfiintarea autonomiei Transilvaniei
roman!! mai pot participa la viata parlamen-
tara, sau daca nu se impunea o abtinere totals
de la ea. Parerile erau impartite, unii find pen-
tru participare, iar altii impotriva ei. Astfel
lumea romaneasca era impartita in activisti si
pasivisti. Deputatul Ilie Macelariu convoca
pentru zilele de 7 si 8 martie 18691a Miercurea
Sibiului o conferinta electorala. a barbatilor de
incredere cu scopul de a constitui un partid
national roman si de a se intelege asupra atitu-
dinii solidare in alegerile dietale. Conferinta, de
la care chiriarhii lipseau, alese un comitet de
25 persoane care sa constituie clubul national
roman cu sediul la Sibiu. Iar pentru problemele
electorale conferinta votes cu 396 din 400 de
voturi "pasivitatea parlamentara" fats de
alegerile dietale. Totusi romanii activist! din
Banat, Crisana si Maramures participard la
alegeri si cucerird cateva mandate in dieta de la
Pesta. Conferinte similare au existat in preaj-
ma alegerilor din 1872 la Alba Iulia si 1895 la
Sibiu, in care pasivistii era totdeauna in
majoritate. Conferinta electoral( de la Sibiu din
1878 hotari la staruinta lui Gheorghe Pop de
Basest!, cu o mica majoritate, participarea la
alegeri pentru noua perioada legislativa. In
schimb, conferinta general(' de la 12 mai 1884,
cu prilejul congresului general al Astrei, la care
participara 153 de delegati din Transilvania si
partile ungurene, a votat in unanimitate pro-
gramul national al romanilor din Ungaria, care
a fost tradus in 4 limbi, si dat publicitatii in
jurul anilor 1882 si 1883.

Punctul prim al noului program politic
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se referea la autonomia Transilvaniei In punc-
tul al optulea se cerea colaborarea frateasca a
celor ce nazuiesc la inaintarea si bunastarea
poporului in general. Initiatorii propunerilor
erau Gheorghe Pop de Basesti, loan Ratiu,
George Baritiu, Teodor Mihali, Iacob Bologa,
Partenie Cosma, Visarion Roman s.a. Vin-
centiu Babes fu insarcinat cu redactarea unui
memoriu referitor la situatia politica a
romanilor din Transilvania in mai multe limbi.
Conferinta nationals din 1887 discuta ches-
tiunea redactarii unui nou memoriu dupes ce
cu doi ani mai inainte Aurel Muresanu publi-
case in Gazeta Transilvaniei mai multe articole
sub titlul: "Romanii, tronul si opinia publics ",
incheind ultimul articol cu cuvintele "Sri pregd-
tim marea petitiune la coroancr . Cu redactarea
noului memoriu furs incredintati Aurel Mu-
resanu si Iuliu Coroianu. Conferinta nationala.
din 20 si 21 ianuarie 1892 aproba textul
Memorandului si hotari ca el sa fie inaintat fares
amanare monarhului. Actiunea memorandista
fu incurajata si de regele Carol I al Romaniei,
din dorinta de a asigura o mai buns soarta
romanilor din Transilvania. Pentru ziva de 29
mai 1892 se intrunird la Viena 300 de intelec-
tuali si tarani din Transilvania, Banat, Crisana
si Maramures, la care se mai asociara si mem-
brii coloniei romane din capitala Austriei, pen-
tru a prezenta imparatului Franz Jozef Memo-
randul cuprinzand doleantele for nationale.

Prin votarea acestui program s-a ajuns
la impacarea activistilor cu

Intre timp romanii de peste munti
indurard pierderea mai multor conducatori de
ai lor. La 1878 mud la Sibiu mitropolitul
Andrei Saguna, ctitorul mitropoliei ortodoxe
transilvanene, a cami prodigioasa activitate
bisericeasca si nationala a contribuit la conso-
lidarea vietii bisericesti, nationale si politice a
romanilor transilvaneni. Mai inainte murise si
Emanuel Goj du (1870).

6. Rezistenta romanilor contra politicii
de maghiarizare a guvernului unguresc
si procesul Memorandului

Unirea principatelor si proclamarea
independentei in urma razboiului din Balcani
trezird un puternic rasunet in Transilvania si
Banat, dar si dincolo de Molna in Bucovina si
dincolo de Prut in Basarabia. Marile eveni-
mente nationale constituiau un moment psiho-

logic care unea sufletele romanilor de pretutin-
deni, facandu-le sa bats la unison in dorintele
si nazuintele de unire si intoarcere la matca. Si
nici nu putea fi altfel, pentru ca ideea unitatii
neamului, mostenita din batrani, nu disparuse
niciodata din constiinta romaneasca.

In anul 1890 lua flinta la Bucuresti
Liga pentru unitatea culturalci a tuturor
romanilor, cu scopul de a contrabalansa activi-
tatea de maghiarizare a societatii Emke. In
1891 Liga Culturald inainta un vast si bine do-
cumentat memoriu at studentilor romani in 4
limbi europene, in care se denuntau opiniei
publice internationale persecutiile maghiare
impotriva romanilor din Transilvania. Memo-
riul provocase o apriga polemics in presa
maghiara, la care un comitet studentesc tran-
silvanean raspunse cu o bine intemeiata
Replica in 5 limbi europene. Semnatarii Replicii
furs trimisi la inchisoare de autoritatile
maghiare.

Actiunea tineretului universitar era
aprobata si incurajata, precum era de altfel
firesc, de Partidul National, care in 1892 se
intruni in conferinta politica la Sibiu si hotari
sa adreseze imparatului de la Viena un
Memorandum in care sa se arate toate perse-
cutiile si ilegalitatile pe care romanii din
Transilvania si Ungaria le sufereau din partea
guvernului maghiar, precum si legiuirile dis-
criminatorii si ostile poporului roman. 0 dele-
gatie de 300 de reprezentanti in frunte cu loan
Ratiu, Gheorghe Pop de Basesti, Vasile Lu-
caciu, Teodor Mihali s.a. porni la Viena pentru
a prezenta imparatului Memorandul.

Delegatia romans fu primita la Viena de
primarul capitalei austriece, dr. Carol Lueger.
Colonia romans din Viena, in frunte cu soci-
etatea Romania Junes, organizes un corners fes-
tiv in cinstea marii delegatii romane din
Transilvania care venise la Viena cu
Memorandul care cuprindea revendicarile
nationale romanesti. La corners luard parte si
reprezentantii slovacilor si sarbilor, cu care
Aurel Muresanu luase un prim contact in
1891, cu ocazia expozitiei de la Praga. In sep-
tembrie 1892 Eugen Bratu, vicepresedintele
Partidului National Roman, facuse o calatorie
in Slovacia pentru a se intelege cu fruntasi ai
poporului slovac asupra unui program comun
de lupta contra ungurilor. In toamna aceluiasi
an Loan Ratiu, Eugen Bratu si Aurel Popovici se
intalnira. la Viena cu reprezentantii slovenilor:
Pavel Mudron, Milos Sefanovici si Matei Duba,
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pentru a cadea de acord asupra unui program
comun de actiune, care a fost semnat de
ambele delegatii. Colaborarea cu sarbii insa a
fost foarte mult stanjenita de pretentiile de
dominatie ale acestora asupra bisericii
rornanesti, care prin statutul lui Saguna
dobandise autocefalia.

Prima manifestatie a solidaritatii ro-
mano-slovene avu loc la Cluj in 1894, cand
avocatii sloveni Stefanovici si Duba se prezen-
tara ca aparatori in procesul Memorandului. La
congresul minoritatilor din Ungaria, ce se tinu
la Bucuresti in august 1895 sub presedintialW
Gheorghe Pop de Basesti, se votes o motiune
privitoare la solidaritatea politica dintre
romani, sarbi si slovaci. Tot atunci reprezen-
tantii celor trei natiuni oprimate incheiard o
alianta pentru lupta comund impotriva
ungurilor asupritori, votand o motiune de
protest si redactand un memorandum comun
cake imparat si un calduros apel care opinia
publics europeana in care se insista asupra
politicii de deznationalizare a guvernului
maghiar fats de minorita.tile straine, indeosebi
fats de poporul slovac. Societatea scriitorilor
slovaci "Matica" fusese desffintata, averea ei
confiscate si scriitorul Svetozac Hurban Vegan-
ski condamnat la inchisoare. "Liga fetelor
roman" din Transilvania oferi poetului martir
o frumoasa cununa de laur cu fructe de argint
si initialele S.H.V. Gestul fetelor romance a
produs o puternica impresie in randurile slo-
vacilor. Fete le slovace trimisera inapoi un fru-
mos album cu inscriptia Rumanskam Sloven-
sky (Romancelor Slovacele) si cu versurile
unui cantec popular slovac: "Desteapta-te,
inflacareaza-te pentru neamul tau subjugat!"
Adresa de raspuns cuprindea 422 de iscalituri
si spunea, intre altele:

"Voi sunteti rnd rtdre de obarsia voastrei,
vd sunt scumpe traditiile voastre, ca oricarui om
cinstit care nu se leaptidd de setrtul care l -a aleip-
tat. Puteti fi mandre cu drept cuveutt? Dacd v-ati
lepei do de traditiile voastre, unde ati geisi re-
compensd pentru ele? Inimile voastre ar
seingera, sufletele voastre ar muri de dorul
poporului care singur a stat neatins de valurile
Inteunplarilor timp de 2000 de an Acesta e tre-
cutul, far cel ce din trecutul glorios a transplan-
tat prin prezentul trist atdta putere de spirit este
chemat la un viitor glorios care, suntem con-
vinse, va trebui negresit sd vind. Femeia,
strayuitoarea vetrei din cases, a privit pond acum
nepeisdtoare evenimentele ce se petreceau in

jurul ei. Nici acum nu putem pasi la fapte decti t
incurajdnd pe ai nostri, aducandu-le mange-dere,
imbetrbeitouidu-i la luptd. Gdsit-ati voi chip si
putintd, ati apucat calea cea adeveiratei, sd ne
ajute D-zeu atel t Vouei, cat si Noudl"

Solidaritatea de actiune politica
romano-slovaca a dainuit pans cand ambele
natiuni regasira libertatea de actiune.
Guvernul maghiar insa acuza faptul ca romanii
de cetatenie maghiard adresara memoriul lor
nu regelui Ungariei la Pesta, ci imparatului
Austriei la Viena, si interveni pe langa Franz
Jozef I sa nu primeasca memorandumul, ci sa
restituie plicul nedesfacut memorandistilor
roman!. imparatul se conforms dorintei guver-
nului maghiar, refuzand sa primeasca dele-
gatia romance si sa is cunostinta de cuprinsul
memoriului. Astfel delegatii roman! se vazura
siliti sa se intoarca acasa fares nici o realizare.
Dar sosind acasa ei se ingrijird ca memorandul
lor sa fie tradus in mai multe limb! si dat

Publicarea si aparitia Memorandului, cu
toate peripetiile lui cunoscute din presa, pro-
duse o puternica impresie asupra opiniei pu-
blice din Transilvania, dar si din Romania,
unde avural loc maxi manifestatii nationale
contra guvernului maghiar pentru marea
cauza a romanilor de peste munti, farce sa se
tins seama ca Romania semnase pactul de
alianta cu Austro-Ungaria. Guvernul maghiar
nu facea nimic pentru linistirea opiniei publice,
ci dimpotriva, el intents memorandistilor un
proces de irtaltd treidare pentru crima de a se II
adresat cu doleantele lor imparatului Austriei,
peste capul regelui Ungariei, care era una si
aceeasi persoana. Procesul, care s-a desfasurat
in zilele de 7 25 mai 1894 la Cluj, a sUarnit
mare valves in tars si in strainatate. Avocati
romani, sarbi si slovaci, peste 30 la numar,
veneau sa pledeze pentru nevinovatia acuza-
tilor. in presa strains apareau articole intru
apararea lor. Dar cu toata evidenta nevi-
novatiei lor, memorandistii loan Ratiu, Pop de
Basesti, V. Lucaci, T. Mihali, Iuliu Coroianu,
Dimitrie Coruza, Septimiu Albin', Eugeniu
Boils s.a. /lira osanditi de curtea cu juri la
inchisoare intre 2 si 5 ani, pe care o execu-
tard in temnitele de la Seghedin si Vat para. in
1895, cand la interventia regelui Carol fura
gratiati.

Schimbandu-si rolul de acuzat in cel de
acuzator, loan Ratiu zicea:

"Nevinovati suntem, dar d-voastra sunteti
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Fruntasii politici in Procesul Memorandului

steward pe individualitatea noastrd fizica, nu
inset pe constiinta noastrd, care, in aceastd
cauzd, este constiinta nationald a poporului
roman. Cum nu sunteti d-voastrd competenti sd
ne judecati, este un alt tribunal mai mare, mai
luminat si desigur mai nepd rtinitor care ne va
judeca pe to e tribunalul lumii civilizate care
vd va osandi o data mai mutt si mai aspru deceit
v-a osandit panel acuma ".

Procesul Memorandului atrase atentia
lumii apusene asupra persecutarii romanilor
din Transilvania. Poeti, publicists si oameni de
stat ca Alfred Rambaud, Ernest Lavisse,
Giosue Carducci, Georges Clemenceau, W.E.
Gladstone, James Bryce, Northcliffe, W. R.
Morfill, Fritz Gerald, Sir Dunald Mackenzie,
Wallace, Wickham Steed, R. W. Seton Watson
(Scotus Viator) s.a. se sesizara de asupririle pe
care romanii le indurau din partea maghiarilor,
atragand atentia lumii civilizate asupra for ss
prevenind pe unguri asupra consecintelor
inevitabile ale acestora.

Intr -un articol intitulat Lupta Rozelor,
George Clemenceau facea un aspru rechizito-
riu politici guvernului maghiar, aratand ca
scolile romanesti se intretin prin subventii par-
ticulare, ca invatarnantul se face in limba
maghiara si pretutindeni justitia se imparte in
limba maghiara. Prin dispozitii arbitrare intro-
duse in legea electorala s-a ajuns ca romanii sa
fie privati de drepturile politice. Pentru romanii
din Transilvania censul electoral este de zece
on mai ridicat decat in restul Ungariei.

Circumscriptiile electorale sunt astfel alcatuite
incat taranul roman trebuie sa calatoreasca o
zi intreaga pentru a-si putea executa dreptul
de cetatean. Romanii, care dintre cele 417
locuri de deputati in camera maghiard ar tre-
bui sa ocupe proportional 75 locuri, nu ocupa
nici unul. Libertatea presei este absolut ilu-
zorie. intr-un singur an ziarul "Ti ibuna" din
Sibiu a avut 19 procese de presa. Trei din
redactorii ei au fost condamnati la opt ani
inchisoare

In 1892 scria Clemenceau romanii
din Transilvania se intrunirci in conferinta
nationald si inscircirtarcl pe 25 dintre ei sa
exprime doleantele for intr-un memorandum
care fu tradus si publicat in mai multe limb!.
Autorii memorandumului furs deferiti justitiei
maghiare pentru crimes de inaltd. trddare.
Procesul acesta institui o adevatratd rusine pen-
tru natiunea maghiard. Ratiu si prietenii lui pot
fi condamnati de justitia maghiara, dar opinia
publicd europeand i-a achitat dinainte, impre-
und cu cei 15.000 de tenant sositi la Cluj din
toate colturile Transilvaniei pentru a aclama pe
acuzati. Cine i-ar putea impiedica pe acestia de
a-si indrepta privirile spre Bucuresti? Dar sa
ascultdm cuvel ntul romanilor: S-au scurs 17
secole de card ne-am despcirtit de Roma, mama
nemuritoare a rasei noastre. Noi am rezistat 17
secole. Cu toate ca bandele de goti, de gepizi, de
avari, de hunt, de tatari, de turd si de atilt de
multi alti barbari au invndat tara noastrd, not cu
scutul si spans in mans, indurand cele mai
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crude incercdri Limp de 17 secole, am pdstrat
ltmba duke si armonioasd a strcibunilor nostri.
Si astoizi, sand in ciuda tuturor dezastrelor din
durerosul nostru trecut vedem inantuirea
liberala natiune rnaghiarei incepu sd ne impund
obezi noi, pentru a ne extermina ca natiunen".

La 30 mai 1894, Ernest Lavisse adresa
condamnatilor urmatoarea telegrama:

"Roma' nilor care pentru a fi revendicat in
mod legal dreptul natiunii roman au fost acuza-
ti pe nedrept si condcunnati pe nedrept, le trimit
omagiul meu de respectuoasd aclmirarie, de pro-
funda mea simpatie si de ardentele mete dorinti
pentru revansajustitiei si a dreptului ultragiat in
mod brutal in persoanele lor. Aceaski revansd
sper cd va veni curand si atunci ea va fi sigurd.
Trcliascci Romania!"

Dupes procesul Memorandului, guvernul
maghiar isi inteti actiunea de maghiarizare.
Ministrul cultelor Wlassicz din guvernul lui
Banffy adresa in 1898 o scrisoare mitropolitu-
lui Miron Romanul de la Sibiu, reprosandu-i ca
primeste subventii din Romania pentru scolile
din Brasov, ceea ce dadu loc la interpretari in
parlamentul roman, cu nota explicative din
partea lui Aehrentital, ministrul Austro-
Ungariei la Bucuresti. S-a aratat ca scolile din
Brasov si biserica Sf. Nicolae primeau pe fats
subventii, trecute oficial in bugetul statului
roman ca provenind din anumite legi. De acele
subventii oficiale Meuse mentiune in delegatia
ungara din Budapesta cancelarul Kalnoky la
7/19 septembrie 1894. In cele din urma s-a
ajuns la o tranzactie admisa si de cancelarul
din Budapesta, in urma careia statul roman
dadu bisericii Sf. Nicolae din Brasov si scolilor
de acolo un capital de 962.500 lei si rents de 4
%, producand un venit anual de 38.500 lei si
platind totodata suma de 115.500 lei, anui-
tatea datorata pe cei trei ani din urma, pe care
guvernul roman o refuzase. Legea pentru aces-
te credite s-a votat la camera la 29 ianuarie
1900. La 5/17 februarie 1899 obstructia din
parlamentul de la Budapesta sileste pe Banffy
sa-si amine intentiile.

Dupes procesul memorandistilor acti-
vistii din Transilvania incepura sa castige tot
mai multi aderenti. Lumea incepea sa -si dea
seama ca pasivitatea politica hotA' rata la 1889
nu mai putea servi cauza nationals.
Dimpotriva, ea molesise masele electorale si
anulase once interes pentru viata
dand mans libera propagandei maghiare. De

aceea generatia tanara, cu avocatul loan Mihu
in frunte, incepu propaganda pentru aban-
donarea pasivitatii si pentru participarea
romanilor la viata parlamentara. In 1902 aparu
la Orastie ziarul "Libertatea", care sustinea
cauza activistilor. Directorul acestui ziar, Aurel
Vlad, fu ales deputat in 1903 in dieta de la
Budapesta. Conferinta nationals de la Sibiu
din ianuarie 1905 hotari participarea ro-
manilor la viata politica actives a tariff.

In 1905 demisiond Tisza si regele
insarcina la 18 iunie pe generalul Geza
Fejervary cu formarea noului guvern. Acesta
dizolva la 15 februarie 1906 parlamentul si
convoca corpul electoral pentru noi alegeri,
dupes vechea lege electorala. La noile alegeri
Partidul National Roman cuceri 15 mandate.
Intre deputatii alesi se gaseau Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida Voievod, Stefan Cicio Pop,
Aurel Vlad, Teodor Mihali s.a. In parlament
deputatii romani constituird impreuna cu de-
putatii slovaci si sarbi Clubul nationalitatilor.

Situatia deputatilor romani in parla-
mentul maghiar de la Budapesta nu era deloc
usoara. Ei aveau sa indure cele mai grave jig-
niri din partea colegilor for maghiari si a mem-
brilor guvernului. Premierul Koloman Tisza ii
ameninta va calca in picioare. Membrii
majoritatii maghiare ii apostrofau mereu,
amenintandu-i vor da afard. La reclamatia
lui Teodor Mihali ca. fats de minoritati se neso-
cotesc cele mai elementare drepturi umane, ii
raspunse deputatul Meltzer ca fats de natio-
nalitati nu se vor respecta drepturile omului.
Iar lui Rakoioski, care it califica de las pe
Kerestoer, Vasile Lucaci u replica prompt ca el
este acela care ofenseaza un preot, care nu-i
poate cere satisfactie cu arma. "Taci, ii
raspunse Rakoioski pentru Ca indata iti voi
aplica cateva perechi de palme". Iar la 22 sep-
tembrie ziarul "Magyar Hirlap" scria: "Pacat ca
excelenta institutie a tragerii in teapa nu se
mai aplica.. Cat de radical s-ar putea solutiona
acum chestiunea valaha si ce aspect inaltator
de suflet ni s-ar oferi, cand am vedea capetele
faimosilor atatatori pe varful tepelor im-
podobite cu tricolorul national". Ungurii nu
puteau ierta romanilor Ca in timpul revolutiei
din 1848/1849 au luptat sub Avram Iancu si
tribunii sai contra kossuthistilor razvratiti.

Deputatii romani nu putura insa
impiedica votarea legilor scolare ale ministrului
Apponyi din 1907 pentru maghiarizarea sco-
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lilor confesionale romanesti. In ajutorul acestor
scoli marele mecena basarabean Vasile
Stroescu veni cu sume considerabile. La 1910
Partidul National se intruni in conferinta la
Sibiu pentru a protesta contra politicii de dez-
nationalizare, intampinand opozitia vicarului
mitropoliei Vasile Mangra, pe care in 1916
guvernul maghiar it confirms in postul de mi-
tropolit la Sibiu, in locul raposatului loan
Metianu. Cu ocazia audientei din 17 decembrie
1910, regele Carol recomanda fruntasilor tran-
silvaneni urmatoarea atitudine:

'Tot ce pot si in acela.si timp ce trebuie sa
face romanii de sub steagurile straine, in impre-
jurdrile de fatal., este sd lucreze serios si nein-
cetat la conservarea fiintei for nationale si la
ridicarea nivelului for cultural, moral si econom-
ic, cu myloace si pe cdi legale, iar realizarea ide-
alurilor neamului sd o ncidajduim de la un viitor
mai apropiat sau mai indepdrtat; aceasta cu
atat mai mult cu cat curentele mondiale evolu-
tive ale Occidentului cult si generos sunt favora-
bile ideii nationale si defavorabile opresiunii
celor midi prin tendintele irnperia-liste ale celor
mart ".

Recomandarea regelui era binevenita,
pentru ca in randurile Partidului National se
dadea o lupta intre tineri, in frunte cu Octavian
Goga, si batranii condusi de Vaida si Maniu.
Dupe Notele politice ale lui Marghiloman, Goga
ar fi staruit pe langa ministrul Christophy sa-1
ajute la decapitarea batranilor. Christophy
destainui lui Vaida demersul pe care Goga 1-ar
fi facut pe Fang: el. Neintelegerile acestea
gasira ecou si in ziarele "Tribuna" din Sibiu si
"Romanul" de la Arad.

Dupe doi ani de guvernare cabinetul
Fejervary demisiona., facand loc unui guvern de
coalitie prezidat de Alexandru Wekerle, care se
mentinu la putere Vara la 17 iunie 1910 lard
sa fi adus reforma electorala. Urmatorul
guvern prezidat de contele Khuen-Hedervary
facu no' alegeri, in urma carora numarul de-
putahlor roman scazu la 5 mandate. Din noile
alegeri iesi invingator Partidul muncii nationale
al lui Stefan Tisza, tare fu ales presedinte al
Camerei deputahlor pentru a domina opozitia
nationalitatilor units cu cea a social-
democratilor care cereau reforma legii elec-
torale si introducerea sufragiului universal.
Dupa demisia lui Khuen-Hedervary presedintia
consiliului trecu asupra lui Alexandru Lukacz,
care nu se mentinu decat pand la 6 iunie 1913,

cand conducerea guvernului fu incredintata
contelui Stefan Tisza (1913 - 1917), care stiu
sa-si asigure increderea imparatului-rege
Franz Jozef. In timpul guvernarii sale, Tisza
reusi sa exercite o putere aproape suverand,
ceea ce-i facea pe multi sd-1 considere drept
rege neincoronat al Ungariei.

7. Opozitia arhiducelui Franz Ferdinand
fate de politica de opresiune a nationa-
litatilor a lui Tisza si planurile lui de
organizare a Austriei Mari pe baze fe-
derative

Arhiducele Franz Ferdinand, mosteni-
torul tronului habsburgic, era preocupat de
reforme radicale in structura politica a
Monarhiei Austro-Ungare. El preconiza o
politica de intelegere cu nationalitatile din
monarhie si unirea for intre granitele unei
Austrii Mari, care sa cuprinda pe romanii din
Regat, Serbia din regatul sarbesc, pe poloni de
sub dominatia ruses si prusaca si pe ucrainenii
din Rusia pana. la Kiev. El pornea de la ideea ca
problema nationalitatilor din Austro-Ungaria
nu poate gasi o solutie satisfacatoare pang
cand fractiuni de nationalitati nu se vor uni
intre granitele Austriei Mari cu conationalii for
de peste hotare. El credea ca pe calea aceasta
s-ar solutiona chestiunea nationald din
Transilvania, scivarsindu-se unirea romemilor
din Regat cu froth': for din Transilvania, care
impreuna sa face parte din Austria Mare.

Cu citiva ani inainte Franz Ferdinand,
insotit de sotia sa, principesa de Hochenberg,
facuse o vizita la Sinaia, unde fusese bine
primit de regele Carol I regina Elisabeta.

In 1896 insusi imparatul Franz Jozef
facu o vizita la Bucuresti, insotit de ministrul
de externe Goluchowski.

In ceea ce-i priveste pe roman', ideea
aceasta a fost sustinuta de publicistul sas
Daniel Roth in brosura sa: Despre unire si
despre posibilitatea unei Monarhii Daco-Romane
sub Coroana Austriei, tiparita la Sibiu in mai
1848_ Ideea aceasta putu impresiona pe Ion
Malorescu, intr-o vreme cand principatele
romane se gaseau sub suzeranitatea otomand
si sub protectoratul rusesc. Ideea unirii tuturor
tarilor romane intr-un stat national fusese pre-
conizata cu noud ani mai inainte de Huber,
agentul diplomatic al Frantei la Iasi, care su-
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gera aceasta idee ministrului Mole la Paris prin
raportul sau din februarie, sustinand unirea
romanilor din Principate "cu populatia ro-
maneasca ce traieste in Transilvania, in Banat
si in Bucovina, unde cloud milioane de locuitori
in plus ar adauga o forts morals la marirea
unui teritoriu asa de impozant, pentru a forma
un zagaz util nu numai Turciei contra rusilor,
dar si pentru a crea Austriei un aliat in plus,
precum si tuturor puterilor din Europa
Occidentals.... Pentru moment insa trebuie sa
se aiba in vedere unirea simpld si imediatd a
celor doua principate, pe care ultimele tratate
le-au recunoscut". In conditiile politice de la
1848, Ion Maiorescu putea sa prefere supre-
matia habsburgilor suprematiei otomane si
protectoratului rusesc, si aceasta cu atat mai
mult intr-o vreme cand, dupes planul de orga-
nizare a Marii Austrii a lui Polack', provinciile
de coroand istorice urmau sa fie grupate in 8
teritorii nationale. Teritoriul romanesc propus
de Palacki cuprindea in granitele sale
Transilvania, Banat, Crisana, Maramures si
Bucovina. 0 delegatie romaneasca se prezen-
tase la Viena tandrului imparat Franz Jozef,
rugandu-1 sa primeasca prea gratios titlul de
duce Herzog - al romanilor din provinciile
romanesti ale monarhiei. Oferta romanilor n-a
fost insa acceptata; imparatul si sfetnicii sai se
declarara pentru menlinerea provinciilor de
coroana. - Kronitinder - istorice.

Dupes 1848 principatele romane s-au
unit la 1859, s-au emancipat de sub suzerani-
tatea otomana si protectoratul rusesc, au tre-
cut sub garantia celor 7 puteri: Turcia, Rusia,
Austria, Prusia, Anglia, Franta si Sardinia, prin
dobandirea independentei cu arma in many la
Plevna si au proclamat regalitatea, dobandind
Dobrogea. Conferinta de pace de la Bucuresti
recunoscu Romania ca un stat modern in ran-
durile statelor europene.

In 1913 se intrunea la Bucuresti con-
ferinta de pace care puse capat razboiului bal-
canic cu recuperarea Cadrilaterului. In fata
acestui stralucit triumf al idefi nationale spori
increderea romanilor de sub stapaniri straine
in izbanda deplind a ideii nationale prin unirea
tuturor romanilor intre granitele Romciniei
intregite sub fluturarea stindardului tricolor.

In memoriul sau, vorbind despre chipul
de a impaca pe romani cu ungurii, Nicolae
Balcescu punea in vedere ungurilor ca ei se vor

putea stradui sa-si mareasca. teritoriul "prin
adjunctiunea viitoare a romanilor din Princi-
pate", care va duce in acelasi limp la corn-
pletarea unitatii roman.

Si totusi se gaseau oameni politici care
sa sustina ca unirea tuturor romanilor s-ar
putea realiza mai lesne prin inglobarea
Romaniei libere in granitele Austriei Mari,
dorita de arhiducele Franz Ferdinand. In tim-
pul razboiului balcanic din 1913 Ottokar
Czernin, ministrul Austro-Ungariei la Bu-
curesti, unul dintre confidentii si intimii
colaboratori ai arhiducelui, putu raporta la
Viena ca Nicu Filipescu ar consimti ca
Romania sa se uneasca cu Transilvania si sa
devind unul dintre statele unite ale Austriei
Mari. Regele romanilor ar urma sa intretina
raporturi cu imparatul Austriei, in conditiile in
care se gaseste, bundoara, regele Bavariei fata
de Kaizerul Germaniei. Nicu Filipescu autoriza
pe banateanul Aurel Popovici sa comunice
ideea aceasta arhiducelui Franz Ferdinand.
Aurel Popovici aduse propunerea aceasta la
cunostinta mostenitorului tronului habsburgic
prin abatele Gallen. Arhiducele primi cu
bucurie mesajul lui Filipescu si astepta mesaje
similare si din partea sarbilor. Ucrainenii
dobandisera simpatia arhiducelui pentru fan-
tasticele for planuri de unire a Ucrainei Rusesti
cu Galitia Orientals si de inglobare a acestor
teritorii in granitele Austriei Mari. Pentru
sustinerea propagandei ucrainene, tandrul
arhiduce Carol fu numit comandant al regi-
mentului de infanterie din Colomeia, unde isi
stabilise resedinta impreund cu sotia sa,
principesa Zitta de Bourbon Parma.

Aurel Popovici nu s-a multumit numai
cu transmiterea mesajului lui Filipescu catre
arhiducele Franz Ferdinand. El, inspirandu-se
din brosura lui Kohl din 1848 despre noul sis-
tem de organizare a imperiului habsburgic, a
aprofundat chestiunea reorganizarii Austriei pe
baze federative, cu inglobarea fractiunilor
nationale din monarhie in totalitatea lor,
cuprinzand si pe conationalii liberi sau de sub
stapaniri strain. Rezultatele combinatiilor sale
politice se gasesc cuprinse in lucrarea sa in
limba germana: Die Vereinigten Staaten von
Gross Oesterreich State le Unite ale Austriei
Mari. Lucrarea aceasta pierdut insa insem-
natatea odata cu moartea arhiducelui Franz
Ferdinand, inspiratorul ei.
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Ideile federaliste fusesera impartasite
intrucatva si de deputatul roman Alexandru
Vaida. Ele insa au fost repudiate de presedin-
tele partidului kossuthist, Stefan Tisza, seful
guvernului care se bucura de increderea
imparatului Franz Jozef. Tisza ramasese un
aprig aparator al statului unitar maghiar, cu
oprimarea si deznationalizarea franturilor de
popoare alogene, romanii, sarbii, croatii si slo-
vacii. Politica lui Tisza era insa diametral
opusa politicii federaliste a mostenitorului
coroanei, Franz Ferdinand, care preconiza o
politica impaciuitoare fate de nationalitati.
Cum insa imparatul Franz Jozef agrea politica
lui Tisza, iar mostenitorul tronului habsburgic
nu avea nici o ingerinta asupra politic!! interne,
se facura din indemnul acestuia interventii pe
langa Kaizerul Wilhelm la Berlin pentru
obtinerea unui statut propriu pentru Transil-
vania. Momentul fu bine ales, flindca in febru-
arie 1914 se produsese faimosul atentat contra
palatului episcopal greco-catolic maghiar de la
Hajdu-Dorog. Infiintarea acestei arhiepiscopii
cu limba liturgica maghiara era considerate ca
o provocare la sentimentele religioase ale cre-
dinciosilor romani de dincolo de Tisa, carora
ungurii le tagaduiau pand si dreptul de a se
ruga lui Dumnezeu in limba for stramoseasca.
Se mai aruncase in aer si o statuie a lui Arpad
din Tampa, de la Brasov, ca replica la aten-
tatele maghiare contra drepturilor la limb5. si
credinta ale romanilor asupriti.

In atmosfera agitata din ajunul razboiu-
lui mondial, atentctele acestea facura impresie
asupra Kaizerului determinara sa intervina
pe langa Tisza in chestiunea romanilor din
Ungaria si Transilvania. In martie 1914 Tisza
fu primit in audienta de Imparatul Wilhelm. Cu
acea ocazie seful guvernului maghiar fagadui
ca va tine seama de dorintele cetatenilor
maghiari cu "buze valahe" cu privire la scolile
for comprimate. Tisza se mai angajase sa mo-
difice si unele dispozitii din legea electorala in
favoarea reprezentantilor minoritatilor. Intr-
adevar, Tisza incepu tratative cu fruntasii
romanilor transilvaneni, punand in discutie
anumite concesii de ordin bisericesc si admi-
nistrativ, dar cum aceste concesii erau departe
de a satisface revendicarile nationale ale
romanilor, tratativele au fost intrerupte fare
nici un rezultat.

La 13 iunie 1914 imparatul Wilhelm se
intalni cu arhiducele Franz Ferdinand la

Comopist, in Moravia, resedinta de yard a
arhiducelui. Cu acea ocazie, Kaizerul lua
cunostinta intre altele de esecul tratativelor lui
Tisza cu fruntasii romani. Arhiducele demon-
stra imparatului ca faptele lui Tisza nu se
potriveau cu vorbele si promisiunile sale. El
starui din nou asupra revendicarilor
romanesti. Imparatul lua act de observatiile
acestea si insarcina pe ambasadorul Germaniei
la Viena sa statuie mereu pe langa Tisza in
chestiunea romanilor din Transilvania si sa -i
repete de cate on i1 va intalni dictonul:
"Steipeine, adu-ti aminte de romani ".

8. Populatiile conlocuitoare

Populatia autohtona. a Transilvaniei si
Banatului si a partilor ungurene e formata din
romani. Asupra masei compacte romanesti
s-au revarsat in scurgerea veacurilor franturi
de semintii ca gotii, vandalii, gepizii, longo-
barzii, hunii, avarii, slavii, ungurii, secuii,
pecenegii, cumanii, tatarii si sasii. Dintre fran-
turile acestea de neamuri, ungurii, secuii si
sasii au rezistat procesului de asimilare si
absorbirii din partea populatiei autohtone
romanesti. Toate celelalte semintii au disparut
in cursul vremurilor, lasand doar in topografia
tarii amintiri ale prezentei for vremelnice pe
meleagurile romanesti.

Ungurii s-au infiltrat in teritoriul roma-
nese numai in secolul al X-lea, dupes descale-
carea for in Panonia, iar secuii, inruditi de-
aproape cu ei, numai in cele cloud secole urma-
toare, fund colonizati in Carpatii rasariteni ca
aparatori de granita contra atacurilor cumane
si tatare. Sasii au fost chemati de regele Andrei
al II-lea din regiunile renane si colonizati in se-
colul al XIII-lea in regiunile sud-estice ale
Transilvaniei pe domeniile coroanei - fundus
regius.

Cu cloud secole mai devreme, regele
Stefan cel Sfant adusese germani din Bavaria
si -i colonizase in anii 1000 - 1006 in comitatul
Satu-Mare, creand acolo o noua asezare
numita Satu-Mare Satmar Nemety. Regele
conferi Hospitibus teutonizis de Iathmar-
Nemethi iuxta fluviurn Zarnus residentibus -
multe privilegii reinnoite for si de regele Andrei
al II-lea. In deceniile urmatoare "oaspetii teu-
tonici" pa.trunsera in Bihor, Zalau si Mara-
mures, descalcand sate dupe dreptul lor,
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1868. Semnatarii Pronunciamentului romanilor din
Transilvania, prin care se cerea respectarea

drepturilor legitime ale natiunii romfine majoritare

ajungand la Baia Mare. In secolele urmatoare
coloniile germane din regiunile nord-vestice ale
Transilvaniei disparura, lasand doar amintirea
in toponimiile Salaj-Zalau - Zillenmarkt, Ora-
dea - Grosswardein; Tarnada - Thomasb rikke;
Tasnad Trestenberg; Campulung pe Tisa -

Langenau; Teceul Mic - Klein-Deutschau; Visau
Wasser, Cuhnea - Kuche. Sighetul Mar-

matiei, Baia Mare, Baia Sprie etc. erau
stravechi asezari germane.

In comparatie cu masa etnica
romaneasca, elementele etnice maghiare,
secuiesti si sasesti erau mult inferioare ca
numar. In schimb insa, aceste trei "natiuni"
detineau puterea politica - maghiarii, puterea
militara secuii si sash, puterea economics si
industrials - sash. Pentru asigura domi-
natia asupra maselor compacte romanesti,
aceste trei natiuni incheiara la 1437 faimoasa
Uniune Unto Thum Nationum cu excluderea
natiunii romanesti, care intrecea ca numar si
ca potential de munca si productie pe cele trei
natiuni dominante.

La inceputul secolului al XVIII-lea se
revarsa un nou val de populatie germana
asupra regiunii nord-vestice a Transilvaniei.
Dupa infrangerea curutilor lui Rakoczy de sub
comanda lui Alexandru Karoly si dupa
incheierea tratatului de pace de la Satu Mare
in 1711, raposatul Carol al VI-lea, tatal
imparatesei Maria Tereza, ingadui lui Karoly sa
colonizeze domeniul sau Carei cu colonists
suabi, veniti din partile Rinului superior si
asezati in 1712 la Careii Mari, Urziceni,
Caplini, Ciumeti, sate devastate in timpul
razboiului si depopulate. Colonizarea sva-
beasca continua si in anii urinatori,
cuprinzand numeroase sate si din judetele
Satu Mare si Salaj, dar si din Bihor si
Maramures, numarand 21 comune curat
svabesti si 13 comune cu minoritati svabesti
considerabile, cu o populatie de cateva zeci de
mil de suflete. Svabii isi pastrara religia
romano-catolica, depinzand de episcopia de la
Eger, iar la 1804 s-a infiintat episcopia catolica
la Satu Mare cu 27 parohii, dintre care cele mai
populate erau orasele Satu Mare, Careii Mari si
Baia Mare. In scolile for se invata in limba ger-
mana. Cu vremea insa, svabii n-au putut
rezista procesului de maghiarizare. Predicile in
biserica si invatamantul in scoli se faceau in
limba maghiard. Numai dupa unirea cu
Romania a inceput regermanizarea svabilor,
introducandu-se in scolile for limba germana
in 1927. Svabii sunt oameni harnici, munci-
tori, pasnici si respectuosi fats de autoritati.
Dar nu toti svabii s-au reintors la vechea for
limba si cultura. Peste 20.000 dintre ei conti-
nua sa vorbeasca ungureste.
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Din Palatinatul Renan si din Will-ten-
berg au pornit si colonistii germani din Banat,
care la 1726 fusese cucerit de la turd de Eugen
de Savoia. Odata cu instalarea stapanirii habs-
burgice incepe si opera de colonizare a
Banatului cu roman!, dar si cu germani, sarbi
si bulgari. 0 statistics din 1775 arata in Banat
43.201 germani, chemati de administratia aus-
triaca si colonizati in 83 comune, uncle curat
germane, altele cu populatie mixta, romano-
sarbo-germand. Colonizarea cu germani a con-
tinuat in tot cursul secolului al XVIII-lea,
favorizata de imparatii de la Viena, anume
Carol al VI-lea, imparateasa Maria Tereza si
imparatul Iosif al II-lea. Bogatiile miniere de la
Resita se Oravita atrasera un mare numar de
colonists germani Ca lueratori in mine si in
industriile miniere. Colonizarea a fost sprijinita
de garnizoanele austriece si de functionarii ger-
mani din toate ramurile de administratie.
Timisoara deveni Viena Mica. - Klein Wien iar
la Oravita se deschise la inceputul secolului al
XIX-lea primul teatru german, pe langa
numeroase scoli germane.

De la 1775 incoace, populatia germana
din Banat a sporit mereu prin nasteri si admi-
gratiuni continue, constituind dupa un secol si
mai bine 100 comune curat germane si 700
comune germano-romane. Numarul populatiei
germane din Banat se ridica la 290.000 suflete,
la care se mai adaugau se vreo 40.000 de ger-
mani din comitatul Arad. Din totalul populatiei
germane din Banat 75% se indeletnicea cu
agricultura, iar restul cu industria si comertul.
De origine balcanied din sudul Dunarii este
populatia sarbeascd din Banat, refugiata acolo
de urgia turceasca. La 1775 s-au numarat in
Banat 78.780 sarbi. Majoritatea for se ocupa
cu agricultura.

9. Activitatea culturala si artistica

Neputandu-se impaca cu anexarea
noului volevodat al Transilvaniei, romanii
hotarara. in 1887 sa boicoteze dicta de la Pesta,
sa opuna politicii de maghiarizare cea mai
indarjita rezistenta, retragandu-se in autono-
mia mitropoliei for pe care cautau sa o dezvolte
si sa o intareasca. Aceasta le ingaduia sa-si
pastreze scollle for confesionale in care se mai
putea invata carte romaneasca.

Academille teologice de pe langa epis-

copiile ortodoxe si unite si cele patru licee con-
fesionale romanesti de la Blaj, Brasov, Nasaud
si Beius nu puteau dovedi toate cererile de
intrare in invatamant. Absolventii roman nu
puteau gasi loc in institutele si serviciile de stat
si de aceea ei castigau existenta ca avocati
si functionari de banca. Asemenea institutii de
credit luasera fiinta in multe din localitatile
romanesti, find de mare folos pentru viata eco-
nomics romaneasca. Multi din tinerii.transilva-
neni si banateni, care nu-si puteau asigura o
existenta care corespunzatoare studiilor si
pregatirii lor, emigrau in Romania, unde
prezenta for era binevenita. La acestia se mai
adaugau se numeroase personalitati politice
care in urma atitudinii for nationaliste erau
urmarite de guvernul maghiar.

Astfel trecu Simion Barnutiu la Iasi,
unde ajunse profesor de drept la Academia
Mihaileana. August Treboniu Laurian a ajuns
profesor la Universitatea din Bucuresti.
Alexandru Papiu-Ilarian a ajuns profesor de
drept la Academia Mihaileana din Iasi, apoi
inalt magistrat si ministru de justitie. Aron
Densusianu, ajungand profesor la Bucuresti, a
scris o istorie a limbii si literaturii romane. Fiul
lui, Ovid Densusianu, vestit literat, a
dat publicitatii celebra sa opera Histoire de la
langue roumaine, inceputa in 1901. Ion Bianu
a ajuns profesor la Universitate si director al
Bibliotecii Academiei Romane, dezvoltand in
aceste posturi o rodnica activitate stiintifica
bibliografica.

Prin decretul locotenentei domnesti din
22 aprilie 1866 furs numiti membri a!
Societatii Literare Romane premergatoare
Academiei Romane din partea romanilor de
peste munti Timotei Cipariu, G. Munteanu, G.
Baritiu din Transilvania; Andrei Mocioni
Vincentiu Babes din Banat; Iosif Hodos si
Alexandru Roman din Maramures. Ion Maio-
rescu flu! sau Titu Maiorescu, originari din
Transilvania, au jucat un mare rol in politica
romaneasca. Ca profesor la Universitatea din
Iasi, Titu Maiorescu a infiintat societatea
Junimea, a editat revista "Convorbiri Literare",
a devenit celebru prin cursurile sale de filosofie
la Universitatea din Bucuresti. El a ocupat de
mai multe ori functia de prim-ministru,
prezidand guvernul care in 1913 a recuperat
Cadrilaterul. Ion Slavici deveni profesor la
Bucuresti si dezvolta o rodnica activitate lite-
rara, contribuind prin numeroasele sale scrieri
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la cunoasterea vietii taranului transilvanean.
George Cosbuc, originar din partile Nasau-
dului, trecand in Romania a imbogatit literatu-
ra romans cu patru volume de versuri: Bo lade
si Idile, Fire de tort, Ziarul unui pierde yard si
Cemtece de vitejie. Personalitati de marca din
Transilvania trecura si in Bucovina, ca Aron
Pumnul, care ajunse profesor la Universitatea
din Cernauti si Sextil Puscariu, care ajunse
urmasul lui I. G. Sbierea la catedra de limba si
literatura romans de la Universitatea din
Cernauti. Acolo Puscariu a avut o rodnica
activitate stiintifica si culturala, identificandu-
se cu idealurile si aspiratiile culturale si
nationale ale bucovinenilor. 0 apreciabila
activitate publicistica au dus in Bucovina Gh.
Bogdan Duicd, Valeriu Braniste si Victor
Braniste, Ion Sarbu, Eugen Brote s.a.

Intr -un mediu mai putin prielnic pen-
tru creatia culturala romaneasca, si-au des-
fasurat in Transilvania activitatea for stiinti-
fica, publicistica si literary Timotei Cipariu,
autorul mai multor studii filologice, istorice si
religioase, considerat parintele filologiei ro-
mane; George Baritiu, fondatorul "Gazetei
Transilvaniei" in 1838 si autorul unei istorii a
Transilvaniei in trei volume; "cantaretul
patimirii noastre", Octavian Goga, care a tur-
nat in frumoase versuri aspecte din viata
social& a taranimii transilvanene insufletite de
idealul de dezrobire, precum in poezia Oltul. in
1902 aparu la Budapesta revista "Luceafarul"
care, mutandu-se la Sibiu, deveni, cu colabo-
rarea lui Octavian Goga, organ diriguitor al
vietii literare din Transilvania. Tot din partile
Nasaudului graniceresc se ridica si un alt mare
scriitor roman, Liviu Rebreanu, ale carui
romane Ion, Rdscoata, Padurea spemzuratilor
s.a. au fost traduse in mai multe limbi. La
Oradea a activat directorul revistei "Familia",
Iosif Vulcan (+1907). Alti scriitori de seams
erau Zaharia Beirsan, Stefan Octavian Iosif
(+1912) etc.

Istorici si critics literari erau: Andrei
rsan (+1922), Rorie Chendi, Alex. Lapedatu,

Augustin Bunea, Ion Lupas, Silviu Dragomir,
Gh. Bogdan- Duicd, I. Bogdan. Istorici literari
erau: Ou. Densusianu, Sextil Puscariu (+1946),
Nic. Drdgan (+1939), Moise Nicoarei, L Gorun.

Carturarimea transilvaneana cu chiri-
arhii ei in frunte inffinta in 1861 Asociatia tran-
silvemearui pentru literatura romaHl si cultura
poporutui roman, sub presedintia lui saguna.
Asociatia ASTRA, cum se numea ea prescurtat,
a infiintat cu timpul sucursale in cele mai man
centre romanesti, intrunindu-se an de an in
adunare generala in principalele orase din
Transilvania pentru a asculta darile de seams
asupra activitatii si a delibera asupra pla-
nurilor de viitor. Ulterior s-a hotarat editarea
unui organ periodic al Astrei numit "Transil-
vania", care va publica in coloanele sale studii,
precum si un bogat material informativ cu
privire la istoria transilvaneana. Astra isi
deschise si o bibliotecd si inffinta un muzeu
etnografic al Transilvaniei pe langa sediul ei din
Sibiu.

Tot la Sibiu se afla si Muzeul
BruckenthaL La Deva, Alba Iulia, Oradea, Cluj,
Sf. Gheorghe, Arad si Sighetul Marmatiei se
gasesc muzee judetene cu colectii bogate si
variate. La Timisoara se gasesc adunate in
Muzeul Beinatean piese istorice si etnografice
de mare pret.

Una din cele mai remarcabile realizari
ale Astrei a fost fara indoiala Enciclopedia
Roman& care a aparut sub ingrijirea lui
Corneliu Diaconovici la Sibiu, in trei volume,
int:re anii 1898 - 1904 si a lamas pand in
prezent singura lucrare meritorie de acest fel la
roman!.

Pe taramul folclorului s-au afirmat cu
tar. ie banatenii loan Vidu si Tiberiu Brediceanu,
care au adunat aria populare si au publicat
jocuri, cantece si doine.
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Capitolul II

LUPTELE NATIONALE SI FRAMANTARILE CULTURALE
IN BUCOVINA

1. Organizarea comitatului Bucovinei si inflintarea mitropoliei Bucovinei
Dalmatiei
2. Manifestari nationale si procesul Arboroasei
3. Viata politica in Bucovina in era constitutionals
4. Asaltul ucrainenilor contra bisericii din Bucovina
5. Activitatea literara, artistica si stiintifica

1. Organizarea comitatului Bucovinei
infiintarea mitropoliei Bucovinei
Dalmatiei

si
Si

S-a aratat mai sus ca prin constitutia
austriaca din martie 1849 Bucovina fu
desparlita de Galitia si proclamata tard de
coroanel autonorrud. Organizarea acestei
autonomii urma sa se faces dupes modelul
autonomiilor provinciale din celelalte taxi ale
coroanei habsburgice. Cel dintai guvernator al
Bucovinei fusese in 1849 Eduard Barr, care
trecu apoi in Transilvania unde organizes
administratia si justitia in colaborare cu guver-
natorul Wohlghemuth. Aducerea la indeplinire
a acestei opere organizatorice intarzie insa mai
bine de 10 ani, din cauza nestatornicieipolitice
din Austria si reintroducerii regimului neo-
absolutist in intreaga monarhie. In aprilie 1860
o fractiune politica ceru reincorporarea Buco-
vinei la Galitia, dar in urma protestului energic
al nationalistilor bucovineni reincorporarea fu
revocata in august acelasi an. In tot acest limp
s-au facut mereu incercari de a realipi Buco-
vina la Galitia, dar asemenea tentative au
putut fi zadarnicite de violenta fruntasilor
bucovineni care aparau din rasputeri autono-
mia dobandita prin faimoasa for "chemare la
emancipare", care purta 250 de semnaturi. Ei
se straduiau mereu sa intareasca autonomia
politica prin dobandirea autonomiei bisericesti.
Si aceasta cu atat mai mult cu cat biserica din
Bucovina dispunea de un bogat fond, alcatuit
din mosiile ctitoriale ale numeroaselor ei
manastiri, administrate de stat, fond a carui
administrare ei o revendicau pentru congresul

si

bisericesc alcatuit din clerici si mireni, dupes
conceptiile saguniene. Straduintele acestea
insa n-au avut succes din cauza impotrivirii
episcopului Eugenie Hacman, care staruia
pentru pastrarea principiului autoritar si abso-
lutist si in biserica.. 0 frumoasa realizare din
timpul neoabsolutismului a fost infintarea
Bibliotecii Tcirii Bucovinei. In iunie 1851 aparu
proclarnarea prin daruri pentru biblioteca reirii,
semnata de incercatul luptator national
Eudoxiu Hurmuzachi, apel care gasi rasunet si
in Moldova, de unde sosira bazele, daruri in
bani si in carti. Fratii Scar/at si Constantin
Vti rnav daruira imobilul for din Cernauti pen-
tru adapostirea noii biblioteci.

Cu diploma din octombrie 1859 se puse
ca pat absolutismului, si Bucovina fu invitata
sa-si trimita invitatul ei in senatul sau cons&
liul imperial inmullit, ceea ce si facu, delegand
la Viena pe Nicolae Petrino, unul din fruntasii
ei, care sustinu cu energie si convingere reven-
dicarile Bucovinei pe terenul politic si bi-
sericesc, alaturi de conationalii sai Saguna si
Mocioni din Transilvania si Banat. Patenta
imperials din februarie 1861 recunoscu indi-
viclualitatea istorico-politicd a Bucovinei si ii
dadu un statut de organizare a autonomiei
sale. In baza acestui statut puterea legislativa
revenea dietei provinciale Landtag. Aceasta se
compunea din 29 deputali alesi de noii propri-
etari, la care se adauga si fondul bisericesc,
marii industriasi si negustori, targovelii si micii
proprietari rurali, in colegii sau curii separate.
In primele trei colegii alegerile se faceau direct,
iar in colegiul al patrulea, indirect, prin elec-
tori. Durata mandatului era de 4 ani. Prima
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dicta a Bucovinei se intruni in aprilie 1861 la
Cernauti pentru a alege pe presedinte si 4
asesori care constituiau comitetul provincial.
In calitatea sa de sef al administratiei
autonome locale, presedintele dietei purta titlul
de ccipitan. al Orli, spre deosebire de presedin-
tele tau-ii, care era seful administratiei de stat ca
exponent al guvernului central de la Viena.
Noua dicta alese totodata si delegatii ei in par-
lamentul central de la Viena. In dieta Bucovinei
romanii dispuneau de cel mai mare numar de
mandate, exercitand gratie numarului si trecu-
tului for hegemonia politica din noul comitat.

Ca tara de coroand nou constituita,
Bucovina primi titlul de comitat. In urma aces-
tei titulaturi imparatul Franz Jozef adauga la
numeroasele sale titluri de domnie si pe cel de
"herzog al Bucovinei". Cu decretul imperial din
9 decembrie 1862 noul comitat (impropriu
numit uneori "ducat") primi si stema sa pro-
prie, reprezentand un cap de zimbru cu o stea
intre coarne, o copie ajustata a vechii steme a
Moldovei, din care Bucovina fusese detrunchi-
ata. Cu acea ocazie Bucovina isi primi si
drapelul ei propriu, in culorile rosu si albastru
asezate orizontal. Deputatii Bucovinei din par-
lamentul central, ca Nicolai Petrino, Eudoxiu
Hurmuzachi, mitropolitul Morariu Andrievici si

interveneau in discutia diferitelor proiecte
de legi care interesau Bucovina si cauza
romaneasca in general. In chestiuni de interese
comune romanesti ei colaborau cu deputatii
romans din Transilvania si Ungaria. Colabora-
rea aceasta se manifesta mai ales pe terenul
bisericesc. Marea majoritate a credinciosilor
ortodocsi din Bucovina era pentru ruperea
relatiilor bisericesti cu patriarhia sarbeasca de
la Car loyal, pentru incorporarea canonica a
episcopiei de la Cernauti in mitropolia ro-
maneasca a Transilvaniei. Pentru infiintarea
acestei mitropolii luptau credinciosii bucovi-
neni umar la umar cu fratii for din
Transilvania. Episcopul Eugenie era insa cel
mai aprig adversar al acestui plan, recurgand
la cele mai deplorabile stratageme pentru
zadarnicirea lui. El nu ezita de a atata chiar si
pe rutenii ortodocsi din Bucovina contra lega.-
turilor cu biserica din Transilvania si reusi in
cele din urma sa impiedice emanciparea de
Car lovat. In urma indaratniciei sale, biserica
Bucovinei n-a fost cuprinsa in noua organiza-
tie mitropolitana a romanilor din Transilvania
si Ungaria.

De altfel, incorporarea aceasta atat de
dorita de credinciosii bucovineni, chiar daca
s-ar fi infaptuit in 1864, nu ar fi fost de lunga
durata, pentru ca prin introducerea dualismu-
lui austro-ungar credinciosii din Bucovina care
apartineau Austriei n-ar 11 putut ramane sub
jurisdictia bisericeasca a mitropoliei din
Transilvania ce apartinea Ungariei, intrucat
Austria si Ungaria erau considerate state inde-
pendente unul de altul. Cum in Austria, pe
langa ortocsii din Bucovina, mai traiau
ortodocsi si in Dalmatia, s-a creat pentru aces-
te doua provincii ortodoxe o noua mitropolie:
cea a Bucovinei si Dalmatiei. Ziarul vienez
"Neue Freie Presse" ara.ta ca guvernul austriac
recurgea la aceasta solutie si din motive de
ordin national, voind sa preintampine prin
aceasta "crearea unui prejudiciu contra pretenti-
ilor teritoriale ale Ungariei asupra Dalmatiei"
cautand sa confirme pe calea aceasta "des
pdrtirea teritorialci. intre ambele jumdtati de
imperiu, deci despartirea romemilor din Buco-
vina de romanii si a six' rbilor din Dalmatia de
sarbii din tdrile coroanei ungare; prin urmare
detreunarea puterii teritoriale si etnografice de
dincoace si de dincolo de Leitha intre locuitorii
de aceeasi origin si aceeasi confesiune". In
urmarirea acestor planuri politice, aparu la 23
ianuarie 1873 decretul imperial pentru infi-
intarea Mitropoliei Bucovinei si Dalmatiei. Cu
acest decret episcopul Eugenie Hacman fu ridi-
cat la rangul de arhiepiscop si mitropolit al
nouinfiintatei arhidieceze cu resedinta la
Cernauti. Enoriasii din mai multe protoprezbi-
terate din Bucovina protestara energic contra
infiintarii necanonice a noii mitropolii cu epis-
copi sufragani in Dalmatia. La protestele eno-
riasilor roman din Bucovina se asocia si mi-
tropolitul Calinic al Moldovei, care indemna pe
episcopii din Roman si Husi sa se asocieze la
protestul sau contra episcopului fara de lege"
si a mitropoliei sale create de un suveran
neortodox. Referindu-se la drepturile sale ab
antiquo asupra episcopiei Bucovinei, inaltul
chiriarh al Moldovei declara ca nu ar avea
nimic de obiectat contra infiintarii noii
mitropolii, daca nelegiuitul episcop Eugenie ar
fi avut aceleasi drepturi pe care le avusese mi-
tropolitul Andrei Saguna cand a cerut prefa-
cerea scaunului sau episcopal intr-unul mitro-
politan.

"In infiin.tarea mitropoliei Transilvaniei
se recunostea - zicea mitropolitul Calinic ge-
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neralmente o garantie pentru nationalitatea si
ortodoxia noastrd, in mitropolizarea episcopului
Eugenie Hacman nu se vede deceit contrariul,
dar totodatd si arogarea unui drept pe care nu -1
are si nu-1 va avea niciodatd".

Dar episcopul Eugenie nu mai apuca
sa -si aseze pe cap mitra arhiepiscopald.
Irascibilitatea sa senild nu mai putea suporta
acuzatiile de schismatism si amenintdrile cu
excomunicarea care-i soseau zilnic din toate
partile. Sub loviturile unei inversunate cam-
panii de press el sucomba subit la Viena in
ziva de 31 martie 1873, chiar in ajunul plecdrii
sale la Cernauti pentru a primi investitura in
scaunul mitropolitan. Secretarul raposatului
episcop recomanda pentru vesnicirea memories
fostului sau stapan urmatorul epitaf: "Aici odi-
hneste indaratnicia si ambitia neinduplecatd".

Urmasul lui Eugenie in scaunul mitro-
politan de la Cernauti a fost arhimandritul
Teofil Bendela (1873 1875) care primi hiroto-
nia in Catedrala mitropolitana de la Sibiu. Noul
mitropolit al Bucovinei si al Dalmatiei constitui
la Viena impreund cu episcopii sufragani de la
Zara si Cattaro noul sinod mitropolitan,
elaborand si regulamentul pentru functionarea
lui. Din sinod faceau parte mitropolitul ca
presedinte si cei doi episcopi dalmatini ca
membri. Functia de consilier sinodal o
indeplinea unul dintre consilierii consistoriali
din Cernauti. Chestiunile de dogma si de juris-
dictie bisericeasca ajungeau inaintea sedintei
sinodului care se intrunea o data pe an la
Viena, unde isi avea resedinta. Serviciul divin
se facea in biserica greceasca a Adormirii
Maicii Domnului, cu toate ca mijloacele fondu-
lui bisericesc ar fl ingaduit sa se construiasca
la Viena o biserica sinodald romaneasca.
Dezbaterile se faceau in limba germane. La
Cernauti mitropolitul Teofil, alaturi de frunta'sii
roman!, clerici Si mireni, starui pentru convo-
carea congresului bisericesc ce fusese zadar-
nicit mereu de inaintasul sau. El muri ins&
fares sa vadd realizatd aceasta unanima dorinta
a credinciosilor ortodocsi roman din Bucovina.
Toate incercarile pentru inflintarea acestui
congres se loveau de rezolutia imperiald din 10
decembrie 1869 prin care imparatul Franz
Jozef isi rezerva dreptul exclusiv de a dispune
asupra modului de administrare a fondului
bisericesc, zicand: "Este vointa mea ca de aici
inainte sd remand in vigoare dreptul de pro-
tectie, rezervat suveranului pewit de inaintasul

meu Iosif al II-lea, asuprafondului religionar din
Bucovina, menit de clansuf pentru bisericd si
scoald, precum si principiul ca administrarea,
conservarea si intrebuintarea acestui fond,
respectifindu-se scopul si menirea sa special&
sd depindd numai de hotdreirea suveranului
tei rii"

Acesta era insusi imparatul. Domeniile
acestui fond cuprindeau 266.358 ha, deci mai
bine de o patrime din intreaga suprafata pro-
ductive a Bucovinei de 1.000.000 ha. De aceea
nici urmasul lui Teofil, mitropolitul Teoctist
Blajevici (1875 1879), n-a putut convoca con-
gresul bisericesc, cu toate staruintele sale.

2. Manifests ri nationale si procesul
Arboroasei

Unirea Principatelor roman produse
un mare reviriment in opinia publica
bucovineand. Alegerea principelui Cuza Domn
in ambele principate veni sa spulbere zvonurile
si calomniile care se debitau pe socoteala prin-
cipatelor dundrene, pe care rauvoitorii de toate
limbile le infatisau drept pasalacuri turcesti
menite pieirii. Din rapoartele prefectilor de
judete, precum si din informatiile pe care
guvernatorul Bucovinei le trimitea la Viena,
aflam ca atat la sate cat si la orase se observa
o afirrnare mai darza a simtamantului national
romanesc. Intelectualii din Cernauti inflintard
in 1862 o reuniune romaneasca de lectures care
isi propunea sa trezeasca constiinta nationals
prin scoala si asociatie pentru ca romanii sa-si
alba reprezentantii for in toate breslele si
starile. Reuniunea, care dupes doi ani fu largita
intr-o adevarata Societate pentru cultura si Ii-
teratura ronufinei din Bucovina, considera ca are
o indatorire nationals ca romanii bucovineni sa
nu famand "o natiune lipsita de constiinta., o
materie crud's lipsita de suflet, dispretuita de
unii, framantata folosita de altii". inflintarea
reuniune fu salutata cu insufletire de intelec-
tualii din Moldova, inspirand pe Bogdan
Petriceicu Hasdeu sa dedice o odd "desteptarii
mandriei Bucovinei", bucurandu-se de in-
toarcerea fiicei iubite pe care o jelea cu lacrimi
ca find pierduta.

Societatea pentru cultura avea ca scop
sa imbratiseze toate manifestarile nationale si
culturale ale romanilor bucovineni ce erau
stanjeniti in libera for dezvoltare culturala. In
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1865 societatea facu sa apard si organul ei de
press "Foaia Societatir, la care colaborard
multi dintre scriitorii de seams din Moldova si
Transilvania, cu Vasile Alecsandri in frunte.
Trupe de teatru dadeau reprezentatii romanesti
la Cernauti pentru a inviora sufletele amortite,
in pofida manevrelor episcopului Eugenie care
oprea pe preoti de a participa cu familiile for la
asemenea manifestari artistice romanesti.
Societatea edita si un calendar, precum si
brosuri de propaganda cultural-a si economics
pentru popor. Ca reprezentanti ai Bucovinei in
Societatea Literard Romano din Bucuresti, pre-
mergatoare Academiei Romane, fura numiti
Alecu Hurmuzachi si Amfilochie Grigorovitd, iar
dupes moartea premature a acestuia locul u fu
luat de Ion Gh. Sbiera.

In 1860 fu creat Liceul Clasic de la
Suceava, iar in 1862 Liceul Real de la Cernauti.
Ambele licee fura inflintate pe socoteala fondu-
lui bisericesc pentru invatatura tineretului
ortodox roman. Limba de predare era limba
romans. Guvernul austriac a impus profesori
straini si limba germana la aceste scoli, pentru
a le germaniza. Alegerea si proclamarea
principelui Carol de Hohenzollern ca Domn al
Romaniei trezi o noua insufletire in inimile
bucovinenilor. Numerosi bucovineni fura
banuiti de a fi trimis telegrame omagiale
Dornnului Carol. Ziarul "Wiener Abendpost"
cerea guvernului sa is masuri contra miscarii
iridente din Bucovina. in 1871 studentimea
romana de pretutirideni sarbatori la Putna
aniversarea a 400 de ani de la fundarea mana-
stirii. La aceasta mareata manifestare pro-
romaneasca participara personalitati din
Romania si Transilvania, iar compozitorul
Ciprian Porumbescu smulse vioara unui muzi-
cant pentru a canta "Dade! intregi" compoziti-
ile sale patriotice.

La 1875 se implineau o suta de ani de
la anexarea Bucovinei la Austria. Cu ocazia
acestei aniversari, oflcialitatile austriece prega-
tisera mad serbari publice la Cernauti,
ridicand pe una din pietele orasului statuia
Austriei care imbratisa pe fiica ei Bucovina.
Dezvelirea monumentului urma sa se faca in
prezenta imparatului Franz Jozef, care primise
invitatia de a lua parte la serbarile jubiliare de
la Cernauti.

Romano bucovineni hotarara insa prin
conducatorii for sa nu participe la festivitati.
insasi imparatul manifests bunul simt de a-si
contramanda participarea, astfel ca dezvelirea

statuii se facu in absenta sa. Daces romanii
bucovineni marcara protestul for numai prin
absenta de la serbari, conationalii for din
Moldova intelesera sa dea cuvenita expresie
publica protestului for contra manifestarilor
publice de la Cernauti. Mihail Kogalniceanu
aduna actele privitoare la tratativele diploma-
tice ale guvernului austriac cu Poarta otomand
in problema cesiunii tad! de sus a Moldovei si
be publica in frantuzeste si romaneste sub titlul
Rcipirea Bucovinei. Brosura fu raspandita in
tara si strainatate si avu darul sa prezinte ser-
barile jubiliare de la Cernauti in adevarata for
lumina. Raspandirea brosurii fu strict oprita,
dar cu toate acestea ea ajunse in mainile citi-
torilor bucovineni, dintre care unit suferira
ulterior persecutii politice pentru indrazneala
for de a cunoaste si a comunica si altora targul
rusinos care a dus la anexarea Bucovinei la
Austria. Raspunsul cel mai drastic la serbarile
jubiliare de la Cernauti 1-a dat insa primaria

organizand in aceeasi zi un parastas la
mormantul principelui Grigore Ghica, decapi-
tat de turd in conditii tragice pentru ca
descoperise numele mai multor demnitari turd
care fusesera cumparati de austrieci pentru a
consimti la trunchierea Moldovei.

In acest loc de jale zicea primarul
Nicu Gane - not romanii, adunati din

toate unghiurile tarsi cu durere in inimet si ye-
neratie sfifintet pentru marea umbra a but Grigore
Ghica, sd depunemflori si lacrimi pe mormantul
lui. Set uitdm pasurile zilnice in fata majestatii
morma ntului si uniti intr-un gand si un suflet sa
plangem indoita pierdere a marelui Domn si dul-
cet. Bucovine. Si aceastd serbare de doliu sd o
repetcim si in anul viitor si in tot anal de-a ran-
dul si sd inrcideicindm in deprinderile noastre si
ale copiilor nostri, ca exemplele odes amintite
hreinesc sufletul si formeazd bunii cetetteni. Sa
trdiascd dar in veci memoria domnului
Alexandru Ghica Voievod!"

Urma apoi la cuvant poetul bucovinean
Dimitrie Petrino:

"Dati-mi vole si mie zicea Petrino - ca
roman din Bucovina si ca fost cetcltean al
Austriei papa la momentul umilitor pentru not si
rusinos pentru deinsa, cand s-a hotdrat ser-
barea secularci ce s-a celebrat in Cernduti in
memoria zilei fatale care a rdpit Bucovina din
bratele Moldovei, ca sa vorbesc si eu acs putine
cuvinte, fiindcci yin sd depun /dcreimile
Bucovinei pe mormantul domnului martir
Grigore Ghica, care pentru cletr- isa si cu dansa a
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cdzut, el in ma inile ucigasilor scii, ea sub jugul
strain ".

In continuare, Petrino rosti unul din
cele mai frumoase discursuri nationale care
merits sa fie reproduse in once antologie
romaneasca. El dezvalui imprejurarile in care
s-a facut anexarea Bucovinei la Austria si poli-
tica austriaca ostila poporului romanesc din
Bucovina.

"Romei nilor, lupta fratilor nostri din
Bucovina este o iuptd grea, este o luptcl de
moarte. Set ne fereascci dar umbra mdreatcl a lui
Grigore Ghica de ceea ce ar deveni poate daces
am ldsa sd mai treacci Inca un alt secol de
instrelinare peste catacombele de la Putna si
ruinele dirt Suceava..... Azi cele trei tinuturi pret-
dainic dezlipite de mama patrie au depus prin
mine pe acest altar fort si lacrimt Cine stie de
este departe ziva candflorile de pe morma nt vor
deveni cununi de lauri unui secol
pietre scumpe in coroana Rornil

Guvernul Auersberg de la Viena si mi-
nistrul instructiei Stremayr au tinut sa lege
serbarea centenarului anexarii Bucovinei de
crearea Universitatii germane din Cernauti.
Ctitorul acestei universitati, ce avea sa-i poarte
numele, imparatul Franz Jozef, arata prin
actul de fundatie din 30 septembrie 1875 ca
voia ca aceasta universitate ses constituie, in
limitele dreptului academic in vigoare, o insti-
tutie cu totals independents si autonomie pen-
tru a-si organiza si administra afacerile ei in
deplind libertate. Inaltul ctitor avea credinta ca
noua universitate va deveni nu numai un cen-
tru de cultures pentru stiinte superioare, pen-
tru cercetari libere pentru once arta si dex-
teritate a spiritului omenesc, dar ca va arata si
toe:a solicitudinea inaintea lui Dumnezeu cu
bunavointa sl virtute Sl ca ea va sport, va creste
si va inflori spre fericirea imparatului si a tart!.
Noua universitate avea trei facultati, de teolo-
gie ortodoxa, de drept si filosofie care intrunea
literele si stiintele. Facultatea de teologie lua
nastere prin transformarea institutului teolo-
gic din Cernauti in facultate. Celelalte cloud fa-
cultati luard flinta numai atunci prin chemarea
de profesori german! de la fosta Academie
juridica de la Sibiu si din alte institutii de
invatamant superior. La Universitatea filo-
sofica se crew si o catedra de limba si literatu-
ra romans. Primul rector al universitatii era
distinsul jurisconsult roman Constantin
Tomasciuc. Decanul facultatii de drept era

Frederic Schuler-Liberloy din Sibiu, care
sustinea ca noua universitate trebuie sa devina
un focar de stiinta nemteasca, ingaduindu-si
aluzii intepatoare la adresa elementelor flo-
tante din rasaritul Europe!, adica roman!! -
care cu nimic n-ar fi contribuit la progresul
stiintei, o aluzie sententioasa la Universitatea
romaneasca de la Iasi. intepaturi de acest fel
tasneau dealtminteri si din cuvantarea mi-
nistrului Carol Stremayr, care vedea in noua
universitate un nobil dar al Austriei si al
imparatului care Bucovina ce imbobocea plind
de nadejdi. "Fie incheie el discursul sau - ca
chiotele de patriotica insufletire ce rasund prin
oras si prin tars, sa rasune neincetat prin salile
de cursuri ale Alme Mater ftancisco Jose.ficer

Fundarea universitatii in capitala
Bucovinei a fost de mare folos pentru pro-
pasirea culturala a bucovinenilor. Dupes
absolvirea liceelor de la Cernauti si Suceava,
iar de la 1872 si de la Radauti, tineretul stu-
dios nu mai trebuia sa frecventeze univer-
sitatile din Lvov si Viena, ci isi putea termina
studiile juridice si filosofice in tars, iar facul-
tatea de teologie ortodoxa., unica in felul ei in
Monarhia Austro-Ungard, era frecventata de
student!! in teologie din Romania si Transil-
vania, din Slavonia, Dalmatia si Bosnia, din
Serbia si Bulgaria. La Cernauti isi facura studi-
ile multi dintre chiriarhil acestor taxi ortodoxe.
Profesorii roman! de la aceasta facultate care-
s! inregistrasera studiile in strainatate pe chel-
tuielile fondului bisericesc au pus prin

for bazele disciplinelor teologice orto-
doxe, luandu-se la intrecere cu academiile teo-
logice din Rusia pravoslavnica. Studiile si
cercetarile in diverse ramuri de stfinta erau
mult inlesnite de bogata Bibliotecci a tarii, infi-
intata in 1851 si trecuta in 1875 in custodia
Universitatii. in primul an de studii (1875
1876) universitatea din Cernauti numara la
cele trei facultati 18 profesori si 208 student!,
dintre care 53 erau roman!, 51 evrei, 41 ruteni,
31 germani, 28 poloni si 4 cehi, reprezentand
nationalitatile Austriei in miniature.

Dupes traditiile academice germane,
studentli universitatii cernautene erau organi-
zati in societali studentesti dupes nationalitatea
din care faceau parte. Studentii romani
aveau societatea for Arboroasa, care urrnarea
perfectionarea reciproca a membrilor ei pe
terenul national, literar si cultural. Statutul
societatii ingaduia urmarirea acestui scop prin
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prelegeri literare, indeletniciri in arta oratorica,
prin aranjarea de petreceri precum si prin spri-
jinirea membrilor lipsiti de mijloace si tratarea
for gratuita in caz de board. in februarile 1876,
cand societatea Arboroasa luase fiinta, ea
numara 60 de membri. Societatea asigura
existenta prin taxele de membru si ofertele
benevole pe care le primea de la prietenii si
sprijinitorii ei. Af land din ziare ca Parlamentul
roman din Bucuresti prevazuse in buget o
suma de 1.000 lei pentru subventionarea soci-
etatilor culturale din provinciile romanesti
aflate sub stapanire strains, comitetul
Arboroasei, in frunte cu Ciprian Porumbescu
ca presedinte si Constantin Morariu ca secre-
tar, adresa. Ministerului cultelor si instructiei
din Bucuresti o cerere pentru un ajutor din
acest fond, care ii si fu acordat in suma de 250
de lei. In septembrie 1877 Arboroasa mul-
tumea ministerului pentru acest marinimos
dar.

Toate acestea se petreceau insa in tim-
pul cand ostirea romans trecuse Dunarea in
Bulgaria si lupta pentru independents.
Proclamarea acesteia la 10 mai 1877 si mobi-
lizarea armatei trezi un mare entuziasm in
randul tinerilor roman din Bucovina, dintre
care multi doreau 3a se inroleze ca voluntari in
oastea romans. Unii fugira chiar peste granita
in Romania. Intre acestia se gasea Sl taranul
roman Constantin Popescu, care a cazut cel
dintai la Calafat, unde s-a ridicat un monu-
ment in amintirea mortis sale eroice. Nobilele
nazUinte ale tineretului erau incurajate 'prin
sume de bani pentru cei care voiau sa se
inroleze ca voluntari. Femeile romance formara
comitete pentru asistenta ranitilor la Plevna,
destramand scams si confectionand bandaje
pentru "ranitii nostri", cum ii numeau ele. Si
aceasta intr-o vreme cand guvernatorul
Bucovinei primise ordin de la Viena sa faca
colecta pentru ranitii turci. Tinuta aceasta
demna a romanilor bucovineni nu era vazuta
insa cu ochi buni de guvernantii austrieci, mai
ales dupes cele petrecute in 1875 cu ocazia ser-
barilor jubiliare. Once manifestare romaneasca
era urmarita de organele de siguranta. Un
regim de suspiciune si teroare domnea pre-
tutindeni, iar carturarii roman! erau banuiti de
iredentism si tradare de patrie. Un raport al
sefului organelor de urmarire din Storojinet din
decembrie 1877 arata ca Oran!! spuneau pe
fata ca s-au intele9 cu preotii si boieru roman!
ca sa smulga Bucovina de la Austria si sa o

realipeasca la Romania.
Era deci de asteptat ca in aceasta

atmosfera asa de incarcata studentimea
romans sa fie supusa unei severe suprave-
gheri. Primirea de subventii banesti din
Romania de catre societatea Arboroasa,
telegrama ei de aderenta trimisa in octombrie
1877 la Iasi cu ocazia dezvelirii bustului lui
Grigore Ghica in numele Bucovinei instrainate
si o a doua telegrama expediata. la Bucuresti cu
prilejul caderii Plevnei pareau Parchetului din
Cernauti a fi motive suficiente pentru a acuza
de inalta. tradare Societatea Arboroasa, care fu
dizolvata, si a dispune arestarea membrilor
comitetului ei. La perchezitia ce se Meuse la
sediul societatii se ridicard acte compromita-
ware provenite de la Societatea Inocentia
Micula Clainiana din Blaj si de la Societatea
Sincaiana din Gherla, precum si de la
Societatea Roma niajuna de la Viena.

Dizolvarea societatii Arbogpasa si
arestarea comitetului ei sub grava acuzatie de
inalta tradare facu mare valve in presa
romaneasca. Proteste energice contra actului
de teroare de la Cernauti aparura. in "Familia"
de la Oradea, in "Curierul de Iasi" si in
"Romanur din Bucuresti. Articolul de protest
din "Romanul", scris de C.A. Rosetti si aparut
in mai multe numere consecutive de la Linde
lui decembrie 1877 si inceputul lui ianuarie
1878, facu senzatie in cercurile diplomatice din
Bucuresti, fapt de care se sesiza si guvernul de
la Viena. Guvernatorul Bucovinei Alesani primi
instructiuni severe sa ancheteze cazul, iar mi-
tropolitul Teoctist adresa eparhistilor sal o
lunga epistola pastorale, indemnandu-i la
credinta si loialitate fata de Austria. La 1 fe-
bruarie 1878 se dezbatu procesul de inalta tra-
dare in fata curtii cu juri din Cernauti. Pe
banca acuzatilor se gaseau studentii Ciprian
Porumbescu, Constantin Morariu, Zaharia
Voronca, Orest Popescu si Eugenie Siretean.
Juriul era prezidat de Alexandru Vassilco, iar
aparatori aparura. avocatii Iosef Roth, Iacob
Atlas si Alexandru Tabora. Dezbaterile tinura
trei zile. La 3 februarie s-a rostit sentinta
unanima de achitare. Publicul izbucni in ne-
sfarsite urale, intonand Desteaptcl-te roman!
Acuzatii !lira pusi in libertate, iar guvernul
care intentase acest proces odios suferi o
usturatoare infrangere in fata opiniei publice
bucovinene. Membrii societatii Arboroasa,
ramasa desfiintata, se regrupara intr-o noud
societate studenteasca, Junimea, care-si con-
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tinua activitatea in liniile nationale ale
Arboroasei.

3. Viata politica in Bucovina in era con-
stitutionala

In era constitutionals, viata politica din
Bucovina se desfasura in liniile vietii politice
din Austria. Acolo se manifestau in general
doua man curente politice, unul autonomist si
altul centralist.

Autonomistii luptau pentru consti-
tuirea unei Austrii federative, cu o larga
autonomie politica si nationals a tarilor de
coroana., considerate ca individualitati politice,
istorice, cum erau Boemia, Galitia si Bucovina.
Autonomistii, reprezentand elemente etnice
constitutive din aceste provincii, erau: cehii in
Boemia si Moravia, polonii in Galitia si romanii
in Bucovina. La partidul autonomist aderasera
marii proprietari ecleziastici si laid din intrea-
ga monarhie, numerosi membri din cler si
taranimea mai instarita.

Centralistic se mandreau cu ideologia
for liberals si se bizuiau indeosebi pe ele-
mentele etnice germane din Austria, care se
compuneau din marii proprietari din tarile
alpine, industriasii si negustorii din comert si
industrie, pe burghezia de la orase si pe marii
proprietari agricoli. Constitutia din octombrie
1859 avea la temelia ei conceptia autonomista-
federatista a contelui polon Agenor Go lu-
drowski. Constitutia din octombrie 1861, cu
modificarile ei in sens dualist din 1867, se
intemeia pe conceptia centralists cu predo-
minarea elementuiui german. Guvernele ce se
succedau se straduiau sa mentina un echili-
bru, cautand sa se strecoare dupes putinta
printre aceste cloud curente, acomodandu-se
dupes imprejurari cand uneia cand alteia dintre
aceste conceptii politice diriguitoare.

Fruntasii vietii politice din Bucovina
luptara pana in 1861 strans uniti pentru
dobandirea autonomiei tarsi si pentru consti-
tuirea congresului bisericesc. Dupa obtinerea
autonomiei si constituirea comitatului Buco-
vinei se produse o dezbinare intre conducatorii
politic!, in sensul incadrarilor in cele doua man
curente politice dominante, autonomist si cen-
tralist. Era firesc ca partea cea mai insemnata
a oamenilor politici bucovineni sa simpatizeze
cu autonomistii, in vederea dezvoltarii mai largi

a autonomiei tarn si a conservarii vechilor ei
traditii politice si culturale. Sciziunea aceasta
s-a produs chiar si in sanul familiei
Hurmuzachi, din care fratli Gheorghe si Alecu
agreau politica autonomista, cats vreme fratele
for Eudoxiu profesa credinta centralists.
Mare le istoric se stradui sa sustina si sa aplice
interesele t.arii sale in cadrul partidului cen-
tralist, aflat la putere. Acesta se intemeia in
Bucovina pe aparatul administrativ, pe epis-
copul Eugenie Hacman si putinci sal aderenti
din cler, pe organele de administratie ale fon-
dului bisericesc si pe colonist!! germani, care
intemeiasera in Bucovina vreo 70 de asezari
agricole. Interese personale de tot felul manau
spre lagarul centralist si pe multi din randurile
proprietarilor marl si mijlocii, care aveau de
castigat ceva din bunele for raporturi cu guver-
natorul si organele sale. In timpul guvernarilor
centralistilor germani Anton Schmaling (1861
1865), Richard Belcredi (1865 1866), Frederic
Fad Becesl (1866 1867), Carlos Auersperg
(1867 - 1870), Alfred Po locki (1870 - 1876),
Carol Kohenwast (1871), Adolf Auersperg (187

1879), Eduard Taaffe (1879 - 1893), Alfred
Windischgratz (1893 1895), Cazimir Bodeni
(1895 1897), Paul Gaubisch (1897 - 1898),
Guido Thieu (1898 1899), guvernele de tran-
zitie Clary-Aldringen-Wittek, apoi ministrul
KOrber (1900 1904), Gaufst (1905 - 1906),
Hohenlohe Beck (1906 - 1908), Bidner (1908
1911), Gautz si apoi Sturgkh (1911 1916),
care facu loc lui KOrber; si a guvernatorilor
Bucovinei Venceslav Martina (1860 1862),
Rudolf Amadei (1862 - 1865), Francisc
Myrbach-Rheinfeld (1865 - 1879), Felix Pino-
Friedensthal (1870 1874) si Ieronim Alesani
(1874 1887) luara flinta mai multe aseza-
minte de invatatura cu caracter pronuntat ger-
man, ca liceul din Radauti (1872), Scoala nor-
mala de invatatori de la Cernauti (1862),
Scoala secundara de agricultura si Scoala de
ante si meserii (1872), cu scopul vadit de a
intari influenta germana in Bucovina.

Dupes moartea lui Eudoxiu Hurmu-
zachi, intamplata in 1874, partidul centralist
se abatu tot mai mult de la vechile traditii
politice romanesti ale Bucovinei. Sub atotput-
ernicia guvernamentala, centralist!c roman!
furs castigati pentru noua ideologie bucovin-
ista", care preconiza crearea unui tip de
cetacean austriac aparte, care sa nu fie nici
roman, nici rutean, nici german, ci numai
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bucovinean, si care sa se foloseasca de limba
de conversatie verkehrssprache - germana.
Reprezentantii de elites ai acestui nou tip de
cetateni ai Bucovinei erau episcopul Eugenie
Hacman Nicolai Mustazza. Episcopul
propavaduia in enciclicele sale bucovinismul,
sustinand ca bucovinenii nu sunt cu totii nici
roman!, nici ruteni, nici germani sau poloni, de
aceea trebuie sa renunte la individualitatea for
nationals si sa devind cu totii frati bucovineni,
folosindu-se in relatiile dintre ei de limba ger-
mana. Aceasta asa numita limbs de conver-
satie verkehrssprache - servea astfel si ca
baza la efectuarea din zece in zece ani a recen-
samantului populatiei din Bucovina. Mare le
proprietar Nicolai Mustazza, a carui familie de
origine fanariota." venise in Bucovina facand
negustorie, ajunsese sa joace un rol politic in
tara adoptiva, find ales membru in delegatia
permanents a dietei. Acest aprig adept al
bucovinismului gasi nimerit sa-i replice regelui
Carol, care cu ocazia trecerii sale prin gara din
Cernauti vorbi romaneste, astfel: Majesta t, wir
sind deutsch erzogenr (Majestate, not suntem
crescuti nemteste!)

In conditlile acestea era deci firesc ca
autonomistii bucovineni sa-si stranga ran-
durile si sa lupte pentru pastrarea caracterului
romanesc al Bucovinei. Cand in 1870 autono-
mist!! din Austria furs chemati sa formeze
guvernul contelu! polon Alfred Potocki, acesu.
incredinta autonomistilor bucovineni portofo-
liul agriculturii, pe care it ocupa Alexandru
Petrino, primul si ultimul ministru roman in
cabinetele ministeriale care s-au succedat in
Austria. Tot atunci noile alegeri pentru diets
din Cernauti dadura autonomistilor o mare
majoritate, Alexandru Vasilco find ales
presedinte al dietei si capitan al tar!. In 1872
autonomistii isi constituira la Cernauti chiar
clubul sau societatea for nationals, cu scopul
"de a cultiva in popor instructiunea politica si
constiinta nationald, precum si a se stdrui pen-
tru realizarea si dezvoltarea organicd a
autonomiei in toate ramurile vietii publice".
Mijloacele pentru implinirea acestui program
erau adunarile populare, participarea la
alegeri, sprijinirea candidatilor partidului, con-
trolarea activitatii deputatilor, precum
editarea unul organ patriotic al societatii.
Acesta aparu in limba germana sub titlul "De_
Patriot", organ saptamanal pentru politica si
economie. Revista aparu din aprilie pana. in

decembrie 1877 cu articole tratand probleme
de invatamant, de organizare bisericeasca, pre-
cum si chestiuni din domeniul politic, econo-
mic, agricol, s.a.

Societatea autonomistilor nationali
pang in 1881, cand lua fiinta societatea

politica Concordia, cu scopul de a dezvolta li-
bertatea politica si individuala, de a propova-
dui binele comun, de a destepta interesul pen-
tru viata politica si economics, de a instrui
poporul despre drepturile si indatoririle lui
patriotice si politice, de a intari constiinta de
stat si de a apara autonomia taxi!. Concordistii
declarau ca scopul for era sa intareasca soli-
daritatea politica a romanilor. Pentru ras-
pandirea ideilor sale Concordia infiinta o "bi-
blioteca de popularizare" in care aparura
numeroase brosuri de propaganda nationals
pentru popor. In 1886 aparu la Suceava
"Revista Politica", care-si propunea sa lupte
contra oportunismului sa propovaduiasca o
politica nationals. Pe langa noul organ politic
mai aparura la Cernauti Suceava inca alte
trei biblioteci populare pentru educarea
poporului si mai ales a tineretului. In locul
Cazinoului lua fiinta Clubul Roman, cu o said
de lectures, cu periodice de tot felul si cu o bi-
blioteca romaneasca.

Dupes o perioada de alti zece ani viata
politica din Bucovina Meuse un nou pas
inainte pe calea consolidarii si afirmarii ei in
sens national. Elementele tinere, crescute la
scoala nationals a societatii academice
Junimea, ocupand locuri de frunte in viata
publics a tarii, incepura sa se manifeste si pe
terenul politic, constituind stanga "tinerilor"
progresisti fats de dreapta "baranilor" conser-
vator din Concordia. Tinerii in frunte cu
Gheorghe Popovici cereau imperios implicarea
intregii natiuni, deci a poporului intreg, in
viata publics. Ei staruiau pentru largirea orga-
nizatiilor politice romanesti, pentru a cuprinde
si masele democratice ale taranimii, care
inainte erau excluse de la viata politica. La
staruinta tinerilor democrati fu convocata la
Cernauti in ziva de 7 aprilie 1892 o mare
adunare politica, care proclama "solidaritatea"
intre toate paturile romanesti: boieri intelec-
tuali, clerici mireni, targoveti tarani, in
chestiunile politice, nationale si bisericesti,
precum organizarea for intr-un partid
national reprezentat prin Concordia. Adunarea
alese un comitet central, care fu incredintat cu
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conducerea alegerilor "parla-
mentare" si hotari editarea u-
nui nou organ de presa al par-
tidului, "Gazeta Bucovinei". In
1893 aparu si o gazeta pentru
popor numita "Desteptarea".

Noua organizare politics
se Meuse in sensul energicei
opozitii contra guvernatorului
Anton Pace, care zadarnicise
constituirea congresului bise-
ricesc, avand iesiri ofensatoare
la adresa romanilor. In alegerile
dietale din 1893 roman!! iesira
invingatori si guvernatorul fu
revocat. Urmasul sau Frederic
Kraus (1892 - 1894) inaugura
un curs politic mai prietenos
fats de revendicarile nationale
ale romanilor, curs care fu con-
tinuat si de urmasul sau, Leo-
pold Goess. In lunie 1896, sub
guvernul Bodeni (1895 - 1897)
de nuanta conservatoare, care
urmase guvernului liberal-ger-
man al lui Taaffe (1879 - 1893),
se largi in tot cuprinsul Austriei
dreptul la vot, creandu-se o
curie sau colegiu al sufragiului
universal direct si secret. In
circumscriptia Campulungulul
candida in aceasta curie seful
tinerilor progresisti Gheorghe
Popovici, care reusi cu o fru-
moasa majoritate de voturi.

Ajungand astfel in par-
lamentul de la Viena, Gheorghe
Popovici starui pentru infi-
intarea acolo, impreuna cu
ceilalti deputati roman! din.
Bucovina, a clubului pariamen-
tar roman, care obtinuse de la
guvernul Bodeni infiintarea de
clase paralele romanesti pe
langa liceul german din Cer-
nauti, clase care fiintau intr-un
liceu romanesc de sine statator.
Ajungand in delegatlile de la
Budapesta, Gheorghe Popovici
ridica in capitala Ungariei pro-
blema persecutiei romanilor din
Ungaria si Transilvania de catre
guvernul maghiar. In 1898
ridica aceeasi chestiune in de-
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Istoria Romanilor

legatie ss deputatul Gheorghe Vasilco.
In 1897 guvernul Beck, care inlocuise

guvernul Bodeni, trecu prin parlament noua
lege electorala, care avea ca baza votul univer-
sal direct si secret, pe nationalitati. Din cele
516 mandate cate numara parlamentul aus-
triac, 14 furs repartizate Bucovinei, din care 5
reveneau romanilor, 5 ucrainenilor, 2 ger-
manilor si unul evreilor. Fixarea candidaturilor
pentru cele 5 mandate romanesti produse
neintelegeri intre batranii conservatori si tine-
rii progresisti. Gheorghe Popovici cazu in
alegerile de la Campulung in fata contracandi-
datului sau conservator. In urma acestei
infrangeri tinerii nu mai intelegeau sa cola-
boreze cu batranii, acuzandu-i de neputinta,
de lasitate si de coniventa cu adversarii
romanilor. Ei se constituira in comitet politic
separat, facand sa inceteze "Gazeta Bucovinei"
si sa apara in locul ei un nou organ de press:
"Patria". Programul noii grupari politice era in
esenta cel al Concordiei. Organul sau "Patria"
isi propuse sa combats farce crutare once inter-
ventie strains neavenita si once piedica ce s-ar
fi pus in calea dezvoltarii individualitatii
nationale a romanilor bucovineni. El preconiza
organizarea politica a intregului popor roman
din Bucovina si inchegarea lui intr-un partid
national puternic, farce deosebire de class
socials. Batranii conservatori se grupara in
jurul noului for organ, "Sentinela", declarandu-
se contra oricarei politici nationale revendica-
tive sau expansive. Ei incheiasera un "pact" cu
guvernatorul Frederic Bourguignon, care dez-
lantuise o apriga prigoana contra romanilor
nationalisti, invinuindu-i fatis de iredentism si
oprind purtatea de cocarde in trei culori rosu,
galben, albastru. Ei preconizau o intelegere
politica cu germanii, polonii si evreii, excep-
tand pe ucraineni! intre timp tinerii constituira
in adunarea politica de la Cernauti din sep-
tembrie 1900 Partidul popular national, cu
organul sau "Desteptarea Poporului", inscriind
in programul noului partid reforma electorala
pentru diets si crearea unui institut de credit,
o banca a tarii.

Dupa terminarea campaniei electorale in
care seful tinerilor progresisti Gheorghe
Popovici fu infrant si silit sa se retraga in
Romania, conservatorii si progresistii se impa-
card, constituind o organizatie compusa din
reprezentanti ai ambelor grupari.

In toiul luptelor politice dintre conserva-
tori si nationalisti se ivi in Bucovina o noua.

miscare politica, miscarea tareinistd-democratei,
indrumata de Aurel Onciul si Florea Lupu in
organul for "Privitorul". Bucurandu-se de spri-
jinul guvernului Korber (1900 - 1904) si al
exponentului acestuia in Bucovina, guverna-
torul Bourguignon, propagandistii noului
curent politic preconizau o intelegere cu
ucrainenii pentru impartirea pe din cloud a
puterii politice din Bucovina cu excluderea din
viata politica a conservatorilor si nationa-
listilor.

Pentru atinge scopul ei renuntard
la hegemonia politica a romanilor in Bucovina,
impartind-o de bund voie cu ucrainenii,
sustinand cu argumente pseudoistorice reven-
dicarile politice si nationale ale acestora in
Bucovina romaneasca, inversand in aberatiile
for startle de fapt si incercand ucrainizarea
tarii. 0 simples comparatie intre datele recen-
samintelor oficiale ale Bucovinei ajunge pentru
a dezminti afirmatia eronata a capeteniilor
taranisti. La ocuparea Bucovinei in 1775 tara
avea 71.750 de locuitori, dintre care 52.750-
romani, 15.000 ucraineni si hutari si 4.000 ger-
mani, poloni, evrei etc. La 1800 populatia tarii
sport la 192.830, din care 150.000 romans si
48.481 ruteni, gerrnani, evrei etc. Dupa o suta
de ani, la 1900, Bucovina avea o populatie de
730.195, din care numai 229.018 erau roman,
iar 297.798 ucraineni si 203.379 germani,
evrei, poloni etc. Cifrele acestea ilustreaza 'ang
la evidenta procesul de derornanizare a Buco-
vinei si de ucrainizare a ei. Ele demonstreaza
insa totodata cat de subrede si false erau
temeiurile noii politici inaugurate de corifeii
noului partid taranesc democrat din Bucovina.

Seful noului partid califica.. mandria
nationals, tricolorul si adversitatea fata de
ucraineni drept apucaturi soviniste, reprosand
nationalistilor ca fac parades cu tricolorul
romanesc, ca predica inghitirea ucrainenilor,
fara sa se gandeasca la binele poporului. Dupes
parerea sa tricolorul nu era decat pacatul
nationalistilor fats de imparatie, iar lupta
impotriva ucrainizarii tarii era si ea considerata
drept un "pacat". El se credea chemat sa inla-
ture banuielile de necredin(ci fatcl de coroanci si
de dusmdniefatd de ucraineni, nu se sfia sa-si
bats joc de tricOlorul romanesc care simboliza
unitatea neamului si sa agite masele contra
boierimii si clericilor, pe care ii infatisa ca
exploatatbri ai taranimii. Sagetile sale veni-
noase se, indreptau impotriva dirigentei par-
tidului conservator si celui nationalist, folosin-
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Ion Nistor

du-se de cele mai reprobabile mijloace de a dis-
credita pe membrii acestor organizatii politice
in ochii guvernului, invinuindu-i de acte de
neloialitate fats de coroana, de iredentism
romanesc si de inalta tradare. El insults cu
vorbe triviale Romania pe fruntasii ei politici
si culturali, precum arata procesul sau cu Titu
Maiorescu.

Constituirea noului Partid tdrcinesc-
democrat s-a facut in adunarea de la Radauti
din august 1902. "Vointa Poporului" Narod-
naia Volia al Narodnicilor, organul official al
partidului, isi enunta programul politic in fraze
lapidare: "Tineti-va de neam, lege, de imparat
si legile imparatesti. Aceste trei lucruri sa va
fie sfinte!" In program taranistii democrati
cereau schimbarea randuielii la alegeri pentru
dicta sff infiintarea bandi tariff, pe langa pro-
bleme sociale si economice de interes local.
Noul partid inflinta in februarie 1907 so-
cietatea politica Unirea, cu scopul de a lamuri
si organiza economiceste poporul si de a
propaga cultura prin adundri politice si prin
editarea de publicatii de tot felul. In iunie 1904
democrat! incheiasera "tovarasia taraneasca"
cu ucrainenii, germanii si evreii. Programul
acestei "tovarasii" staruia asupra reformei elec-
torale pentru dicta, asupra inlesnirii creditului
taranesc, asupra dezvoltarii invatamantului
public si asupra imbunatatirii starii invatato-
rilor. Nu incapeau in cercul tovarasiei chestiu-
nile de ordin national. in alegerile pentru dicta
din 1904 democratii aliati cu ucrainenii, ger-
manii si evreii iesisera invingatori. infranta in
alegeri, dirigenta partidelor democrat si nation-
alist se autodizolva in noiembrie 1904, cand isi
sista aparitia si organul ei de presa
"Desteptarea Poporului". "Corpul natiunii - se
scria in ultimul numar al ziarului - este spart
in caste. Marti proprietari, preotii,
poporul rural, toti se separci politiceste unii de
aItii si se mdrginesc la lupta pentru interesele
particulare ale stdrii cdreia ii apartin, acesta
este tristul efect al agitatiunilor democratilor
roman!. Bo starea este si mai rea prin faptul cd
in sartul fieccireia din skirl exists fractiuni si
divergente. Aceastd tristei stare de lucruri nu
poate duce spre bine. Ea rdpeste poporului
roman puterea de a se valida ca un factor
hotarator in viata publicci din Bucovina si de a
se apara cu energia necesard.. Nu idealurile
castelor, ci ideea nationald, comuna tuturor, tre-
buie sa fie principiul intipdrit in sufletul si scris

pe stincicu-dul fieceirui bun roman. Vremea actu-
aid reclarna Inset' combaterea spiritului sepa-
ratist si reconsolidarea unui partid mare nation-
al, precum si un ziar care sd reprezinte aceste
convingeri".

Avand majoritatea in dicta, "tovarasia"
taraneasca trecu la pregatirea si votarea noii
legi electorale. Sufragiul universal, care la
1898 fusese pus la baza leg!! electorale pentru
parlamentul central de la Viena, fu acceptat si
pentru dicta Bucovinei. Numarul mandatelor
spori de la 20 la 59, la care se mai adaugard
membrii de drept: mitropolitul si rectorul
Universitatii. Mandatele dietale furs impartite
pe nationalitati, revenind romanilor 22,
ucrainenilor 17, evreilor 10, germanilor 6 si
polonilor 4. in vreme ce numarul mandatelor
romanesti sporea de la 16, cate erau in vechea
camera, numai la 22, numarul mandatelor
ucrainene sporea de la 5 la 17, car cele ale
evreilor de la 2 la 20 mandate. In urma noii
reforme romanii pierdura majoritatea in dicta
si in consecinta si hegemonia politica in
Bucovina, ceea ce reprezenta o mare pierdere
nationals, a cares raspundere !storied apasa
asupra lui Aurel Onciul si a partizanilor sac din
Partidul taranesc-democrat.

Dupes infrangerea for in alegerile
dietale, conservatorii se impacara.cu taranistii
democrat!, constituind cu ei in adunarea din
iulie 1905 Partidul national democrat, facand
sa reapara "Gazeta Bucovinei", aratand ca tre-
buia reintrodus in viata publics elementul car-
dinal - opines, talpa tariff si ca lupta a tre-
buit sa continue pang ce taranimea s-a impus
cu putere cucerit locul ce i se cuvine.
Nationalistii dezaprobard insa aceasta impa-
care, reconstituind vechiul Partid national
popular, cu noul sau organ de presa. "Apararea
Nationale ", care in numarul din 7 octombrie
1906 propunea sa adune in jurul sau Coate
fortele cinstite si sa le organizeze intr-o "tabard
pentru a combate cu succes pe cei reii, precum si
demoralizarea produsd de et in sanul necunu-
lui". Conservatorii ii dezaprobard pe natio-

invinuindu-i ca nu sunt deprinsi cu o
munca politica serioasa, cd sunt sovaitori. A
forma pentru nimica toata partide si a da
mereu prilej strainilor de a se amesteca si van
zazania in cuibul romanesc spre a slab! forta
poporului roman este politiceste imprudent si
constituie o crimes nationals. Dar in loc sa con-
tinue lupta, ei sistara aparitia organului for
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"Gazeta Bucovinei" in octombrie 1906, mo-
tivand aceasta atitudine prin faptul Ca diver-
gentele dintre nationalisti si democrati s-ar fi
inasprit, zadarnicind intelegerea in randurile
poporului. Aceasta atitudine nu putea fi
multumitoare, fiindca prin atatarea luptei intre
frati si prin nepasarea reciproca nu se poate
ajunge la realizarea idealurilor nationale. Dar
conservatorii continuard colaborarea cu
democratii, delegand reprezentanti in dirigenta
nationnlei comund, avand ca organ de press
"Vointa Poporului". In preajma alegerilor parla-
mentare din primavara anului 1907, violentele
de limbaj dintre "Apararea Nationale" si
"Vointa Poporului" ajunsesera la paroxism. Din
cele 5 mandate parlamentare conservatorii
luara 3, democratii si nationalistii cate unul.
Acest raport de forte in parlamentul austriac
ramase pand la izbucnirea primului razboi
mondial la 29 iulie 1914.

Izbanda Partidului crestin-social aus-
triac, condus de primarul Vienei, Dr. Carol
Lueger, gasi mare rasunet in Bucovina.
Dificultatile economice apropiard cele trei par-
tide romanesti unul de altul si le unira chiar in
programul crestin-social. La 19 octombrie
1908 delegatii conservatorilor, democratilor si
nationalilor se intrunird in adunare extraordi-
nary la Cernauti pentru fuzionarea acestor trei
partide in Partidul crestin-social din Bucovina.
In locul "Vointei Poporului" si al "Apararii
Nationale" aparu noul organ al Partidului
crestin-social, numit "Romanur.

In ianuarie 1909 Partidul crestin-social
roman isi relua libertatea de actiune, reconsti-
tuindu-se in Partid national roman. In locul
ziarului "Romanul" aparu "Patria", ca organ al
partidului refacut. In ajunul alegerilor dietale
din 1911 se sparse din nou solidaritatea din
partid. In noiembrie 1910 disparu "Romanur,
car in locul lui nationalii scoasera ziarul "Viata
Noud", car democratii "Foaia Poporului". Din
campania electorala iesira invingatori natio-
nalii units cu conservatorii, obtinand majori-
tatea mandatelor in dicta, card insa sa poata
dezvolta programul din cauza izbucnirii raz-
boiului mondial.

In cursul acestor regretabile framantari
politica slabi spiritul traditional protestatar
contra anexarii Bucovinei si a deznationalizarii
ei. Totusi in 1904 porni un nou curent politic
cultural de la tineretul bucovinean, care isi

facuse educatia sufleteasca in scoala literara
din Romania libera. Reprezentantii acestui
curent, grupati in jurul revistei "Junimea
Literara.", nu aveau in vedere actiuni politice
imediate si solutii pentru problemele econo-
mice de actualitate, ci ei, reinnodand firul
intrerupt al politicii traditionale de protest, se
adresau direct maselor pentru a le intari in
credinta izbavirii ce trebuia sa vine. Prin noul
curent se afirma reactiunea contra doctrines
bucoviniste, care tindea la impacarea cu sterile
de lucruri pe care bucovinistii le credeau defi-
nitive, la resemnarea nationals si la totala
abdicare in fata guvernului austriac si a
politicii sale nivelatoare si adormitoare de
constiinta. "Junimea Literara" sustinea sus si
tare ca, oricat de vitrege ar fi imprejurarile, un
popor constient de sine nu renunta si nu tre-
buie sa renunte la revendicarile sale si la aspi-
ratiile politice ce se desprind din aceste drepte
revendicari. Purtatorii de cuvant ai noului
curent sustineau ca Bucovina este pamant
romanesc si ca prin urmare aceasta tares, cu
toata vrajmasia vremurilor, mai curand sau
mai tarziu va trebui sa fie reincorporate
Moldovei din trunchiul careia fusese rapita
prin frauds si crime. In scopul acesta trebuiau
pregatite si otelite sufletele pentru ceasul cel
mare at eliberarii, pe care ei it vedeau apropiin-
du-se. Propaganda tinerilor vizionari prinsese
in randurile largi ale romanilor bucovineni,
impartindu-i in cloud tabere inegale, una
restransa condusa de Aurel Onciul, care se
aservise Vienei, si alta mare, care cuprindea pe
tots aceia care erau gata sa lupte pentru
repararea crimei politice din 1774 si pentru
unirea Bucovinei cu Romania.

Noua credinta politica fu marturisita de
unul dintre propovaduitorii ei intr-o conferinta
publica tinuta la Campulung in martie 1913 si
reprodusa mascat in "Gazeta Mazililor si
Razesilor" din Cernauti. In spiritul ei se tinura
in vara aceluiasi an cursuri libere pentru
invatatori la Dorna Candrenilor, cand, in urma
participarii Romaniei la razboiul Balcanic si a
recuperarii Cadrilaterului, curentul national
luase un puternic avant. Senilitatea imparatu-
lui Franz Jozef, care era considerat drept
ultimul imparat al Austriei in descompunere, si
vizita tarului Nicolae al II-lea la Constanta
pareau sa indice inceputul marilor prefaceri
politice in sud-estul european.
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4. Asaltul ucrainenilor contra bisericii
din Bucovina

Este cunoscut ca, la emigrarea lor din
Galitia, ucrainenii apartineau bisericii greco-
catolice rutene si Ca fostii lor pastori sufletesti
protestasera contra trecerii la ortodoxia
romaneasca din Bucovina. Se cerea sa se infi-
inteze pretutindeni biserici unite si pentru ei.
Si s-au si infiintat asemenea biserici in local-
itatile in care se asezasera. Dar propaganda
units ramase neputincioasa in fata avantajelor
pe care le avea biserica romaneasca din
Bucovina cu bogatul ei fond bisericesc. Nou-
venitii gaseau la indemana bisericii gata con-
struite si pastori sufletesti farce nici o cheltu-
iala. De aceea numarul credinciosilor ucraineni
greco-catolici din Bucovina ramase cu mult
mai mic decat al conationalilor lor ortodocsi,
cifrandu-se in 1910 la 26.182. Episcopul
Eugenie Hacman facu ucrainenilor ortodocsi
toate inlesnirile posibile, ingaduind preotilor
din regiunile ucrainizate folosirea limbii
ucrainene in corespondenta lor, iar cat privea
cartile liturgice, acestea erau scrise in limba
paleo-slava, tot atat de neinteleasa de
ucraineni ca si limba liturgica romans. Din
consideratie fata de credinciosii sai ucraineni,
el zadarnici extinderea jurisdictiei mitropolitu-
lui Transilvaniei asupra episcopiei bucovinene,
pastrand-o pe aceea a patriarhului sarb de la
Carlovat. El cauta sa justifice aceasta atitudine
prin enciclica sa: Ncizuinte nationale bisericesti
scrisa in limba germand si folosita de conduca-
torii ucraineni ca document pentru reven-
dicarile lor nationale pe terenul bisericesc.
Mitropolitul Silvestru reusise sa infraneze
propaganda ucraineand in biserica si sa tins
piept cu darzenie pretentiilor lor nesabuite.

Dupa moartea lui Silvestru, intamplata."
in 1895, misiunea de a apara asalturile
ucrainene contra bisericii strabune ramase in
sarcina urmasului sau Arcadie Ciupercouici
(1896 1902), a carui arhierie cazu in timpul
administratiei guvernatorului Frederic Bour-
guignon (1895 1903), ostila romanilor si
nazuintelor lor nationale. Si tocmai in vremea
aceasta, la 1898, se intampla se devina vacante
doua posturi de consilieri consistoriali pe care
ucrainenii le revendicara pentru ei. Ei mai
cereau si numirea a doi profesori ucraineni la
facultatea de teologie din Cernauti. Fruntasii
partidului national roman cereau mitropolitu-

lui Arcadie sa respinga asemenea pretentii si
sa ocupe locurile vacante cu candidati roman.
Dar guvernatorul izbuti sa obtina in ianuarie
1899 numirea a doi consilieri ucraineni in con-
sistor, peste capul mitropolitului, aspru criticat
si huiduit de roman. Cateva saptamani mai
tarziu aparura si decretele de numire a celor
doi profesori de teologie ceruti de ucraineni,
farce recomandarea facultatii.

Ucrainenii insa nu se multumira numai
cu aceste succese, ci, incurajati de ele, cereau
deplina egalitate cu romanii in administratia
arhidiecezei. Preotimea romans se intruni la
Cernauti pentru a protesta contra pretentiilor
ucrainene, criticand aspru atitudinea partini-
toare a guvernatorului Bourguignon si cerand
convocarea congresului bisericesc, al carui
statut era aprobat de minister. Guvernatorul se
razbuna., obtinand de la Viena anularea statu-
tului pentru congres si reprosand delegatilor
clerului roman, in timpul receptiei de la 18
august 1889 pentru onomastica imparatului,
lipsa de loialitate fats de suveran si invi-
novatindu-i de iredentism. La 30 octombrie
preotimea romans tinu la Cernauti o mare
adunare de protest contra invinova.tirilor
guvernatorului si contra pretentillor exagerate
si neindreptatite ale ucrainenilor, sustinand
sus si tare caracterul romanesc al bisericii din
Bucovina, atat cu privire la originea cat si la
organizarea ei. Dar la ce putea ajuta protestul

cand guvernatorul avea in sprijinul
sau Partidul-taranesc democrat al lui Aurel
Onciul in alianta cu ucrainenii? in impre-
jurarile acestea atat de triste pentru biserica
romaneasca muri mitropolitul Arcadie la 5
martie 1902.

Nelinistea in biserica domni si sub suc-
cesorul sau Vladimir Repta, care Inca in 1898
primise hirotonia de arhiereu de Reidcluti.
Numirea lui in scaunul mitropolitan se facu
prin decretul imperial din 17 octombrie 1902.
Sub blanda si impaciuitoarea lui arhipastorie
asaltul ucrainenilor continua cu aceeasi
vigoare ca si mai inainte. Lupta se dadea in
jurul postului de arhimandrit, care devenea
vacant prin avansarea lui Vladimir la demni-
tatea de mitropolit. Candidatul romanilor pen-
tru acest inalt post era consilierul consistorial
Miron Cdlinescu, find sustinut si de Vladimir.
Ucrainenii insa cereau acest post pentru unul
dintre ai lor. Lupta aceasta se prelungi pans in
martie 1905, card aparu in sfarsit decretul
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pentru numirea lui Miron Calinescu in postul
de arhimandrit diecezan si vicar general al
mitropoliei. Pentru a repara esecul lor,
ucrainenii revendicara pentru unul dintre ai
for locul pe care-1 detinuse Calinescu in con-
sistoriul mitropolitan, unde ei detineau deja
cloud posturi. Refuzandu-li-se aceasta cerere,
ei convocard o mare intrunire la Cozmeni, in
care cereau inflintarea unei episcopii proprii
ucrainene, cu resedinta in acel orasel. in
aprilie 1906 romanii convocard o contra-
intrunire la Cernauti, pentru a protesta
impotriva dezmembradi arhidiecezei.

In anul urmator ei isi modificard ce-
rerea, revendincand pentru ei mitropolia de la
Cernauti si recomandand romanilor sa-si
creeze episcopia la Suceava. in adunarea din
iulie 1911 romanii respingeau in adunarea for
de la Cernauti pretentifie ucrainene, con-
simtind ca ucrainenii infiinteze episcopia
for la Cozmeni. in toiul acestor agitatii, in ia-
nuarie 1912, arhimandritul Miron Calinescu
mud, lasand vacant locul de vicar general al
arhidiecezei. Pentru a asigura succesiunea
unui cleric roman la acest inalt post, romanii
convocara in martie 1912 o mare intalnire la
Cernauti, in care cereau imparatului sa
pastreze caracterul romanesc al arhiepiscopiei
bucovinene prin numirea unui roman in postul
de vicar al ei, "iar pentru credinciosii ucraineni
sa se creeze o episcopie aparte cu resedinta la
Cozmeni". Pentru sustinerea acestei cereri
credinciosii romani inaintara imparatului un
memorandum care purta semnaturile a 46.136
de credinciosi romani. Raspunsul de la Viena
intarzia sa vina. Atunci romanii convenira sa
trateze direct cu ucrainenii despartirea diecezei
in una romaneasca si alta ucraineana, alegand
fiecare cate 32 de delegati pentru tratativele
preliminare, care incepura lucrarile in martie
1913. Tratativele insa nu dusera la nici un
rezultat.

Intre timp insa, mitropolitul Vladimir
primi invitatia guvernului de a propune un
candidat ucrainean pentru postul de vicar ge-
neral al mitropoliei. Mitropolitul recomanda
insa pe eruditul profesor de istorie bisericeasca
Eusebie Popovici ca persoana cea mai vrednica
de a ocupa acest post. Guvernul insa nu se sin-
chisi deloc de recomandarea mitropolitului si
numi in septembrie 1913 pe consilierul consis-
todal Antemon Manastyeski in postul de vicar
general al arhidiecezei cu dreptul de succe-

siune. lar pentru a multumi intrucatva si pe
romani, fu numit si Eusebie Popovici vicar ge-
neral ad personain, deci un fel de vicar general
adjunct, o numire ce nu multumi deloc pe
batranul si eruditul profesor. Asociatia clerului
greco-oriental din Bucovina se pronunta contra
acestor numiri, dar protestul ei nu fu luat in
seams. Acestea erau pozitiile cucerite de
ucraineni in biserica romaneasca din Bucovina
pans in 1914 si repetarea asaltului ar fi putut
duce la cucerirea mitropoliei, daces nu izbucnea
razboiul mondial, care schimba complet mer-
sul evenimentelor.

Slabirea vechilor traditii politice protes-
tatare facu sa se ridice pe la 1914 noul curent
politic cultural, care pornea de la tineretul in-
telectual ce-si facuse edlicatia sufleteasca
nationals prin lectura produselor noii scoli li-
terare din Romania libera, reprezentata prin
revistele "Samanatorur si "Neamul Romanesc"
al lui Nicolae Iorga. Reprezentantii acestui
curent se grupard in jurul revistei "Junimea
Literara", care aparu la Cernauti sub condu-
cerea tanarului profesor Ion I. Nistor. Re-
prezentantii noului curent in viata publics din
Bucovina propovdduiau cu hotewth-e si curaj
ideea unitdtii culturale a romdnilor de pretutin-
dent, care trebuia sd premeargd unirii politice a
tuturor rorn& iilor in hotarele for etnice si istorice.

Exponentii acestui curent nu aveau in
vedere realizari politice imediate si nici
solutionarea problemelor de actualitate, ci ei,
reluand firul intrerupt al politicii traditionale
de protest, se adresau sufletelor romanesti
curate si neprihanite pentru a be intari in cre-
dinta izbavirii de stapanirea strains, izbavire
care trebuia sa vina. Prin noul curent se man-
ifesta reactiunea fats de doctrina bucovinistd,
care tindea la impacarea spiritelor cu starile de
lucruri pe care be considera ca definitive, la
resemnarea nationals si la abdicare fats de
atotputernicia guvernului austriac. Dar un
popor trezit la constiinta lui nationals nu
abdica de bunavoie la drepturile sale inalie-
nabile si la revendicarile sale drepte. Curentul
national cultural sustinut de revista "Junimea
Literara" relua cu indrazneala si insufletire
lupta pentru apararea si sustinerea acestor
juste revendicari. Purtatorii de cuvant ai
noului curent sustineau sus si tare ca
Bucovina este pamant romanesc si prin
urmare aceasta provincie, cu toata vrajmasia
vremurilor, mai curand sau mai tarziu va tre-
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bui sa fie reincorporata Moldovei, din corpul
careia fusese smulsa. In scopul acesta tre-
buiau pregatite si otelite sufletele pentru cea-
sul cel mare al eliberarii, pe care vizionarii, in
entuziasmul for tineresc, it simteau instinctiv
apropiindu-se. Astfel se gasea Bucovina in
ajunul izbucnirii razboiului mondial, impartita
in doua tabere inegale, dar distincte. Intr -una
se gasea multimea celor care se impacasera cu
ideea stapanirii austriece, in cealalta, restran-
sa ca numar, dar mare ca suflet, se concen-
trara tots aceia care luptau pentru daramarea
stapanirii straine, pentru repararea crimes
politice din 1774 si pentru reintoarcerea la
sanul patriei mame, Romania.

5. Activitatea literara, artistica si
stiintifica

In fruntea vietii culturale romanesti din
Bucovina a stat intotdeauna biserica, cu ve-
chiul ei institut teologic dezvoltat de la 1875
incoace intr-o facultate de teologie ortodoxa
romaneasca. Pe langa scaunul mitropolitan
flinta un seminar clerical pentru educatia can-
didatilor la cariera preoteasca. Arhiereii
bucovineni isi facusera studiile for la aceste
inalte asezaminte de invatatura teologica, unit
functionand ca profesori de teologie, Teofil si
Teoctist, dar mai ales mitropolitul Silvestru
Morariu-Andrievici, publicand ei insist scrieri
cu cuprins teologic si ritual. In colectia de
Cuvanterri bisericesti pentru toate durninicile de
peste an si Apostolii, Silvestru intocmi in 1880
Tipiconul bisericii ortodoxe orientate, Rdnduiala
la prepararea, fierberea si sfintirea Mirului
(1881) si Psaltirea bisericeasccl (1890), cu-
prinzand principalele cantari bisericesti puse
pe note moderne. Profesorii de la Facultatea de
Teologie: Vasile Mitrofanovici, Alexie Comoran,
Nicolai Hacman, Mihail Calunescu, Isidor On-
ciul, Eusebie si Constantin Popovici, Vladimir
Repta, Emi lian Voiutschi, Stefan Saghin,
Teodor Tarnayschi, Vasile Gaina, Vasile Tar-
nayschi, Octavian Isopescu - traducatorul
Coranului in romaneste, si-au creat in toate
disciplinele teologice o reputatie care trecea
peste granitele Bucovinei. Mitropolitul

inlesni la 1882 aparitia revistei teologice
"Candela" pentru "sporirea, latirea si fructifi-
carea stiintei teologice, ce serveste ca si indrep-

lancu Flondor

tar pentru activitatea si viata preoteasca". Cu
un cuvant, scopul "Candelei" era "sa deschida
pastorului sufletesc tezaurile stiintei teologice".
In coloanele revistei aparura studii si dizertatii
apologetice, dogmatice, omeletice, apoi predici
si cuvantari ocazionale, precum si rapoarte
asupra conferintelor pastorale. Mai apoi
aparura in "Candela" si traduceri din limbile
ebraica, siriana ss araba. Mitropolitul Silvestru
ingadui in 1884 studentilor in teologie sa se
constituie in societatea Academia ortodoxd, cu
scopul de a se indeletnici cu literatura, retori-
ca si muzica bisericeasca. Noua societate lua
asupra ei si redactarea Calendarului diecezan
(1836 1855). in 1883 lua fiinta Tipografia
arhiepiscopalci in incaperile resedintei arhiepis-
copale, construita in stilul mauro-bizantin
dupes planurile arhitectului Hawka. Palatul
cuprinde o capela pentru serviciul divin, o
grandioasa sale sinodala si o trapezes in stilul
maur, pe langa numeroase sail de receptie ss
sedinte, birouri si locuinta chiriarhului si a
loctiitorului sau. Sala sinodala este construita
din marmord si impodobita de pictorul Iobst cu
scene din istoria crestinarii romanilor. Pe
peretii opusi se gasesc fats in fats sinodul
panortodox de la Iasi din timpul lui Vasile Voda
Lupul si scena prestarii juramantului de cre-
dinta a bucovinenilor (din 1777) fats de Austria
in prezenta episcopului Dosoftei si a generalu-
lui Spleny.

0 mare izbanda nationals s-a repurtat
in 1881 prin obtinerea de clase paralele
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Vladimir Repta - Mitropolit al Bucovinei al Dalmatiei

romanesti pe langa liceul german din Suceava.
Prin inflintarea acestor clase s-au deschis
portile invatamantului secundar tineretului
romanesc de la sate, din care urmau sa se
recruteze apoi conducatorii vietii nationale din
Bucovina. Profesorii roman! ingrijira cu multa
ravna de intocmirea manualelor romanesti
pentru aceste clase. Acestia erau: Ieronim
Munteanu, Vasile Bumbac, fratii Samuil si
Dimitrie Isopescu, Simion Florea Marian, Stefan
Dracinschi, Gherasim Buliga, Asimpodist Das-
cheuici, Constantin Procopovici, Constantin
Cosovici, Stefan Stefureac, Lazdr Vicol, Eusebie
Popovici si Seuerin Procopouici. Marele prestigiu
de care se bucura liceul de la Suceava se dato-
ra priceperii si autoritatii directorului Stefan
Repta. La staruinta acestor profesori a luat
fiinta la Suceava in 1881 si societatea Scoala
Remand, pentru ajutorarea elevilor, care
deschise mai apoi si o librarie o tipografie.
Gratie muncii protopopului Vasile Cocirld se
deschise in 1906 la Suceava un internat
pentru gazduirea elevilor romani. In 1896 s-au
inflintat clase paralele romanesti si pe langa
Liceul german din Cernauti, precum si in
Internatul Stefan cel Mare. In 1892 lua fiinta la
Cernauti Societatea Doamnelor Roman, cu
internat, pentru elevele romance de la scolile
din oras. In 1907 romanii obtinura un liceu
clasic la Campulung, unde functiona Inca din
1895 o scoala romaneasca pentru prelucrarea
lemnului, avand un local propriu construit in
stil romanesc. In 1910 s-au putut obtine clase
paralele romanesti si pe langa Liceul german

din Radauti. Clase paralele romanesti se
deschisera in 1906 si pe langa Scoala normala
de inva.tatori.

Mitropolitul Silvestru organiza un servi-
ciu special pentru conservarea monumentelor
istorice din Bucovina, incredintand pe pictorul
Epaminonda Bucevschi cu conducerea acestui
serviciu. Din insarcinarea inaltului chiriarh
maestrul Bucevschi zugravi chipurile lui Isus
Hristos si al Maicii Domnului si le reproduse in
mii de exemplare pentru a inlocui icoanele
straine din casele credinciosilor bucovineni. Pe
langa operele sale religioase, pictorul Bu-
cevschi se indeletnici si cu pictura profanes.
Binecunoscute sunt tablourile lui Desteaptd-te
Roman, Colinddtorii, Doina s.a. Urmasii lui
Bucevschi in functia de pictor diecezan au fost
Nicu Mesederu si Eugen Mcvcimouici.

In 1881 lua fiinta la Cernauti Armonia,
societate pentru cultivarea raspandirea
muzicu nationale, vocale si instrumentale, si a
artei dramatice. La Cernauti activa Inca de la
1862 Societatea filarmonicci sub conducerea lui
Carol Mikuli si a lui Hrimaly. La indemnul
fiicelor batranilor Hurmuzachi, Elisa si
Eufrosina, compozitorul Mikuli publics 48
Aires nationaux roumains, cuprinzand doine,
hore, balade vechi cantece populare, precum
si o colectie de arii nationale apreciata foarte
favorabil de Vasile Alecsandri. In 1869 corn-
pusese la Suceava Stefan Nosieuici marsul
Drum bun, drum bun, toba bate! si cantecul
ostasesc Mai tatare, tine calul!

Primul loc intre compozitorii bucovineni
it ocupa Ciprian Porumbescu, fostul acuzat in
procesul Arboroasei de la Cernauti. Ciprian era
fiul scriitorului Iraclie Porumbescu (+1896). El
urmase studii muzicologice la Viena si
ajunsese profesor de muzica la Brasov. Intr -un
timp foarte scurt el a compus un numar con-
siderabil de lucrari muzicale, dand dovada de
un talent iesit din comun. Moartea a pus insa
prea curand capat activitatii sale creatoare:
Ciprian Porumbescu muri in 1883 in varsta de
29 de ani, lasand in urma o nepretuita
comoara de peste 150 compozitii pentru cor,
pian, vioara flaut. Pe langa numeroasele hore
remarcam Rapsodia romans, Cisla, Steluta s.a.
Lui Porumbescu ii datoram operetele Crai Nou
si Candidatul Linte.

Societatea Armonia a atins culmea
stralucirii sale sub conducerea celebrului corn-
pozitor bucovinean Tudor Flondor, care a armo-
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Sextil Puwariu

nizat si pus pe note mai multe vodeviluri ale lui
Alecsandri ca: Cinel-Cinel, Florin si Florica,
Arvinte si Pepe lea s.a. Pe langa diverse coruri,
Tudor Flondor a compus si operetele: Nunta
prdneascei, Rusaliile, Mos Ciocdrlan, Lita
Pdscdrita si Noaptea Sf. Gheorghe. El a murit in
varsta de 46 de ani in anul 1908.

Al treilea mare compozitor si muzicolog
a fost Eusebiu Mandicevschi, fost director al
Academiei de Muzica din Viena. El a compus
mai multe liturghii. Tot el a armonizat multe
melodii populare romanesti. Se bucura de re-
putatia unui apreciat specialist in probleme
muzicale, colaborand la numeroase reviste de
specialitate.

Primul loc intre scriitorii bucovineni it
ocupa Dimitrie Petrino, ca poet si orator. Seria
publicistilor bucovineni continua cu folcloris-
tul Simeon Florea Marian si cu fratii Vasile si
Ion Bumbac. Ion Bumbac edits la 1881 revista
beletristica "Aurora Romans ", care insa nu
prinse la public. La 1892 Constantin Berariu si
Iorgu Gh. Toma scoasera cateva numere din
"incerari literare", prin colaborarea lui T.

Robeanu (Gheorghe Popovici), Temistocle
Bocancea, Constantin Isopescu Verde s.a. La 1
ianuarie 1904 aparu revista "Junimea literary ",
care izbuti sa grupeze in jurul ei, pe langa scri-
itori mai vechi ca Mihai Teliman, Emanuel
Grigorovip si Teodor Stefanelli, o intreaga
pleiada de tineri publicist' si scriitori Ca:
Gheorghe Tofan, Ion Greimadd, fratii Victor si
Leca Morariu, Liviu Marian, G. Roticd, Nicu

Gheorghe Grigorovici

Dracea, Sever Beuca Costineanul, Vasile Hutan,
I. Coca rla Leandru, Constantin Dracinschi,
Adrian Forgaci, Dimitrie Popescu-Viorel, Lascdr
Lutia s.a. Revista se angajase sa destepte in
publicul bucovinean gustul pentru lucrarile li-
terare romanesti de valoare si sa alba grija ca
ideile intrupate in ele sa poata patrunde in
toate paturile societatii bucovinene. Si, intr-
adevar, revista reusise sa grupeze in scurta
vreme in jurul ei pe tots literatii din "tara fa-
gilor", precum s-a aratat mai sus. Revista isi
propunea sa-i smulga pe carturarii bucovineni
din ghearele letargiei si indiferentei in care
acestia se zbateau stapaniti de patimi politice
si ambitii desarte. Publicatia se prezenta ca
"expresia unei grupari in jurul unei ides: a ideii
nationale", care avea sa-i determine intreaga
activitate.

In paralel s-a dezvoltat rodnica activi-
tate stiintifica a cercetatorilor bucovineni
Eudoxiu Hurmuzachi (+1874), I. Gh. Sbiera
(+1916) , Dimitrie Onciul (+1923) , Tudor
Stefanelli (+1921), Dimitrie Dan (+1927),
Constantin Morariu (+1927), Erast
Mandicevschi, Constantin Isopescu Grecul,
Isidor Bodea (+24 iulie 1938), Clementie
Popovici (+1938) s.a.

Prin decretul Locotenentei Domnesti
din Bucuresti, 22 aprilie 1866, furs numiti
membri ai Societdtii Literare Roma` ne din partea
Bucovinei Alexandru Hurmuzachi si Alexandru
Dimitrovici, care nu accepts numirea. In locul
lui fu numit la 11 iunie 1866 loan Sbiera.
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Capitolul III

RENASTEREA VIETII NATIONALE IN BASARABIA

1. Regulamentul lui Voronzov si improprietarirea taranilor
2. Oranduirea bisericeasca si scolara
3. Activitatea literary si stiintifica
4. Desteptarea nationals in Basarabia
5. Incercarea de rusificare prin biserica si ivirea inochentismului

1. Regulamentul lui Voronzov si impro-
prietarirea taranilor

Asezamantul Obrazovaniei oblastiei
Basarabia, un fel de "regulament organic" al
Moldovei transprutene, ramase in vigoare pans
la moartea emitatorului sau, tarul Alexandra I
(1801 - 1825). Sub urmasul sau Nicolae 1(1825
- 1855) incepu noul regim de restrictii politice
si nationale, ceea ce provoca in 1830 cunoscu-
ta rascoala a Decabristilor si a polonezilor, care
fu reprimata cu marl vat-sari de sange. In frun-
tea oblastiei Basarabiei ajunse printul Voron-
zov. Acesta primi autorizatia noului tar de a
intocmi asezamantul obrazovaniei cu un nou
regulament restrictiv. La 29 ianuarie 1829
aparu ucazul imperial pentru introducerea
noului regulament numit al lui Voronzov, dupes
numele guvernatorului Basarabiei care 11 puse
in aplicare. In virtutea noului regulament pu-
terea de ocarmuire, care pans atunci era exe-
cutata de organe elective, trecu asupra guver-
natorului general. Inaltul sfat fu inlocuit prin
sfatul oblastiei, care nu mai avea atributii
administrative, ci se intrunea de cloud on pe an
pentru da avizul numai asupra chestiu-
nilor de ordin gospodaresc. Membrii noului sfat
nu mai erau alesi ca si cei ai inaltului sfat, ci
numiti simplu de guvernatorul general, cu
exceptia reprezentantului nobilimii, care, sin-
gurul, era ales. In locul capitanilor ispravnici,
in fruntea tinuturilor ajunsera macialrtici rusi.
Regulamentul lui Voronzov desfiinta deci auto-
nomia de care oblastia Basarabiei se bucura
mai inainte, inlocuind vechile legiuiri mol-
dovenesti prin legiuiri rusesti, introducand
limba ruses in toate actele publice. Astfel se
ajunse ca din punct de vedere administrativ sa

nu mai existe aproape nici o deosebire intre
modul de ocarmuire a Basarabiei si cel al celor-
lalte gubernii rusesti. Intreaga viata publics
era in proces de rusificare cu ajutorul cinovni-
cilor rusi, Incepand cu guvematorul general si
sfarsind cu ultimul zapciu.

Pentru imbunatatirea situatiei ta-
ranilor, proprietarii de mosii, mireni si eclezi-
astici, furs siliti prin ucazul tarului din 24 ia-
nuarie 1834 sa incheie tocmeli agricole cu
taranii de pe mosule lor, impunandu-se in
1846 un contract nominal care aparu si in
moldoveneste, find Impartit la sateni ca sa se
foloseasca de el la incheierea tocmelilor agri-
cole cu proprietarii. La 8 februarie 1861 aparu
ucazul de dezrobire si anproprietdrire a sate-
nilor. Boierimea basarabeand, ce se compunea
din moldoveni, greci, armeni, rusi, polonezi p.a.
izbuti insa sa amane aplicarea ucazului in
Basarabia, sub cuvant cal dezrobirea taranilor
s-ar fi facut in Basarabia Inca de pe vremea
Moldovei, comitandu-se o voita confuzie intre
dezrobire si improprietarire, care aceasta din
urma nu se facuse pe timpul Moldovei. In cele
din urma insa ucazul de improprietarire fu
aplicat si in Basarabia, dar numai la 1869. Si
cum populatia era rarer, iar pamantul cultivabil
destul de mult, taranii basarabeni furs impro-
prietariti cu loturi de la 8 la 131 deseatine,
deseatina masurand 60 prajini, sau trei
trimi dintr-o falce. Ucazul de improprietarire
dispunea ca pamantul, fie arabil, fie pasune
sau islaz, pe care taranii ii tineau in arenda de
la proprietari, si a carui Intindere nu intrecea
13 desetine si 1.768 staryeni peitrati de cases de
familie, sa devina de drept lotul de improprie-
tarire al taranilor. Ucazul hotara mai departe
ca pamantul de improprietarire sa ramana sub
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numirea de pdmant obstesc, ca proprietate a
obstei seitesti, pentru care taranii aveau sa
plateasca cuvenita despagubire. Acest pamant
nu putea deveni niciodata proprietate particu-
lard, nici in intregime si nici in parte, ci el
deveni un pamant inalienabil al taranilor,
menit sa slujeasca pentru hrana tagmei
taranesti. Loturile ramaneau insa mostenirea
inalienabila a membrilor familiei taranesti.
Cand lotul trecea in posesia mostenitorilor, el
putea fi parcelat, insa sub conditia ca parcelele
sa nu fie mai mici de o patrime din intinderea
lotului cuprins la improprieffirire. Dace un
satean parasea obstea sateasca si devenea tar-
govet, atunci el pierdea lotul, care trecea
asupra altui satean. Loturile se plateau fie cu
munca bratelor, fie in bani gheata. Plata in
munca se facea dupes prescriptele contractului
normal, cu deosebirea ca munca obligatorie
ramanea desflintata. Plata in numerar se facea
prin bund Invoiala intre parti. Dace nu se
putea ajunge la o build intelegere, atunci darea
se fixa cu 120 250 ruble pe an de fiecare lot
taranesc. Termenul de rascumparare era de 20
ani. Plata se facea la Sf. Gheorghe si la Sf.
Dumitru.

2. Oranduirea bisericeasca si scolara

Si pe taramul bisericesc se produsera in
vremea aceea marl schimbari. La 30 martie
1821 surveni moartea mitropolitului Gavril
Bcirtulescu, de al carui nume ramane legata
organizarea arhidiecezei Basarabiei, precum si
infiintarea celor mai de seama asezarninte bi-
sericesti ca Seminarul duhovnicesc, Scoala
eparhinln, npografia arhidiecezanci. si Rese-
dinta mitropolitanci. Urmasul lui Gavril a fost
Dimitrie Sulinia, om strain de Basarabia, care a
dezvoltat o vasta activitate carturareasca., stra-
duindu-se sa-i apropie pe moldoveni de rusi.
La staruinta sa diecesteria duhovniceascci din
Chisinau fu transformata. in 1835 intr-un con-
sistoroiu bisericesc, cu atributii administrative,
judecatoresti si de control. Acest control. se re-
ferea mai ales la actele starii civile, a caror
gestiune ramasese in seama bisericii. Sub
arhipastoria sa protopopiatele de dincolo de
Nistru s-au desfacut de arhidieceza basara-
beana, spre a fi incorporate in noua arhi-
dieceza a Odessei si Chersonului, care lua fiinta
la 1837. Dimitrie Sulinia mud in 1844 si fu

inmormantat in catedrala arhiepiscopala. din
Chisinau, a card cladire fu terminate in timpul
arhipastoriei sale in anul 1836. Succesorul sau
In arhipastoria de la Chisinau fu Irinarh Popov,
un cleric cu multa invatatura, sub obladuirea
caruia aparu in 1858 "Vestitorul eparhiei
Chisinaului si Hotinului" ca organ oficial al
bisericii basarabene, in text paralel romanesc
si rusesc. Actele eparhiale se scriau in mol-
doveneste pang in 1871. 0 mare dezvoltare
luase in Basarabia viata monahala reprezen-
tata prin clerul negru, spre deosebire de clerul
secular numit si clerul alb. Cele 18 manastiri,
din care 7 manastiri de calugarite, constituiau
irei protoierii sau blagocinii cu centrele la
Chisinau, Orhei si Soroca. Afars de manastirea
Capriana, care poseda 10 sate cu aproape
40.000 deseatine de pamant, celelalte mana-
stiri si schituri nu posedau toate la un loc mai
mult de 15.000 deseatine de pamant.

Scoli populare pentru masele largi
functionau la Chisinau, la Horin, la Cetatea
Alba, la Briceni si in alte locuri. Directorul
Scorn lancasteriane din Chisinau, Iacov Hancu,
originar din Ovidiopol, alcatui in 1822 un Izvor
pentru invcitameintul mutual dupd sistemul
Lancaster. Hancu ajunse profesor la seminarul
duhovnicesc, iar apoi profesor la catedra de
limba moldoveneasca, ce luase fiinta. in 1848 la
St. Petersburg. In 1827 si in anii urmatori se
deschisera scoli moldovenesti la Cahul, Soroca,
Orhei, Rezeni, Mereni, Volcineta, Nisporeni,
Hartopul s.a., puse sub indrumarea si
supravegherea unei "directii speciale pentru
scolile primare din Basarabia". Catre "ucenicii
scolii tinutului Hotinului, rusi si roman, cei
care au savarsit cursul invataturilor randuite
la aceasta scoala, avand apoi a trece la gim-
naziul din Chisinau" adresa Alexandru Hajddu,
la 25 iulie 1837, celebrul sau Cuvant pfin de
frumoase si inaltatoare sentimente nationale.
El se adresa indeosebi catre elevii moldoveni
care erau "mai aproape, mai de rude inimii
sale", povatuindu-i sa-si iubeasca tara si limba
stramoseasca, fiindca in seama for ramane
conservarea si cultivarea vechilor traditii
politice si culturale ale Basarabiei. "Ptimcintenii
altor tart - zicea Hajdau se aratd aici vremel-
nic, adusi find in aceste locuri de inteunplare,
tar nu din datorie, si tocmai ca pascirile vdratice,
ei insist se intorc in tara tor, poate nici cinstind
macar cu multurnitocu-e pomenire tara noastrd ".

Intro adresa pe care la 1841 maresalul
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nobilimii basarabene I. Sturdza o trimise guver-
natorului Todorov se arata ca limba moldove-
neasca este neglijata in scolile publice, Ca ele-
vii nu cultiva indeajuns "limba materna lite-
rara" si Ca scolile rurale sunt lipsite de profesor
de limba moldoveneasca, de cart! si material
didactic pentru acest obiect. "Copiii continua
Sturdza - intro. in liceu, cu toate cd in el se
predd limba moldoveneascci, si nu se pot folosi
de ea, intre altele si din cauza Upset. complete
de manuale didactice si ccirti de limba lor mater-
na". Pentru a inlatura acest mare neajuns,
nobilimea cerea sa. se numeasca profesori de
nadejde de limba moldoveneascd si sa se pro-
cure din Moldova si Muntenia numarul necesar
de cart! didactice, oferindu-se sa contribuie
prin mijloacele for personale la acoperirea chel-
tuielilor pentru plata profesorilor si cum-
pararea cartilor necesare. Deprinderea limbii
romane se facea dupes o "Bucoavnei, adecci
incepatoarea inveltdturci pentru cei ce voiesc a
invata carte moldoveneasca" care aparuse la
1822 in "Soborniceasca Tipografie a Basa-
rabid" de la Chisinau.

0 noua editie a Bucoavnei aparu la
1841, car alta la 1861.

La 1848 Radu Curedescu de la
Cismeana-Varnita, din jud. Ismail, publica in
"Almanahul Odessei" o nuveld: Tunsul, inteun-
plare adevdratd din Valahia, cu o descriere a
Bucurestilor.

In 1865 aparu la Chisinau, cu litere
latine: Abecedd romans, compusd pentru
scoalele elementare de Ivan Doncevu. La 1833
luase fiinta la Chisinau un liceu de 7 clase, la
care se preda si limba moldoveneasca. Titularul
catedrei era autorul "abecedei", loan Doncev,
recte Donici, care la 1865 dadu publicitatii un
"Curs primitiv de limba romans., compus pentru
scolile elementare si patru clase de gimnaziu".
In prefata cursului sau Doncev regreta desfi-
intarea catedrei de limba romans de la Hotin,
din cauza ca nu se mai gaseau elevi doritori de
a invata aceasta limba. Doncev gasea ca faptul
in sine era foarte trist, intrucat tineretul local
din mai multe puncte de vedere ar fi trebuit sa
arate mai mare interes de a invata limba
mai degraba decat frantuzeste si nemteste.
Cunoasterea limbii moldovenesti se cere doar
la flecare pas, si aceasta cu atat mai mult cu
cat "limba moldoveneasca are atei tea frurnuseti
si girujaSii. Cea mai frumoasd lature a sufletului
nostru zicea Doncev este limba". El reco-

manda conationalilor sai sa se legene in fru-
musetea limbii for nationale. Doncev repro-
ducea in manualul sau parti alese din scriitorii
contemporani: Vasile Alecsandri, Grigore
Alexandrescu, Alexandru Donici, Dimitrie Bo-
lintineanu, Mihail Zamfirescu, Gheorghe
Cretianu, Gheorghe Tautu s.a., raspandind
astfel in Basarabia dragostea si interesul pen-
tru creatiile literare de dincoace de Prut, afir-
mand in felul acesta unitatea culturalei a
ronid nilor de pretutindeni.

La 1842 expires termenul de 7 ani, care
in 1835 fusese fixat pentru admiterea cererilor
scrise in limba moldoveneasca. Dupes expirarea
acestui termen scazu mereu si numarul

moldovenesti, 'ana ce in 1867 limba tarii
disparu cu totul din scolile basarabene. Aces-
tea erau de trei categoric, si anume: scoli bi-
sericesti, cu un curs de 3 ani in grupuri; scoli
ministeriale in 4 grupuri pe la sate si cu 2 clase
si 6 grupuri pe la orase; si in sfarsit scoli ale
zemstvelor cu o organizare similara interminis-
teriala. Grija pentru bunastarea si propasirea
scolilor bisericesti era in seama sfatului scolar
eparhial, pentru scolile ministeriale raspundea
sfatul gubemial al inveitamemtului, car pentru
scolile judetene sfatul scolar at zemstvelor.
Pentru formarea invatatorilor fiinta la Bai-
raincea in judetul Cetatea Alba o scoald nor-
mal& Scolile statului erau supuse Ministerului
instructiunii publice din Petersburg, scolile
eparhiale mitropolitului din Chisinau, car sco-
lile judetene consilierilor sau zemstvelor din
judete.

In studiul sau asupra Basarabiei Paul
Batinesov staruia asupra necesitatii ca tanara
generatie moldoveneasca din Basarabia sa fie
crescuta in spirit rusesc, pentru a se putea
contopi in chip organic cu patria comund
Rusia. "Daces voim zicea el ca Basarabia sd
se contopeascd deplirt cu Rusia, atunci trebuie,
cu ajutorul scolilor sea." ne grdbim a face ca macar
jurnatate din feciorii moldoveni sd devie rusi.
Spre aceasta tintd tinde tocmai sistemul de
invatdmant public adoptat acum de guvem".
Cand in 1905 deputatul Novicov ceru in duma
din Petersburg cart scoli moldovenesti pen-
tru moldovenii din Basarabia, sarira membrii
partidului "adevaratilor rusi" ca Pavel Kru-
peski, Puriskievici s.a. sa combats aceasta
cerere, sustinand ca moldovenii din Basarabia,
find de mult rusificati, n-ar mai avea nevoie de
scoli moldovenesti.
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In schimb generalul Kurpatkin, eroul
razboiului ruso-japonez, arata in 1910 ca
poporul roman din Basarabia anexata cu o
suta de ani inainte traia Inca separat de popu-
latia ruses: "E incontestabil ca dacd la inceputul
secolului al XIX -lea Principatele Rorna ne ar fi
fost anexate Rusiei, populatia n-ar fi nimas
numai cu totul strdind, dar ea ar fi devenit
dusmand poporului rus; astfel in loc sa avem o
sirujurci Polonie, not am avea, spre slcibirea
Rusiei, douci. Polonii... In viitor, fie de bund vote,
fie pe calea pdcii, fie prin rdzboi, unirea poporu-
lui roman este inevitabildf

Scoli nationale aveau in Basarabia
colonist!! nemti, bulgari, gagauzi si evrei,
asezati de curand in tars, numai moldovenii
indigent nu aveau scoli in limba lor. De aceea
nu este de mirare daces o statistics oficiala con-
stata la 1912 ca dintr-o suta de moldoveni,
numai 10 stiau carte. In schimb, stiutorii de
carte dintre germani reprezentau 63%, dintre
evrei 50%, dintre bulgari 30%. In anul aniver-
sarii centenare a unirii Basarabiei cu Rusia
erau in tars 1.709 scoli primare, dintre care
1.038 erau scoli ministeriale si judetene, iar
restul de 671 scoli eparhiale, deci scoli in care
nu se invata nimic romaneste, cu toate ca la
acea data moldovenii din Basarabia constitu-
iau majoritatea absolutes de 70% a populatiei
tai"

Unirea Principatelor prin indoita ale-
gere a domnitorului Alexandru loan Cuza trezi
un viu rasunet in sufletele romanilor basa-
rabeni. Bucuria for gasi o frumoasa expresie in
scrisoarea de felicitare a lui Alexandru Hajdau:

"Va trimit urdri de bine din partea
Basarabiei pentru care sunt scumpe si piffle de
insemndtate viitoarele destine ale Roma- niei
unite patria mama; primiti aceste urari ale
mele ca un glas sufletesc al unuifrate, pentru cd
eu sunt trup din acelasi trup si os din acelasi os
si din aceleasi oase din care sunteti pleundditi
voi, si in vinele mele curge acelasi sange roma-
nesc care curge in vinele voastre".

Cu ocazia infiintarii Academiei Romane
de la Bucuresti se rezervasera trei locuri pen-
tru carturarii din Basarabia. In aceste locuri
furs numiti Alexandru Hajdau, C. Stamati
Stoicescu, care furs opriti de guvernul rus de a
participa la lucrarile noului asezamant de cul-
tura romaneasca.

Alexandru Hajdau, care isi avea mosia

la Cristinesti (jud. Hotin), se numara printre
cei mai eruditi oameni ai timpului sau. El stu-
diase in Rusia si Germania si vorbea mai multe
limbi. Opera sa literary este foarte vasty, dar
cele mai multe din scrierile sale enciclopedice
au ramas nepublicate. Ele imbratisau aproape
intreg domeniul cugetarii omenesti: stiinta,
drept, filosofie, sociologic si istorie. Mihail Ko-
galniceanu a publicat un izvod al lucrarilor lui
Alexandru Hajdau aparute in diverse publicatii
rusesti. Ele trateaza probleme de interes pen-
tru istoria si literatura moldoveneasca, de
pilda: Cantece istorice din Moldova, Povestea lui
Duca Vodd, 0 legendd asupra lui Petriceicu
Vodd, Judecata la seu-ddria de Orhei, Cugetari
moldovenesti etc.

Adeziunea sa la noua institutie
romaneasca dadu si fruntasul basarabean
din Balt! Alexandru C. Bodescu, adresand
presedintelui Academic! urmatoarea scrisoare
in 1868, insotita de o contributie in bani:

"Eu, Alexandru Constantin Bodescu, sfet-
nicul curtli imperiale rusesti, de felul meu din
orasul Bdlti, sdrind ca toti roma- nii, de a con-
tribui /a in.curajarea invcitaturii in Romania,
declar ca ofer suma de 2.000 ruble, ceea ce face
5.200 de franci dupd cursul zilei, pentru
Academia roman ".

Fiul lui Alexandru Hajdau, Bogdan
Petriceicu (in literatura romans scris Hasdeu),
trecu la Iasi, iar de acolo la Bucuresti, unde
ocupd postul de director al Arhivelor statului,
iar mai apoi ajunse profesor la Universitate si
membru al Academiei Romane. Contributia
acestui erudit basarabean la stiinta lingvistica
si istorica romaneasca este cunoscuta. Hasdeu
s-a afirmat si pe taramul literar. Piesa sa
Rdzvan si Vidra s-a jucat zeci de ani pe scenele
teatrului romanesc si se studiaza in scoli.

Ceva mai tarziu se deschise si Univer-
sitatea din Odessa, la care insa tineretul
basarabean nu avea totalmente acces .
Bacalaureatii moldoveni erau indrumati spre
universitatile din Dorpat, Kiev, Harkov sau
Petrograd, pentru a fi cat mai departe de tara
for de origine, Basarabia.

In 1835 s-a deschis pe langa liceul din
Chisinau un internat pentru copiii boierimii,
numit "pensionul nobilimii , cu scopul de a
pregati "pentru tars oameni capabili si folosi-
tori si functionari cunoscatori temeinici ai lim-
bii rusesti si moldovenesti". Panes la des-
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chiderea acestui "pension" sau internat, fiii de
boieri din Basarabia isi faceau educatia in
institutul Richelieu. in 1912 erau in Basarabia
nu mai putin de 56 scoli de baieti si de fete.
Dar in scolile acestea nu se invata nimic
romaneste, limba moldoveneasca nu figura in
programele acestor scoli, nici macar ca obiect
facultativ pentru elevii moldoveni. In 1832 se
inflintase la Chisinau prin subscriptie publica
"biblioteca obsteasccr. La 1899 biblioteca
aceasta numara 20.000 de volume, in care
Zamfir Arbore nu gasi nfci o carte romaneasca..

3. Activitatea literary si stiintifica

Vechile traditii culturale moldovenesti
s-au pastrat neschimbate in Basarabia si dupd
anexarea ei la Rusia. Generatiile care au urrnat
dupa 1812 erau patrunse de spiritul culturii si
literaturii moldovenesti, care isi gasea dincolo
de Prut rasunet in scrierile lui Alexandru
Hajddu, Loan Sarbu, Gheorghe Gore, Alexandru
Nacu, precum si in opera literary a lui
Constantin Stamati. In timpul zaverei grecesti
din 1821 numerosi fruntasi ai politice si
intelectuale moldovenesti se refugiara in
Basarabia. In fruntea acestora era Veniamin
Costachi, care se aseza la Colencauti, in
judetul Hotinului, unde traduse, dupa propria
sa marturisire "in cele mai amarate zile din
viata sa", Istoria scripturii vechiului testament in
limba neamului sau. La Chisinau se retrase
episcopul Meletie al Husilor. Tot acolo cautara
refugiu Andronache Donici, Alecu Beldiman,
autorul Jalnicei tragedii a Moldovei, apoi
Costache Conachi, Alexandru Hrisoverghi si
Costache Negry7zi, care cunoscu la Chisinau
pe Alexandru Sergheevici Puskin, care traia in
exil in capitala Basarabiei.

In primele decenii dupa anexarea
Basarabiei, granita de la Prut nu era asa greu
de trecut ca mai tarziu. Ea se deschise chiar
larg cu ocazia razboaielor dintre rusi si turci
din 1829 si ramase deschisa pang in 1834. In
1848 ea se deschise din nou pans in 1849,
pentru a se redeschide in 1851 si 1877, card
ostirile rusesti cooperara cu cele romanesti in
Balcani.

Intr -un raport ()tidal din 21 martie
1864 se arata ca. "moldovenii de la Chisinau,
tin.eri din familii bune, au relatii cu Iasii si
Bucurestii pentru unirea Basarabiei cu Princi-

patele, cu ajutorul moldovenilor ce yin din
Chisinau dupci scrisori".

"Coloanele de subzistenta" care treceau
Prutul spre frontul rusesc de la Dunare erau
formate din tarani basarabeni, care aflasera
despre faptele de vitejie ale romanilor la Plevna
sub marele for capitan Caru -Vodd, cum
numeau ei pe domnul Carol I. Astfel Prutul
ramase ani de-a randul deschis pentru
moldovenii de dincolo si de dincoace de "raul
blestemat" care despartea politiceste pe fratii
de aceeasi limbs si credinta. Publicatiile
romanesti patrundeau in Basarabia fara nici o
piedica. "Curierul Romanesc" al lui Heliade si
"Albina Romaneasca" a lui Gh. Asachi erau
raspandite in Basarabia, unde erau citite cu
mare interes. In "Curierul Romanesc" din ia-
nuarie 1860, caminarul Dimitrache Pastiescu
arata ce mare bucurie simteau basarabenii la
lectura publicatiilor romanesti. El arata ca "si
in Basarabia din rumani este de titular sovetnic
Constantin Stamati, barbat literat, cinstitor de
oameni invdtati, sarguitor spre luminarea nea-
mului sdu si nu conteneste de a talrndci alese
istorii pentru intocmirea moravurilor celor bune,
fabule romanesti, versuri ce se numesc versuri
albe, versuri impleticite, versuri drepte si alte
frumoase istorii: romanii care aduc cinste nea-
mului nostru cu inycitd tura si haracterul for cel
cinsitit sunt fried si maresal Alecu Leonard, AL
Vasile Catiche si Costache Tufescu, meklularul
judecdtoriei ji'detului nostru (My) Constantin
Stamati".

Constantin Stamati, cunoscut prin
scrierile sale Povestea Povestilor, Muza ro-
ma- neascci si Poezii si Prozd a fost, alaturi de
Alexandru Hajddu si I. Stroiescu, reprezentan-
tul Basarabiei intre membrii fondatori ai
Academiei roman. Alti scriitori basarabeni
erau fabulistul loan Sal rbu, cunoscut prin
Fabulele si Compozitiunile sale din 1851,
Gheorghe Gore, care scria intre anii 1862
1874 in diverse ziare rusesti despre poezia lui
Alecsandri si poezia populara, Gheorghe Panu,
Alexandru Nacu, autorul unei istorii a Basa-
rabiei in ruseste nepublicata

Multora dintre scriitorii basarabeni nu
le pria regimul de cenzura si opresiune din
Basarabia ruseasca. De aceea ei trecura din
vreme Prutul pentru a respira aerul de libertate
romaneasca, dezvoltand o rodnica activitate
stiintifica si literary. In fruntea acestora se
gasea enciclopedistul Bogdan Petriceicu Has-
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deu; apoi Alecu Donici, cunoscut prin fabulele
sale si traducerile din Puskin si din Antioh
Cantemir; Alecu Russo, cunoscut prin poema
sa Cerntarea Romeintet; Zamfir Arbore, apreciat
pentru voluminoasa sa scriere Basarabia in
secolul at XIX-lea si Dictionarul Geografic al
Basarabiei; Dimitrie Moruzi a scris mai multe
romane ca Pribegi in tara relpitcl si Instrcitnatit;
Victor Crasescu s.a.

4. Desteptarea nationals in Basarabia

In cursul veacului al XIX-lea atat
romanii din Principatele Unite, cat si cei din
Transilvania si Bucovina se trezira din letargia
for seculard si incepura lupta pentru dezro-
birea for politica si nationals. Libertatea con-
stitutionals conferita de guvernele din acele
tari le dadea posibilitatea de a se manifesta
liber si de a-si revendica drepturile for politice,
nationale si culturale. Numai conationalii din
Basarabia gemeau Inca sub jugul tiraniei
tariste. Exilul Siberiei ii ameninta pe toti aceia
care indrazneau sa revendice drepturile si li-
bertatile poporului, sechestrate de tar si neso-
cotite de cinovnicii ingamfati si insolent'. Tarul
Alexandru I era stapanit de ideile absolutismu-
lui luminat si de aceea el conferi Basarabiei
asezamantul obrazovaniet in 1818. Fiul sau,
Nicolae I, revoca inss asezamantul liberal si it
inlocui cu regulamentul Voronzov, prin care se
rapeau basarabenilor si ultimele urme de
autonomie. Urmasul sau Alexandra at II-lea
Nicolaieuici (1855 1881) decreta totusi in
1861 improprietarirea toiranilor si legea zem-
savior. Mai mult chiar, el parea hotarat sa
incununeze reformele sale liberale printr-o
constitutie. Proiectul de constitutie era gata de
a fi decretat, cand o bombs curma pe neastep-
tate firul vietii tarului in ziva de 13 martie
1881.

Ingrozit de moartea tragica a parintelui
sau, noul tar Alexandra at III-lea (1881 - 1894),
sfatuit de oberprocuratorul Sfantului Sinod
Pobedonoscev, abandons ideile liberale ale
inaintasului sau si restabili vechiul auto-
cratism moscovit. Reprezentantul noului
curent politic in Basarabia era episcopul Pavel,
care inchise tipografia eparhiala moldove-
neasca., opri intrebuintarea limbii moldovenesti
in serviciul divin si surghiuni o pleiada de car-
turari romans care tineau Inca treaza con-

stiinta nationals in Basarabia. Autonomia
judeteand fu mai restransa, iar taranii expusi
la cele mai maxi ticalosii din partea nacialnt-
cilor. Impotriva despotismului isi ridicard
glasul mai multi intelectuali rusi, care cereau
regim constitutional, abrogarea privilegiilor de
class, egalitatea in fata legii si control sever
asupra aplicarii bugetului. Desconsiderarea
acestor juste revendicari politice si sociale
mentinea curentele subversive si indrazneala
celor ce tindeau la anihilarea odiosoului sistem
autocrat din Rusia. Tarul scapa ca prin mi-
nune de un atentat contra sa, dar curand dupd
aceea muri, la 26 noiembrie 1894.

Pe tron urea flub sau Nicolae al II-lea
(1894 1918), la incoronarea caruia isi gasira
moartea mu de oameni in aglomeratia de la ce-
remonie. Noul tar era un om bine intentionat,
dar mult prea slab pentru marea raspundere
ce apasa pe umerli lui. Pentru a putea face fata
greutatilor conducerii Rusiei se cerea o vointa
de fier si o mare putere de munca., calitati care
lipseau noului tar. El era un om lipsit de tena-
citate si vesnic chinuit de gandul de a trebui sa
is o hotarare. Nemultumirea fata de regimul
absolutist era generala. Curente revolutionare
se manifestau pretutindeni, dar mai ales in
marile centre industriale si in randurile stu-
dentimii. Nemultumiri adanci se aratau si in
paturile taranesti, care sufereau pe urma
apasarii darilor si a scaderii preturilor la pro-
dusele agricole.

In toiul acestor framantari izbucni
razboiul ruso-japonez, care descoperi toata
coruptia regimului autocrat. Dupa primele
infrangeri in Manciuria, cazu in iulie 1904
Plehwe, incarnatia odiosului regim despotic,
victims a unui atentat. Tarul incredinta guver-
nul printului Mirski, care trecea de om cult si
cu vederi inaintate. Dar bunele sale intentii se
lovird de impotrivirea partidului adevaratilor
rusi, care erau contra reformelor. Intr -un con-
siliu de ministri Pobedonoscev declara patetic
ca, dupd sfanta scriptura, biserica pra-
voslavnica nu recunoaste alt sistem de
guvernamant decat cel absolutist. Dupd pa.-
rerea sa un regim constitutional ar contraveni
poruncilor lui Dumnezeu. Parerile sale erau
impartasite si de majoritatea celor avuti, care
formau o clica infumurata, egoists si stapanita
de duh reactionar.

Vest le rele ce parveneau mereu de pe
campul de batalie din extremul orient, adau-
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gate la lipsurile si neajunsurile cotidiene, in-
tareau curentul revolutionar, hraneau spiritul
de opozitie si inteteau lupta contra abso-
lutismului despotic. Un vechi obicei al paman-
tului dadea norodului dreptul de a se prezenta
in fata tarului cu jalba. De acest obicei se folosi
popa Gopon, cand in ziva de 22 ianuarie 1905
se puse in fruntea multimii agitate, pornind
spre Palatul de Iarnd pentru a prezenta tarului
jalba norodului. La trecerea podului peste Neva
multimea fu intampinata cu salve de foc din
partea armatei, si astfel manifestatia din
Duminica Rosie se sfarsi cu sute de morti si
raniti. Nu trecura nici trei saptamani de la
acest sangeros macel, cand la Moscova marele
print Serghei fu rupt in bucati de explozia unei
bombe. intarnplarile acestea sangeroase facura
pe tar sa inteleaga ca odiosul regim autocrat
nu mai putea dainui. De aceea el hotari prin
ucazul din 3 martie 1905 convocarea unei
adunari nationale - duma pentru "dezbaterea
si votarea legilor". Prin acest decret imperial
Rusia infra si ea in cele din urma in randurile
statelor constitutionale din Europa.

Vestea decretarii constitutiei trezi mare
entuziasm in randurile studentilor basarabeni
de pe la universitatile rusesti. Acestia erau
organizati in asociatii basarabene - pamantenii

pentru trezirea constiintei nationale si culti-
varea limbii moldovenesti. In fruntea unei
asemenea asociatii la Dorpal se gasea Ion
Pelivan. Prieten de idei si sentimente cu el erau
Alexandru si Vasile Oatu, Vasile Maho, Nicolae
Siminel, Nicolae Verdes, N. Popovschi, V. Hartia,
N. Florov s.a. In toiul campaniei electorale pen-
tru adunarea nationals duma tineretul se
reintoarse acasa pentru propaganda nationals.
Cum insa convingerile lui aveau un caracter
social prea pronuntat, ele se ciocnird de ideile
conservatoare ale boierimii basarabene. Ex-
ponentii vechii boierimi se grupara in jurul lui
Pavel V. Dicescu, care revendicase intr-o
brosura drepturi nationale pentru moldoveni si
respectarea limbii moldovenesti in biserica si
scoala. Din gruparea lui Dicescu faceau parte
Paul Gore, Vladimir Herta, M. Fiodazin, Vasile
Anghel, T. M. Suruceanu, fondatorul unui ad-
mirabil muzeu s.a. Gruparea aceasta elaborase
statutul unei societati pentru raspandirea cul-
turii moldovenesti in Basarabia. 0 alts grupare
boiereasca, cu Alexandru Krupenski in frunte,
se rusificase cu totul. Organul politic al acestei
grupari era ziarul rusesc "Drug", redactat de

faimosul antisemit Nicolai Crusevan, care,
referindu-se la revendicarile nationale ale
moldovenilor, declara ritos: "Nu, not nu vom
trada Rusia!"

In campania electorala pentru duma
din primavara anului 1906 moldovenii se
prezentara dezbinati in trei grupuri politice
deosebite. Tinerii moldoveni profesau idei si
credinte national-democratice. Batranii din ran-
durile boierimii nationaliste nutreau convingeri
conservatoare, iar boierimea rusofila milita in
tabara adevaratilor rusi. Staruintele doctorului
Ion Varzaru si Eugenie Purcel de a aplana diver-
gentele politice si de a uni si impaca pe tinerii
democrat! cu batranii conservator! dadura gres
din cauza programului prea radical al tineretu-
lui. Moldovenii tineri loan Pelivan, Joan Gindul,
Pantelimon Halippa, Nicolai Popovschi, fratii
Ion si Teodor Inculet, Vasile Hartia, Vasile
Oatu, Gheorghe Starcea, St. Usinovici, M. Van-
tu, Alexei Mateevici, Sergiu Cujba si multi alti
tineri erau insufletiti de cele mai frumoase
simtaminte national-democratice:

"Nu pot spune zicea Ion Inculet cats
bucurie, cadet satisfactie aveam noi, colaboratorit
acestui ziar, cand vedeam la. iarrnaroace grupuri
de tarani care sedeau jos pe iarbd si ascultau
cum unui din ei ii citea ,,Basarabia»".

Era vorba de "Basarabia", primul ziar
democrat roman intre Prut si Nistru, scos la 24
mai/7 iunie 1906 de avocatul N. Gavrilitd, in
jurul caruia se grupasera moldovenii tineri.
Redactia ziarului era incredintata. lui Pan-
telimon Halippa, iar dupa arestarea acestuia lui
M. Vaintu. Ziarul aparea de cloud on pe sap-
tamana. Primul numar al "Basarabiei" aparu la
24 mai 1906. Moldovenii bdtrami conservatori isi
scoasera si ei ziarul lor, "Moldovanur, sub
ingrijirea lui Gheorghe Madan. Noul ziar cerea
ca in scoala sa se invete moldoveneste, fiindca
" limba strOmoseasca este pentru un neam ceea
ce este pentru om tatdl si maica sa. Si cand
pdrintii nostri au fost de neamul moldovenesc,
cand maicele noastre ne-au legdnat tot in can-
teu-i moldovenesti si ne-au invdtat sd ne rugdm
si sa ne inchindm lui Dumnezeu in limba
moldoveneascd, pe care si ei au invattat-o de la
parintii for si tot asa din most-sir-almost, not nu
avem dreptul si nici nu ne lasd inima sd ne le-
pada m de ea, cdci lepdclaindu-ne de limba pdrin-
teascd, de neam, ne lepaidaim si limba si legea si
obiceturile, care nu sunt de teri, de rilnitdieri, ci
de veacuri".
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Pantelimon Halippa

0 lupta apriga de idei se incinse intre
ziarele "Basarabia" si "Moldovanul", care, prin
mijloace si pe cal deosebite, nazuiau ambele
spre acelasi ideal: desteptarea neamului
moldovenesc din Basarabia la o nova viatd
politic& nationald si cultural& Divergentele de
vederi dintre conservators si democrati facura
ca la alegerile pentru prima dumd de la Peters-
burg moldovenii sa nu reuseasca sa aleaga in
primul parlament rusesc decat 4 deputati, si
anume: pe preotii Volovei si Ghepetchi pentru
camera si pe mans proprietari Dicescu si Casso
pentru senat. Duma se intruni la Petersburg in
mai 1906, find alcatuita din elementele cele
mai eterogene. Caracterizand aspectul primes
dume rusesti, Tolstoi sustinea ca "producea
trei impresii: una comics, alta revoltatoare si a
treia scarboasa". De aceea, find lipsita de
capacitatea de a legifera, ea fu dizolvata la 21
iulie acelasi an. Partidul tinerilor democrat'
moldoveni din jurul ziarului "Basarabia" ade-
rara la protestul deputatilor din duma dizol-
vata, care se intrunira la Wiborg, in Finlanda.
Protestul for avu grave urmari pentru protes-
tatarii moldoveni, care furs urmariti si exilati
in diferite regiuni ale imperiului, tar ziarul for
"Basarabia" trebui sa-si sisteze aparitia la 18
februarie 1907.

A doua duma se intruni la Petersburg

in martie 1907, find dominates de Liga ade-
veiratilor rusi, care erau ostili reformelor demo-
cratice. Dar nici a doua duma nu se arata
capabila de realizari si de aceea ea fu dizolvata
la 10 iunie 1907. In luna octombrie a aceluiasi
an se intruni a treia duma, dominates de Liga
octombristilor - de fapt tot "a adevaratilor rusi",
din care faceau parte si basarabenii Markov si
Purischevici. Duhul reactiunii si al intolerantei
fats de natiunile alogene din Rusia stapanea in
aceasta duma. Exponentul acestei politici era
Stolypin, care luase masuri de incatusare a
oricarei miscari nationale. Dupes disparitia
ziarului "Basarabia", apuse curand si "Mol-
dovanul". In locul acestor ziare scoase Alexie
Nour ziarul "Viata Basarabiei", ce aparea cu
text tiparit in paralel cu litere latine si chirilice
rusesti. El reusise sa-si intemeieze la Chisinau
si o tipografie moldoveneasca. Dar si aparitia
acestui ziar moldovenesc fu oprita foarte
curand, astfel ca moldovenii ramasera lards'
fara organ de presa in limba lor.

Dupa reintronarea reactiunii ade-
varatilor rusi, membrii gruparii democratice
din jurul ziarului "Basarabia" se imprastiara
care incotro. Unii plecard la Odessa si Kiev,
altii la Moscova si Petersburg, si numai cativa
la Iasi pentru a-si continua si termina studiile.
Ion Inculet pleca la Petersburg, Daniil Ciugurea-
nu, Simeon Murafa, Stefan Ciobanu isi reluara
studiile la Kiev, unde inflintara un cerc mol-
dovenesc, pentru cultivarea limbii moldo-
venesti. La Universitatea din Iasi isi continuard
studiile Pan Halippa, Mihai Vantu, Ion Costin,
Sergiu Nita, Alex. Mateevici s.a. In lipsa unui
organ romanesc de presa la ei acasa, multi car-
turari basarabeni scriau la ziarele si revistele
din Romania: "Samanatorur, "Convorbiri Lite-
rare", "Viata romaneasca" s.a. In coloanele
acestor publicatii gasim articole semnate de
basarabenii Tudose Roman, Iuliu Friptu, Iorgu
Tudos, Dumitru Vrabie, Porfirie Fat& Ion
Bdlteanu, G. Marinescu, P. Gheorghiu s.a.

La Cahul dezvolta o frumoasa activitate
patriotica Dumitru Craciunescu, la Soroca fratii
Meleghi si dupes pilda for se gaseau si in alte
orase si sate literati moldoveni care talmaceau
conationalilor for gandul, vorba si simtirea ro-
maneasca. Studentii basarabeni de la Iasi stre-
curau in Basarabia carti romanesti din editura
Minerva si din Biblioteca pentru tots. Manifes-
tarea simtamintelor romanesti prin viu grai si
in scris nu era insa pe placul guvernului rus si
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de aceea propovaduitorii noului crez national
erau supusi la persecutii politice. Ion Pelivan
pierdu postul pe care-1 ocupa la Bald. Unor
asemenea persecutii erau supusi si Simeon
Murafa, Ion Balteanu, Porfirie Fa la, Iuliu
Friptu

In 1912 se implineau o suta de ani de la
anexarea Basarabiei la Rusia. Ca si guvernul
austriac pe vremuri, care sarbatorise la 1875
aniversarea a o suta de ani de la anexarea
Bucovinei, intocmai demara si guvernul rus
marl pregatiri pentru aniversarea centenarului.
Protoiereul Nicolaie Lascu se insarcina cu
redactarea unui material jubiliar in limba rusa,
in care incerca sa scoata in evidenta lucrarile
marete savarsite de rusi in Basarabia de-a lun-
gul celor zece decenii de anexare. Serbarile
jubiliare se desfasurara dupes program in fata
personalitatilor oficiale, ce reprezentau auto-
ritatile militare, administrative si bisericesti.
Pentru moldovenii basarabeni, ca si pentru
fratii for din Romania, Transilvania si Buco-
vina, aniversarea centenarului n-a insemnat
un prilej de bucurie si inaltare sufleteasca, ci
dimpotriva, o ocazie binevenita de a-si aduce
aminte ca Basarabia fusese pivotul politic al
Moldovei voievodale. Improspatarea acestor
amintiri scumpe a contribuit foarte mult la
desteptarea constiintei nationale comune si la
intarirea sentimentului de solidaritate roma-
neasca.

Relatiile diplomatice intre Rusia si
Romania vecina se desfasurau in mod normal.
Cartea lui Zamfir Arbore Basarabia, precum si
Dictionarul geografic al Basarabiei aparura la
Bucuresti pentru lamurirea opiniei publice
romanesti ca dincolo de Prut traiesc sute de
mii de conationali romani, ceea ce nu tulbura
bunele relatii de vecinatate dintre Petersburg si
Bucuresti. Acestea gasira chiar o vadita confir-
mare prin vizita familiei imperiale ruse la
Constanta in mai 1914. Se vorbea atunci chiar
de o eventuala logodna a principelui Carol cu
marea duces& Tatiana, fiica tarului. Regele
Carol si regina Elisabeta facura tarului Nicolae
si tarinei Alexandrina o frumoasa si cordials
primire in capitala Dobrogei, primire care gasi
mare rasunet in tars si in strainatate. Tarul era
insotit de ministrul de externe Sassonov, care
se deplasase si la Bucuresti, pentru a vizita pe
premierul roman Bratianu. Acesta it insoti pe
distinsul sau oaspete la Sinaia si la Predeal, la
granita Transilvaniei.

Ion Inculet

Cu acea ocazie Bratianu se intretinu cu
Sassonov asupra politicii internationale,
retinand din conversatia cu ministrul rus
declaratia ca once agresiune contra Serbiei ar
constitui pentru guvernul tarist un casus belli.
Aceiasi declaratie o facu Sassonov si regelui
Carol la Constanta. La intrebarea regelui
asupra situatiei politice din Europa, Sassonov
raspunse ca situatia internationals este buns
si asiguratoare de pace, intrucat Austria nu se
atinge de Serbia (Pouruu que l'Autriche ne
touche pas a la Serbie). Declaratia lui Sassonov
privitoare la Serbia a fost adusa de Bratianu la
cunostinta guvernului austriac. Astfel Austria
fu avizata din vreme ca once agresiune contra
Serbiei va duce la un conflict armat cu Rusia,
precum s-a si intamplat.

Dupes o intrerupere de mai multi ani
aparu in mai 1913, cu sprijinul marinimos al
fruntasului basarabean Vasile Stroescu, un
nou ziar romanesc: "Cuvant Moldovenesc", in-
sufletit de duhul de primenire al vietii care de
la o vreme domnea in imparatia rusa. Redactor
responsabil al noului organ de press era
Nicolae Alexandri, un moldovean cult si de
mare bunatate sufleteasca. Functia de secretar
de-- redactie o indeplinea Pan. Halippa, care
scrisese si la ziarele moldovenesti ce aparusera
mai inainte. Colaboratori de frunte la "Cuvant
moldovenesc" erau: Simeon Murafa, Daniil

247

s.a.

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

Ciugureanu, Mihai Minciund, Tudose Roman,
Iuliu Friptu si Ion Buzdugan care semna si cu
pseudonimul Nicu Romanas. Tirajul noii gazete
urea la 10.000 exemplare.

Concomitent cu ziarul "Cuvant mol-
dovenesc" mai aparu si un al doilea ziar roma-
nese: "Glasul Basarabiei", care disparu insa
curand, farce a fi gasit rasunet in sufletele
moldovenilor. in editura "Cuvantului moldove-
nesc" aparura un calendar si o biblioteca mol-
doveneasca pentru popor. Prin scrierile for
romanesti, pe langa Pan Halippa, se distingeau
Stefan Ciobanu, Paul Gore, Alex. Mateevici si
Ion Buzdugan, care publica o colectie de
Carttece dirt Basarabia inchinata lui George
Cosbuc.

4. Incercarea de rusificare prin biserick
si ivirea inochentismului

Dupes moartea epsicopului Irinarh
ajunse in fruntea bisericii basarabene chiri-
arhul Pavel Lebedev. Arhipastoria sa coincidea
cu stergerea ultimelor urme ale autonomies
politice a oblastiei Basarabiei si cu transfor-
marea ei in gubernie. Ajungand in iunie 1871
in fruntea bisericii, episcopul Lebedev dadu
ordin ca toate cartile liturgice moldovenesti din
biserici si manastiri sa fie inlocuite cu cart!
rusesti. Tot el hotari ca serviciul divin, care
pans atunci se savarsise in limba moldove-
neasca si in limba rusa, sal se desfasoare
numai in ruseste, iar in urma acestor masuri
de rusificare fu desfiintata si tipografia
moldoveneasca de pe langa epsicopia din
Chisinau. Mai multi preoti moldoveni ca Vasile
Zubcu, Ion Untu, Dimitrie Tutunaru, Ion
Popovici, Grigore Gallia s.a., care nu intelegeau
sa se conformeze ordinelor episcopului, furs
surghiuniti in alte eparhii rusesti ca sa
deprinda mai bine limba rusa, uitind-o pe cea
moldoveneasca. Masurile acestea provocard
mars tulburari in randurile credinciosilor
moldoveni, care erau deprinsi cu slujba dum-
nezeiasca in limba lor. Tinand seama de aceste
nemultumiri, sinodul de la Petersburg inlocui
in 1882 pe episcopul Lebedev cu chiriarhul
Serghie Lapidevschi, care revoces unele din
masurile nechibzuite ale inaintasului sau. In
ianuarie 1891 Serghie trecu in scaunul episco-
pal de la Odessa, facand loc lui Isachie
Polozenski si apoi lui Neofit Nevodeicov, care

pastor! 6 ani si muri la Ismail.
In 1878 sinodul rusesc randui episcop

a1 Chisinaului si Hotinului pe Iacov Piatricki.
Acesta inflinta la Chisinau Infrcitirea ortodoxd a
nasterii Domnului care, pe langa altele, edits
carticele de ruga.ciuni, brosuri si foi volante cu
cuprins religios si moralizator. Intr -un memo-
riu adresat sinodului in 1900 el insists asupra
necesitatii de a publica asemenea scrieri si in
limba moldoveneasca, aratand ca in cele mai
multe din satele Basarabiei populatia ortodoxa
se compunea in mare parte si adesea chiar
exclusiv din moldoveni, care cunosteau numai
limba moldoveneasca si care nu intelegeau
deloc limba slava bisericeasca sau pe cea rusa,
nici chiar in forma ei vorbita. Literatura didac-
tied sau refigioasa existents in limba rusa era
cu desavarsire inaccesibila acestei populatii. Si
"door si moldovenii sunt setosi de invatclminte
morale si religioase, de povete crestinesti si de
mcingaiere prin citirea sau ascultarea cuvarttu-
lui tiparit". Necesitatea unei asemenea litera-
turi sense in limba moldoveneasca se facea tot
mai simtita. Ce-i drept, existau cateva aseme-
nea publicatii in limba moldoveneasca, dar
acestea se tipareau peste frontiers, in Ro-
mania, iar limba diferea intrucatva de cea vor-
bites de moldoveni si basarabeni, si apoi aceste
publicatii erau tiparite cu litere latine. Citirea
insa cu aceste caractere era in cea mai mare
parte inaccesibila cititorilor basarabeni si in
once caz anevoioasa.

"Astfel stand lucrurile acum in Basa-
rabia - zicea episcopul Iacov - moldovenii sunt
lipsiti de posibilitatea de a-si satisface cerintele
for moralo-religioase prin citirea de carticele,
brosuri si foi de continut moral si religios,
tiparite cu litere chirilice pentru poporul de rand
in limba moldoveneascd. Indeplinirea acestui
lucru nu poate fi lasata pe seama societatii.
Infrdtirea ortodoxci misionarei a Nasterii Dom-
nului, pe care am infiintat-o eu in Chisinau, are
de scop luminarea religioasa a tunnel lui Hristos
dirt Chisinau, in adevcirurile credintei noastre
ortodoxe si in spiritul ei, intre altele si prin
raspandirea de carticele, brosuri si foi de con-
tinut moral si religios".

Propunerea episcopului Iacov primi in
octombrie 1900 aprobarea sinodului din
Petersburg, prin care se ingaduia ca numita
societate din Chisinau sa editeze brosuri cu
cuprins religios si moral "in limba moldove-
neasca cu litere chirilice cu text paralel rusesc,
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ba si fara el, dupes ce mai intai manuscrisele
vor fi fost inaintate spre cercetare cenzorilor".
In functia de cenzori fura numiti profesori de la
seminarul clerical din Chisinau, anume
Constantin Popovici si preotul Mihai Ceacir.
Astfel s-a ajuns la tiparirea acestei modeste li-
teraturi religioase in limba moldoveneasca.. Pe
calea episcopului Iacov merse si succesorul
sau, episcopul Vladimir, care fusese misionar
si isi putea da seama ce putere de convingere
are cuvantul viu, rostit intr-o limba inteleasa
de credinciosi. Ajungand in 1904 in scaunul
episcopal de la Chisinau, el lua hotararea de a
scoate pe moldoveni din "intunericul si umbra
nestiintei". El insusi incepu sa invete mol-
doveneste si introduse limba romans in semi-
narul de la Chisinau, platind pe profesorul de
aceasta limba din buzunarul sau propriu. Tot
el ceru si obtinu consimtamantul sinodului de
a tipari carts liturgice si rituale in limba
moldoveneasca cu litere chirilice, deschizand
in acest scop, in octombrie 1904, tipografia
moldoveneasca la Chisinau. Cu ocazia des-
chided! tipografiei, chiriarhul arata ca "poporul
numai atunci poate trage folos din slujba dum-
nezeiascd, dacd aceasta se face in limba lui, iar
nu ca la catolici, care sciva- rsesc serviciul divin
intr-o limbei neinteleascl de credinciosi". El arata
ca idealul sau era luminarea popoarelor si isi
exprima nadejdea ca lucrarile ce vor iesi din
aceasta tipografie se vor raspandi cat mai
repede printre credinciosi, pentru a mai risipi
intunericul cel mare care apasa asupra
moldovenilor.

incurajati de arhiepiscopul Tor, preotii
moldoveni cerura ingaduinta de a scoate si un
ziar bisericesc in limba moldoveneasca.
Episcopul Vladimir sustinu cererea clerului
moldovenesc in fata sinodului, care o inainta
tarului spre aprobare. Si astfel aparu la 20
octombrie 1907 ucazul imperial prin care se
incuviinta Sfatului frdtiei Nasterii lui Hristos
editarea unui ziar in limba moldoveneasca sub
numele de "Luminatorur. Grija redactarii
ziarului clerical fu incredintata protoiereului
Constantin Popovici si ieromonahului Gurie
Grosu. La 25 ianuarie 1908 aparu primul
numar, in care se lauda "reivrua episcopului
Vladimir pentru luminarea poporului in limbo.
lui ", infatisandu-1 ca pe un adevarat arhipastor
al bisericii pravoslavnice, "care nu cunoaste
numai o singura limbo, vrednicd de a Lauda prin
ea pe D-zeu, ci ingei.duie tuturor noroadelor

crestinesti de a face slujbe durnnezeiesti in
limba tor, de a propoveidui evanghelia lui Hristos
in limbo. credinciosilor". Dupes proslavirea epis-
copului, urma poezia Sd fie lumina, din care
retinem versurile:

Din Prut si Nistru ptin-la mare
Strdmosii nostri au purtat
Aceastd sfanta luminare,
Pr-in ea cu dusmanii-au luptat.

Si ce-i mai scump in omenire
Si mai bogat, mai de folos,
Ei ne-au pdstrat ca mostenire
Peimeint si legea lui Hristos.

In toamna anului 1908 episcopul
Vladimir fu mutat la Rodiev si in locul lui fu
numit episcop de Chisinau polcovnicul rus
Leonida Mihailovici Ciciagov, care se calugari
sub numele de Serafim. Trecutul sau de ostas
si firea sa belicoasa it facura sa calce pe calea
lui Pavel Lebedev, zadarnicind mice mani-
festare moldoveneasca si oprind pe cat posibil
intrebuintarea limbii moldovenesti in biserica.
El nu vedea cu ochi buni aparitia "Lumina-
torului" si nici tipografia moldoveneasca de pe
Tanga episcopie. Impunerea limbii rusesti in
biserica avu drept urmare slabirea credintei
adevarate prin ivirea sectarismului religios ce
se propovaduia in moldoveneste. Asa se
infatisa credinciosilor moldoveni din targul
Balta, din tinutul Ananiev, calugarul Inochentie
ca trimisul lui Dumnezeu sa povatuiasca pe
credinciosi spre mantuirea sufleteasca. El
propovaduia cu mare ardoare in limba mol-
doveneasca si mii de moldoveni din Basarabia
mergeau in pelerinaj la Balta sa auda cuvantul
lui Inochentie, care in 1912 adunase in jurul
sau un numar impresionant de credinciosi.

Sesizandu-se de miscarea lui Inochen-
tie, episcopul Serafim convoca in martie 1913
un congres religios la Chisinau, la care luard
parte pe langa preoti si calugari si numerosi
credinciosi laici. Congresul, luand cunostinta
de tulburarile dintre credinciosi provocate de
invataturile lui Inochentie, hotari combaterea
for prin propovaduirea evangheliei in limba
moldoveneasca, prin predici in aceasta limba si
prin cantari corale in biserici. Iar pentru a
curma propaganda inochentista din radacini,
calugarul Inochentie fu ridicat in august 1913
de un grup de cazaci din manastirea de la
Balta si inchis intr-o manastire de pe lacul
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Ladoga, iar aderentii lui care incercara sa.-1
apere furs imprastiati cu forta. Ulterior
Inochentie fu trimis in judecata si osandit la
surghiun in manastirea Solovski, din ostrovul
Mari! Albe. In apararea sa Inochentie arata ca
multe din ratacirile sale porneau din intune-
ricul mintii sale, care, ca si a multor moldoveni
de la tars, ramasese neframantata de marea
putere a stlintei. Aceasta stiinta marturisea
Inochentie lipseste cu desavarsire taranilor
moldoveni, din care se tragea dansul.
Ratacirile sale ar fi izvorat din marea dorinta de
a-i ajuta pe moldoveni la cunoasterea ade-
varatelor legi crestinesti, pe care el singur nu le
patrunsese bine cu mintea lui slabs si putin
luminata.

Pentru combaterea sectelor s-a creat la
Chisinau un serviciu de misionari cunoscatori
ai limbii moldovenesti. In urma miscarii
inochentiste se convinsese si episcopul Serafim
de necesitatea propovaduirii invataturii orto-
doxe in limba moldoveneasca. La propunerea
sa sinodul obtinu un ucaz imparatesc prin care
se ingaduia savarsirea liturghiei in limba
moldoveneasca. Referindu-se la acest ucaz,
ziarul "Cuvant Moldovenesc" scria:

"Ziva de duminicd, 21 iulie 1913, a fost
o zi de seirbdtoare nationald a moldovenilor din
Basarabia, cad in acea zi s-au invrednicit sd
asculte intreaga slujbd arhiereasai a liturghiei
in limba strciveche moldoveneascci, fapt care nu
se intamplase in viata for din vremea arhiereu-

lui Pavel, care cel dintdi dupd alipirea Basa-
rabiei la imparatia ruseascci luat asuprcilsi
pdcatul de a alunga limba rnoldoveneasai din
biserica norodului nostru".

In continuare ziarul arata ca rein-
toarcerea limbii moldovenesti in biserica se
datora innoirilor care de la o vreme domneau in
Basarabia si nu mai putin fricii conducatorilor
bisericii de a nu pierde pe moldoveni, care
incepeau apleca urechea spre alte invata-
turi decat cele de la bisericile pravoslavnice.
Reintroducerea serviciului divin in limba for
dovedi moldovenilor ca "biserica pravoslavnica
nu s-a prefacut cu totul intr-un instrument de
rusificare a norodului moldovenesc".

In rest, episcopul Serafim se dovedi un
bun arhipastor. La staruinta sa a fost ocupat
scaunul episcopal de la Cetatea Alba si in 1910
s-a reinfiintat episcopia de la Ismail din vremea
Moldovei. In timpul sau s-a construit casa
eparhiala din Chisinau, cu spatioasa ei said de
conferinte. In 1914 episcopul Serafim ajunse in
conflict cu boierimea moldoveneasca si de
aceea el trebui sa paraseasca Basarabia,
facand loc arhiepiscopului Platon, care avea ca
sufragani pe episcopii Gavril al Cetatii Albe si
Zenovie al Ismailului. In decembrie 1915
arhipastorul Platon trecu la Odessa, iar in
locul sau ajunse Atanasie arhiepiscop al
Chisinaului si Hotinului. Aceasta era situatia
din Basarabia in vara anului 1914, cand
incepu primul razboi mondial.
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PARTEA XVIII

ROMANIA iN TIMPUL PRIMULUI
RAZBOI MONDIAL (1914 - 1918)

I. Romania in timpul neutralitatii (1914 - 1916)
II. Intrarea Romaniei in rizboi. infrangerile suferite in Transilvania. Muntenia si

Dobrogea. Stabilirea frontului pe Siret
III. Oltenia si Muntenia sub ocupatia militara austro-germana

IV. Opera de redresare in urma pierderilor suferite. Refacerea armatei si
apararea frontului pe Siret

V. Schimbarile in guvemul de la Iasi. Conditiile de pace. Preliminariile de la
Buftea. Tratatul de pace de la Bucuresti

VI. Interventia Statelor Unite ale Americii in ritzboi. Capitularea Germaniei si
abdicarea imparatului Wilhelm. Dezagregarea monarhiei austro-ungare. Spargerea

frontului din Balcani. Reintrarea Romaniei in razboi. Revenirea triumfala a
regelui Ferdinand la Bucuresti
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Capitolul I

ROMANIA IN TIMPUL NEUTRALITATII (1914 - 1916)

1. Tensiunea politica internationals si dezlintuirea razboiului european
2. Consiliul de Coroana de la Sinaia si declararea neutralitatii
3. Conventia secrets cu Rusia. Moartea regelui Carol I si a reginei Elisabeta. Urcarea
pe tron a regelui Ferdinand
4. Operatiunile militare contra Serbiei. Intrarea Italiei in razboi alaturi de Puterile
Apusene. Propaganda austro-germanilor in Romania
5. Incercarile austro-germanilor de a atrage Romania de partea for
6. Contrapropaganda antantofila si respectarea neutralitatii. Consiliul de razboi de
la Pe les

1. Tensiunea politica internationals si
dezlantuirea razboiului european

Razboaiele balcanice din anti 1912 si
1913 erau considerate de cabinetele europene
un preludiu al razboiului european, care
ameninta sa izbucneasca din clipa in clipa. Si
pe bund dreptate, fiindca stipulatiile tratatului
de pace de la Bucuresti din 10 august 1913 nu
erau de natures sa multumeasca pe beligeranti
si indeosebi pe turci si pe bulgari. Cu stipulati-
ile teritoriale nu erau multumite nici cabinetele
de la Viena si Berlin, care aveau de aparat
interese politice si economice in Balcani.
Austro-Ungaria nazuia spre Salonic, iar
Germania investise capitaluri insemnate in
Bulgaria si Turcia cu scopul de a-si deschide
drumul spre Orientul Apropiat pentru desfa-
cerea produselor ei industriale. Se opunea
Serbia, care iesise biruitoare din razboaiele
balcanice si avea moralul ridicat in privinta
revendicarilor ei nationale si teritoriale atat in
Macedonia, Bosnia si Hertegovina, cat si in
Ungaria de miazazi.

Inainte de calatoria arhiducelui la
Sarajevo, ministerul de externe austro-ungar
alcatui un memoriu in care se preconiza
pregatirea unui razboi preventiv. Autorul me-
moriului sustinea ca pe regele Romaniei nu se
poate conta, deoarece 1-a primit pe tar la
Constanta. Se reprosa regelui Carol I ca in
toate declaratiile a incercat sa se desprinda de
politica de alianta cu Austro-Ungaria. La o
revenire a lui la politica de amicitie nu se mai
putea spera. De aceea Austria nu mai putea

persista in politica ei de "asteptare pasnica",
nu numai fats de Romania, dar si fats de
Serbia si Rusia, si ca atare trebuia sa renunte
la o asemenea politica. Dimpotriva, se urmarea
o alianta. cu Bulgaria si Turcia impotriva
Serbiei si in vederea incercuirii ei.

Guvernul ungar nu era incantat de
Romania, care intervenise in razboiul balcanic,
recuperase Cadrilaterul si indeplinise rolul de
arbitru al situatiei din Balcani. Vizita tarului
Nicolae al II-lea la Constanta in mai 1914 si
discutiile cu tarul si cu Sassonov cu privire la
Serbia ajunsesera la cunostinta guvernului de
la Viena si indispusesera pe austro-germani si
pe unguri.

Din actele diplomatice referitoare la
evenimentele care au precedat izbucnirea
razboiului din 1914 publicate la Viena aflam ca
in iunie 1914 Berchtold, ministrul de externe
al Austro-Ungariei, adresase imparatului
Wilhelm al Germaniei un memoriu asupra situ-
atiei politice de dupes razboiul balcanic, soli-
citand sfatul Kaiserului cu privire la noua ati-
tudine politica ce se impunea fata de Serbia,
dar si fats de Romania, pe care o considera "ca
si pierduta." pentru Trip la Alianta. Berchtold
arata ca in opinia publics romaneasca s-ar fi
produs un eveniment foarte insemnat si ca
armata, intelectualii si poporul roman ar II
instigati la o noua orientate politica spre Rusia
si Polonia Apuseana in vederea dezrobirii
conationalilor de peste Carpati.

In conditiile acestea, ipoteza cooperarii
Romaniei cu Austro-Ungaria in caz de conflict
ar deveni problematica si monarhia Austro-
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Ungard n-ar avea nici chiar siguranta absolutes
impotriva unei agresiuni din partea Romaniei.
Nici pe amicitia regelui Carol, care primise pe
tarul Nicolae la Constanta, nu se mai putea
conta. Din aceste motive se impune din punct
de vedere militar construirea de fortificatii la
granita cu Romania, tar din punct de vedere
practic o alianta cu Bulgaria si cu Turcia pen-
tru a dejuca politica de incercuire din partea
romanilor. Astfel incadrata la nord de unguri si
la sud de bulgari, Romania va fl silita sal revina
la vechile ei sentimente de prietenie fata de
Puterile Centrale.

Memoriul era insotit si de o scrisoare
autografa, prin care imparatul Franz Jozef
recomanda Kaizerului sal arate la Bucuresti
clar si rard echivoc ca amid! Serbiei nu pot fi
amicii austro-germanilor si ca Ungaria nu va
putea nici ea sa conteze pe alianta austro-ger-
manilor daces nu se desparte de Serbia si daces
nu reprima drastic agitatia indreptata la ea in
tars impotriva imperiului austro-ungar.

La scrisoarea imparatului Franz Jozef,
imparatul Wilhelm raspunse ca nazuinta
guvernului sau este sa izoleze Serbia si sal
intareasca Bulgaria pentru a o abate de la
rusofilie. Asa la Bucuresti se va vedea ca tripla
alianta este hotarata sa. determine Bulgaria la
o intelegere cu Romania, cu renuntarea la
revendicarile ei teritoriale in Cadrilater, altfel
este de asteptat ca Romania sal revind asupra
amicitiei cu Serbia si asupra apropierii de
Rusia. In caz de reusita se va incerca impa-
carea Bulgariei si Greciei cu Turcia, consti-
tuindu-se astfel, sub patronatul austro-ger-
man, o noua alianta balcanica, menita sa
stavileasca revarsarea puhoiului panslavist si
sa asigure pacea si linistea in Balcani. Dar
acest scop va putea fi atins numai daces Serbia,
care constituie punctul cardinal al politic!!
panslaviste, va dispeirea ca factor politic din
Balcani.

La 14 iulie 1914 Kaizerul raspunse
suveranului austro-ungar ca a dat ordin insar-
cinatului sau cu afaceri la Bucuresti sa comu-
nice regelui Carol obiectiile ridicate contra
politicii sale si sa staruie asupra situatiei
politice create de ultimele evenimente si
demonstreze necesitatea de a se departa de
Serbia si de a opri agitatia contra Austro-
Ungariei.

Franz Jozef se adresa si direct regelui
Carol I al Romaniei, cerandu-i sfat si ajutor in
situatia data. Regele Carol raspunse plin de
compatimire pentru batranul suveran, care in
pragul batranetilor se vedea silit sa is hotarari
atat de dificile impotriva sarbilor ca, in caz de
razboi, supusii sat nu vor putea fi induplecati de
a ridica armele impotriva unei tart mid si pri-
etene ca Serbia. Franz Jozef citi in fata consi-
liului de stat raspunsul regelui Romaniei,
insemnand pe marginea pasajului privitor la
Serbia cuvintele: In coda verenum, adica. "ve-
ninul in coada.". Scrisoarea regelui Carol
cuprindea deci un serios avertisment: in caz de
razboi contra Serbiei, Austro-Ungaria nu va
putea conta pe colaborarea Romaniei.

Scrisoarea suveranului Romaniei s-a
pastrat in Arhivele de Stat de la Viena, unde
am putut lua cunostinta de cuprinsul ei.

Cu mult inainte de izbucnirea conflictului
cu Serbia, regele Carol avizase pe imparatul
Wilhelm, cu ocazia trimiterii principelui Carol
la Berlin pentru in,struire military, ca, daces
Austro-Ungaria va persista in atitudinea ei
ostila fatal de revendicarile nationale ale
romanilor din Transilvania, armata romans, in
cazul unui razboi, nu se va putea alatura
armatei austro-ungare. Ministrul Romaniei la
Berlin primea mereu instructiuni sal prevind
guvernul german, spre a nu fi surprins, ca
opinia publics din Romania spun un "Nu"
hotarat participarii la un razboi "de negatiune
a principiului national".

Deliberarile asupra situatiei inter
nationale erau in plin curs, cand la 28 iunie
1914 sosi la Viena, ca un traznet din senin,
vestea asasinarii la Sarajevo a arhiducelui
Franz-Ferdinand si a soliei sale, ducesa Sofia
de Hochenberg. Mostenitorul monarhiei aus-
tro-ungare se gasea in inspectie military la
Sarajevo, capitala Bosniei, chiar in ziva de sar-
batoare sarbeasea. - Vidov Dan in amintirea
bataliei de pe Campul Mierlei din 1379, cand
conjuratii sarbi care considerau inspectia ca o
sfidare a sentimentelor lor, isi pusera in apli-
care planul for criminal. Explozia unei bombe
lansate de zetarul Bobrinovici, supus austro-
ungar, nu-si atinse scopul. Arhiducele nu se
rasa impresionat si isi continua drumul spre
primaria orasului, dand prilej studentului
Gavrilo Princip de a descarca asupra perechii
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arhiducale mai multe focuri de revolver, care
nimerird in plin, curmand viata arhiducelui si
a sotiei sale. imparatul Franz Jozef nu-1 sim-
patiza pe nepotul sau, neputandu-i ierta casa-
toria sa morganatica cu ducesa de Hochen-
berg. Generalul Margutti relateaza ca., la
aflarea vestii despre asasinarea arhiducelui si
a sotiei sale, imparatul Franz Jozef ar fi zis: "0
putere mai inalta a restabilit ordinea pe care
eu, cu parere de rau, n-am putut-o mentine".
Era vorba de ordinea de succesiune in Casa de
Habsburg. imparatul considera aceasta
tura a soartei ca o izbavire, fiindca se simtea
necontenit umilit de omul tanar care stia sa-si
ascunda nerabdarea de a domni. In aceasta
conjuncture se nascu gandul fatal de a face
responsabila Serbia pentru crima unui Una"-
bosniac si de a aduce guvernului de la Belgrad
acuzatii de complicitate nedovedita. Astfel,
guvernul de la Viena ceru reparatii guvernului
de la Belgrad.

Cu patru zile inainte de atentat, regele
Petru I al Serbiei trecuse la 24 iunie 1914, din
motive de boala, prerogativele domniei asupra
fiului sau Alexandru, care mentinu guvernul
Pasici.

Acesta se grabi sa condamne solemn
atentatul odios, sustinand cu buns credinta ca
regele Alexandru si guvernul sau n-au avut
cunostinta de atentat si ca n-au putut impie-
dica o crima ce s-a savarsit pe teritoriul austro-
ungar dincolo de hotarele phi sale. Austria
gasi insa scuzele acestea insuficiente si ceru
guvernului sorb sa urmareasca societatile
clandestine care au inspirat pe asasin. Serbia
consimti si aresta numerosi agitatori. Dar
Viena declara ca nu are incredere in judecatorii
sarbi si ceru ca delegatii austrieci sä asiste la
urmarirea agitatorilor. Contra acestor pretentii
se ridicara presa si opinia publica din Serbia,
considerandu-le umilitoare si atingand "onoa-
rea nationals ". Cu toate acestea Belgradul pro-
puse o formula care putea multumi si exi-
gentele austriece si demnitatea Serbiei. Dar
Viena considera termenul ultimatumului expi-
rat, revoca pe ministrul ei de la Belgrad si
declara razboi Serbiei. Consideratii de ordin
politic mai inalt duceau la dezlantuirea
razboiului. Atentatul era un simplu pretext.
Atentatorii de la Sarajevo faceau parte din soci-
etatea Narodnaia Obrana din Belgrad, o orga-

nizatie clandestine pentru sustinerea propa-
gandei pansarbesti in vederea alipirii la
Regatul sarbesc a teritoriilor locuite de
conationalii sarbi din Ungaria, Bosnia,
Hertegovina si Sangiacul Novibazei. Asasinul
Princip era originar din Bosnia, si ca atare
supus austro-ungar si membru al asociatiei
secrete Mlada Bosnia. Complotul fusese pus la
cale la Belgrad de Mana neagrci, sub condu-
cerea colonelului Dimitrievici, seful Serviciului
de informatii pe langa Mare le Stat Major al
armatei sarbesti. Guvernul sorb nu avea nici un
amestec in complot. In schimb guvernul austro-
ungar era vinovat de a nu fi luat masurile de
securitate cuvenite cu ocazia vizitei arhiducelui
mostenitor in Bosnia. Comisarul imperial
Wiesner, care fusese incredintat cu anchetarea
asasinatului de la Sarajevo, constata in rapor-
tul din 13 iulie 1914 ca.: "Complicitatea
Mitwissenschaft guvernului sdrb la sdvarsirea
atentatului sau la pregdtirea acestuia si la
furnizarea de arme nu se poate dovedi prin
nimic. Dirnpotrivci, existei mai multe puncte de
reper de a considera aceasta variantd ca
exclusd ". Ambii atentatori isi aveau domiciliul
la Belgrad, iar granatele purtau pecetea arse-
nalului din Kraguevaci, ridicate probabil din
depozitul de arme al macedonenilor. Nu se
cunoaste un caz similar, ca un guvern sä face
responsabil un alt guvern pentru o crima
comisa pe teritoriul sau si cu atat mai putin
pentru o crima pe teritoriul propriilor supusi,
cum era cazul de la Sarajevo.

A doua zi dupd atentat Berchtold anunta
premierului ungur Tisza ca are intentia "de a
profita de crimes de la Sarajevo pentru a regla
socotelile cu sarbir, facand responsabil guver-
nul de la Belgrad pentru savarsirea crimei si
procedand la actiune imediata prin o "politicei
de mend forte ". La 5 iulie imparatul Franz Jozef
vesti pe imparatul Wilhelm al II-lea ca "Serbia
este actulmente pivotul panslavist" si ca ea "tre-
buie eliminatd ca factor politic din Balcant'.
Atitudinea imparatului Franz Jozef si a sfet-
nicului sau Berchtold fata de problema sar-
beasca impunea prin tonul ei patimas. Se vede
ca batranul suveran, datorita senilitatii
avansate, nu-si dadea seama ca problema sar-
beasca era doar una din problemele care
zguduiau monarhia austro-ungara in funda-
mentele ei. Popoarele subjugate sub sceptrul
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habsburgic, ca romanii, italienii, croatii,
slovenii, slovacii, cehii si polonezii, trezite in
constiinta for nationals si ajunge la maturi-
tatea politica de a se guverna singure, asteptau
cu nerabdare sal sune ceasul eliberarii de sub
stapanirea strains, dandu-si seama ca numai
in urma unei conflagratii europene se putea
ajunge la infaptuirea idealurilor for nationale.

La 5 iulie se tinu la Potsdam un consiliu
de coroand sub presedintia imparatului
Wilhelm, cu participarea conducatorilor min-
tari, politici si economic! ai Germaniei si
Austro-Ungariei, in care s-a hotarat ultimatu-
mul contra Serbiei si declansarea razboiului.
Cancelarul imperiului era Bethmann-Holweg,
pentru care tratatele Internationale erau sim-
ple "petece de hartie" (Papier fetzen). Ambasa-
dorul austro-ungar Szoyeni prezenta Kaize-
rului un rescript al imparatului Franz Jozef
un memoriu al guvernului austro-ungar,
impunand sarbilor conditii aspre, dar accep-
tabile.

La 6 iulie Kaizerul se grabs sal raspunda
suveranului habsburgic ca, dupes consullarile
sale cu cancelarul Bethmann-Holweg si cu
capeteniile ostirii imperiului, aproba politica de
mans forte in Balcani si ca. el "in concordantd
cu obligatiile sale de aliat si cu vechea sa pri-
etenie va sta cu credintd aldturi de Austro-
Ungaria". Cartea Alba arata raspunsul guver-
nului german la intrebarea Vienei: "Din toatd
inima oferim aliatului nostru asentimentul nos-
tru la aprecierea situatiei, asigurandu-1 cd o acti-
une pe care el ar socoti-o necesarcl pentru a
pune cap& misccirii din Serbia irtdreptatd contra
fiintei monarhiei va gdsi aprobarea noastrci"

Premierul Ungariei Stefan Tisza se pro-
nuntase la inceput pentru o atitudine mai
moderates fatal de Serbia. Numai la staruinta
ambasadorului german la Viena, Tisza reveni
asupra rezervelor sale, find castigat pentru o
actiune energica impotriva Serbiei, facand si
declaratii in acest sens in parlamentul
maghiar. In conversatia sa cu ambasadorul
german, Tisza declares ca fiecare zi i-a intarit
convingerea ca Austro-Ungaria trebuie sal is
masuri energice pentru manifesta forta si
pentru a pune capat starilor intolerabile din
sud-est Serbia si Romania. El marturisi ca
s-a decis cu multa greutate pentru razboi, dar
cal a ajuns la convingerea necesitatii lui si ca va

lupta din toate puterile pentru monarhia aus-
tro-ungara.

In raportul sau asupra convorbirii cu
Tisza trimis Kaizerului, ambasadorul arata ca
s-a ajuns la un acord complet asupra
masurilor de rigoare impotriva Serbiei si ca
nota va fi astfel redactata incest "primirea ei sd
fie cu totul excluscr . El incheie raportul cu
observatia ca la despartire Tisza i-a strains
mana cu caldura rostind cuvintele: "Strains
unit!, sal privim viitorul cu "In sfarsit,
iata un om!" nota Kaizerul pe marginea rapor-
tului.

In urma acestei hotarari a lui Tisza, s-a
redactat de catre Berchtold in consiliul de la 14
iulie textul ultimatumului ce urma sa fie remis
guvernului de la Belgrad prin Vladimir Giesel,
general si diplomat austriac. Textul acestui act
diplomatic fu aprobat de imparatul Franz
Jozef, apoi adus si la cunostinta imparatului
Wilhelm, care dadu adeziunea. Prin ultima-
tum se impunea guvernului sarb sal accepte pe
teritoriul Serbiei prezenta de comisari austro-
ungari, care sa colaboreze cu comisarii sarbi la
descoperirea culpabililor si la suprimarea
misdrilor subversive. Ultimatumul fu remis
guvernului sarb la 23 iulie 1914, orele 18, pen-
tru a fi primit in bloc, Para nici o rezerva., in
termen de 42 de ore. Pentru a evita orice incer-
care de interventie si mediere, ambasadele ger-
mane din Paris, Londra si Petersburg furs
avizate sa comunice guvernelor pe Fang care
erau acreditate ca cazul actual este vorba de
o afacere exclusiva intre Austro-Ungaria si
Serbia". Ministrii plenipotentiari germani
staruiau pentru localizarea conflictului, pen-
tru ca once interventie din partea unei terte
puteri, chiar in caz de respectare a obligati-
ilor de alianta, ar antrena consecinte incalcu-
labile.

La 25 iulie s-a primit raspunsul guvernu-
lui sarb la ultimatum: cercurile militare din
Belgrad erau contra acceptarii celor 10 postu-
late cuprinse in nota de ultimat. Regele Petru si
guvernul staruiau pentru acceptarea conditi-
ilor austro-ungare. Balanta hotararilor inclina
spre aplanarea pasnica a conflictului. Curand
sosi nota de la Petersburg ca. Rusia este gata sa
sprijine rezistenta Serbiei. Dar cu toate aces-
tea, guvernul din Belgrad hotani sa accepte cele
mai multe puncte din ultimatum. Sarbii pri-
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miry 'ana si colaborarea comisarilor austro-
ungari la descoperirea vinovatilor, cerand doar
ca rezultatele comisiei de ancheta sa fie supuse
arbitrajului tribunalului international de la
Haga. In fond, raspunsul guvernului sarb era
un model de moderatie si demnitate, atat ca
forma cat si continut. Insusi Kaizerul
recunostea Ca raspunsul guvernului de la
Belgrad constituia un mare succes pentru
guvernul austro-ungar, facand sa dispara
motivatia pentru razboi. Dar cu toate acestea,
guvernul de la Viena, temandu-se sa nu-i
scape ocazia mult dorita de a ingenunchea
Serbia si de a imparti teritoriul ei intre bulgari,
greci si albanezi, cum se hotara se in Consiliul
de stat de la Viena din 17 iulie 1914, nu mai
astepta rezultatul conversatiilor diplomatice de
la Londra, care mai dadeau oarece sperante
pentru aplanarea pasnica a conflictului, ci con-
siders raspunsul ca insuficient, se grabi sa
rupa relatiile diplomatice cu Serbia si sa revoce
pe reprezentantul sau din Belgrad. Conform
indicatiilor primite de la Badplatz, ministrul
plenipotentiar Giesel parasi capitala Serbiei,
impreuna cu personalul legatiei Austro-Un-
gariei. Dupes indeplinirea acestor formalitati
diplomatice, Berchtold remise la 28 iulie 1914
Serbiei declaratia de razboi, in speranta unei
campanii de cel mult trei saptamani pentru
zdrobirea regatului sarbesc, punand astfel
Europa in fata unui fapt implinit. Europa, insa,
a fost pusa in fata unei conflagratii mondiale.

De acelasi optimism trufas era obsedat si
premierul Ungariei, Tisza, care se incumeta sa
declare in parlamentul de la Budapesta ca,
dupa distrugerea Serbiei si intimidarea
Romaniei, monarhia austro- ungara se va putea
bucura decenii intregi de liniste, in care timp
Ungaria ua putea deveni maghiaral

imparatul Wilhelm, care se inapoiase din
calatoria de agrement in apele nordice, lua
cunostinta de ruperea relatiilor diplomatice cu
Serbia si recomanda comandamentului militar
austro-ungar de sub sefia generalului Konrad
de Hoizendorf sa ocupe militar Belgradul si sa
astepte desfasurarea evenimentelor. Ordinul
de mobilizare generala a armatei austro-ungare
aduse dupes sine masuri similare in Germania,
in Rusia, in Franta si in Anglia. In cursul lunii
august urma o cascades de declaratii de razboi.
La 1 august, Germania declares razboi Rusiei,

iar la 3 august Frantei. La 4 august Anglia
declares razboi Germaniei. La 6 august Austro-
Ungaria declares razboi Rusiei. In aceeasi zi
Serbia declares razboi Germaniei. In ziva urma-
toare Muntenegru declares razboi Germaniei. La
11 august Franta si Anglia declarara razboi
Austro-Ungariei. Bulgaria, ostila Serbiei si
revizionista fata de Romania, incheie la 6 sep-
tembrie un tratat de alianta cu austro-ger-
manii. Alianta aceasta era de mult pregatita.
Dupes razboiul balcanic, germanii facusera
marl investitii de capital in Bulgaria. La inter-
ventia Germaniei pe langa turci, Bulgaria
obtinea o rectificare de granita in Turcia.
Guvernul turc cedes Bulgariei o fasie de pamant
pe malul drept al raului Marna impreund cu
Kaiagaci, mahalaua Adrianopolului de peste
ran. Tratatul de alianta" asigura Bulgariei, in
caz de victorie, recompense teritoriale in
Macedonia sarbeasca, in Dobrogea si in
Cadrilaterul romanesc. Conventia militara
anexata tratatului de alianta cu puterile cen-
trale prevedea largirea teritoriului bulgar pana
la apa Moraviei, precizand si cesiunile teritori-
ale impuse Romaniei. Art. 2 din Conventie sta-
bilea ca in cazul cand Romania, in timpul
prezentului conflict, fares nici o provocare din
partea guvernului bulgar, ar ataca Bulgaria,
aliatii ei Turcia si Austro-Ungaria vor consimti
anexarea de care Bulgaria a teritoriilor cedate
Romaniei prin tratatul de la Bucuresti, precum
si o rectificare a frontierei bulgaro-romane,
trasata prin tratatul de la Berlin.

Turcia insa fusese de mai inainte prinsa
in mrejele politicii occidentale a Germaniei. Cu
toata opozitia ambasadorului german Wagen-
heim din Constantinopol, care sustinea ca
intrarea Turciei in razboi ar deveni mai curand
o povard decat un avantaj pentru austro-ger-
mani, guvernul turc, urmand sugestiile
imparatului Wilhelm, se angaja prin conventia
de la 2 august 1914 sa intre in razboi contra
Serbiei in cazul interventiei Rusiei in razboi.

La 1 noiembrie 1914 Rusia declares razboi
Turciei. La 2 noiembrie sosira la Constan-
tinopol declaratiile de razboi din partea Frantei
si Serbiei, iar a doua zi si din partea Angliei si
Muntenegrului. La 12 noiembrie 1914 sultanul
Mahomed al V-lea chema in calitatea sa de calif
pe credinciosii sai la rdzboiul slant -jihad sub
flamura verde a profetului. Astfel incepu ultim-
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ul razboi al Orientului mahomedan contra
Occidentului crestin, care se terming cu
prabusirea imperiului otoman. Kaizerul dispuse
ca vasele de razboi Goebert si Bresslau din
apele Mediteranei sa fie incorporate flotei
turcesti. Crucisatoarele germane reusira
scape de urmarirea flotei aliate anglo-franceze,
refugiindu-se in Dardanele, care ramasera
inchise pentru flota aliata. Guvernul turc
sustinu ca ar fi cumparat aceste unitati navale,
decreta mobilizarea generala, iar la 31
octombrie 1914 ambasadorii Rusiei, Frantei si
Angliei parasira Constantinopolul.

2. Consiliul de Coroana de la Sinaia si
declararea neutralitatil

Caracteristic pentru felul cum suveranii
Franz Jozef si Wilhelm al II-lea, sfatuiti de con-
silierii for Berchtold si Bethmann-Hotweg,
intelegeau sa conduces politica externa in vre-
muri atat de critice ca acelea ce urmara dupa
atentatul de la Sarajevo, este faptul ca Italia si
Romania, care faceau parte din Tripla Atlanta,
n-au fost nici informate si nici consultate in
problema declaratiei de razboi contra Serbiei.
Numai dupa ruperea relatiilor diplomatice si
decretarea mobilizarii generale a armatelor
austro-germane, imparatul Franz Jozef si
kaizerul Wilhelm se grabira sa adreseze la 31
Julie regelui Romaniei telegrame extraurgente,
aducandu-si aminte de obligatiile for fats de
prevederile ce decurgeau din pactul Triplei
Aliante:

"Getndurile mete se indreaptd cdtre Tine -
zicea kaizerul in telegrama catre regele Carol -
care ai intemeiat la gurile Dundrii un stat civi-

lizat si ai ridicat astfel un zeu3az in fata valului
slay. Eu am incredere ca Tu vet fi credincios ca
Rege si ca Hohenzollern prietenilor Tat, si cd vet
implini, faro. conditii, datoriile Tale de Aliat".

Imparatul de la Viena invites pe regele
Carol sa decreteze mobilizarea generala a
armatei romane si sa porneasca la razboi
impotriva Serbiei criminale, in conformitate cu
stipulatiile pactului de alianta din 1883.

Dupes Congresul de la Berlin s-a incheiat
la 1879 pactul de alianta germano-austriac, la
care se alipi in 1882 si Italia, constituind astfel
Tripla Manta_ La 30 octombrie 1883 adera si

Alexandra Vaida Voevod

Romania la pactul Triplei Aliante. In 1894 s-a
incheiat, ca o asigurare contra triplet Intelegeri,
alianta franca -rust, intarita prin Antanta
Cordials franco- engleza din 1904 1909 si
acordul anglo-rus din 1907. Astfel, Triplet
Aliante austro-germano-italiene i se opunea
Tripla Antanta anglo-franco-rusa, constituind
un sistem de pace inarmata. Rivalitatea dintre
marile puteri a dezlantuit razboiul mondial.
Austro-germanii atrasera de partea for Bulgaria
si Turcia. Englezii atrasera dominioanele
Canada, Africa de Sud, Australia, Noua-
Zeelanda, India, Egiptul si unele natiuni
africane. Portugalia si Franta atrasera Africa de
Nord, occidentals si ecuatoriala, Indochina si
Madagascarul.

Rusia mobilizes multimile de oameni de la

Vistula Marea Galbena. Italia intra in razboi
alaturi de Australia in mai 1915. Romania intra
in august 1916. Grecia oscila intre ambele
grupuri beligerante. Statele Unite ale Americii
intrara in razboi in 1917, iar statele Americii de
Sud trecura de partea lor. Ramaneau neutre:
Spania, Olanda, Elvetia, Suedia, Norvegia.
Astfel se declansa un conflict cu adeveirat mon-
dial cuprinzand globul intreg si mobilizand 70
milioane de oameni (din care 25 milioane pen-
tru front, restul pentru serviciul intern): Rusia
cca. 5.000.000, Germania 13.250.000, Austro-
Ungaria 9.000.000, Franta 7.935.000, Anglia
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5.700.000, Italia 5.615.000, State le Unite
4.272.000 etc.

Actul de adeziune a Romaniei la pactul de
alianta s-a semnat la Viena in 30 oct. 1883,
purtand semnaturile ministrilor de externe
Kalnski din partea Austro-Ungariei, Berchem
din partea Germaniei si Dimitrie Sturdza din
partea Romaniei, reinnoit in 1902 si 1912.
Articolul 2 din pact avea urmatorul cuprins:

"Dacci Romcinia, fard nici o provocare din
parte-i, ar fi atacatd, Austro-Ungaria este
datoare sd-i dea, in timp util, asistentcl impotri-
va agresorului. Dacci Austro-Ungaria ar fi ata-
catd in aceleasi imprejurdri, intr-una din pcirtile
sale limitrofe cu Romcinia, casus foederis, se va
prezenta indatd pentru aceasta din urmd ".

0 telegrama similard fu adresata §i
regelui Italiei Victor Emanuel. Telegrama
kaizerului Wilhelm soma direct pe regele
Romaniei sa ramana credincios casei de
Hohenzollern si sa-si indeplineasca necon-
ditionat obligatiile contractuale. Dar intrarii
Romaniei in razboi contra Serbiei i se opuneau
si consideratiuni de drept international.
Tratatul de adeziune a Romaniei la pactul
Triplei Intelegeri era un Pact diplomatic cu totul
secret, care dupes insasi constatarea ministru-
lui austriac la Bucuresti Czernin nici nu fusese
"pragmatizat", adica ratificat de corpurile
legiuitoare din Bucuresti, Viena si Budapesta.
Tot Czernin arata ca insusi regele Carol con-
sidera tratatul ca strict confidential, de al carui
cuprins nu aveau cunostinta nici chiar toti sefli
guvernelor care se perindau la carma statului.
De o ratificare tardiva a instrumentului diplo-
matic secret de care parlamentele din Austro-
Ungaria si Romania nici nu putea fi vorba la
izbucnirea razboiului. De aceea Czernin
raporta la Viena ca, in conditiile date, tratatul
nu putea fi privit altfel decat drept un "petec de
hartie faro continut" Fetzen Papier... - si
aceasta cu atat mai mult cu cat agresiunea nu
pornea din partea Serbiei, ci din partea Austro-
Ungariei, care nu era atacata din nici o parte
astfel incest sa oblige Romania de a sari in aju-
torul ei.

La inceputul anului 1914 guvernul con-
servator prezidat de Titu Maiorescu isi inaintase
demisia. Aceasta fu primita. si regele Carol
incredinta la 4 ianuarie 1914 pe Ion Brdtianu,
seful Partidului liberal, cu formarea noului

guvern, din care faceau parte Emil Costinescu,
Constantin Angelescu, Vintila Bratianu, Alecu
Constantinescu, I. G. Duca s.a. Noul guvern se
prezenta corpurilor electorale cu un program
de marl si radicale reforme constitutionale
privitoare la o masiva expropriere a latifundillor
marii proprietclti rurale si introducerea votului
obstesc. La 17 februarie 1914 avures loc
alegerile generale pentru Camera si Senat, care
dadura guvernului liberal o considerabila
majoritate, inlesnindu-i astfel posibilitatea de a
guverna si a duce la indeplinire reformele con-
stitutionale din programul sau de guvernare.

Opozitia era reprezentata de Partidul con-
servator, care dupes demisia lui Titu Maiorescu
alese sef pe fruntasul conservator Alexandru
Marghiloman. Titu Maiorescu se retrase din
viata politica. Membrii marcanti ai Partidului
Conservator cu grupdrile junimiste ale lui P. P.
Carp, Teodor Rosetti, Misu Cantacuzino, cea
conservator democrats a lui Tache Ionescu, Ion
Lahovary, Mihai Saulescu, Virgil Arion, Alexan-
dru Beldiman si altii erau simpatizanti ai aus-
tro-germanilor si soarta le rezervase un rol
foarte important in politica tarii. In schimb
Partidul Liberal era orientat politiceste spre
puterile apusene, Franta si Anglia, cu concur-
sul carora tindea la dezrobirea romanilor de
sub stapanirile straine si unirea cu regatul
liber. Cum insa razboiul se declansase intre
Puterile Centrale austro-germane si Puterile
Antantei franco-anglo-ruse, hotararea Ro-
maniei de partea cui sa se alipeasca era foarte
greu de luat, prin faptul ca unele din provinci-
ile romanesti ca Transilvania, Banatul si
Bucovina se gaseau sub stapanirea Austro-
Ungariei, care facea parte din uniunea
Puterilor Centrale, cats vreme Basarabia se
gasea sub dominatia rusilor, aliatii Antantei
contra austro-germanilor. Alianta cu Antanta
insemna renuntarea la Basarabia, iar alianta
cu Austro-Germania atragea dupes sine aban-
donarea Transilvaniei, Banatului si Bucovinei.
Panes la larnurirea acestei dileme, guvernul
roman se hotari pentru neutralitate armata,
urmarind cu toata atentia desfasurarea eveni-
mentelor pe campul de lupta.

Telegramele ambilor imparati jignird pe
regele Carol prin cuprinsul for cominatoriu. Si
pe drept cuvant, fiindca declaratia de razboi
contra Serbiei se produsese farce consultarea si
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asentimentul regelui Romaniei si nici ale
regelui Italiei, tari care faceau parte din Trip la
Alianta. In lumea politica romaneasca
telegramele produsera consternare. insusi
regele Carol I ramase adanc impresionat de
modul insolit in care un rege suveran era invi-
tat sä decreteze mobilizarea armatei nationale
si SA' declare razboi unui stat vecin, cu care cu
un an in urma incheiase tratatul de pace de la
Bucuresti din 10 august 1913, cu lichidarea
razboiului balcanic.

Pus in fata unei situatii pe cat de
serioase, pe atat de grave, regele Carol, cu
cunoscuta sa intelepciune, convoca pe ziva de
3 august 1914 un Consi liu de Coroanti la
Sinaia, la care, pe langa presedintii corpurilor
legiuitoare si membrii guvernului, luau parte si
fruntasii partidelor din opozitie: Teodor Rosetti,
P.P. Carp, Alexandru Marghiloman, Titu Ma-
iorescu si Tache Ionescu. Din notele ce s-au
pastrat asupra acestui memorabil consiliu,
retinem ca sedinta s-a tinut la Castelul Pe les,
in Sala de muzica a reginei Elisabeta, prezent
find si principele Ferdinand, mostenitorul
tronului, care lua loc in fata regelui Carol. Pe
masa se gasea tratatul de adeziune a Romaniei
la Trip la Alianta. Adanc emotionat, regele Carol
deschise sedinta, spunand urmatoarele:

"Pentru prima data intrebuintez fat(' de D-
Voastrei limba francezd, care redd mai bine
nuantele. Nu trebuie sd facem politicci de senti-
mente. Neutralitatea este o solutie rea, care va
face ca Romania sd piardd inalta situatie pe
care a dobandit-o. A merge cu Rusia ar fi contra
sentimentelor unanime ale tarn. Sd ne pro-
nuntam neaparat in favoarea Germaniei si
Austriei, cu care ne teagd un tratat, este ceea ce
ne dicteazd interesele viitorului. Va urma onoare
si profit!"

Dupa declaratia regelui urma o tacere
generala. Pentru a o curma, regele se adresa lui
Teodor Rosetti, ca celui mai in varsta membru
din consiliu, care recomanda ca tara sa nu se
angajeze in roluri care nu sunt de talia ei, ci sa
adopte o atitudine cumpatata de liniste si pace.
In opozitie cu Rosetti, Petre Carp, liderul par-
tidului conservator, pleda agitat pentru in-
trarea imediatd in razboi, alaturi de Germania
si Austria, zicand:

"Rcizboi imediat, trebuie ajutat germanis-
mul sd zdrobeasal slavinismul. Romanii din

Transilvania ne ingryoreazd putin: au rnanffes-
tat ei oare dorinta de a fi incorporati? Cei dintai
care vor trage asupra noastrd, (Med urmdrim
and politic& vor fi regimentele roman. Regele a
vorbit lirnbajul datoriei si onoarei. Trebuie sa-1
ascultdm. Avem un tratat. Romania trebuie sd-si
tins angajamentele ".

Urmand la cuvant Alexandru Marghilo-
man, el ceru lamuriri asupra rolului Italie!
afland de declaratia ei de neutralitate, reco-
manda o atitudine similara si din partea
Romaniei: "0 actiune imediatd contra Serbiei ar
insemna o renuntare in tratatul de la Bucuresti
din 1913 si o extindere a dominatiei bulgare
asupra Macedoniei. Dar mai mutt chiar, intrarea
noastrd in rdzboi alcituri de Austro-Ungaria ar
echivala cu o vinovatd abandonare a romanilor
de peste hotare din Ungaria, Austria si
Macedonia. Dar nici o colaborare cu rusii nu este
recomandabild din pricina Basarabiei, in irnpre-
jw-Cirile acestea singura solutie ce se impure
find neutralitatea, care este departe de a nu fi
onorabild, de vreme ce inscisi Italia nu griseste
cd exists pentru ea casus bell". Dar o agitatie
nationald, fie ea urrnata de o crirnci odioasci, ca
aceea de in Sarajevo, urzita pe teritoriul unui
vecin, nu poate echivala cu o agresiune de stat
la stat, cdci atunci s-ar putea susfine foarte bine
ca si lupta Ligii Culturale, care luptd contra dez-
nationalizdrii rornetnilor de peste munti, este un
atac sau o provocare la adresa vecinei noastre
Austro-Ungaria". in concluzie, Marghiloman re-
comanda pentru moment o neutralitate armatei
pentru paza granitelor tart!.

Tache Ionescu se ralie in toate la parerea
antevorbitorului, relevand ca ultimatumul
trimis guvernului din Belgrad fara consultarea
anterioara a aliatilor, nici a Italiei si nici a
Romaniei, ca asociati reprezentand state libere,
nu ii poate tali in razboi prin vointa si
hotararea unui singur aliat. La Berlin se
sustinea ca nici Germania n-ar fi fost consul-
tata in prealabil de cancelarul Berchtold, inain-
tea trimiterii ultimatumului la Belgrad.

Ion Lahovary stbrui asupra confederatiei
balcanice si asupra tratatului de la Bucuresti
din 1913, cu declaratia categorica: "Nu omor
roman" pentru ca Austria scifacd o Bulgarie tare
in paguba unei Serbii mici".

Emil Costinescu sustinea ca a merge alaturi
de Austria ar insemna "a dezlar. rdzboi civil".
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Pentru declararea neutralitatii se pro-
nuntasera toti membrii consiliului in afard de
Petre Carp care, nemultumit de pdrerile
unanime ale colegilor sal, ii apostrofa.
reprosandu-le ca "abandoneaza pe rege si-1
silesc sd-si calce cuuantur . La aceasta in-
vinuire, Marghiloman replied:

toatd constiinta mea si pe onoarea mea
cred cd cuvcintul regelui nu este angajat. Din
contra, procedand astfel cum procedeirn acope-
rim pe rege. Daces am iesi de aici cu rdzboiul,
toata lumea ar zice: Acesta este rdzboiul
regelui!» si nu o vreau. La cea dintai infrangere,
regele ar fi acela care ar fi atacat. Daces not,
oamenii politici, pregatim opinia publicd, &Ind
vom declara rdzboiul not vom fi rdspunzettori.
Asa inteleg eu sd seruesc pe Rege!"

La acestea replied iritat Carp: "Maine
regele vu abdicar - bazandu-se probabil pe
textul declaratiei din consiliu a regelui, care a
incheiat declaratia zicand: "Acesta este testa-
mentul meu politic, la care nu renurtt, nepotul
meu it va urma".

De fapt, in sertarul secret al reginei s-a
gasit dupes moartea sa textul unei scrisori
adresate imparatului Wilhelm, din care se vede
ca., sub impresia hotardrii consiliului de
coroand, regele se gandea serios la abdicarea
sa. Scrisoarea aceasta, care n-a fost inset expe-
diata imparatului Wilhelm, avea urmdtorul
cuprins:

"Mei grdbesc cu sincerd parere de rau si
fac comunicarea aceasta cci., in urma unor
greutciti de nebiruit, am luat grava hotardre de a
renunta la domnie. Situatia din Romania a twat
in uremea din urmd o intorsaturci atilt de
amenintdtoare, incest nu-mi mai era cu putintd
set iau asupra mea raspunderea et, cu atilt mai
mult cu cat eram profund patrons de obligatiile
ce mi le asumasem. Manifestatii1e neincetate, o
preset scamp platitd si rd spandirea stirilor celor
mai mincinoase asupra mersului rdzboiului au
provocat o agitatie ateit de mare in tara intreagd,
incest chiar si cercurile conducdtoare au fost
luate de acest curent. Fostii ministri, profesorii
universitdtilor si ai scolilor superioare, precum si
toate clasele sociale, astdzi au un singur tel
in.aintea ochilor: acela de a pune mama pe
Transilvania. Numdrul mic de oameni cu jude-
cata chibzuitcl si putinele ziare care se
impotrivesc acelui curent amintit sunt infierate

ca trcidatoare. Ca o ultimo incercare am convo-
cat un consiliu de coroand in care am expus situ-
atia deschis si am atras aterttia asupra marii
primejdii ce amenintd tara, daces nu se pune
stavild acestor uneltiri periculoase pentru stat;
in sfarsit, am adresat un apei staruitor catre
domnti adunati in jurul meu, care, din pacate, a
rednas faro rezultat, motivanclu-se ca acest
curent puternic nu mai poate fi stdvilit. Dupes

aceasta, n-a mai rdmas pentru mine altd cafe
deceit set declar ca eu nu pot sd roman mai
departe in fruntea unei tetri care in-ti retrage
increderea Mit este greu, nespus de greu, sd
iau in aceastd clips o astfel de hotclake, cad lint

dau 'impede seama de urmcirile unei actiuni
necugetate a Romartiei. Mi se sfasie inima la
gandul cd armata fcluritd de mine, care in anul
trecut m-a urmat cu entuziasm, ar putea sd
porneascd, chiar sub ochii mei, in directia in

care nu ncicleyduiarn sd dau ajutor. Si aceastd
mahnire adanca nu poate fi biruita. Iar cuvarttul
meu este mai sfant ca once, si eu o rup cu un
trecut intreg, pentru ca numele meu set rd.' mama

nepcitat. Tot ceea ce am creat, intemeiat si pose-
dat in jumdtate de veac, depun pe altarul
onoarei. As urea sd mi se implineascd door o
singurci dorintcl in tragica mea soartd: ca arma-
ta, lipsitd de conducere, sd nu poatd prejudeca
in nici un fel uictoriile brauilor aiiati. Rog sd mt

se acorde si pe mai departe respect, buneluointa

si incredere!"
In consecintd, regele Carol redacts si

actul de abdicare cu urmdtorul cuprins:
"Romani! Un puternic avant national cere

ca Romania set intre in rdzboi cuAustro-Ungaria
spre indeplinirea idealului visat de intreg nea-
mul romdnesc. Neputand a ma impotriui acestui
curent, in care mid o mare primejdie pentru taro,
nu-mi roman deceit set incredintez destinele
mult iubitei noastre patrii unei Locotenente
Regale.

0 viata intreagd inchinata ridicarit si
maririt scumpului nostru popor, vu fi pentru el
cea mai sigurd chezcisie cd inima mea nu va in-

ceta niciodata de a bate spre binele saw Din
sufiet rog pe bunul Dumnezeu set-1 pcizeascd si
set I ocroteascci".

Din fericire si actul de abdicare a rdmas
nepublicat in masa de scris a regelui Carol,
unde a fost descoperit de un om de incredere al
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imparatului Wilhelm si prezentat acestuia cu
ocazia prezentei kaizerului la Sinaia, care il
incredinta ministrului cases imperiale cu
urmatoarea apostila:

"Sinaia 23 /DC/ 1917 Secret
Documentul alaturat provine din masa de

scris a Regelui Carol, uncle a rdm.as neobservat,
find gdsit mai tifirziu de omul meu de incredere,
si mi -a fost predat mie. E ocomunicare intocmitd
de Rege dupd Consiliul de Coroand din 1914 pe
seama Puterilor Centrale cu proiectul unui act de
abdicare adresat roma- nilor. De asezat printre
notele familiare secrete, dupd ce se va face o
copie pentru Excelenta Sa Cancelarul Impeiratu-
lui (personal)

s. s. Wilhelm I. R."
Textul actului de abdicare in favoarea

unei "Locotenente Regale" nu corespunde cu
declaratia regelui Carol in Consiliul de Coroana
ca acesta ar fi testamentul sau politic la care
nu renunta si ca nepotul sau Principele de
Coroand Ferdinand - 11 va urma. Actele au fost
scrise intr-un moment de depresiune su-
fleteasca, iar regele va reveni asupra hotararii
sale de moment, dupes cum se va vedea din cele
ce urmeaza.

Bratianu, rezumand parerile exprimate,
comunica Consiliului vestea ca Italia, care si ea
facea parte din Tripla Alianta, se hotarase pen-
tru neutralitate. Vestea aceasta intari pe mem-
brii consiliului in parerile lor, hotarand sa con-
sidere casus foederis ca inexistent fats de
Puterile Centrale, autorizand guvernul sa is
masurile cuvenite pentru paza granitelor cu
observarea celei mai stricte neutralitati fates de
beligeranti. La aceastd hoteu-dre aderd si regele
Carol.

Dupes ridicarea sedintei memorabile,
Bratianu, Marghiloman, Tache lonescu si
Mihail Pherekide trecura in cabinetul de lucru
al regelui pentru a redacta comunicatul asupra
hotararii Consiliului de Coroand. In toiul dis-
cutiilor intime, regele rosti memorabilele
cuvinte: "Sunt un rege constitutional si nu voi
declara eu singur rdzboiull"

Declaratia regelui din Consiliul de
Coroana a patruns deformata in constiinta
publicului si a dat curs la diverse comentarii,
unele mai deocheate decal altele. La sase zile
dupes sedinta consiliului de coroana regina
Elisabeta facu presedintelui Crucii

Vasile Lucaciu

Marghiloman, urmatoarea confidenta:
"Consiliul de luni a fost foarte frurnos,

regele este multumit cd are astfel de oameni
pentru a-i consulta. iCe as fi fdcut mi-a spus el
- daces s-arfi dezbinat si ce rdspundere, dacd as
fi fost silit scl aleg intre una sau cealaltd
pdrere!»"

Regina a mai adaugat:
"Nu mi-a pldcut tonul celor cloud telegrame

ale imparatilon asa se scrie regelui meu?"
intr-o convorbire intima intre regele, regi-

na si Marghiloman, regele observes calm:
"Presupuneri asupra soartei rdzboiului in

favoarea gerrnanilor si nimic mai mult. Asupra
vorbelor despre abdicare: Eu? Dar am expus pur
si simplu cele trei ipoteze".

La 4 august 1914, presedintele consiliu-
lui de ministri Bratianu trimise ministrului
plenipotentiar al Austro-Ungariei urmatorul
comunicat asupra hotararii Consiliului de
Coroand de la Sinaia:

"Dupd un apel cdlduros al Regelui de a da
urmare tratatului, Consiliul de Coroand, cu toate
voturile contra unuia singur, a declarat cd nici
un partid nu-si poate asuma rcispunderea aces-
tei actiuni.

Consiliul a hotdrifit ca, intrucat Romania n-
a fost nici avertizatd si nici consultatd asupra
demersului austro-ungar la Belgrcui, nu exista
casus foederis. In continuare Consiliul de
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Coroand a hotarat sa se is md uri militare pen-
tru siguranta granitelor, mdsuri dirt care
decurge un avantaj pentru Monarhia Austro-
Ungar& intrucat granitele ei pe mai multe sute
de mile roman acoperite".

Bratianu mai adauga ca a dispus o
intarire a unitatilor militare, careia ii va urma
curand mobilizarea generala. Guvernul
intentioneaza sa dea publicitatii numal un
scurt comunicat asupra masurilor militare
hotarate pentru siguranta granitelor. Czernin,
ministrul austro-ungar la Bucuresti, precum si
Wildhausen, ministrul Germaniei, adusera la
cunostinta guvernelor for hotararea de neutra-
litate a guvernului roman.

La 5 august, Czernin si Wildhausen
comunicau lui Bratianu "guvernele for iau
act cu pldcere de faptul cd guvernul roman se
dezintereseazd de tratatul de la Bucuresti si cd
mdsurile anuntate sunt o indicatie cd Romania
continua sd rarrtand aliata for ".

Nu este insa mai putin adevarat Ca neu-
tralitatea Romaniei si Italic! impresiond adanc
pe imparatul Wilhelm, care era nevoit sa con-
state cd "aliatii se nip de not ca perele putrede"
si ca neutralitatea acestor tari nu este decat
prefata orientarii for spre alianta cu Franta si
Rusia. Referindu-se la conventia militara cu
Bulgaria, Czernin asigura pe Bratianu ca. Bul-
garia va fi prietena cu Romania, cata vreme
aceasta va ramane aliata Triplei Intelegeri.

3. Conventia secrets cu Rusia. Moartea
regelui Carol I si a reginei Elisabeta.
Urcarea pe tron a regelui Ferdinand

Precum era de asteptat, Rusia declares la
6 august 1914 razboi Austriei si Germaniei.

A doua zi dupes ce Austria declares razboi
Serbiei, Rusia incerca sa. atraga Romania de
partea ei, punandu-i in vedere anexarea
Transilvaniei in caz de izbanda. Ministrul de
externe Sassonov autoriza pe Poklevski, mi-
nistrul tarului la Bucuresti, sa propund suve-
ranului roman incheierea unei convent!! cu
Rusia, prin care rusii se angajau sd nu inceteze
rdzboiul cu Austro-Ungaria si Germania mai
inainte ca tdrile locuite de romani din monarhia
Austro-Ungard sd fie reunite la coroana
Romaniei. La propunerea aceasta, Bratianu

raspunse la 10 august 1914 ca. "in faza actuald
a conflictului care divide Europa, guvernul
roman trebuie margineascd sforteirile sale
la pastrarea neutraliteitii, asa cum s-a decis de
Consiliul de Coroand, si la mentinerea

balcanic". Echilibrul acesta era insa greu de
mentinut, de vreme ce la 6 septembrie 1914
Bulgaria incheie un tratat secret cu Austria,
prin care cele cloud tari se obligau reciproc la "o
politicd amicald si la un sprijin mutual in caz de
agresiune". Sassonov staruia insa cu tot
dinadinsul ca Romania sa semneze conventia,
aratand ca. "armata rusd a ocupat jumd tate din
Bucovina, fcicand prirnul pas spre eliberarea
acestei provincii de sub jugul austriac". in
aceasta situatie guvernul lui invita Romania sa
i se asocieze, indeplinind restul, adica sa ocupe
cu armata partea ei din sudul Bucovinei si
Transilvania, garantand si asigurarea impotri-
va unui atac bulgar de la Sud.

Propunerea parea foarte ademenitoare,
totusi guvernul roman starui sa obtind for-
mulari concrete cu privire la Bucovina si
Banat. Cu privire la Bucovina, rusii re-
cunosteau Romaniei numai partea locuitd de
romani, iar cat privea Banatul, Romania urma
sa se inteleaga. cu Serbia. Bratianu revendica
aceste provincii romd nesti in intregimea Ion Pe
chestiunea aceasta s-au purtat tratative intre
Bucuresti si Petrograd, pana ce, in urma unui
schimb de note diplomatice, s-a cazut de acord
ca granitele acestor provincii sa fie hotarate la
vremea potrivita de comisii de defimitare. Astfel
s-a ajuns la semnarea Conventiei secrete
roman -ruse din octombrie 1914, formulate in
sensul ca, in schimbul neutralitdtii binevoitoare
din partea Romaniei, Rusia va asigura status-
quo-ul teritorial al Romaniei in fruntariile ei
actuate. Guvernul tarist mai recunostea
Romaniei dreptul de a-si anexa regiunile
romanesti din Austro-Ungaria, obligandu-se
a-i oferi si ajutorul moral la ocuparea acestor
teritorii cu propriile ei forte. Rusia se mai anga-
ja sa obtind si adeziunea puterilor Antantei,
Franta si Anglia, lavaceste angajamente.

Conventia romano-rusa din 1 octombrie
1914 s-a incheiat cu cunostinta si aprobarea
regelui Carol I.

"Tin sd declar zicea Bratianu in fata
Camerei al politica legeiturilor noastre cu
Aliatii nu am feicut-o eu inswni, in contra vointei
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regelui Carol, nu am fcicut-o pe ascuns de chi n-
sul. Tot ce am lucrat, am lucrat ca un servitor
credincios al tdrii si al tronului, cu increderea si
cu stiinta suveranului".

Urmare a conventiei romano-ruse, s-a
intocmit si planul de operatii militare in cazul
unui atac din partea Austro-Ungariei, dupa
urmatoarele directive strategice: ofensiva
impotriva Austro-Ungariei in legatura cu aripa
stanga a armatei si defensiva la sud fata de
Bulgaria. Totodata s-a dispus inchiderea
granitelor pentru transporturile germane spre
sud si s-a oprit tranzitul armamentului
german, de care Turcia avea mare nevoie, prin
teritoriul Romaniei.

Curand dupa semnarea conventiei
secrete cu Rusia, muri la Sinaia in ziva de 10
octombrie 1914 regele Carol I, care de multa
vreme era suferind, suferinta care a fost agra-
vata de evenimentele politice care luasera o
alts intorsatura de cum o dorea si o preconiza
el. Zguduit de o mare tragedie sufleteasca,
batranul suveran inchise ochii pentru totdea-
una in p1M razboi, dupa o domnie rodnica si
glorioasa de 47 de ani, 4 luni si 17 zile, care, ca
lungime si realizari, poate fi asemanata numai
cu domnia lui Stefan cel Mare. Ca intemeietor
al dinastiei roman- e, Carol de Hohenzollern a
dobandit la Plevna, pe langa increderea
poporului roman in el si-n dinastia sa, inde-
pendenta tarn fata de Poarta Otomana si s-a
incoronat ca primul Rege at Roma, tiei, restau-
rand regalitatea Daciei Traiane dupa 18 secole
de la moartea lui Decebal.

Carol I a deschis Romaniei "fereastra spre
mare", prin dobandirea Dobrogei lui Dan voda
si Mircea cel Batran. Tot sub domnia lui s-au
largit granitele provinciei transdanubiene prin
recunoasterea Cadri/ateru/ui in 1913. El a reor-
ganizat si sporit fortele armatei nationale, vic-
torioasa la Plevna, si a indrumat sistemele de
fortficatii de la Bucuresti si Focsani; a intarit
marina comerciala si de razboi, dezvoltand por-
tul Constanta si staruind pentru construirea
podului peste Dunare de la Cernavoda.

Sub domnia lui s-a revizuit Constitutia
tarsi in sensul largirii dreptului de vot si s-au
votat legiuirile de interes politic, administrativ,
social, economic si cultural. De aceea, regele
Carol I poate fi considerat pe drept cuvant cti-
torul asezcimintelor de stat ale Romaniei mo-
derne. In lumina perspectivei istorice titlul de

Inteleptul, cu care a fost cinstit Inca find in
viata, este si ramane binemeritat.

La 18 februarie 1916 muri la Bucuresti si
regina Elisabeta, cunoscuta ca scriitoare sub
numele de Carmen Sylva si fu inmormantata
alaturi de ilustrul ei sot, regele Carol I, in crip-
ta regala de la Curtea de Arges, celebra ctitorie
a lui Neagoe Basarab, restaurata si impodobita
cu cheltuiala decedatei perechi regale. Regina
Elisabeta a fost o duioasa si devotata consoarta
a cumpatatului si Inteleptului ei sot. Originara
din Valea Rinului, ea a descoperit in noua sa
patrie, si mai ales pe meleagurile incantatoare
de la Sinaia, un adevarat rai pamantesc, pe
care 1-a cantat in creatiile ei literare, ce au tre-
zit un larg interes in strainatate prin farmecul
si frumusetea lor. Iubitoare de muzica si de
picture, ea a inzestrat manastirea de la Curtea
de Arges cu un minunat evanghelier, Impodobit
de mana ei cu admirabile scene din Santa
Scripture, prinse in culori armonioase de rare
frumusete. Tot ea a pictat Concertul in suns de
Vasile Alecsandri, ilustrand fiecare strofa si
inchegandu-le intr-un admirabil tablou ce se
pastreaza la Academia Romans. De numele ei
se leaga si azilul pentru orbi Vatra Luminoasci

din Bucuresti. In timpul razboiului pentru
independents ea a patronat opera de asistenca
medicaid a soldatilor raniti ca o adevarata
"mama a ranitilor". Moartea premature a sin-
gurei ei fetite, Marioara, a privat-o de bucuriile
de mama. Plina de admiratie pentru augustul
ei sot, ea a sprijinit si incurajat activitatea lui
politica si militara. Acest frumos buchet de
fapte, inaltatoare pentru patria ei adoptive, i-a
asigurat un loc de cinste in panteonul marilor
regine ale Romaniei.

Urmasul regelui Carol I pe tronul Ro-
maniei a fost nepotul sau de frate, principele
Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, care
la 1889 fusese proclamat mostenitor at
Coroanei. El era casatorit din 1893 cu printesa
Maria de Edinburg, dupa tats o nepoata a
reginei Victoria a Angliei, dupa mama a tarului
Alexandru al II-lea al Rusiei.

A doua zi dupa moartea unchiului sau, la
11 octombrie 1914, principele Ferdinand
depuse juramantul de credinta pe Constitutia
Romaniei, in fata Corpurilor Legiuitoare, faga-
duind solemn ca intelegea sa domneasca ca
bun roman, fagaduinta pe care noul rege
indeplinit-o cu demnitate si fermitate pe tot
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parcursul agitates sale domnii 1914 1927
sprijinit si incurajat mereu de fascinanta per-
sonalitate a consoartei sale Regina Maria.

Cunoscand sentimentele regretatului sau
unchi fats de patria sa de origine si ca membru
al cases Hohenzollern, sentimente de care era
insufletit si el, regele Ferdinand I tinu sa pre-
cizeze situatia Romaniei fats de Germania,
adresand in ianuarie 1915 imparatului
Wilhelm al II-lea o scrisoare personals, pentru
a-i explica "situatia sa de bun roman"! El arata
kaizerului cum, cu toate sentimentele si sim-
patiile sale personale pentru patria sa de ori-
gine, el nu face decat sa se simtcl una cu
poporul salt, care reclama cu voce tare elibe-
rarea romanilor care traiesc sub jugul maghiar.
El adauga totodata ca, in cazul in care s-ar
produce o miscare populard, lui i-ar fi imposibil
de a impiedica Romania sa intre in rdzboi pen
tru a reuendica, cu arena in manes, ceea ce ea
considerci ca un drept at el. Aces tea cu toata
loialitatea sa fats de tara de origine, fiindca el
se considers, inainte de toate, rege al Romeiniei,
si ca s-a legat prinjureimeint de a o serui cu once
sacrificiu. El aminti totodata imparatului Ca,
daces Italia ar abandona neutralitatea ei in
favoarea Aliatilor, el probabil n-ar putea
impiedica Romania de a face la fel.

Scrisoarea regelui Ferdinand produse o
adanca impresie asupra imparatului Wilhelm,
care staruia mereu pe langa imparatul Franz
Jozef, dar mai ales pe langa premierul Ungariei
Tisza, sa caute o intelegere cu romanii din
Transilvania, ordonand ambasadorului german
de la Viena sa spund lui Tisza, de cate ori it
vede, sa-si aduca aminte de romani asa se
explica tratativele lui Tisza cu romanii si misi-
unea deputatului german Ezberger la Bucuresti
si la Viena, precum se va vedea ulterior.

4. Operatiunile militare contra Serbiei.
Intrarea Italiei in razboi alaturi de
Puterile Apusene. Propaganda austro-
germanilor in Romania

Sub noua domnie a regelui Ferdinand,
Romania se mentinu Inca doi ani in neutrali-
tatea hotarata. in Consiliul de la Sinaia. In
toamna lui 1914 razboiul european era in plind
desfasurare. Pe frontul de apus trupele ger-

mane, nesocotind neutralitatea Belgiei,
trunsera victorioase in Franta sl inaintara
pang la Marna. Acolo, ofensiva germana a lui
Moltke se lovi la 9 septembrie de rezistenta
indarjita a trupelor de aparare franceze sub
comanda maresalului Joffre si fu oprita cate-
goric. Batalia de la Marna a insemnat un
Wendepunkt (cotitura) in mersul operatiunilor
militare ale germanilor, facand sa esueze pla-
nurile strategice ale maresalului Moltke,
intocmite pe actiuni indreiznete de miscare.
Urmasul lui Moltke, generalul Felkenhein (dac-
tilografiat in alte documente Falkenhayn), tre-
bui sa revind la rdzboiul de pozitii, care reclama
timp si rabdare.

Si ofensiva austro-ungara in Balcani sub
comanda generalului Potiorek, care la 2 decem-
brie 1914 ocupase Belgradul si silise guvernul
sarb de a-si muta resedinta la Nis, fu curand
oprita. Armata sarba se refacu curand dupes
infrangerile suferite si trecu la o viguroasa con-
traofensiva, reocupand la 15 decembrie capita-
la, dupes o lupta inversunata de 12 zile si
facand 40.000 prizonieri si 150 tunuri. Nici pe
fronturile din Galitia si Bucovina armatele aus-
tro-ungare nu obtinura rezultate insemnate. La
2 septembrie 1914 rusii ocupara Cernautiul si
marcara de-a lungul Siretului granita "Rusiei
Noua". Insuccesele ofensivei austro-germane
pe toate fronturile aratara cat de putin inte-
meiata era credinta unora in inuincibilitatea
fortelor militare ale Puterilor Centrale.

Stagnarea operatiunilor pe frontul de vest
si esecul ofensivei in Balcani ingaduird
Puterilor Apusene sa treaca la operatiuni mi-
litare in Balcani, avand baza la Salonic. 0
armata franco-engleza, sprijinita de flota din
Mediterand comandata de generalul Franchet
d'Esperey, incepu o mare actiune military con-
tra Turciei, in colaborare cu unitatile sarbesti.

Pe la mijlocul lui februarie 1915 deschise
amiralul englez Carien atacul contra Dar-
danelelor, cu scopul de a ocupa Istanbulul si
de a restabili legatura prin Bosfor cu flota ruse-
asca din Marea Neagra. In zilele de 10 25 fe-
bruarie au fost daramate forturile care aparau
intrarea in Stramtori. La 18 martie incepu
atacul general, cu toate fortele maritime, care
fu respins de turci cu mari pierderi pentru
flotele aliate. La finele lui aprilie 1915 incepu
ofensiva pe uscat, care continua pana spre
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finele lui decembrie, fares ca aliatii sa fi putut
realiza succese reale, fund siliti sa se retraga
din pozitiile mai avansate, astfel ca turcii
sustinup de germani ramaneau stapani pe
Stramtori, zadarnicind legaturile aIiatilor cu
Rusia.

Seful guvernului grec, Venizelos, facea
mars sfortari pe langa regele Constantin pentru
a-1 determtna sa iasa din neutralitate si sa
treaca de partea puterilor maritime, dar staru-
intele lui ramasera zadarnice. Ofensiva contra
Turciei eua. Crucisatoarele germane ocu-
pasera Dardanelele si inchisesera astfel calea
flotei anglo-franceze in Marea Neagra, zadar-
nicind legatura cu Rusia si scufundand la 18
martie trei crucisatoare engleze si unul francez.
La 25 aprilie fu atacat Galipoli, dar sub-
marinele germane torpilara in zilele de 25 27
mai alte trei vase britanice. In ianuarie 1916
aliatii se retrasera din Galipoli, lasand 10.000
de morti. La 5 octombrie 1915 trupele aliate
debarcara in portul Salonicului, la invitatia lui
Venizelos, seful guvernului grec. In aceeasi zi
regele Constantin, cumnatul kaizerului, ceru
demisia lui Venizelos, sub motiv ca nu poate
adera la politica antantofila a premierului sau
si declarandu-se pentru mentinerea neutra-
litatii.

La inceputul lui iulie 1916 declansara
Aliatii apuseni gigantica for ofensiva de pe
Somme. La 2 iulie comunicatul german arata
ca pe o latime de 40 km incepuse pe ambele
maluri ale raurilor Somme si Ancre atacul
masiv anglo-francez, pus la cale de luni de zile
si pregatit timp de 7 zile cu un potop de foc de
artilerie si de gaze.

In anul urmator se produsera pe frontul
balcanic mad schimbari in operatiunile mi-
litare prin intrarea in razboi a Italiei de partea
Antantei si a Bulgariei de partea austro-ger-
manilor. Cu toata staruinta ambasadorului
german Billow pe langa guvernul din Roma de
a persista in neutralitate - pe langa concesiile
tentante pe care Austria se declara gata sa le
faces Italiei italienii gasira ca a sosit momen-
tul pentru realizarea revendicarilor for
nationale fats de Austro-Ungaria, sustinute de
Garibaldi si de irridenta italiana in Austria. In
urma unor tratative laborioase s-a semnat la
25 aprilie 1915 la Londra Conuentia Militard cu
puterile Antantei, in virtutea careia Franta si

Anglia recunosteau Italiei, in caz de victorie,
drepturile ei nationale asupra teritoriilor
locuite de italieni in sudul monarhiei Austro-
Ungariei. Teritoriile acestea erau Tirolul de Sud

Trentine, litoralul adriatic si capitala Trieste,
Peninsula Istria cu orasele Fiume si Pola,
Dalmatia cu Raguza, Zara si Spalato si Insulele
Qua Nerice din golful nordic al Adriaticii.

Erau deci teritoriile "irridente", adica ne-
restituite Italiei de Habsburgi. In schimbul
acestor recunoasteri, guvernul italian se obliga
sa mobilizeze toate fortele sale terestre si ma-
ritime si sa declare razboi Austro-Ungariei si
Germaniei. La 23 mai 1915 declaratia de razboi
a Italiei ajunsese la Viena si Berlin. La 23
august Italia declara razboi Turciei, iar la 19
octombrie si Bulgariei. Intrarea Italiei in razboi
angaja o bung parte din fortele militare austro-
ungare care se fortificau in Izonte si pe coas-
tele Alpilor Carintici si Dolomiti, pentru a
preintampina atacurile italienilor care dis-
puneau de o artilerie foarte buns. In urma
crizei din Italia Berchtold fu inlocuit la Externe
cu Stefan Burian, in ianuarie 1915.

infrangerile suferite in Serbia in toamna
lui 1914 ii silird pe austro-germani sa se gan-
deasca la consolidarea frontului din Balcani cu
atragerea Bulgariei in razboi alaturi de ei. In
schimbul obtinerii Cavalei de la greci, a
Macedoniei de la sarbi si a Cadrilaterului
dobrogean, regele Ferdinand al Bulgariei
semna la 6 septembrie 1915 Conuentia militard
cu Austria si Germania. La 16 octombrie 1915
Bulgaria declares razboi Serbiei, pentru ca in
zilele urmatoare sa primeasca declaratiile de
razboi din partea Frantei, Italiei si Rusiei.
Pentru a sari in ajutorul Serbiei, resturile
armatelor aliate sub comanda generalului
Serail ocupara la 5 octombrie 1915 Salonicul,
baza austro-germanilor, drumul spre Marea
Egee.

Cu intrarea Bulgariei in razboi se produse
un reviriment in operatiunile austro-germane
contra Serbiei. Unitati din armata germana,
austro-ungara si bulgard, puse sub comanda
maresalului Mackensen, dezlantuira in
octombrie 1915 atacurile for combinate asupra
sarbilor. La 6 octombrie trupele austro-ger-
mane fortara trecerea Dundrii. La 9 octombrie
cazura Belgradul si Semendria. La 15
octombrie intra Bulgaria in razboi. La 5 noiem-
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brie bulgarii ocupard Nisul, taind legatura
unitatilor sarbesti cu Salonicul si stabilind
legatura cu turcii, aliat ai austro-germanilor.
Armata sarba, decimates in luptele din anul
precedent, nu putu rezista multa vreme
atacurilor inamice si se retrase spre Pristina,
unde fu insa infranta. la 24 noiembrie si scoasa
din lupta. Dupes inaintarea din 4 septembrie,
diviziile austro-germane si bulgare ocupara.
Serbia, silind guvernul sa evacueze teritoriul si
sa se retraga cu resturile armatei infrante, cu
batranul rege Petru I si cu regentul Alexandru
in muntii Albaniei, pentru a ajunge la
Adriatica. Acolo se imbarcard pe vase aliate si
ajunsera la Corfu, care fusese ocupata de tru-
pele Antantei la 11 ianuarie 1916, de unde se
intoarsera numai in 1919 la Belgrad. La 14
ianuarie capitula si Muntenegru, si regele
Nichita se refugie in strainatate.

Dupes aceste succese de arme, germanii
incepura atacul contra Verdunului, in loc "sa
stranga Romania de talie si sa o sileasca sa
danseze cu ei", cum recomandau apropiatii
maresalului Felkenhein.

5. incerearile austro-germanilor de a
atrage Romania de partea for

Prabusirea Serbiei produse o puternica
impresie in Romania. Sustinatorii politicii ger-
manofile, al caror numar sporea mereu, dez-
voltard o apriga propaganda pentru iesirea din
neutralitate si intrarea in razboi alaturi de
Austro-Germania invingatoare asupra Serbiei.
Propaganda aceasta era sustinuta cu im-
belsugate subsidii banesti de care agentii
coruptiei germane. Legatia Germaniei din
Bucuresti finantase actiuni de coruptie a
agentilor de propaganda trimisi anume din
Berlin pentru a ademeni opinia publica prin
ragaduieli de sporuri teritoriale in Basarabia si
Bucovina de Sud, trecand chiar la intimidari si
amenintari cu soarta Serbiei si a regelui Petru.
Actiunea aceasta de coruptie si intimidare gasi
o confirmare ofic!ala din partea guvernului
austriac. In memoriile lui Konrad de
Ellizendorf, seful marelui stat major al armatei
austro-ungare, aflam cum cancelarul Berch-
told comunica "strict confidential" ca. "pentru
influentarea opiniei publice din Romania, si

anume atat a personajelor politice cat si a
ziarelor, el a intreprins deja de catidva vreme
impreund cu guvernul german o actiune secretes,
pentru at caret scop a pus la dispozitia
ministrilor austriac si german dirt Bucuresti mart
sume de bani. Aceastd actiune nu trebuie
fortata si trebuie sa fie condusd prin intermedi-
ari, cu cele mai marl precautii. Actiunea progre-
seazd cu succes si se asteaptei ca ea sd dea in
scurt timp rezultate sensibile".

"Intermediarii" activi ai campaniei de
coruptie austro-germana erau Razelius, om de
banca, Gunther, directorul unei societati
petroliere si agentii de comert si publicitate
Hennenvogel si Iaversen. Victime ale acestei
scandaloase actiuni de coruptie cazura si cati-
va oameni politici, pe langa cei de afaceri.
Propaganda din presa se facea prin anumite
ziare cumparate, subventionate si inspirate de
acesti agenti. Din fericire insa, propaganda
austro-germana nu prindea in paturile largi ale
publicului romanesc de la sate si orase.

Dar, pana la iesirea din neutralitate si
cooperarea militara, oficialitatea austro-ger-
mana staruia sa obtind cel putin tranzitul de
munitii pentru Turcia. In vara lui 1915 avura
loc la Viena tratative intre Bethman Holveg,
Jagow Burian si Tisza cu privire la concesiunile
teritoriale ce urmau sa se faces Romaniei pen-
tru colaborarea militara, punandu-i-se in
vedere Bucovina de Sud si cateva plasi din
Banat. Pentru sustinerea acestor oferte sosi in
misiune la Bucuresti deputatul Erzberger, care
mai fagacluia Romaniei si dobandirea Basa-
rabiei, de indata ce trupele austro-germane vor
fi ocupat Ucraina cu Kievul. Delegatul parla-
mentului german mai punea in vederea guver-
nului roman si anumite concesiuni nationale
pe seama romanilor din Transilvania, precum
si acordarea unui mare imprumut pentru
acoperirea cheltuielilor curente.

Ofertele acestea facura impresie asupra
Partidului conservator, ai carui membri deter-
minara pe seful lor, Alexandru Marghiloman,
sa prezinte la 26 noiembrie 1915 regelui
Ferdinand faimosul memoriu, in care critica
atitudinea politica a guvernului liberal sub
motiv ca nu respects regulile unei stricte neu-
tralitati, prin faptul ca nu ingaduie tranzitul de
munitu pentru Bulgaria si Turcia si opreste
exportul de grane si de benzina. in Germania si
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Austria, invoind in schimb tranzitul si exportul
a tot ce este interzis austro-germanilor.

Marghiloman cerea in numele partidului
sau sa ne intoarcem fats de Puterile Centrale si
de Bulgaria la o politica binevoitoare, cu
convingerea ca. Germania si Austro-Ungaria nu
vor putea fi ingenuncheate in masura de a li se
impune for sau aliatilor for capitulari si jertfe
de teritoriu. Astfel ca. "Romania nu trebuie sd
mai piarda nici o zi pentru a se reintoarce /a
politica de prietenie si incredere in Puterile
Centrale. Recuperarea Basarabiei si retro-
cedarea Bucovinei ar fi asigurate printr-un tratat
de aliantd cu Puterile Centrale. Numai in cadrul
unor bune relatii cu austro-germanii s-ar putea
cere conditii de trai politic favorabil pentru con-
generii romd ni din Transilvania. Dacd guvernul
Brdtianu or fi dispus sd revind la aceasta
politic& pe care o credem mar- ttuitoare, Partidul
Conservator ar fi gata dea tot concursul".

6. Contrapropaganda antantista si
respectarea neutralitatii. Consiliul de
ritzboi de la Peles

Politica germanofila a Partidului Conser-
vator era incurajata de ministrii Austriei si
Germaniei la Bucuresti si sustinuta de presa
de partid, ea insa nu era impartasita de
multime. De la Revolutia din 1848 si de la
Unirea Principatelor din 1859 opinia publica
romaneasca era mereu preocupata de soarta
romanilor de peste hotare. Vestile ce se primeau
zi de zi din Transilvania, din Basarabia, din
Bucovina si din Macedonia despre persecutiile
romanilor gaseau un puternic ecou in presa
din Romania si se repercutau in constiinta
nationald, care nu putea ramane impasibila Ja
semnalele de alarms ce se trageau necontenit
de care conationalii de peste munti, de peste
Prut, de peste Molna si de peste Dunare.

Constiinta de unitate nationals era tinuta
treaza de care pleiada de refugiati si emigranti
romans de peste hotare, care cautau in tam
libera scut si mangaiere contra persecutiilor de
acasa. Procesul Memorandului din 1892 a
zguduit .constiinta nationals din lumea
romaneasca si a dat nastere Ligii Culturale pen-
tru unitatea de gandire si cultures a tuturor
romanilor, in once tars s-ar gas! ei. Simbolul

unitatii culturale devenise Academia Roman&
care chemase in randurile ei oameni de litere
din toate provinciile romanesti. Unitatea cultu-
ral& propovaduita de Academie, era preludiul
visatei uniri politice a tuturor romanilor.

Unirea aceasta era asteptata de toata
opinia publica romaneasca constientd, care se
manifesta in adunari si demonstratii politice.
Nu era duminica sau zi de sarbatoare in care
sd nu se tina adunari publice si demonstratii
pe chestia nationnlri, in principal cu referire la
Macedonia, dar subintelegand problemele
romanilor de pretutindeni. Aderarea Romaniei
la Tripla Alianta impunea ridicarea problemei
romanilor de dincolo de munti. Era insa evi-
dent pentru toata lumea ca rezolvarea proble-
mei romeinesti, pe care germanii si ungurii o
recunosteau ca atare, nu putea fi solutionata
pe cale amiabila de tratative diplomatice de la
stat la stat. Ea nu-si putea gasi solutia decat o
data cu prabusirea monarhiei austro-ungare,
iar aceasta nu se putea produce decat cu
ocazia unei conflagratii europene.

De altfel, problema aceasta nu era numai
a romanilor, ci a tuturor popoarelor din Austro-
Ungaria, inclusiv a germanilor din Austria,
care visau si ei alipirea la Germania. Deputatii
din Partidul National German, numit si
Partidul tuturor germanilor Alldeutsch, nu se
sfiau sa strige in parlamentul din Viena: "Sus
Hohenzollern!". Celelalte popoare din imperiu,
precum cehii, polonezii, italienii, slovenii,
ucrainenii si romanii din Bucovina aveau orga-
nizatiile for nationale. Unii (cehii si polonezii)
tindeau la emanciparea for de sub dominatia
germana, iar altii (italienii, romanii si
ucrainenii) activau pentru reintegrarea for in
statele nationale existente. Aceleasi nazuinte be
aveau si popoarele din Ungaria, ca romanii,
croatii, sarbii si slovacii, care manifestau pe
fats contra ideii de stat maghiar unitar.
Arhiducele Franz Ferdinand preconizase o
reforms structurala a monarhiei habsburgice
intemeiata pe natiuni si nu pe provincii
Kronlander. Ideea aceasta insusise si
urmasul lui Franz Jozef, imparatul Karl, care
tindea la crearea unei Austrii Mari, formats din
natiuni unite sub sceptrul habsburgic. Aceasta
unire de natiuni trebuia sa se nasca din zbu-
ciumul razboiului european. in urmarirea
acestui scop imparatul Karl tindea la desfa-
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cerea legaturilor cu Germania si la orientarea
spre Puterile Antantei. Cumnatul sau, prin-
cipele Sixtus de Bourbon-Parma, aduse la
cunostinta puterilor apusene intentiile im-
paratului prin faimoasa scrisoare care Meuse
atata valva in presa occidentals.

Stand astfel lucrurile, este de mirare cum
se putea cere regelui, guvernului sau si "neu-
tralistilor" sa curme cu politica de neutralitate
si sa treaca de partea Austro-Ungariei, in
hotarele careia traiau incatusate milioane de
conationali romani, dornici de libertate si
intregire a neamului. Care guvern roman ar fi
avut tristul curaj de a trimite pe ostasul roman
sa lupte umar la umar cu honvezii unguri pen-
tru sustinerea jugului sub care gemeau fratii si
consangenii lui? Nu ajungea oare tragicul zbu-
cium din sufletul soldatilor romani din
Transilvania, Banat si Bucovina, care sangerau
prin colinele Carstului sau pe meleagurile sar-
malice pentru izbanda asupritorilor for austro-
german'? Mai era oare nevoie sa serveasca si
dorobantul roman drept carne de tun pentru
mentinerea granitelor infipte in inima romd-
nimii? Peste 20.000 de tineri din Transilvania si
Bucovina se inrolasera ca voluntari in armata
romans pentru a aduce tributul for de sange in
razboiul de dezrobire.

De sentimentele acestea era calauzit
regele Ferdinand, precum s-a vazut din
scrisoarea sa carne imparatul Wilhelm in ia-
nuarie 1915. Aceleasi sentimente erau im-
partasite in mare taina de regina Maria si de

Ion Brdtianu Sfinxul. Ele trebuiau aduse la
cunostinta regelui Angliei si a tarului Rusiei.
Misiunea aceasta atat de delicata o indeplini
regina Maria, care era inrudita cu ambit
suverani. In memoriile sale, regina mar-
turiseste:

"Regele si primul ministru aveau in mine
deplind incredere si ma initiau in afacerile si
secretele de stat mai mutt dealt se obisnuia
pentru o regind. Si ma considerau un ajutor
pretios, dar bineinteles pentru ca eu
implinesc sarcina".

Folosindu-se de intoarcerea in Anglia a
generalului Arthur Paget si a capitanului Carr
Glyn, care sosisera in misiune la Bucuresti,
regina trimise prin acestia regelui George al V-
lea, varul ei, urmatoarea scrisoare cu data de
13 martie 1915:

"Scumpul meu George,
Reintoarcerea generalului Paget in Anglia

imi permite de a-ti trimite scrisoarea aceasta cu
toatd siguranta. El and asigurd cd Tu vei fi feric-
it de a avea de la mine stiri si eu nu sunt deceit
foarte fericitcl de a-ti putea scrie, cu toate ca vre-
murile acestea tulburi m-au invcitat de a
cumpdni once cuvemt si de a fi foarte prudentd,
chiar cdnd din inima izbucneste dorinta de a
putea spune tot ce simt si gandesc in realitate.
Noi trecem toti prin timpuri zbuciumate si e ten
bil sd to gdndesti la tot ce suferd lumea pre-
tutindeni in aceste momente. Tara mea find
neutrd, eu primesc stiri de pe cele cloud campuri
de rdzboi. Fiecare este, fireste, convins de victo-
ria sa si se forteazd de a ne convinge ca pentru
el nu se poate pune chestiunea de infrangere.
Noi trebuie sa asteptdm, in vreme ce tara noas-
trei a cdzut pradd pasiunilor dezlantuite si
asupra capetelor noastre cade o ploaie de
ameninteiri si promisiuni.

Moartea scumpului nostru unchi Carol a
intervenit intr-un moment dramatic pentru not si
ne-a incdrcat cu o formidabilci rdspundere in ora
aceasta decisivd pentru soarta tariff noastre. Tu
stii care a fost politica lui si ai afiat probabil ca
ultimele luni din viata sa au fost intestate de
constiinta conflictului ce se declarase intre sine
si poporul sau. Sirnteimintele Romdniei sunt
franceze si vor reimane totdeauna franceze si, in
consecintcl, ele sunt astdzi totodatd si engleze si
ruse, dar mai presus de once ele sunt de tot vio-
lent anti-unguresti. De multd vreme Ungaria este
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privity ca inamica noastrd national& ceea ce
urea sd spin ca not suntem totodatcl si contra
Austriei si Germaniei.

Inca inaintea mortii unchiului, tara a
inceput sd wade/ in mine supremul ajutor pentru
realizarea visului ei national: Transilvania; la
urcarea noastrd pe tron popularitatea mea era
deja foarte mare. Aceasta ma pune intr-o si-
tuatie exceptional de delicate"! Md flata foarte
mult dacd vrei, dar aceasta nu trebuia sd and
tulbure, pentru cd nimic nu este mai odios deceit
o femeie care face politica pe contul ei propriun.

Este foarte limpede cd opinia publics se
indreaptei tot mai mutt spre partea uncle se
geiseste inima mea. Nici un succes, nici o victorie
a Germaniei nu poate zgudui fidelitatea
Rorndniei si nu o poate face sal creadd in posi-
bilitatea unei infrangeri a Antantei, Iatd o toam-
nei si o iarnd de cand stdruim in neutralitate,
urmdrind de aproape evenimentelel Italia
pretinde a fi amica noastrd, ea este privity ca
sora noastrd mai mare; Bulgaria inset, a caret
atitudine ne intereseazd de aproape, ne detest&
A fost pentru mine o mare fericire si bucurie de
a putea discuta cu generalul Paget si capitanul
Glyn. In sfarsit pot vorbi mai deschis: ei iti vor
spune multe lucruri pe care nu le pot scrie.

Noi ne clam seama cd situatia tarn noastre
este de mare irnportantd pentru cele cloud cam-
purl de beitdlie, dar nu ignordm delve ca
hotdrarea noastrd, oricare ar fi ea, va pune in
joc viitorul nostru, poate chiar si existenta noas-
trd. Guvemul nostru iti este foarte recunoscdtor
pentru buneivointa de care dai dovada Cat ma
priveste, sunt desigur foarte fericitd txIzOnd cd
Anglia manifesto., in sfarsit, interes pentru
Romania.

Nando (Ferdinand) se gdseste intr-o crude"
situatie site asigur cd este zguduitor de a vedea
suferinta sa. Toate afectiunile, convingerile si
traditiile sale sunt evident de cealaltcl parte; dar
el este inainte de toate omul datoriei si eu stiu ca
numai binele tariff va conta in cele din urmd in
ochii sat, el nu se poate arunca deodatd in aven-
tura de a da foc cu o loviturd viselor sale, inainte
de a se asigura de concursuri not. Rusia poate
deveni o mare amenintare, daces promisiunile ei
nu vor fi garantate de Anglia si Franta. Noi, care
cunoastem felul de a action at Rusiei, nu ne
putem arunca in bratele ei imense faro o
garantie mai serioasd decdt simpatia ei momen-

Take lonescu

tang. In particular, chestiunea Dardanelelor si
chestiunea portului nostru la Marea Neagra sunt
pentru not de un interes vital.

Am explicat trimisilor tat punctul nostru de
vedere si nevoile noastre; la randul lor, ei mi-au
expus punctul de vedere englez; sunt cu atat
mai fericitd, dar sunt foarte ingryoratei si ma rog
lui Dumnezeu ca not sd sfdrsim oreinduindu-ne
de partea wastrel? Cum ti-am spus, situatia mea
este foarte delicate", trebuie set actionez cu foarte
mutt tact, trebuie sd-mi stdpanesc simpatiile
mele personale si sentimentele mete: numai tara
trebuie set conteze pentru mine.

Din toate timpurile, Germania a fost pentru
Romania o prietend mai bund deceit Anglia. SO
ne ajute Dumnezeu si sei ne alba sub paza sal
Tot ce pot spune este cd pentru mine a fost o
mare mangenere de a putea vorbi cu englezii,
find si un moment de destindere in mylocul
numeroaselor mete gryi.

Sper cd, cu toatd gravitatea timpurilor, to
to gdsesti ca si Mary in deplind scincitate si cd
voi ambii ati avut un gand afectuos pentru mine
si pentru biata mea patrie, zguduitd in aceste
momente asa de grave pentru not. Scuzei
lungimea acestei scrisori.

Cu toata afectiunea,
Vara ta, Missy"
Regele George a raspuns reginei Maria cu

toata bunavointa, incurajand-o de a-i mai
scrie. Bratianu se folosi de aceasta incurajare,
staruind pe langa ea de a-i scrie din nou si a-i
expune pe larg situatia politica a tarii si reven-
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dicarile ei teritoriale, find incredintat ca
scrisoarea reginei catre regele Angliei va fi citita
cu un mai mare interes deceit scrisorile din alte
tart. In scrisoarea ei din 9 mai 1915, regina
Maria exprima regelui Angliei, intr-o forma
claret si concise", revendicarile noastre na-
tionale, pentru a caror realizare Romania ar fl
gata sa intre in razboi alaturi de puterile
Antantei. Este o magistrala pledoarie pentru
cauza Romaniei din toate punctele de vedere.
Iata cuprinsul ei:

"Scumpul meu George,
Scrisoarea Ta, pe care am primit-o de

curand, mi-a fdcut o mare pleccere si este pentru
mine o mare meingdiere in toiul acestor triste
timpuri de a pcistra legeituret cu Tine si cu
scumpa mea Anglie. Declaratia Ta, in urma
ceireia Anglia este dispusd de a proteja tdrile

imi des curajul de a vent set te inoportunez
cu anumite chestiuni, care pentru noi sunt de
importantd vitalel. Desi insistenta mea ti-ar
parea curioasci, te rog set citesti aceastei
scrisoare cu reibdare si buncivointei, cu toatei
lungimea ei neobisnuitd.

Imi iubesc tara mea adoptive", im-
pcirtcisesc cu ea sperantele si temerile et, mai
mutt de cit un sef de stat mare le-ar putea con-
cepe. De multe on doresc ca Romania set intre in
relatii mai stremse cu Anglia si acum, &Ind do-
rinta mea este realizatel, vreau set pledez cauza
noastrei cat mai clar posibil, cu riscul de a abuza
de rdbdarea ta.

Frontierele Dundrii pang la Tisa, ca si cele
ale Prutului in Bucovina, constitute revendiceirile
esentiale pentru securitatea Roma' niet si dez-
voltarea eL Nu stiu daces ai aflat ca, printr-o
intelegere intervenitei in septembrie trecut, Rusia
recunostea Romeiniet, drept pret pentru neutral-
itatea et, dreptul de a ocupa, dace" va crede ca
este avantajos, nu numai Transilvanta ci ince' si
alte pdrti dirt Austro-Ungaria locuite de romani.
Se stie cc" la Arad se aflci central irttereselor
politice rornanesti in Ungaria: dar Aradul nu
este in Transilvania. Pe de alto. parte, Banatul
Timisoarei formeaza, incontestabil, o regiune
aparte cu particulariteltile ei geografice si ale
populatiei compuse din romemi, sei rbi si ger-
mani. Numeirul romeirtilor este superior celui al
germanilor, cei din urma intrec pe sarbL Acesta
nu este doar un capriciu si nici o pretentie
desartei. a Rome-Inlet, ci revendicarea acestei

regiuni se intemeiazei pe un bun al romecnilor si
romar- tii insists ca aceasta chestiune set facet
obiectul unui nou acord. Trebuie, bineinteles,
deopotrivel, ca noi set insisteern asteizi asupra
acestei reuendicdri, pentru cc" suntem constienti
cd o interventie military este in prezent mutt mai
difici/a si reclamd sacrificii cu mutt mai mart
deceit cele ce se puteau prevedea in septembrie
trecut.

Aliatii au deja mart avantaje de pe urma
atitudinti noastre, fiindcci Rusia nu numai cei
n-are a se teme de un atac din partea noastrd,
dar ea a putut trimite munitii in Serbia, in vre-
mea in care apararea Dardanelelor de cdtre
turci devenise precard, pentru ca gennanii nu
putuserei set obtind trecerea de munitti prin tara
noastrei. Ar pdrea inset deplasat de a discuta la
ora in care ne aficlm revendicetrile acestea. Pe de
alta parte, pentru motive etnografice, toatd
expansiunea Serbiei asupra malului stang al
Dundrii ar atrage incontestabil dupes sine pre-
tentiile romei nilor asupra unor districte de pe
malul drept at Dundrii, mai ales cei Valea
Timocului este locuitd de 300.000 de rometni (ma
tem ca toate aceste detalii geografice set nu fie
/ucruri chinezesti pentru tine, dar etc se pot gdsi
pe hartel). Noi intelegem foarte bine importanta
aparani Belgradului, dar dificultatea nu este
asa de mare cum pare, cats vreme Semlinul,
uncle seirbii sunt steiparti, constitute o garantie
pentru apdrarea perfecta a capitalei tor.

Un cap de pod seerbesc pe malul stang al
Dundrii ar deveni, cu sigurantd, o cauzd de
etern litigiu intre aceste cloud tan, papa nu se
intelege °data, de toatd lumea, ca Duneu-ea con-
stitute o frontiers naturalci si inatacabilei Si ca
cele cloud tart, respect-and aceastd frontiers,
s-ar putea dezvolta in pace, fiecare in partea sa,
faro a se imptedica una pe alta. De altfel, si alte
consideratii de ordin economic pledeazei in acest
sens, spre exemplu cursul Muresului, at Tisei si
at Dune-wit, care formeazd o case de comunicatie
de cea mai mare importanta pentru regiuntle
populate exclusiv de romarti. Eu as dori totodatei
set te incredintez ca nu este nici capriciu, nici
indeereltnicie, daces suntem atat de intransigenti
in aceastel chestiune, pentru cei suntem
constienti de importanta ei capitald pentru noi.

Aceeasi problemd se pune si pentru
Bucovina si pentru Prut, pentru ca acest rau
formeazet singura noastrei frontiers cu Rusia, de
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ceind aceasta ne-a luat Basarabia. Si dacd tre-
buie sd ne resemndm cu privire la aceastd
parte, nu este mai putin adevdrat cd cel mai ele-
mentar instinct de conservare ne impiedicd de a
admite ca imensul nostru vecin va face doar bra-
conaj dincoace de acest rem. In 1775 Austria a
detasat Bucovina de Moldova, din care facea
totdeauna parte si din care ea e o parte impor-
tante.; ea trebuie in mod firesc sci ne rewind in
cazul dezmembrdrii Austriei.

In fine, pentru a nuforta amorul propriu at
Rusiei, not renuntam a discuta drepturile noas-
tre asupra parti.i celei mai bogate din aceastd
provincie, care se intinde intre Prut si Nistru. Ar
fi in tot cazul (logic de a admite ca Rusia, in vir
tutea asa-numitului principiu, sd poatd trece
Prutul pentru a extinde dominatia et asupra a
vreo 200.000 de rutent, cdnd am pierde
1.500.000 romani. Orasul Cemcluti, pe care ei II
pretind, si care nu este populat numai de
romelni, pentru ca el addposteste un mare
num.& de evrei si germani, este totusi unui din-
tre centrele cele mai importante ale wometnismu-
tub,.

Situatia noastrcl geografial si militard este
de asa naturd cd not am putea deveni un factor
important pentru a grdbi sfarsitul acestut rdzbot,
care are tot mai mutt infdti.sarea unei .1upte de
uzureio, dar, inainte ca Romania sd se fi decis a
rupe neutralitatea si a participa a/aturi de Allay,
este foarte firesc ca ea urea sei se asigure de
avantaje in raport cu sacrificiile ce o asteaptd st
pe care ea este gata a le face. Ar fi periculos de
a Visa Rusia sa rezolve ea singurd chestiunile
romeinesti. In circumstantele actuate, con-
secintele unei asemenea politici ar putea deveni
funeste.

Romania nu trebuie sd fie acuzatd ca
doreste sd forteze vointa Marilor Puteri sau
cautei a le irnpune punctul sau de vedere; mici
sau mart, tarile au dreptul de a-si apdra intere-
sele for vitale, si pentru cele mid este adeseori in
joc insasi existenta lor. Este incontestabil ca o
modestd parte din Bucovina, care asigund fron-
tierele noastre, are mai mare valoare pentru
viitorul unei tart cum este Romania, deceit pentru
dezvoltarea unui imens imperiu ca Rusia. Ceea
ce reprezintd o problemd minors pentru guver-
nul rus, pentru not este o chestiune de necesi-
tate absolutd, dictatd de tnstinctul de conser-
yore, si nu o incapcitti nare pornitd din sentimen-

tuff de amor propriu.
Scuzd lungimea acestor obositoare supli-

catiuni; Tu vei fi gasind plicticoase aceste expli-
catii, dar in conditiile de crizd in care se gaseste
Romania, am crezut ca-mi fac datoria expunan-
du-ti situatia pentru ca Tu sd aperi fnteresele
noastre in masura posibilitdtilor. Este tot ce pot
face pentru tam mea, dar sunt sigurd ca vei
intelege ce ma impinge a lua hoteireirea de a-ti
scrie personal. Am mare incredere in senti-
mentele de echitate ale Angliei. Sd dea D-zeu ca
ea sd nu ne abandoneze: tot viitorul nostru este
in joc. Sunt plind de sperantd si tremu pentru
cd este o groaznicd responsabilitate care pune
in joc toata existenta noastrd in aceste formida-
bile imprejurdri.

Sd Te pdzeascd D-zeu si sd to rds-
pldteascd pentru ajutorul pe care Tu ni-lvei da.

Cu toatd afectiunea mea,
Missy"
Ceva mai tarziu, regina Maria adresa o

scrisoare asemanatoare si tarului Nicolae al II-
lea al Rusiei, modificand, cum spune ea insasi,
argumentele pentru "urechile rusesti . La 29
mai/ 11 iunie 1915 tarul raspunse reginei in
englezeste:

"Scumpa mea Missy,
Iti multumesc sincer pentru interesanta Ta

scrisoare. At pledat cauza tariff Tale Intr-un fel
admirabil de limpede. Am urmeirit foarte atent
tratativele care sunt in curs intre guvernele
noastre. Trebuie sd -ti spun cu franchete cd
enormele pretentit ale tariff Tale produc o adancd
surprindere. De is inceputul acestut reizboi
Sassonov st cu mine am considerat admtstbil ca
Transilvania si partea de sud a Bucovinei sd fie
date Roma' niei dupes dezmembrarea Austro-
Ungariei.

Daces socotim suprafata teritoriald pe care
Puterile aliate o au in vedere si o compares cu
vasta intindere de teritorii pe care Romania le
revendicei, nu cred cd gresesc dacd zic cd tara
Ta va dubla intinderea ei actuald. Daces toatd
populatia ar fi curat romaneascd, not am fi cei
dintai de a consimti cu pldcere la un asemenea
protect. Dar acolo trdiesc si alte popoare de care
Rusia trebuie sd tind seama, find ea insdsi o
mare putere. Inainte de toate ar fi nejustificatei
incorporarea la o altd taro a teritoriilor populate
de rust veritabilii frati de ai nostri de sa nge si
credintd. Din aceleast constderatii nici sarbii,
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Au rel Vlaicu

micii si bravii nostri aliati, nu trebuie sd fie
despuiati de portiunea din Banat despre care
este vorba. E adeveirat ca ei se vor bucura si de
alte compensatii, dar nu trebuie sd scetpdm din
vedere al ei suporta grelele incercdri ale acestui
teribil razboi de mai bine de zece Zuni.

Doresc cu ardoare ca sentimentele de ami-
citie care existd intre cele cloud tart ale noastre
sd continue printr-o aliantd solider si amiabild.
Alice si cu mine iti trimitem cele mai afectuoase
mangdieri. D-zeu sd to alba in paza Sa pe tine si
toatfi familia. Totdeauna cu mare afectiune,
scumpa mea Missy,

Vdrul Tdu,
Nicky"
Impotriva intrarii in razboi alaturi de aus-

tro-germani se ridica neamul intreg, insufletit
de idealul sau national. Contra propagandei
filogermane se ridica Liga Culturald in frunte
cu secretarul ei general Nicolae lorga, sustina-
torul cel mai aprig al patrimoniului national,
care prin presa, adunari si manifestatii de tot
felul sustinea teza dezrobirii romanilor din
Transilvania si Bucovina de sub jugul austro-
ungar si unirea for cu fratii din Romania liberal.
Si cum la aceasta dezrobire nu se putea ajunge
decat cu ajutorul prietenilor Antantei, era
firesc ca opinia publics romaneasca sa se
indrepte spre aceste puteri si sa ceara intrarea
in razboi alaturi de ele, iar aceasta la timpul
oportun si in conditii optime.

Fata de manifestarile zgomotoase care
cereau grabnica interventie a Romaniei in
razboi, Iorga arata in Note le sale zilnice ca
instinctul si vointa maselor trebuie sa indice

Victor Babq

numai sensul unei politici nationale. 0 aseme-
nea directie este rezultatul unei evolutii
politice, trecuta prin experientele multor gene-
ratii in sufletul national. Si de la acea vointa un
guvern nu se poate abate. Modalitatea implinirii
idealului national apartine guvernului. Actiu-
nea lui, insa, nu trebuie sa fie fortata. Alegerea
timpului si mijloacelor potrivite pentru rea-
lizarea inaltelor scopuri nationale ii apartine,
cad el are mijloacele specifice si tot el are in
fata natiunii si a istoriei intreaga raspundere a
conducerii si a rezultatelor acestei actiuni.

La propaganda aceasta, pe langa. Barbu
Delavrancea, Nicolae Filipescu si alti fruntasi
ai vietii publice romanesti, lua parte actives si
Asociatia Refugiatilor din Transilvania si Bu-
covina, reprezentata prin Vasile Lucaciu,
Octavian Goga, Ion I. Nistor si multi altii care
intelegeau sa dezminta in mod public si cate-
goric afirmatia lui Petre Carp, riscata in
Consiliul de Coroana de la Sinaia, ca romanii
de peste hotare n-ar fi manifestat dorinta de a
se uni cu fratii for din Regat si ca soldatii
roman! incorporati in regimentele austro-
ungare vor fi cei dintai care vor trage asupra
dorobantilor din Regat. Cat de gresita era
aceasta afirmatie rezulta din faptul ca soldatii
roman! din regimentele austro-ungare, deo-
potriva cu camarazii for cehi si sarbi, se predau
inamicului indata ce ajungeau pe front si,
devenind prizonieri in Rusia, Franta sau Italia,
se constituiau in legiuni de voluntari si se
pregateau pentru a lupta alaturi de conatio-
nalii for liberi contra asupritorilor austro-
ungari.
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Sentimentele de care era insufletita
armata gasira expresie in raspunsul pe care
generalul Averescu, comandantul corpului de
armata de la Craiova, it dadu contelui Czernin,
prin agentul consular austriac din Craiova.
intrebat de acesta care e situatia, Averescu i-a
raspuns: "Din moment ce rdzboiul cu Serbia a
fost deschis pe tema interzicerii unui ideal
national si aliatii 11 pun pe steagurile tor, not nu
avem dealt o singura linie". Drept raspuns,
Czernin replica: "Genera tut are dreptate!". Cu
alta ocazie, Averescu constata ca neutralitatea
nu facea decat sa demoralizeze ofiterii in re-
zerva, care isi lasau familiile in suferinta
morals si materials.

Debarcarea trupelor franceze la Salonic,
intrarea Italiei in razboi si ocuparea Lem-
bergului de rusi pareau pentru unii patriot!
roman! antantofili momentul potrivit pentru
iesirea din neutralitate si intrarea in razboi
contra austro-germanilor. In fruntea acestora
se gasea Nicu Filipescu, care, cu temperamen-
tul sau vibrant si exploziv, pleda pentru
intrarea in razboi si cucerirea Transilvaniei:

"Ce este Regatul roman ford Ardeal se
intreba in fata unei mari adundri din sala
Liedertafel in primavara lui 1915 -, o absurdi-
tate geograficei I 0 fetsie de pcimeatt Intortocheatcl
si franta, in semicerc. Arettati aceastd figurd
schiloadd unui copil de sapte ani si intrebati-1
ce-i lipseste Rome:Intel.? El, cu mana lui de copil,
va trage linia ce implineste cercul! In granitele
actuate suntem o tard feud viitor. Spre a ne
indeplini aci rolul european, ne trebuie bastionul
ce doming aceastcl pozitiune. De aceea tintim
ceitre cetatea natura/c1 a Ardealului, catre
Acropola rornanismului. Aci, intr-un paint ferme-
cat zidit ca in povesti in vreuna din pesterile
Carpatilor, s-a adeipostit constiinta de neam.
Din acesti munti teisnesc izvoarele returitor noas-
tre ce caret spre sesul dundrean, in undele lor,
suspinele fratilor. De aid Sincai si Petru Maior
ne-au trimis marturiile obeirsiei for latine. De aici
au vorbit dascdlii neamului spre a trezi
constiinta nationalcl in vremuri de uitare de sine.
Secati izvoarele, nimiciti pe frati, ajuteind victo-
ria ungureascd si nu se va mai zice: Roma' nul nu
piere! De aceea vrem Ardealul si nimic alta. De
aceea pot rezuma tot ce v-am spus, rostind si
repetand un singur cuvetnt: Ardealul! Ardealul!
Ardealul!"

Dupes moartea subita a lui loan Lahovari,
ramase Filipescu seful miscarii antantiste, care
cerea intrarea imediata in razboi alaturi de
puterile apusene, miscare la care se aliase si
Take Ionescu. Filipescu cu "Actiunea" era pen-
tru a cobori in strada. El ceru regelui
Ferdinand "sa se incoroneze la Alba Iulia si sa
moard pe Campia Turzii".

Manifestatiile zgomotoase pentru intrarea
in razboi, fie de partea austro-germanilor, fie
de partea Antantei, continuard pand in toamna
anului 1916, fora ca guvernul sa se fi abatut de
la politica sa de neutralitate; seful guvernului,
Ion I. C. Bratianu Sfinxul nici nu raspundea
la intrebarile, interpelarile, injuriile si amenin-
tarile cu care era asaltat mereu. El astepta cu
calm momentul cel mai potrivit pentru
pune in aplicare planul.

Ideea nationals nu este un mit, cum o
considers unii, pentru Ca ea nu porneste de la
o conceptie savants, magica, de natures
metafizica. Ea n-a fost inspirata de rivalitatile
politice, economice sau sociale din diferite
epoci de evolutie ale omenirii. Substratul ei
este omul, ca membru al familiei, al tribului, al
gintei si al neamului, legat de un teritoriu din
rodul caruia se hraneste. De oamenii sa! it
leaga aceeasi limbs, aceleasi datini si obiceiuri
si aceeasi datoric de conscrvarc si aparare a
comunitatii in care traieste. Popoarele se dez-
volta in natiuni. Natiunile sunt elemente vii,
care traiesc prin vrednicia for in continua dez-
voltare a insusirilor lor specifice, atat pe plan
spiritual cat si material. Instinctul de conser-
vare le asigura permanenta !storied intr-o anu-
mita taro terra numita patrie de la pater
tatei sau mosie, mostenita din mosi-stramosi.
Natiunea romans a fost poate cel mai greu
incercata. 0 parte a Daciei strabune a fost
cotropita de unguri, Bucovina rapita de nemti,
iar Basarabia smulsa din trupul Moldovei de
rusi. Dar cu toate acestea, simtul de solidari-
tate nationals nu s-a stins niciodata. in 1916
Romania a intrat in razboi pentru unirea nea-
mului si intregirea teritoriului national. Si
dreptatea cauzei nationale a triumfat. Drep-
turile unei natiuni sunt si raman impre-
scriptibile!... Cabinetul Bratianu a ales momen-
tul favorabil pentru ca intrarea Romaniei in
razboi sa se faces cu maximum de folos, atat
pentru tares, cat si pentru Puterile Antantei. El
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rezista cu tarie tuturor promisiunilor, ade-
menirilor si amenitarilor, manev-rand cu diba-
cie momentul favorabil - pe cat posibil ales de
el si nu impus din afard, pentru scopurile si
interesele romanesti si nu ale altora, astfel Ca
abilitatea si discretia sa ajunsera legendare in
valtoarea ra.'zboiului mondial. Agentii lui in
misiuni secrete, ca C. Stere si altii, colindau
Transilvania pentru a cunoaste si influenta in
sensul politicii sale, impunand atitudini de cir-
cumstanta dupes necesitatea momentului,
indurand cu nepasare si stoicism deraimarile,
amenintarile si injuriile din partea numerosilor
sai adversari. Misiuni diplomatice si militare
activau in Franta si Italia in chestiuni secrete
de armament.

In timpul acesta se dadeau lupte san-
geroase pe toate cele patru fronturi. In
Macedonia concentra. Sarrail o puternica
arrnata si reusi sy tines piept atacurilor bul-
garo-germane de la nord, cauzand bulgarilor
pierderi serioase. Incercarea austriecilor de a
rupe frontul pe Izonzo si a patrunde in terito-
riul italian nu dadu rezultatele asteptate din
cauza ca Germania nu putea veni in ajutor, iar
ofensiva ruses in Galitia nu ingaduia o
deplasare de contingente pe frontul de sud. Pe
frontul de vest rezista Verdunul, iar batalia de
pe Somme devenise o actiune military de
uzura, data fund superioritatea francezilor in
armament si munitii. Desfasurarea sangeroasa
a luptelor de pe Somme facu sa se clatine cre-
dinta germanilor in izbanda. Pe frontul de
rasarit incepuse ofensiva lui Brussilov, unde se
demonstra inferioritatea austriecilor, atat ca
armament si munitii, cat si ca lipsa de coezi-
une si camaraderie a soldatilor de diferite
nationalitati. Elementele slave din ostirea aus-
tro-ungara dezertau in masa la inamic.

In primavara lui 1916 se produsera marl
schimbari pe campurile de razboi. infrangerea
rusilor pe frontul din Galitia si Polonia, precum
si capitularea Serbiei si a Muntenegrului

facura ca propaganda austro- germana pentru
atragerea Romaniei de partea Puterilor Cen-
trale sa primeasca un nou avant. Si aceasta
mai ales pentru satisfacerea livrarilor de
cerealq si petrol, de care Austria si Germania
aveau mare nevoie. Pentru satisfacerea acestor
urgente nevoi Puterile Centrale erau gata sa
recurga chiar la acte de violenta contra
Romaniei. La 29 iulie 1916 se tinu la cartierul
general german de la Pless, in Silezia, un con-
siliu de razboi la care luara parte generalul
Jakov din partea Bulgariei si Enver Pasa din
partea Turciei. Din memoriile maresalului
Falkenhein aflam cum cancelarul german
Kasperich, care lua parte la consiliul de razboi,
cerea cu insistent:a "clariftcarea" situatiei din
Balcani, prin constrangerea military a
Romaniei care "numai strand cu bratul de talie
se va hotdri sd joace cu austro-germanii". El
cerea chiar simularea unui ultimatum guver-
nului de la Bucuresti.

Luand cunostinta de gravele amenintari
din partea Puterilor Centrale, guvernul roman
se vazu silit sy incheie cu austro-germanii anu-
mite contracte de furnizari de cereale si petrol
pentru a potoli intrucatva ostilitatea fates de
Romania. Bratianu semna rosy, totodata, si un
acord economic cu "Biroul Britanic" pentru
livrarea de grau in valoare de sute de milioane
de lire sterline.

intre timp se schimba si situatia operati-
unilor militare. Ofensiva lui Brussilov im-
bunatati situatia pe frontul de rasarit, in timp
ce operatiunile de pe frontul de apus si de pe
frontul italian se desfasurau favorabil pentru
puterile Antantei. Francezii concentrau forte
considerabile in jurul Verdunului. Hotararea
lui Falkenhein de a ataca Verdunul it facu sa
renunte la planul de a ataca Romania, hotarat
in consiliul de la Pless. Guvernul roman isi
dadea insa bine seama Ca se apropia ceasul
marilor hotarari.
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Capitolul II

INTRAREA ROMANIEI IN RAZBOI.
INFRANGERILE SUFERITE IN TRANSILVANIA, MUNTENIA SI

DOBROGEA. STABILIREA FRONTULUI PE SIRET

1. Staruintele Frantei si Rusiei pentru iesirea din neutralitate. Tratatul de alianta
cu Puterile Antantei
2. Consiliul de coroana de la Cotroceni. Mobilizarea generala a armatei. Declaratia
de razboi Austro-Ungariei. Inceperea ostilitatilor
3. Remiterea declaratiei de razboi la Viena. Constemare la Berlin. Decretarea mobi-
lizarii generale a armatei romane

1. Staruintele Frantei si Rusiei pentru
iesirea din neutralitate. Tratatul de
alianta cu Puterile Antantei

In vara lui 1916, cand situatia pe fronturi
nu mai ingaduia austro-germanilor de a fi asa
de siguri de izbanda, puterile Antantei crezura
ca a sosit momentul sa insiste pe langa guver-
nul roman si sa-1 determine sa iasa din neu-
tralitate pentru a intra in razboi al-aturi de ele,
motivand ea ora Romaniei ar fi sunat. Intr -o
notes a guvernului francez care Bratianu din
iunie 1916, Briand preciza ca intrarea Ro-
maniei, ca sa alba o valoare, trebuie sa fie ime-
diatd. Atacarea armatelor austro-ungare, deci-
mate si in retragere, ar fi o sarcina relativ
usoard pentru romani si extrem de folositoare
pentru Aliati. Aceasta interventie ar sfarsi prin
a demoraliza un adversar dezechilibrat si ar
permite Rusiei sa concentreze toate fortele ei
impotriva Germaniei, dand ofensivei sale maxi-
mum de eficacitate. Romania ar lua astfel loc
in coalitie intr-un moment psihologic si ar
asigura in chip legitim in ochii tuturora satis-
factia larga a aspiratiilor sale nationale. Ceasul
de fata e solemn. Puterile occidentale n-au in-
cetat de a avea incredere in Bratianu si in
poporul roman. Daces Romania nu profits de
ocazia prezenta, ea nu va mai avea putinta sa
devind o tars mare prin reuniunea tuturor fiilor
ei.

Demersurile acestea staruitoare si cate-
gorice pe langa guvernul roman de a participa

la razboi erau sustinute cu toata autoritatea si
de maresalul Joffre, eroul de la Marna. La 6
iulie 1916 Pichon, atasatul militar al Frantei la
Bucuresti, aduse la cunostinta guvernului
roman urmatoarea notes:

"Genera lul comandant at armatelor fran-
ceze ma insarcineazei comunic generalului
Iliescu cc' el impdrteiseste in intregime modul de
a vedea at inattului Comandament rus si crede
ca Romania trebuie sa se decides acum sau
niciodatei I"

La 22 iunie 1916 generalul Alexiev,
comandantul armatei ruse, se declares gata sa
expedieze fara intarziere materialul de razboi
trimis Romaniei din Franta. Dar aceasta numai
in momentul hotararii ei ferme de a intra in
razboi:

"Intrarea in actiune a Romaniei in momen-
tul acesta zicea Alexiev va avea o valoare
corespunzatoare in desfdsurarea comund a
sforteirilor din partea puterilor Aliate, ceea ce nu
vafi cazul daces hotardrea ei vafi ameutatei pen-
tru o epocci nedefinita. Situatia porunceste
rorndnilor de a ni se aleitura acum on niciodater

Staruintele presante din partea inaltelor
comandamente francez si rus pe langa guver-
nul roman pentru cooperarea militara cu
Puterile Antantei erau reclamate imperios de
situatia de pe front. Ofensiva lui Brussilov din
mai 1916, din ordinul tarului influentat de
imparateasa si de mentorul ei Rasputin, fusese
oprita de fortele austro-germane sub comanda
maresalului Hindenburg. Din lipsa de rezerve
pentru umplerea golurilor de pe front, coman-
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damentul rus facea apel la ajutorul armatei
romane, cu toate ca aceasta nu era indeajuns
de echipata si inzestrata cu armele si munitiile
comandate in Franta, care intarziau, fiindca
dupes inchiderea Dardanelelor de care cru-
cisatoarele germane transporturile maritime de
material de razboi trebuiau sa faca prin
Arhanghelsk, portul rusesc din Marea alba. Pe
frontul de vest situatia devenise si ea destul de
critics in urma marilor pierderi de oameni si
material pe care francezii le sufereau la
Verdun.

La 29 iulie 1916 comandantii Puterilor
Centrale, austro-germano-bulgaro-turce, se
intrunira.' in consiliu de razboi la Ploss, in
Silezia superioard, unde isi avea resedinta inal-
tul comandament al trupelor germane, pentru
a pune la cale planul de atac contra Romaniei.
In august reincepura operatiunile si pe frontul
din Macedonia prin ofensiva bulgara contra
unitatilor aliate de la Salonic, aflate sub
comanda generalului Sarrail.

Guvernul roman, care urmarea cu atentie
evenimentele politice si operatiunile militare de
pe toate fronturile, ajunsese la convingerea ca,
in urma necontenitelor cominatorii ale
Antantei, Romania nu mai putea ramane in
neutralitate, si trebuia sa recurga la reexami-
narea situatiei politice si militare a tarii. Inca
de la izbucnirea razboiului, regele Ferdinand si
Bratianu isi dadeau seama ca locul Romaniei
in conflagratia europeand nu putea fi decat de
partea puterilor care urmareau eliberarea
popoarelor de sub dominatia austro-ungara.
Si aceasta in opozitie cu unele voci conserva-
toare care militau pentru intrarea in razboi ala.-
turi de austro-germani.

Dar inainte de a ajunge la o hota..rare de
asemenea gravitate, Bratianu starui sa cads
mai intai la intelegere cu puterile Antantei
asupra revendicarilor teritoriale ale Romaniei
in caz de victorie. Si Italia procedase la fel,
inainte de intrarea ei in razboi. Prin tratatul de
la Londra, guvernul italian obtinuse asenti-
mentul Frantei si Angliei la incorporarea in
regatul Italiei a tuturor teritoriilor locuite de
italieni din Monarhia Austro-Ungariei. De alt-
fel, Romania obtinuse prin conventia de neu-
tralitate din 1914 asigurciri din partea Rusiei

cu privire la incorporarea provinciilor ro-
manesti din Austro-Ungaria. Experientele
triste din trecut impuneau lui Bratianu sa
ceara si ajutorul statelor apusene, care aveau
respectul istoric fats de semnaturile for si care
intrasera in razboiul mondial si pentru ca
voiau sa impiedice, °data pentru totdeauna, ca
tratatele dintre state sa devind zdrente de har-
tie sau hrisoave fara valoare.

De aceea, cand venise vorba de intrarea
in razboi, guvernul roman ceruse ca alipirea
acestor provincii la Regatul Romaniei sa fie
garantate de cele 4 puteri beligerante: Franta,
Anglia, Italia si Rusia. Conditia aceasta pentru
cobeligerante a fost acceptata si pe temeiul ei
au inceput negocierile. Tratativele au decurs in
cea mai mare taina. Hotararile au fost scrise in
Tratatul de Atlanta, semnat la Bucuresti in ziva
de 4/17 august 1916. Memorabilul act diplo-
matic poarta semnatura ministrilor pleni-
potentiari Saint-Aulaire, Bark lay Fasclotti, Po-
kluovski Kozel si a primului ministru Bratianu.
Semnarea tratatului s-a facut in casa lui
Vintila Bratianu din str. Aurel Vlaicu, unde se
strecurasera travestiti unul cate unul, pentru a
nu fi recunoscuti de curios'.

Tratatul de alianta prevedea in cele 7 arti-
cole ca, la sfarsitul fericit al razboiului,
Romania sa incorporeze teritoriului ei natio-
nal provinciile locuite de roman din Monarhia
Austro-Ungara si anume: Transilvania cu
partite ungurene si Maramuresul, Banatul sf
Bucovina. In tratat erau stabilite si granitele
acestor provincii.

In art. 14 se preciza granita Prutului de la
Sulita Noua pand la gura Ceremusului la
Nepolocauti Oraseni. De acolo urma vechea
granita. intre Bucovina si Galitia de-a lungul
Ceremusului Alb pana la paraul Posuatele si
Plasele Boian. Cosmeni si Zastavna de la nord
de Prut urmau sa fie incorporate Rusiei.

In schimbul garantarii acestor achizitii
teritoriale, Romania se angaja sa declare razboi
si sa atace Monarhia austro- ungara in conditi-
ile stabilite in cele 17 articole ale Conventiei
Militare anexate tratatului.

Art. 1. din conventie avea urmatorul
cuprins:

"Drept consecintd a Tratatului de Alianta
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incheiat in 4/17 august 1916 intre Franta,
Marea Britanie, Italia, Rusia si Romania,
Romania se angajeazcl de a mobiliza ea inset- si
toate fortele ei de uscat si de mare, de a ataca
Austro-Ungaria cel mai tarziu la 15/28 august,
8 zile dupes ofensiva de la Salonic. Operatiunile
ofensive ale armatei romane vor incepe in chiar
ziva declaratiei de rclzbor.

Art. 17 si ultimul stabilea:
"Prezenta Conventie romane in vigoare

panes in ziva semnarii pacii generate ".
Conventia impunea Romaniei sa na-

valeasca in Transilvania si sa inainteze pe Olt
si Mures pana la Targu Mures, unde trupele
romane aveau sa is legatura cu unitatile
rusesti pentru operatiuni comune in sesul
Ungariei. Conventia mai prevedea ca Rusia sa
coopereze cu romanii si in Dobrogea contra
bulgarilor, care erau in legatura cu armata
imperialista de la Salonic. Generalul Sarrail
trebuia sa. atace Bulgaria si sa inainteze spre
Dunare, luand legatura cu unitatile romano-
ruse din Dobrogea.

Romania se mai angaja ca din momentul
declararii razboiului sa rupa toate relatiile
diplomatice, economice, ca si schimburile co-
merciale cu toti inamicii Puterilor Antantei si
sa nu incheie pace separata pand la pacea ge-
nerala si sa pastreze cel mai mare secret
asupra dispozitiilor cuprinse in tratatul de
alianta. In Conventia militard se arata ca, in
perioada mobilizarii armatei romane, armata
ruses trebuie sa activeze cat mai energic pe
intreg frontul austro-ungar pentru a asigura
bunul mers al operatiunilor militare ale
armatei romane. De la 20 august 1916 flota
ruses trebuia sa asigure combativitatea portului
Constanta si sa impiedice debarcarea trupelor
inamice pe tannurile Romaniei. Rusia se anga-
ja sa trimita in Dobrogea, in cursul mobilizarii
armatei romane, cloud divizii de infanterie si
una de cavalerie, destinate actiunilor comune
contra armatei bulgare.

Aliatii, la randul lor, se anagajara ca tru-
pele for de la Salonic sa porneasca la ofensiva
decisiva cel putin cu 8 zile inainte ca Romania
sa inceapa operatiunile militare, pentru a tine
in loc armata bulgard.

2. Consiliul de Coroana de la Cotroceni.
Mobilizarea generals a armatei. De-
claratia de rizboi Austro-Ungariei. In-
ceperea ostilitatilor

Dupes semnarea Tratatului de Alianta cu
Puterile Antantei, guvernul trecu fares in-
tarziere la indeplinirea clauzelor cuprinse in
tratat. La propunerea guvernului, regele
Ferdinand, urmand pilda unchiului sou Carol
I, convoca la 27 august 1916 Consiliul de
Coroand la Cotroceni, la care, pe langa mem-
brii guvernului, presedintii Corpurilor Le-
giuitoare si comandantii militari luau parte
membrii marcanti ai opozitiei conservatoare
reprezentata prin Carp, Marghiloman, Teodor
Rosetti, T. Maiorescu, C.F. Robescu, Misu
Pherekyde si altii. La consiliu lua parte si
principele Carol, mostenitorul tronului. Des-
chizand sedinta, regele, foarte emotionat, facu
urmatoare declaratie:

"Void situatiunea in asa fel incest nu mai
putem romane in neutralitate. Cred al de act
inainte victoria Puterilor Centrale este exclusa.
Guvemul meu a avut consfatuiri cu una din
grupdrile beligerante. Eu, dupes matures reflexi-
une, si dupes lupte interne pe care be veti Intelege
si din care am iesit biruitor asupra mea, inclin
mai mutt pentru opinia guvernului meu".

Dupes declaratia regelui, Bratianu facu un
calduros apel la intelegere si ceru concursul
tuturor, iar regele apela la discretia tuturor.
"Trebuie zise regele tdcerea preotului care
primeste o spovedanie". La cererea lui Carp,
Bratianu facu urmatoarea expunere:

"Anal 1913 a fost prefata unui rdzboi cu
Austria si Inca de atunci contradictiuni de
interese au luat forma aceasta. S-a addugat
forma antipatica in care a izbucnit retzboiul ac-
tual. S-a adclugat abstentiunea Itatiet prin care,
si munai cu concursul militar at cdreia era
stipulat ca armata romans poate figura ala turf
de o armata austro-ungard".

La intreruperea lui Marghiloman, care
nega acest lucru, Bratianu si regele afirmard ca
era o conventie in acest sens. In continuare
Bratianu zise:

"Regele Carol mi-a spus ca s-a studiat, dar
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cd din motive tehnice nu s-a putut incheia. Azi
toatd latinitatea este in tabdra contra
Germanic!! La inceput victoria par-ea probabild
pentru germani: neputemd merge not singuri
contra, am stat neutri. Rdzbelul de uzurd azi
rdstoarnd sansele in favoarea celor cu rezerve
mai mart. Bulgaria, luand locul nostru in Orient,
noun ne este imposibil sd stdm langd germani.
In sistemul de la 1884 eram aliati contra Rusiei;
azi Italia este letrigd Rusia. Incetul cu incetul,
ford grabd, am ajuns la garantarea intereselor
noastre: pentru neutralitate am avut numai
asigurdri, nu garantii. Azi problema este: sau sd
renuntdm la once am putea obtine prin victoria
Antantei, sau intrarn in razboi. Eu m-am angajat
desciveu-sit".

Marghiloman, din ale carui Note detinem
aceste pretioase informatii, declara ca, lu-
crurile find hotarate, nu mai putea da vreo
povata. Totusi crede ca instalarea rusilor la
stramtori ar insemna moartea economies Tarii
Romanesti. Dar °data" ce decizia este luata, el
va tacea. Aceasta este tot ce poate face pentru
a nu rupe unitatea nationals.

Carp credea ea a merge cu Rusia inseam-
na a izbi in interesele tarii si in continuitatea
dinastiei. In concluzie el arata sacrificiile pe
care este gata sa le faces pentru razboi, sistand
aparitia ziarului sau "Moldova" si trimitand in
razboi pe cei trei fie ai sal. El isi incheie obser-
vatiile zicand: "Doresc sa fiti invinsi, fiindcd vic-
toria voastrd ar fi ruina Bratianu protests
contra tezei lui Carp, iar regele sustinea ca
"Constantinopolul luat contra vointei noastre
este oare preferabil Constantinopolului ocupat
cu nos? Austro-Ungaria nu ne-a oferit niciodata
nimic si Germania a fost neputincioasci
impund sacrificii. Victoriosi, avem in Transit-
vania o putere de rezistentd mai mare. Iau
reispunderea, pentru cd am incredere in viitorul
Will"

Maiorescu intreba ce s-a intamplat pen-
tru a modifica atitudinea din Consiliul de
Coroand din 1914, cand s-a decis expectativa.
"Are guvernul ceva incheiat? Ce se poate
spun ?" Bratianu raspunse lui Maiorescu:

"Cred in victoria Antantei, ma conformez
et Vom declara razboi Austro-Ungariei: nu alto-
ra. In schimb ni se recunoaste dreptul de a lua
pond la Tisa, Banatul, Crisana si Maramuresul,
cel de sus care nu este slay, si Bucovina. Mi se

Generalul Ion Dragalina

mai recunosc drepturi egale la Congres. Tratatul
care ne garanteazd aceste anexari este iscalit
de cele patru puteri. Cele patru puteri garan-
teazd integritatea teritoriului nostru. Cred cd o
intoarcere nu mai este posibild".

Maiorescu intreba: "Se poate oare zice cd
tara a fost consultatd? Cum este justificatd
iesirea din neutralitate? Cer continuarea expec-
tativer

La acestea, batranul Emil Costinescu
replica taios:

"Sd stdm pe loc? Dar Europa nu std pe loc.
Toate statele sunt in sange si in foc: not stain
rusinati la usd. Europa e in prefacere. Cu
bratele incrucisate, dupd ce am cd stigat bani,
am fi de rti sul lumii. Toti cu inima romemeascd
la locul lor!" Pherekyde cauta sa linisteasca
Consiliul in privinta Constantinopolului,
aratand ca. "nu rusii singuri vor hotdri libertatea
Strdmtorilor; aceasta este formula viitorului.
Daces stain locului vom ajunge vasalii
iar generatiile wiitoare ne vor reprosa cd nu
ne -am fdcut datoriar

Bratianu interveni din nou in discutie,
aratand ca tatal sau nu s-a identificat nicio-
data cu o actiune din afard, si zise:

"In toate consideratiunile contra nu se tine
destul seama de forta morales. Sunt infrdngeri
care sunt fazele victorieil Chestiunea Austriei
este puss si majoritatea Europei consacra drep-
turtle noastre istorice, deoarece le is in seamd,
si acum, oricare ar fi soarta rdzboiului, drep-
turtle consacrate rdman. Mihai Viteazul poate cd
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nici nu avea constiinta ideii marl pe care o
reprezenta, el a rdmas totusi emblema ei; asa
va fi si cu Regele Ferdinand, oricare ar fi soarta

zboiului".
incheind expunerea sa, Bratianu facu un

nou apel sa nu se scads nimic din puterea de
actiune! Regele, Incheind dezbaterile, ajunse la
urmatoarea concluzie:

"Intrunirea noastrd este istoricei si plind de
retspuruieri pentru toy. In hotel.. ra rea ce iau sunt
cdlduzit nurnai de sentirnentul poporului roman
si de intreaga convingere. Sunt convins cd D-zeu
va fi cu noi, am incredere in iubirea de neam a
intregii tart. Desi sunt membru at familiei
Hohenzollern, suet in primul rand rege at
Romaniei si prin urmare trebuie sa fac ceea ce
supusii mei doresc scifac. Obsery cd majoritatea
poporului cere ca Romania sd intre in razboi de
partea Antantei si prin urmare vd declar ca sunt
gata sa satisfac dorinta for ".

Regele ridica sedinta, rostind cuvintele:
"Cu Dumnezeu inainte!"

Apoi regele, strangand mana sfetnicilor
sai, se apropie de Carp reprosa in chip pri-
etenesc cuvintele ce le-a rostit. Carp comise
nedelicatetea de a-si sustine afirmatia, ceea ce
provoca replica aspra a lui Bratianu: "Atunci,
fall fill inapoi si dd-i in armata gen-nand!"

Adresandu-se lui Marghiloman, regele ii
zise: "Trebuie set-mi dal concursul d -tale. Regele
ti-I cere!" La apelul acesta Marghiloman
raspunse: "Sire, de la mine nici o piedicet; sunt
mut si ma duc la Crucea rosie". Regele ii replica:
"Nu! Trebuie concurs efectiv". Cu toata staru-
inta regelui si a lui Bratianu, Marghiloman
refuza invitatia de a intra in guvern. El era
seful Partidului Conservator si in aceasta cali-
tate nu putea actiona de unul singur, fara
asentimentul partidului, iar acest asentiment,
data find atitudinea germanofila a lui Carp si
a prietenilor sal, nu-1 putea obtine. El tinu insa
sa asigure pe rege ca "la zile de nevoie" se poate
bizui pe patriotismul lui.

Dupes consiliul de coroana de la
Cotroceni, Bratianu, dandu-si seama de marea
raspundere 'storied pe care si-o luase, mar-
turisea unuia dintre intimii sai colaboratori
credinta sa ca s-a gandit la toate, ca a prevazut
totul, ca n-a lasat nimic la voia intamplarii, ca
mereu cauta sa vada ce i-ar fi putut scapa.
"Dar stiu eu, se intreba el - poate cd and inset,
poate cd totusi am uitat sa preveid ceva!

Generalul Eremia Grigorescu

Hotcirett, amintirea lui Cezar Borgia ma
urrnei rester Cezar Borgia nu putea sa prevada
ca tatal sau, Papa Alexandru al VI-lea, va muri
pe cand el, Cezar, nu va fi in Roma.

3. Remiterea declaratiei de razboi la
Viena. Consternare la Berlin. Decretarea
mobilizarii generale a armatei roman

In seara zilei de 27 august 1916, orele 18,
ministrul Mavrocordat la Viena prezenta con-
telui Burian declaratia de razboi, iar la miezul
noptii trupele romane, concentrate din vreme
de-a lungul granitei, patrunsera in Transil-
vania prin punctele hotarate de mai inainte. La
Bucuresti aparu declaratia de mobilizare gene-
raid a armatei romane. A doua zi, la 28 august,
guvernul roman primi declaratia de razboi din
partea Germaniei.

Vestea despre declaratia de razboi a
Romaniei a produs consternare la Berlin. In
memoriile ei, printesa Blucher arata cum cine-
va care se gasea in cancelaria imperials de la
Potsdam, in clipa cand imparatul Wilhelm
primise *Urea despre intrarea Romaniei in
razboiul impotriva austro-germanilor, povestea
cum Kaizerul intra agitat in cancelarie, alb ca
hartia, cu genunchii tremurand si ingaimand
cuvintele: "Totul e pierdut, as face mai bine
dace" as abdica imediat!".

Dezolarea Kaizerului se explica prin fap-
tul ca interventia Romaniei in razboi se pro-
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ducea in momentul cel mai critic pentru aus-
tro-germani, cand armatele lor, cu puterile
sleite, abia mai puteau tine piept aliatilor pe
fronturile de apus si rasarit. Maresalul
Hindenburg arata in memoriile sale ca "nicio-
data un rol istoric decisiv de asemenea impor-
tantd nu s-a incredintat intr-un moment asa de
favorabil in ma na unui stat atat de mic ca
Romania. Niciodatei soarta unor puteri atat de
mart ca Germania si Austro-Ungaria, in deplina
desfasurare a intregii for forte militare, nu fu-
sese data pe mana unei tan care abia daces
nurneira a doudzecea parte din populatia arnbe-
lor state, ca in cazul de fats. Astfel se putea pre-
supune cd Romania nu are deceit sd meargd
incotro va uoi, pentru ca sa decidei soarta
reaboiului in favoarea altor state, care de doi ani
se asaltau zorInrrtic". Si Romania s-a hotarat
sa mearga alaturi de puterile aliate si cu ma-
rile ei jertfe a contribuit la dobandirea victoriei.
In campania din 1916 armata romans, lipsita
de sprijinul cuvenit din partea rusilor si de
actiunea concomitenta a lui Sarrail, a fost
bcitutd, dar nu distrusts si scoasd din luptcl,
cum recunostea generalul Ludendorf. Si aceas-
ta cu atat mai mult cu cat Romania nu a intrat
in razboi la momentul volt de ea, ci la momentul
impus din afard.

La 28 august, regele adresa tarii urma-
torul manifest:

"Romani!
Retzboiul care de doi ani a strems tot mai

mult hotarele noastre a zdruncinat adanc vechi-
ul asezeuneint al Europei. S-a invederat ca, pen-
tru viitor, numai pe temeiul national se poate
asigura viata pasnicd a popoarelor. Pentru nea-
mul nostru, reizboiul a adus ziva asteptatd de
veacuri de cortstiinta nationald, ziva unirii.
Dupes vremuri indelungate de nenorociri st grele
incerceui, inaintasii nostri au reusit sd inte-
meieze Statul Roman prin Unirea Principatelor,
prin Rdzboiul Inclependentei, prin munca for
neobosita pentru renasterea nationald.

Astdzi, ne este dat noud sd intregim opera
Ion incheind pentru totdeauna ceea ce Mihai
Viteazul a infdptuit nurnai pentru o clip& Unirea
roma ntior de pe cele cloud pdrti ale Carpatilor.
De not alarm' astazi sd sceipdm de sub
stelpemirea strains pe fratii nostri de peste munti
si de pe plaiurile Bucovinei, uncle Stefan cel
Mare doarme somnul de veci. In not, cu virtutile

si vitejia noastrcl, std putinta de a li se da drep-
tul ca intr-o Roma.' nie intreagcl si liberd, de [a
Tisa pa rid in mare, sd propaseascd in pace,
potrivit destinelor si aspiratiunilor gintei noas-
tre.

Romani!
Insufletiti de aceastd sfetntd datorie ce ni

se impune, hotdrei ti sa infruntdm cu beirbeitie
toate jerfele legate de un cretncen r dzboi, por-
nim la luptd cu aveintul puternic at unui popor
care are credinta neclintitd in menirea lui. Ne vor
rdspldti glorioasele roade ale izbOndei!

Cu Dumnezeu inainter
In aceeasi zi, regele Ferdinand adresa

armatei urmatoarea chemare:
"Ostasil
Vd chem ca sd purtati steagurile voastre

peste hotare unde fratii vostri Vd asteapa cu
nerdbdare si cu inima plind de nddejde.
Umbrele marilor voievozi Mihai Viteazul, Stefan
cel Mare, ale ceiror oseminte zac in pdmetntul ce
veti desrobi, Va indecunnei is biruintcl ca vredni-
ci urmasi ai ostasilor care au invins la
Rdzboieni, la Ccilugdreni si la Plevna. Veti lupta
aleituri de marile natiuni cu care ne-am unit. 0
luptd aprigd vd asteaptd. Cu bdrbatie sd
intampindm insd greutdtile st cu ajutorul lui
Dumnezeu izbeinda va fi a noastrcl. Ardtati-vd
deci demni de gloria strdbund! De-a lungul
veacurilor, un neam intreg vd va binecuvanta".

Am intrat deci in razboi pentru realizarea
idealului nostru politic si national, pentru care
luptasem de la 1848 incoace cu parng si cu
cuvantul. Sunase ceasul ca sal realizam cu
spada pentru a se adeveri ca "razboiul nu este
decat o simples continuare a politicii, dar cu
alte mijloace". Pentru realizarea idealulului
national prin razboi era poporul intreg, Para
deosebire de stare si chemare, atat din
Romania libera cat si din provinciile subjugate
Transilvania, Bucovina si Basarabia. Aceasta
impresionanta unire in cuget si simtiri prezen-
ta cea mai buna si mai sigura chezasie pentru
izbanda finals. Iar cat priveste alianta cu
Puterile Antantei, aceasta se impunea de la
sine, flindca sub jugul austro-ungar gemea mai
bine de o treime din neamul romanesc!

Prin ordinul de mobilizare generals a
armatei fura chemati sub arme 1.080.000
oameni intre 18 si 45 ani, adica 15% din totalul
populatiei tarii. Din acestia 833.758 barbati cu
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circa 18.000 ofiteri alcatuiau unitatile militare
combatante. Restul constituiau contingentele
1917 si 1918 instruite in vederea constituirii
de not unitati pentru completarea golurilor.
Armata era organizata in 378 batalioane de
infanterie, 299 baterii de artilerie si 104
escadroane de cavalerie, dispunand in total de
281.000 cai. Organic, armata romans de ope-
ratie se compunea din 53 divizii de infanterie,
2 divizii de rosiori, 5 brigazi de calarasi, atasati
celor 4 corpuri de armata

Din punct de vedere operativ fortele mi-
litare romanesti erau impartite in 4 armate,
operand pe cloud teatre de razboi. Pe frontul de
nord si nord-est operau Armatele I-a, a II-a si a
N-a, desfasurate de-a lungul arcului carpatic
de la Dorna pe Bistrita pana la Calafat pe
Dunare, in vederea ofensivei in Transilvania si
Banat. Pe frontul de sud opera Armata a III-a,
ale carei unitati erau desfasurate de-a lungul
Dunarii pana. la Turtucaia si dincolo, de-a lun-
gul granite' Cadrilaterului dobrogean. Pe fron-
tul dobrogean erau asteptate sa soseasca cloud
divizii de infanterie si una de cavalerie rusesti,
conform conventiei incheiate cu Rusia.

Planul de operatiuni prevedea ofensiva
contra Austro-Ungariei in Transilvania, in
colaborare cu aripa stanga a armatei de ope-
ratie rusesti cu punctul de jonctiune la Targu
Mures.

Din nenorocire insa, ofensiva ruseasca
intreprinsa in mai 1916 de generalul Brussilov
se opri in august, cu toate ca trupele rusesti
patmnsesera adanc in interiorul poziliilor aus-
tro-ungare din Galitia si Bucovina, astfel ca
trupele romane, trecand prin Valea Muresului
si ajungand la Targu Mures, locul de intalnire
cu trupele rusesti, nu le gasira acolo pentru a
inainta in stransa colaborare in sesul ungar,
find astfel silite a se opri pe loc, lasa.nd limp
maresalului Hindenburg, comandantul su-
prem al fortelor germane, de a ridica trupe de
pe frontul de vest si a le comanda contra
Romaniei in cele doua grupuri: grupul lui
Mackensen in Dobrogea si grupul lui Falkerthein
in Transilvania. Dar in Dobrogea ajutorul mili-
tar rusesc se dovedi insuficient fats de concen-
trarea masiva a fortelor bulgaro-germane sub
comanda lui Mackensen si nici flota ruseasca
din Marea Neagra nu izbuti a apara portul
Constanta, pentru a putea forta strei mtorile

blocate de vasele de razboi germane Breslau si
GO& De asemenea ramasese zadarnica stam-
inta diplomatiei rusesti de a atrage Bulgaria de
partea Rusiei. Bulgaria era castigata pentru
austro-germani si la 1 septembrie 1916 declara
razboi Romaniei: "... Pe cand negociam cu
reprezentantul Romaniei - declara Radislavov
in sedinta sobraniei de la Sofia in 12 noiembrie

si-I ademertecun cu fagaduintele noastre, imi
luarn toate asigurcirile, si odatd momentul sosit,
m-am aruncat asupra roma- nilor". Astfel Ro-
mania avea chiar de la inceputul razboiului de
luptat pe doua fronturi: pe frontul de nord con-
tra Austro-Ungariei si pe frontul de sud contra
Bulgariei si Turciei. Este adevarat ca armata
lui Sarrail de la Salonic, care se compunea din
unitati franceze, engleze si italiene, avea misi-
unea sa sara in spatele trupelor de opozitie ger-
mano-bulgare comune, pentru a sprijini ope-
ratiunile romane de la Dunare si din
Cadrilater. Dar, din nefericire, puterea comba-
tive a unitatilor lui Sarrail nu era suficienta
pentru operatiuni mai marl si de aceea coman- .
dantul for se marginea mai mult la actiuni
demonstrative, spre a angaja si a tine in sah
fortele bulgare. Acestea trecura la 17 august la
ofensiva contra trupelor grecesti de la Drama,
Saras si Capella, care capitulara fara nici o
rezistenta serioasa din ordinul regelui Con-
stantin al Greciei, cumnatul kaizerului.
Unitatile grecesti furs astfel dezarmate si eva-
cuate in Germania. Desi incollit din toate
pantile, Sarrail reusi sa se nientind in Salonic,
pastrandu-si fortele pentru operatiuni viitoare.
O unitate din comanda lui Sarrail ajunse la
muntele Athos, la manastirea Zografi, unde se
pastra steagul lui Stefan cel Mare, care
ajungand la Paris fu remis ministrului
Romaniei de Albert Thomas intr-o sedinta fes-
tive la Sorbona.

La 28 august, ziva declararii razboiului,
regele Ferdinand lua comanda supreme asupra
armatei de operatiuni, stabilindu-si cartierul
general la Peris-Scroviste. Inca in noaptea de
27 spre 28 august, unitati romanesti fortara
trecatorile Carpatilor, navalind in Transilvania.

Miscarile trupelor romane in Transilvania
s-au desfasurat cu o uimitoare rapiditate.
Autoritatile austro-ungare nu se asteptau la un
atac din partea Romaniei inainte de culegerea
recoltei. Actiunea prin surprindere reusi. Dupe
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4 zile de lupte inversunate Armata I-a romans
sub comanda generalului Culcer ocupa Orsova
si ambele maluri ale raului Cerna. In Valea
Jiului trupele romdnesti desfasurard ofensiva
spre nord-vest de Petrosani si ocupard Valea
Merisor. Armata a II-a sub comanda generalu-
lui Averescu patrunse pe Valea Oltului si
Prahovei in Transilvania, ocupand trecatorile
din Turnul Rosu, Bran, Predeal si Brasov.
Armata a IV-a forts trecatorile de la Oituz si
Ghimes, patrunse in secuime, ocupand Tdrgul
Secuiesc, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciucului si
Gheorgheni, ajungand pang la Odorhei.

Intre limp comandamentul austro-ger-
man terminase concentrarea trupelor de ope-
ratiuni in Transilvania si trecu la ofensiva. In
zilele de 26 28 septembrie s-a dat lupta
sangeroasa din sectorul Sibiu, care se terming
cu infrangerea rezistentei romanilor, astfel ca
in noaptea de 29 septembrie a inceput
retragerea generald pe Valea Oltului, de la
Fagaras, Brasov, si din secuime.

In zilele urmatoare, romanii ocupard o
bund parte din secuime cu Miercurea Ciucului,
nazuind sa avanseze spre Targu Mures, unde
trebuiau sa is contact cu trupele rusesti. Din
nefericire trupele rusesti nu sosird la punctul
de jonctiune cu armata romans, astfel ca
aceasta ramanca sa lupte singura contra divizi-
ilor austro-ungare.

Nici in Dobrogea rusii, care contau
pe prietenia panslavistilor bulgari, 1111-§i
indeplinird toate obligatiile luate asupra
for in conventia milliard de la Bucuresti,
inainte de intrarea Romaniei in rdzboi. De
aceea, regina Maria stdruia pe langa. tarul
Nicolae, cerandu-i ajutor grabnic. La 24
septembrie 1916 regina scria tarului:

"Scumpul meu Nicky,
Dacd ti-am scris astclzi, nu o fac ca

verisoara, ci ca Regina unei tart pe care o iubesc
adanc. De curand not am intrat in reizboi, stiincl
prea bine ce facem, neignorand ca resursele
noastre sunt limitate. Toti aliatii nostri ne-au
asigurat ca, dupd intrarea noastrd in rclzboi, ei
vor face enorme eforturi pe toate fronturile deo-
data pentru a evita ca not sa fun covarsiti ca
numeir.

Acum not ne gasim in fata unui mare per-I-
ca Trebuie sa firn ajutati imediat, ccici altfel va
fi prea tarziu si va trebui sa indurcim distruge-

rile si nenorocirile invaziei.
Ca femeie si ca Regina, Iti adresez acest

apel: eu II adresez ca unui beirbat si impeirat!
Trimite-ne imediat ajutorul pe care-I asteptam;
aceasta nu mai este o chestiune de sciptcimeini,
ci de zile; altfel va fi prea tarziu si o tarn in plus
va cddea victims distrugerii ce domneste acum
in lume. Nu e nevoie sa-ti spun ca in acest caz
ura va fi fora margini.

Eu nu ma simt rusinatcl de a-Ti adresa
acest apel pentru ajutor. Eu caut sa-mi salvez
tara prin toate myloacele, nu m-as opri de la
nimic; prea mutt sange s-a varsat si prea multei
rusine s-a acurnulat deja; pentru ce poporul meu
nevinovat sa fie si el distrus?

Cred ca situatia noastrd military este cri-
tics, not ne gasim in fats unor forte inamice mai
importante decd. t ne asteptarn; de aceea, ca sa
nu fun nimictti, trebuie sa fim ajutati, Nicky!

Nu ma acuz de a-Ti trimite aceasta
scrisoare, Nicky, eu, aceea care a trecut prin
grele incercari in viatcl si care isi vede distrus tot
ce a cleidit, tot pentru ce a trait, tot ce a iubit,
aceea are acum datoria de a se ridica si a stri-
ga Ajutor!

Cu toatel tandretea, a Ta verisoard
Missy"
Totusi, romanii ocupard Brasovul si

pdtrunserd adanc in Transilvania si Banat,
cucerind trecatorile Predeal, Bran, Turnu
Rosu, Lainici si intrand adanc in Valea Jiului
si a Cernei.

Intrarea Romaniei in rdzboi provoca o
criza in inaltul comandament german. Sefia
Marelui Stat Major trecu asupra lui Hinden-
burg, ajutat de Ludendorf.

La 30 august se tinu la Ploss un consiliu
de rdzboi la care se puse la cale planul de ope-
ratiuni contra Romaniei printr-un atac simul-
tan la sud in Dobrogea si la nord in Transil-
vania. Pand la concentrarea trupelor inamice
in Transilvania, Mackensen patrunse cu
armatele germane, bulgare si turce in Cadrila-
ter, cucerind la 6 septembrie Turtucaia si la 9
septembrie Silistra.

In Transilvania trupele romane, care ocu-
pasera. Brasovul, Sibiul, Petrosanii, patrun-
zand adanc in valea. Streiului si a Cernei,
intampinard la finele lui septembrie si
inceputul lui octombrie o darza rezistenta din
partea austro-germanilor, care deplasaserd
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trupele de pe frontul de vest.
La 29 septembrie trupele romane furs

respinse din Sibiu, iar la 8 octombrie si din
Brasov, retragandu-se pe vechea frontiera. din
Carpati.

In acelasi timp cazu la 23 octombrie
Constanta, iar la 25 octombrie Cernavoda in
mainile inamicului. La 11 noiembrie inamicul
forts trecerea in Valea Jiului, iar la 21 noiem-
brie cazu Craiova. La 23 noiembrie Mackensen
forts trecerea Dunarii la Sistov. In 1 - 3 decem-
brie se da.du sangeroasa batalie de pe Arges, in
care trupele romane, fiind atacate din sud de
unitatile lui Mackensen, iar din vest si nord de
diviziile lui Falkenhein, furs infrante si impinse
spre Bucuresti, care cazu la 6 decembrie in
mainile inamicului. Dupd infrangerea de la
Ramnicu Sarat din 22 27 decembrie, trupele
romane se retrasera spre Focsani, urmarite de
aproape de inamic, care la 4 ianuarie 1917
ocupd Braila, iar la 6 ianuarie, cu lupte grele,
in batalia de pe Putna, Focsani, oprindu-se pe
linia Siretului.

Prin atacul combinat de la nord din
Transilvania si de la sud din Bulgaria,
Falkenhein si Mackensen urmareau sa
infranga armatele romane, sa ocupe Bucurestii
si sa. 'Duna mana pe granele si petrolul din
Romania ocupata de ei.

Comunicatul nr. 1 al Cartierului General
roman asupra operatiunilor spunea: "In noap-
tea 14/27 15/29 august trupele noastre an
atacat frontiera austro-ungarcr. Patrunderea in
Transilvania s-a facut simultan in 18 puncte
deodata, spre marea surprindere a inamicului,
care nu se astepta la un atac asa de masiv si
viguros. Armata a IV-a sub comanda generalu-
lui Constantin Prezan patrunse in secuime cu
obiectivul Targu-Mures, pentru a lua contact
cu armata ruseasca, care conform conventiei
militare trebuia sa soseasca acolo, venind din
Bucovina si Maramures. In inaintarea for
navalnica prin s5 cuime, diviziile romane ocu-
para Targul Secuiesc si Brasovul, fiind pre-
tutindeni primite cu mare insufletire de popu-
latia romdneascd. Populatia sacuiasca si
saseasca din regiunea ocupata de roman!
parasea in grabs satele si se refugia in inte-
riorul tarii.

Armata a II-a sub comanda generalului
Alexandru Averescu inainta in Transilvania
prin pasurile de la Bran si Turnu Rosu spre

Fagaras si Sibiu cu obiectivul Sighisoara.
Armata I-a sub comanda generalului Culcer
patrunse in Banat cu obiectivul Orsova pentru
a asigura circulatia pe Dunare si se desfasura
in Valea Cernei. Grupul de pe Jiu ocupd
Petrosanii si Merisanii pentru a-si deschide pe
Stei in jos drumul spre Hateg.

Armata a III-a intarita cu divizii rusesti
opera in Dobrogea contra turcilor si bulgarilor.
La 30 august Turcia declara razboi Romaniei,
iar la 1 septembrie guvernul roman primi
declaratia de razboi din partea Bulgariei. La 6
septembrie rezistenta trupelor romane fu
infranta la Turtucaia. infrangerea aceasta influ-
ents in rau operatiunile romane de la Bazargic,
insuficient sustinute de unitatile rusesti. Din
pricina actasta trupele romane din Dobrogea
se vazura silite sa bata in retragere. In urma
insucceselor din Dobrogea inaltul comanda-
ment roman se vazu silit sa ordone la 7 sep-
tembrie Armatei a II-a sa opreasca operatiunile
din Transilvania si sa se regrupeze in sudul
Bucurestilor. Generalul Averescu planuia tre-
cerea Dunarii la Ficima ncla, pentru a cadea in
spatele armatei bulgare. Operatiunea urma sa
inceapa la 2 noiembrie, dar ea n-a putut fi exe-
cutata din cauza ofensivei austro-germane din
Transilvania.

Surprins de fulgeratoarea inaintare a
armatei romane in Transilvania, inaltul co-
mandament austro-german se margin! la
inceput la operatiuni defensive, evitand ciocniri
mai marl cu romanii, asteptand intariri de pe
alte fronturi, care nu intarziau sa. soseasca.
Pentru a opri inaintarea armatelor romane,
comandamentul inamic ridica in graba trupe
de pe fronturile de la Verdun, Izonzo si din
Galitia, pentru a le comanda si folosi pe frontul
din Carpati. Tot acolo furs aruncate si unitatile
de rezerva din lagarele de refacere si odihna
pentru a opri ofensiva romans. Astfel !lira con-
centrate pe frontul din Transilvania sapte
divizii inamice bine instruite si inzestrate cu
tunuri grele si avioane. Pentru operatiunile din
Carpati s-au adus unitati bavareze instruite
special pentru misiuni alpine. Verdunul a
putut rezista in urma retragerii si dislocarii
trupelor germane de uscat, de pe frontul de
vest pe frontul roman din Carpati. Cinci divizii
de infanterie si o divizie de cavalerie, inzestrate
cu tunuri grele si cu avioane, fura ridicate de la
Verdun si redirectionate contra Romaniei.
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imbarcarile .incepusera. la 29 august, deci a
doua zi dupa intrarea Romaniei in. razboi. La
17 august 1916 ambasadorul Frantei la
Petrograd staruia pe langa guvernul rus sa
confere cetatii Verdun decoratia Sf. Gheorghe,
deoarece primise de la Paris informagi care-1
faceau sa creada in imposibilitatea caderii
Verdunului.

Pentru ingenuncherea Romaniei "trada-
toare", austro-germanii suspendara initiativele
for pe alte fronturi, concentrand toate rezervele
impotriva romanilor. Prin interventia ei in
razboi alaturi de Puterile Antantei, Romania a
contribuit la descongestionarea fronturilor
inamice si a dat aliatilor ei posibilitatea de a se
reface si de a strange forte not pe fronturile lor.
In zilele acelea, frontul romanesc devenise
teatrul principal de operatiuni, determinand
prin rezistenta ostasului roman, in bund parte,
soarta razboiului mondial.

Maresalul Mackensen arata in memoriile
sale ca. interventia Romaniei in razboi a insem-
nat un degajament pe frontul de la Verdun, dar
totodata si un mare risc pentru ea - acela de a
fi complet distrusd. Si daca dezastrul acesta nu
s-a produs, imediat, absolut si iremediabil,
aceasta se datoreste virtutilor unice de rezis-
tentd ale tdranilor romani. Mackensen era de
parere ca numai neutralitatea ar fi fost in folo-
sul Romaniei. Daca ea ar fi intrat in razboi ala-
turi de germane, s-ar fi intamplat acelasi lucru,
numai ca in cazul acela Romjnia ar fi fost ocu-
patd de rust.

In oarecare legatura cu intrarea Romaniei
in razboi este si- actul de restaurare a regatului
polonez din noiembrie 1916. Pentru
asigura simpatiile polonezilor din Galitia si din
Polonia ruseasca, ocupata in parte de trupele
germane, imparatul Franz Jozef si kaizerul
Wilhelm al II-lea cazura de acord asupra reac-
tivarii polonez, prin care sperau sa-si
asigure concursul militar al legiunilor poloneze
care luptau contra rusilor. Ambii suverani con-
venira ca in caz de victorie Polonia sa revina
Germaniei, ear Austria sa fie recompensata
pentru pierderea Galitiei poloneze cu anexari
masive din teritoriul Romaniei.

La 21 septembrie concentrarea austro
germana pe frontul roman era gata de ofensiva.
Generalul Falkenhein primi comanda noului
front, stabilindu-si cartierul general la Deva.
Forte le ofensive erau impartite in trei grupe:

Regina Maria

grupul de nord-est, sub comanda generalului
Norgen, grupul de sud-vest comandat de gene-
ralul Hrb. Staubs si grupul Du 'ndrii sub coman-
da generalului Schmettoed. In curs de 40 de
zile ofensiva austro-germana reusi sa infranga
rezistenta trupelor romane din Transilvania si
Banat, care se retrasera pe vechea granita din
Carpati, evacuand in graba toate localitatile pe
care le ocupasera dincolo de munti. In cursul
campaniei transilvanene, armata romana M-
euse 15.103 prizonieri inamici si anume 103
ofiteri si 15.000 soldati. La finele lui septem-
brie romanii evacuara Sibiul si Fagarasul, la
inceputul lui octombrie fu evacuat Brasovul.
La mijlocul lui noiembrie cazu Targu Jiu, ear la
21 noiembrie fu ocupata Craiova, dupa
pierderea bataliei de pe Cerna. Retragerea tru-
pelor romanesti din Oltenia, in conditii extrem
de grele, este descrisa de un martor ocular:

"Ajutor efectiv in situatia aceasta criticei se
putea astepta numai din partea Rusiei. De
aceea aliatii apuseni cerurd Rusiei sd trimitd
Romaniei not trupe in afard de cele 2 divizii din
Dobrogea, prevcizute in conventia militard. Dar
generalul Alexiev ardtd cd aceastd cerere
inseamnei sd intinddfrontul cu sute de kilometri,
sd trimitd zeci de mil de soldati, trupe not in
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Balcani si asume raspunderea unor not
operatiuni militare. Dar in loc de ajutor, gene-
ralul Alexiev, seful Marelui Stat Major rus, sfift-
tuia la 15 octombrie pe generalul Iliescu ,set se
mentina cu fermitate pe flancurile din Moldova
de nord si Dobrogea, avdnd ca baza Prutul, set
reduces centrul unpins inainte dar numai sub
presiunea situatiei, sacrifica nd mai intai vestal
Munteniei, apoi, in caz de nevoie extrema
Bucurestiul...» Sarcina cea mai importantd este
aceea de a peistra, cu once pret, armata
intreagcl. Aceastd armata va prelua pozitiile
parasite in mod provizoriu si va atinge scopul
retzboiului. Atingerea director cu flancurile
rusesti este absolut necesarei, pentru ca armata
romance sa nu fie izolatei de armata ruses; arma-
ta romans trebuie sciformeze cu armata ruses un
singur corp".

Pentru intarirea frontului din Moldova, o
delegatie speciala trimiss de regele Ferdinand
la Marele Cartier General Rus in octombrie
1916 ruga sa se trimita de urgenta intariri pe
frontul de nord al armatei romane. Generalul
Alexiev puse in vedere inaltului comandament
roman trimiterea de intariri masive si ocuparea
unei parti a frontului pentru a intari pozitiile
romanesti in directiile cele mai importante. Dar
aceasta nu excludea necesitatea urgenta de a
forma comisii mixte pentru executarea si
luarea mdsurilor de evacuare. Poate sa fie
nevoie sa trirnitem unele fabrici pe teritoriul ru-
sesc. Cu cat yam peistra mai putine rezerve pen-
tru populatia care reirridne pe loc, cu atdt mai
bine.

Generalul Lacroix des asupra acestei
retrageri urmatoarea relatie:

"Avangardele but Falkenhein ctjunserd la
Craiova in ziva de 20 noiembrie; la aceeasi data
divizia I-a romand impresurata evacud Orsova.
Retragerea acestei divizii pe malul string al
Dundrii merits set fie citata. La plecarea din
Orsova divizia se compunea din 1 escadron, 10
batalioane si 6 baterii. Dupes ce a aparat pas cu
pas masivul impaclurit de la nord de Turnu
Severin, ea se retrase spre gurile Jiului, pe care
be trecu, dar fu amenintatd din toate pCu-tile in
preajma gurilor Oltului. Acolo ea lupta cu dis-
perare, dar in fata superioritcltii nurnerice a
incunicului, ea trebui set se predea la 5 decem-
brie.

Lipsitei din prima zi de once comunicare cu
grosul armatei, ea executes in curs de 15 zile o

retragere de 150 km in focul detasamentelor
inamice pomite in urmeirirea ei. La anumite
ocazii ea era silitei set-si facet drum cu baioneta
prin liniile inamicului.

Aceastd frurnoascl faptcl de acme cuprinde
tot: onoarea armatei roman ce-i atests va-
loarea, supletea st intrepiditatea... Retragerea
metodicci efectuatd sub presiunea imediatd si
constants din partea incunicului, ce se credea pe
deplin victorios, este un exemplu de calm, de
sange rece si de vointd, pe care nimeni nu putea
a o abate, nimic nu o putea intoarce de la telul
urrndrit...

In aceasta primd campanie Romania s-a
ardtat demnd de trecutul ei, de nobilele ei
traditii de vitejie cavalereasca... Ea a meritat
set si vada realizarea apropiatei a legitimelor
sale aspiratii nationale".

La 21 noiembrie 1916 muri la Viena
imparatul Franz Jozef. Ocuparea de ca.tre tru-
pele sale a capitalei "Valahiei Mici" Kleine
Valachei a fost ultima veste de pe campul de
operatiuni pe care o mai primise batranul
suveran.

Referindu-se la campania romans din
toamna 1916, Andre Bartoux constata:

"Prea putini rusi, prea putine avioane,
prea putind artilerie grea, prea putine...
Rezultatul strategic a fost obtinut intrualt 40 de
divizii germane au fost retinute pe frontul roma-
nesc. Dar efectul moral a fost dezastruos, cand
se stie cd, retrasci in Moldova, armata romance
nu ocupa decdt o treime a teritoriului national si
ca ea a trebuit set distrugd puturile de petrol.
Nici manevrele de flan, preconizate de gene-
ralul francez Berthelot, nici manevrele de replici
recomandate de generalul rus Belajev n-au sal-
vat inceputul compromis".

Maresalul Ludendorf, referindu-se la
campania contra Romaniei, scrie:

"Am repurtat victorii asupra armatei
romeine, dar nu am putut sift o distrugem. Am
obtinut rezultatele proiectate, dar in schimb a
trebuit set leiscim in Dobrogea si Muntenia fortele
de care ne-am folosit inainte de intrarea
Romciniei in razboi pe frontul de est, de vest sau
macedonean. In cicada victoriei repurtate, not
suntem acum mai slabi".

In schimb, intrarea Romaniei in razboi a
deteriorat simtitor situatia aliatilor pe frontul
din Apus, prin stramutarea a numeroase divizii
nemtesti pe frontul romanesc.
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Capitolul III

OLTENIA SI MUNTENIA SUB OCUPATIA MILITARA
AUSTRO-GERMANA

1. Ocuparea Bucurestilor si instalarea administratiei militare austro-germane.
Vizita kaizerului Wilhelm la Curtea de Arges
2. Uneltirile antidinastice si tradatoare de patrie ale germanofililor din teritoriul
ocupat

1. Ocuparea Bucurestilor si instalarea
administratiei militare austro-germane.
Vizita kaizerului Wilhelm la Curtea de
Arges

La 29 noiembrie 1916 armata lui
Falkenhein, coborand pe Jiu, Olt si Arges in
jos, ajunse la Dunare si lua contact cu trupele
lui Mackensen din Bulgaria. In Dobrogea ope-
ratiunile militare germano-bulgare sub coman-
da lui Mackensen continuara cu succes. Dupes
ocuparea Turtucaiei, inamicul cuceri Silistra.
In 9 octombrie cazu Constanta, iar la 12 ale
aceleiasi luni inamicul ocupa Cernavoda, taind
legatura feroviara cu Marea Neagra. Unitatile
romano-ruse se retrasera pe linia Harsova-
Babadag pentru apararea gurilor Dundrii.
Restul Armatei a III-a trecu dincoace de
Dunare, distrugand podul de la Cernavoda.

Genera lul Zaionczikowski fu inlocuit cu
generalul Zaharov la comanda unitatilor
rusesti din Dobrogea. In pricazul Nr. 1 din 30
octombrie noul comandant rus, adresandu-se
ostasilor sal, zicea:

"Ordon: fuga rusinoasd scl inceteze ime-
diat! Am fost trimisi aid dacd nu sei invirtgem,
cel putin set lupteirn, dar nu sd ne intrecem la
fuga. Am luat mdsuri ca mitralierele si artileria
sei tragd in fugari. Oftterii care nu-si vor face
datoria, faro deosebire de grad si de situatie,
vor fi trirnisi in fata Curtii martiale. Soldatii nu
trebuie set urmeze miscarea stategicei a
tarartilor, care fug cu avutut tor. Majestatea Sa
ne-a trimis aici set inuingem, iar nu ca sd
economisim sangele nostru sau pe al
dusmanilor nostri. Frontul nostru este in acest
moment: Ostrow-Topolog-Babadag. Inainte!
Dumnezeu nu ajutd pe poltroni si lasi".

Dupes parasirea Dobrogei, regele Fer-
dinand adresa ostasilor urmatoarea chemare:

"Ostasi,
Dupes sapte sdptamani de reizboi, cat timp

ati tinut piept vreijmasului cu beirbettie, astdzi se
incinge lupta aprigd la granita teirii contra
arrnatelor inamice care vor sd ne cotropeascd. In
aceste momente, sirnt ca o datorie sd yd re-
amintesc ca pdmdntul slant at tetrii noastre a
fost apdrat totdeauna cu cinste si uitejie de
marii nostri voievozi si stropit cu stlrudele stret-
mosilor nostri care au in.uins pe ndueilitori.
Astept de la toate gradele si acum sd -si faces cu
eugenic. datoria, apdremd cu once pret, pemd la
ultima suflare, patria amenintatd. Nici o unitate
sd nu dea inapoi, ci set pd streze cu once pret
pozitiile de luptd. Oriunde inamicul se aratei, sa
fie atacat si respins. 0 pozitie ce a fost predates,
sd fie imediat atacatcl si recastigatd.

Muntii nostri, care de mii de tali au fost
leagdrtul si pavaza necu-nului, sd fie zidul de
nebiruit, uncle valurile de ()fel ale vreymasului sd
se sfarme inaintea vitefiei apeirettorilor. Cinstea
ostirii si salvarea patriei o cer. Inainte cu D-zeu
si biruinta ua fi a voastretl"

Tot atunci regele Ferdinand aducea la
cunostinta Aliatilor imprefurarile care au
determinat intrarea Romaniei in razboi, sacri-
ficiile facute si suferintele indurate; solicitan-
du-le ajutor, regele u asigura ca romanii vor
roman legati de cauza aliatilor. "Inamicul nu be
ua putea rapt increderea in justa Anglie, in
Franta, sora latind, si in Rusia, vecina for
apropiata. Dar rometnii roagd cerul ca, cu toate
preocuparile for actuate sifiresti pe care be au de
rezolvat, aliatii sd nu lase altu.si de putin scl
treacd in rcindui problemelor secundare
chestiunea Roma- niei".
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La 22 noiembrie unitatile austro-germane
patrunsera in Valea Prahovei si ocupara
Ploiestii, dupes ce roman!!, din indemnul
englezilor, distrusesera instalatiile si depozitele
din regiunile petrolifere. Ultima linie de rezis-
tenta se gasea pe Arges-Neajlov, unde in zilele
de 1 - 5 decembrie s-a dat una din cele mai
sangeroase batalii din timpul campaniei. Dar
cu toata darzenia rezistentei romanesti, frontul
de pe Arges Neajlov a fost distrus de inamic,
care urmarea de aproape resturile unitatilor
infrante in retragere spre Bucuresti. Apararea
capitalei fusese incredintata generalului
Prezan, care in ordinul de zi din 29 noiembrie
adresat ostirii zicea:

"Lupta care incepe main, find singura de
care depinde soarta neamului, nu admite
retragerea. De la soldat par& la general, toti tre-
buie set moara atacd nd".

Dar, in fata superioritatii numerice si de
armament a inamicului, inaintarea lui vertigi-
noasa spre capitala n-a putut fi oprita.
Inamicul ajunse la 5 decembrie la bariera
Bucurestilor. De acolo s-a trimis comandantu-
lui "cetatii" Bucuresti o scrisoare, cerandu-i sa
predea cetatea care este inconjurata cu tunuri
grele de bombardament, declarand ca popu-
latia va fi crutata daces predarea se va face ime-
diat. Scrisoarea a fost trimisa inapoi, !Ara" a fi
deschisa, intrucat fusese adresata unui
comandant inexistent, unei foste cetati !Ira
forturi armate. Tunurile din forturile Bu-
curestilor fusesera de mult ridicate si folosite
in alts parte. De altfel la Bucuresti nu se mai
gasea nici regele si nici guvernul, care pciretsi-
sera la 3 decembrie capitala, indreptandu-se
spre Iasi, sub protectia trupelor romane in
retragere spre Buzau Ramnicu &drat -
Focsani. Pe aceasta linie de rezistenta s-au dat
lupte sangeroase in zilele de 22 - 27 decembrie,
ca si pe frontul de la Casin, pe unde inamicul
incerca sa patrunda in Moldova. Vitejia armatei
romane opri pe loc atacurile inamicului, zadar-
nicindu-i incercarea de a cadea in spatele si in
flancul pozitiilor romanesti de la Focsani si din
Valea Siretului.

Pe linia de fortificatie de la Focsani -
Narnoloasa Galati, pe care rusii o aveau in
vedere de la inceputul ostilitatilor, unitatile
romane se oprird, consolidandu-si pozitiile prin
construirea de transee in adaposturi de iarna.

Dupa pierderea Magurii Odobestilor si eva-
cuarea Focsanilor, trupele romane s-au retras
pe linia Susitei, a Putnei si a Siretului. La 10
ianuarie inceta ofensiva austro-germanilor,
care isi consolidara noile pozitii si incepura
construirea adaposturilor de iarna. Astfel se
trecu la razboiul de pozitii, cu actiuni locale si
bombardamente, care dainuira pana in prima.-
vara lui 1917. La 5 ianuarie cazu Braila, iar la
6 ianuarie inceta ofensiva trupelor austro-ger-
mane, care trecura in pozitii defensive. In cur-
sul campaniei de 140 de zile din 1916 armata
romans suferi pierderi de 54.000 de morti si
80.000 de raniti.

In timpul retragerii guvernului la Iasi se
petrecu actul de tradare al directorului general
al postelor si telegrafului Verzea, care a sabotat
masurile de evacuare a personalului si mated-
alului din serviciul sau, inlesnind astfel Ma-
micului capturarea unui pretios material si a
sumei de 7 milioane lei in numerar. Sub motiv
de board, Verzea s-a eschivat ordinului formal
de plecare la Iasi, ramanand in Bucuresti pen-
tru a primi de la ocupanti postul de primar al
capitalei. La Iasi, Verzea a fost condamnat la
moarte in lipsa, impreuna cu complicele sau
Flechtenmacher. Dupd intoarcerea guvernului
la Bucuresti, pedeapsa cu moartea a fost
comutata in inchisoare pe viata.

Frontul moldovenesc din Carpati, de la
nord de Focsani pana in muntii Bucovinei, era
bine aparat de trupele romane si rusesti.
Armata a II-a romans sub comanda generalu-
lui Averescu, ajutat de generalii Cristescu si
Grigorescu, tinea piept inamicului in muntii
Vrancei. La nord frontul era aparat de Armata
a IX-a ruses sub comanda generalului
Leczynski. In cursul anului 1917 unitatile
rusesti care operau in Romania insumau peste
500.000 de combatant!, care in zilele de 22
27 decembrie, in urma Revolutiei, devenisera o
adevarata pacoste pentru tara.

Pe 6 decembrie, orele 12.30, Emil
Petrescu adreseaza Comandantului suprem al
trupelor aliate care inainteala impotriva
Bucurestilor o scrisoare prin care arata ca
"Bucuresti, capitala Romemiei, este complet
evacuat si nu va opune nici o irnpotrivire.
Subsemnatul primar, Emil C. Petrescu, in
numele iinistitilor locuitori ai capitalei, roagd pe
Excelenta Voastrd sd is toate rneisurile pentru ca
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Generalul Henri Mathias Berthelot decorand un grup de militari romani

viata nonnald sd reu-na- nci asiguratd, atilt in
interesul trupelor de ocupatie, cat si pentru
mencgarea pasnicilor cetdteni ".

Luand act de scrisoarea primarului,
maresalul Mackensen, in calitatea sa de guver-
nator militar at teritoriului ocupat, adresa in
aceeasi zi bucuresi.enilor urmatorul manifest:

"Cdtre locuitorii orasului Bucuresti,
Orasul Bucuresti este ocupat de trupele

mete; el se gaseste sub dreptul martial. Noi
purtdm rdzboi numai contra trupelor romdne si
rusesti si nicidecum contra poporului roman.

Cine nu opune nici o rezistentd si se
supune de buncivoie ordinelor comandantilor
militari si ale subalternilor for va avea viata si
avutul asigurate. Cine indrcizneste insd sd
lucreze in detrimentul armatei de sub comanda
mea, sau sd sprijine ostirile roman sau rusesti,
contra cdrora luptdm, acela va fi pedepsit cu
moartea.

Pentru once impotrivire din partea popu-
latiei civile, inclusiv impiegatii civili, va fi tras la
rdspundere orasul Bucuresti si se va face pasi-
bil de cele mai aspre mdsuri de represiune.

s.s. Feldmarschall Mackensen".
Caderea Bucurestilor fu considerate de

germani ca o cotitura in desfasurarea razboiu-
lui mondial. Ei se considerau invingatori si ca
atare fa'cura puterilor antante o oferta de pace.
La 12 decembrie 1916 kaizerul dadu urmatorul

ordin de zi catre armata: "Soldati! In sirntdmeln-
tul victoriei pe care voi ati dobandi-t-o prin vite-
jia wastrel, am facut in intelegere cu statele ali-
ate o ofertd de pace inamicului. RCuntine de
v azut dacd scopul legat de aceasta va fi atins.
Voi trebuie sd rezistati inamicului cu ajutorul lui
D-zeu si sd -1 invingeti".

In aceeasi zi, cancelarul Reichului,
Bethmann Hohlweg, facu puterilor Antantei
oferta oficiala de pace, in care, intre altele,
arata cd "Germania si aliatii ei Austro-Ungaria,
Bulgaria si Turcia au dovedit in lupta aceasta
puterea for invincibild. Ei au repurtat asupra
adversarilor lor, superiori ca nurndr si ca mate
rial de rdzboi, formidabile succese. Fronturile for
rezista neclintit atacurilor repetate ale trupelor
inamice. Asaltul recent din Balcani a fost zdro-
bit cu repeziciune si ultimele evenimente do-
vedesc cd o continuare a rdzboiului nu va fi in
stare sd frdngd rezistenta noastrd, ci dim-
potrivci, intreaga situatie justified asteptarea de
not succese".

Cele patru puteri aliate "ar fifost silite sa
facd apel la acme pentru pastrarea fiintei si a
libertdtii tor, in convingerea cd drepturile si pre-
tentiile for n-ar fi in contradictie cu drepturile
altor natiuni ( ?), ele neintentiondnd sa -si dis-
trugd adversarii sau chiar sd-i nimiceascd (I). De
aceea, pentru a pune capdt vdrsdrilor de sdnge
si grozciviilor rdzboiului, ele insistd ca puterile
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adverse sa intre in negocieri de pace.
Propunerile de pace tind sd asigure onoarea si
libertatea de dezvoltare a tuturor popoarelor
prin incheierea unei pact durabile".

Puterile Antantei: Franta, Rusia, Italia si
Anglia respinsera la 30 decembrie 1916 oferta
de pace a Germaniei si aliatilor ei, care "au voit
rdzboiul, i -au provocat si 1-au realizat. In
cunoasterea deplind a greutdtilor, dar si a
nevoilor ceasului de fats, guvernele aliate,
straits unite intre ele si in deplind intelegere cu
popoarele lor, refuzci o propunere lipsitcl de sin-
ceritate si fard nici o insemncitate" incheie
Briand raspunsul sau.

La 21 decembrie - 1916 lansa Wilson,
presedintele State lor Unite ale Americii, o nota
atat catre puterile beligerante, cat si care
statele neutre pentru a sonda conditiile pentru
tratativele de pace.

Nota americana fu bine primita. la Berlin.
Guvernul Imperial se grabi sa raspunda ca
primeste cu bucurie initiativa presedintelui
Wilson si propune chiar ca delegatii din statele
beligerante sa se intalneasca pe teritoriu neu-
tru pentru inceperea tratativelor. La 10 ianua-
rie 1917 Briand raspundea in numele Aliatilor
la nota americana, aratand ca scopurile aces-
tora de razboi erau bine cunoscute in urma
multiplelor declaratii ale senior diverselor
guverne si ca toate compensatiile si despagu-
birile justificate pentru pagubele suferite se vor
dezbate numai cu ocazia tratativelor de pace.
Acestea trebuie sa cuprinda in prima linie
restaurarea Belgiei, a Serbiei si Muntenegrului
cu despagubirile cuvenite, evacuarea teritori-
ilor ocupate in Franta, Rusia si Romania cu
justele reparatii, reorganizarea Europei, ga-
rantia pentru o pace durabild, restituirea
provinciilor si teritoriilor care fusesera luate
aliatilor cu forta si contra vointei populatiei,
eliberarea italienilor, romanilor, cehilor si slo-
vacilor de sub dominatia strains, libertatea
populatiilor supuse tiraniei sangeroase a tur-
cilor si indepartarea Imperiului otoman din
Europa, pentru ca este card indoiala strain ci-
vilizatiei apusene. Refuzul de a sta de vorba cu
austro-germanii nu putea fi exprimat mai dras-
tic de aliati decat in raspunsul acesta.

indata dupa ocupare, guvernul german
institui o Administratie Militara Militar-
Verwaltung in Ruma nien M.V.R. - punand in

fruntea ei pe generalul Tulff von Tschappe, asi-
stat de Konz din partea Austro-Ungariei, de
Nizami din partea Turciei si de Tantilov din
partea Bulgariei. Generalul Rach fu numit
comandat militar al capitalei. Cu mare solem-
nitate s-a inaugurat Tribunalul Militar
Deutches Gericht in Rumanien. Tot atunci lua
fiinta Stabul Economic Wirtschaftsstab in
competenta caruia cadeau toate chestiunile de
productie, indeosebi de productie agricola si
petroliera. Stabul economic organiza un sistem
de exploatare sistematica a tuturor bogatiilor
l aril: muncitorii din intreprinderi si agricultorii
de la sate erau obligati sa munceasca si sa pro-
duces in folosul ocupantilor. Oameni de conditie
bunk care in viata for nu tinusera in mans o

erau pusi la lucru manual: chiar si
femeile erau rechizitionate. Membrii corpului
didactic erau pusi sa taie lemne in padure.
Regimul era nespus de aspru si sanctiunile
severe fats de cei ce incercau sa critice sis-
temul sau sa se impotriveasca.

Intr -un comunicat al Marii Comisii a
Prdzii de Rcizboi - Grosse Kriegsbeute-Kommi-
ssion se arata lamurit ca datoria principala. a
Administratiei militare in Romania consta in
exploatarea taro chipul cel mai desavarsit cu
putinta. In caz de retragere, in tara "trala-
toare" si "osandita" nu trebuia sa ramand decat
"pamantul gol". Soldatii germani puteau tri-
mite din Romania familiilor for pachete de 5 kg.
Alimentele expediate pe calea aceasta in
Germania se cifrau la mu de vagoane. Se puse
in functiune pana si o instalatie pentru
extragerea grasimii din cadavre, cu un randa-
ment de 1.000 kg pe zi. La retragere, guvernul
roman distrusese instalatiile exploatarilor
petroliere si depozitul de petrol si derivate.
Operatia a fost supravegheata de coloneii
englezi Thompson si Griffiths; regiunea petro-
lifera s-a transformat intr-o mare de Mean.

Ocupantii au repus in functiune sondele
distruse la retragere de armata romans,
ajungandu-se la o productie zilnica de 358
vagoane. Conducta de petrol care ducea la
Constanta a fost demontata si mutates la
Giurgiu, pentru a exporta petrolul pe Dunare
in sus, cu ajutorul tancurilor.

Pentru satisfacerea nevoilor de numerar
s-au emis din ordinul ocupantilor de catre
Banca generald bilete de banca, care sa
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inlocuiasca biletele Bandit Nationale, evacuate
la Iasi.

In baza conventiei cu guvernul rus din 27
noiembrie 1916 incasul metalic al Bancii
Nationale, care garanta circulatia biletelor de
banca cu suma de 314.580.456 lei aur efectiv,
impreund cu tezaurul artistic al muzeelor,
argintarie si valori particulare, fu depozitat in
subsolul Banc!! de Stat din Moscova, Palatul
Armurilor din Kremlin. Tot atunci au fost eva-
cuate in Rusia valorile istorice si artistice
romanesti. Printre aceste valori se gaseau
1.530 de tablouri si desene ale cunoscutilor
pictori romani: Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Octav Banc! la, Stefan Luchian,
Constantin Daniil Rosenthal, Ion Andreescu,
George Tattarescu, Ion Negulici, C. Szatmary si
altii.

De asemenea fu transferata o colectie for-
mats din 158 de icoane, reprezentand pictura
veche romaneasca din secolele XVI - XVII, tesa-
turi, in special odajdii si vesminte bisericesti
impodobite cu diamante si pietre pretioase.

Printre valori se aflau aproximativ 50 de
obiecte laice si bisericesti, cadelnite de aur si
argint, mitre, candele, cruel, pocale si altele,
creatii ale mesterilor din secolele XVI si XVII.

Un obiect deosebit de pretios din timpul
navalirilor barbare, descoperit la Pietroasa,
alca.tuit din pocale de aur, inele, bratari si o
tables mare, cunoscut sub numele de "Closca
cu puii de aur", fu evacuat in Rusia, precum si
bogata colectie de monezi si medalii de la
Academia romans, alcatuita din 35.533 piese,
printre care se gaseau monezi din era ante-
crestind din Egina, Lesbos, Macedonia, Egiptul
Ptolomeilor, de la regele Traciei Lisimach, mo-
nezi batute de imparatii romani si bizantini,
califs arabi, precum si monezi si medalii
romanesti.

Nemtii oferird lui Teodor Rosetti
presedintia noii banci de emisiune. Venerabilul
batran refuza insa oferta zicand: "Am fost de
parere set facem politica cu Centralistii, dar nu
pot primi nici o fun.ctie de la armata de ocu-
patie". "Avem cu ce va sill" i s-a replicat, dar
Rosetti raspunse: "Am 83 de ani, puteti face sa
and duc in curand, dar sufletul meu nu mi-1
puteti lua".

La 25 noiembrie 1917 s-au deschis la
Fundatia Carol cur. suri universitare pentru sol-

datii germani, o Universitate de Etape
Etappen Universitat la care asistau Ma-
ckensen, Tiiggl, inalti comandanti, ofiteri de
toate gradele soldati in uniforms de cam-
panie. Profesori germani soseau la Bucuresti
pentru predarea cursurilor. Nu lipsea nici
traditionalul comers festiv, dupes ritualul soci-
etatilor studentesti germane. Profesorul Glitz
de la Bonn preda istoria Bulgariei. Profesorul
Sels de la aceeasi universitate a tinut mai
multe cursuri despre originea limbilor roma-
nice, in special a limb!! romane.

Administratia civila in teritoriul ocupat,
care cuprindea Oltenia si Muntenia pand la
linia frontului roman pe Siret, Putna si Susita,
a constituit un guvern provizoriu de giranti,
compus din Lupu Costache la Interne, Virgil
Anon la Instructie, Nenitescu la Finante,
Antipa la Domenii, Hanul la Justitie s.a.
Tzigara Samurcas primi functia de prefect al
polities Capitalei. Ramasesera in teritoriul ocu-
pat mitropolitul primat Conon si cativa profe-
sori si membri ai Academiei Romane, Dimitrie
Onciul, Ion Bogdan, Ion Bianu, S. Mehedinti
s.a. Academia Romany tinut si sub nemti
sedintele ei saptamanale. Universitatea a
ramas inchisa, numai Facultatea de Medicines

tinut cursurile pans in decembrie 1917.
Un grup de aproape o suta de oamcni

politici, profesori, avocati, inalti functionari si
mari proprietari, find banuiti de a fi antantofili,
au fost ridicati ca ostatici si internati in comu-
na Saveni, jud. Ialomita. In Bucuresti ra-
masera, pe langa altii, fruntasii politici ger-
manofili: Petre Carp, T. Maiorescu, Alexandru
Marghiloman si alti membri ai Partidului
Conservator. Dintre liberali ramase in capitala
ocupata Constantin Stere. La 12 decembrie
1916 aparu organul oficial al comandaturii ger-
mane: "Gazeta Bucurestilor" "Bukarester
Tageblatt" - cu text paralel germano-roman.
Mai apoi organul oficial de presa aparu in editii
separate, romans germana, cu colaborarea
unor publicist! de \raid., ca loan Slavici. Un
publicist german insists asupra necesitatii ca
"vointa, mandria, ambitia, constiinta si senti-
mental national at populatiei sa-si piarda pu-
terea, ca si capacitatea de a lupta a annatei
roma ne". Asemenea tendinte urmarea presa
stipendiata de inamic, intre care si ziarul
"Lumea", ce aparu in septembrie 1917 sub
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conducerea lui C. Stere.
Ecoul situatiei tragice a Romaniei a gasit

rasunet in toata lumea. Un publicist german
care vazuse Bucurestii sub ocupatie infatisa
viata capitalei ocupate de nemti asa cum era in
realitate, si nu cum doreau adversarii. Iata
cum vede el Bucurestii:

"Vcizuti din fugd, Bucurestii fac astdzi
impresia unei vcicluve frurnoase, pe care o
prinde bine tristetea cu un zambet de
resemnare. Viorile ldutarilor cantei ca si mai
inainte; in fata cinematografelor e gclIdgie;
doamnele cu ochi frurnosi cocheteazci in ele-
gante rochii de mdtase; se is mesa la restau-
rante, teatre, varieteuri, operete in parcuri
deschise... Dar toate acestea insald. Este zgo-
motoascl door suprafata pestritcl a Bucurestilor.
Dacd sunt femei usoare care rad, prin localurile
de noapte, asta nu inseamnd al in Bucuresti nu
exists mil de mame si sotii care noaptea plang.
S-a schimbat in unele privinte si exteriorul capi-
talei. Totul in orasul acesta a fost viata curgd-
toare si elegant& Sutele de trdsuri repezi au dis-
pdrut, tot astfel call superbi care bateau din
copite. Faimoasa Sosea este pustie. Au dispeirut
doamnele de societate si automobilele.

Este o legends ca mortii de la Arges au
fost uitati. Zgomotul si. aparenta faro grgd» a
bucurestenilor nu poate insela pe nimeni din
acei care privesc mai atianc. De asemenea e le-
gendd ca populatia Bucurestilor ar fi salutat cu
fort intrarea in oras a trupelor victorioase,
bucurestenii suportd soarta cea grea cu
hotareu-e si demnitate. Rind si amicii Germaniei
si ai aliatilor nu uitd situatia si pastreazd o rez-
erva plind de tact. Cercurile aristocratice trcliesc
complet retrase si nu sunt vdzute pe stradd
niciodatei sau foarte rar... Cu totul altfel dealt
suprafata e aspectul din inima bucurestenilor".

Constatarile si observatiile publicistului
german dau cea mai categorica dezmintire
defaimarilor abjecte cuprinse in pamfletul
institulat Neputinta Romciniei Rural niens
Ohmacht aparut la Berlin sub pseudonimul
Valahica, recte C. Braileanu, fost agent con-
sular al Romaniei la Bitolia-Monastir. Pamfle-
tul defaima in modul cel mai abject
asezamintele nationale ale Romaniei, precum
si toata activitatea politics, socials si culturala
a statului in serviciul ca..ruia fusese angajat.

Cu totul altfel ne infatisesaza. generalul

Thompson, fost atasat militar la Bucuresti,
situatia tragica a Romaniei din acele cumplite
vremuri.

"Primul act at tragediei romane zice
Thompson - se apropie de sfarsit. 0 tdrisoarcl
latind cedase momelilor si amenintclrilor si
intrase sub auspicii rusesti intr-un rdzboi euro-
pean. Acura iat-o zdrobitd si sfaramata, victims
a cloud invazii: una a dusmanului din sud,
cealaltd a rusilor din nord. Puterile apusene
erau darnice peste masurd in simpatille for nici
n-aveau set fie darnice cu altceva si erau mar-
tori neputinciosi ai nenorocirii cauzate de ele. In
Franta cu un optimism neasteunpoirat si ignorant
se concepuse un plan egoist. Anglia sustinea
acest plan, iar Rusia, in numele intereselor ali-
ate, urrnarea si politica traditionald ruseascd,
care fusese obscures si sinistrd. Consecintele
acestei politici au dus fatal la dezastrul din
1916".

extrem de grele in care luptase
armata romans impotriva unui inamic superi-
or ca numar si ca armament le arata colonelul
elvetian Egli in lucrarea sa Rdzboiul Romaniei:

"Soldatii for tdrani, care luptau cu un ade-
oar-at dispret fata de moarte, erau trimisi spre
retelele de sarmd si transeele care nu fusers
lovite de nici un foc de artilerie, pe cand dea-
supra for cddea o adevdratet ploaie de gloante".

Politica traditionala a Rusiei, obscures si
sinistra, s-a invederat indata, chiar la
inceputul razboiului. in desconsiderarea con-
ventiei militare secrete cu Romania, armata
ruses, patrunzand in Bucovina in septembrie
1914 si atingand linia Siretului, infipse de-a
lungul ei stalpi cu inscriptia: Rusia Noud.
Graba aceasta de a aseza cu stalpi de granita
noua frontiers a Rusiei dincoace de Prut trada
tendintele expansioniste ale politicii rusesti.

infrangerea armatelor romane in Transil-
vania si Dobrogea se datora in bung parte
nesocotirii clauzelor tratatului de alianta de la
Bucuresti din august 1916. In virtutea con-
ventiei militare care facea parte din tratat,
unitatile rusesti urmau sa patrunda. 'ana la
Targu Mures pentru a lua contact cu unitatile
romane care sosisera acolo, dar fora sa
gaseasca pe rusi. Inaltul comandament rus nu
luase masurile cuvenite ca unitatile rusesti sa
ajunga la termen. Acelasi lucru se petrecu si in
Dobrogea, unde rusii se angajasera sa asigure
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frontul din partea Bulgariei, trimitand acolo
forte suficiente. Dar comandamentul rus nu se
achita de nici una din aceste obligatii.
Conventia military romano-ruses impunea
rusilor sa inlesneasca transporturile mated-
alului de razboi comandat din Franta. Inaltul
comandament rus a nesocotit si aceasta obli-
gatie. S-a putut constata chiar din primele sap-
tamani dupes intrarea Romaniei in actiune ca
materialul de razboi pe care ni-1 trimitea
Franta, si pe care armata de pe front it astepta
cu atata nerabdare, era oprit in Rusia de
autoritatile rusesti, find mereu dirijat pe linii
moarte pentru a nu ajunge la destinatie, acolo
unde se simtea o asa de mare nevoie. Nu Inca-
pea deci nici o indoiala ca era vorba de o vasty
opera de sabotaj din partea inaltului comanda-
ment rus, care nu vedea cu ochi buni largirea
Romaniei in granitele ei istorice.

De altfel, fostul ministru de razboi al
Rusiei, Pelivanov, nu se sfia sa marturiseasca
aceasta pe fates. In raportul sau asupra situ-
atiei create in Romania in urma infrangerii din
toamna lui 1916, Pelivanov sustinea "daces
imprejurdrile s-ar dezvolta astfel Inuit conventia
military si politica din 1916 cu Romania sd se
poatd realiza complet, s-ar crea astfel in Balcani
un stat foarte putemic, compus din Moldova,
Valahia, Dobrogea Romania de astdzi
Transilvania, Banatul si Bucovina cu o popu-
latie de aproape 13 milioane de locuitori. Este
evident ca s-ar putea ca acest stat sd reimand
amical fates de Rusia si nu ar ndzui sd-si rea-
lizeze aspiratiile asupra Basarabiei. In Balcani
el ar stdrui de asemenea set contrabalanseze
influenta Rusiei si, datflind caracterul latin pre-
dominant at populatiei sale, el s-ar gdsi sub
marea influents politica a Italiei si Frantei.

'sato. de ce mosura visurilor Romaniei in ce
priveste vointa ei de a ajunge o mare putere in
proportiile areitate mai sus nu este contrary
intereselor politice ale Rusiei. Noi trebuie set
profitam de aceasta circumstantd spre a
strange, pentru un timp cat mai lung posibil,
legaturile fortate care unesc Rusia cu Rorndnia.

Evenimentele care au loc acum in Romania
au mod ficat radical conditiile tratatului din
1916. In loc de un concurs militar, relativ mo-
dest, pe care Rusia era obligates dea in
Dobrogea, Rusia a trebuit set incredinteze tru-
pelor sale aproape in intregime apararea

Romaniei. Acest ajutor militar at Rusiei a luat
acum altfel de proportii, Inuit promisiunile
fdcute Romaniei prin scris numitul tratat relativ
la compensatiile teritoriale in schimbul intrdrii
sale in razboi, trebuie sd fle, ford nici o
revizuite. Daces, in imprejurdrile de fata, ridi-
carea acestei chestiuni ar fl deplasatd, ea tre-
buie oricum pusd In ordinea zilei in momentul cel
mai apropiat si mai favorabil".

La finele lui august 1917 insusi impara-
tul Wilhelm vizita Romania ocupata. Venind
din Banat, el infra in tars pe la Varciorova,
indreptandu-se spre Curtea de Arges, pentru a
vizita mormantul regelui Carol I. Singurul
roman care 1-a intampinat a fost Tzigara
Samurcas, care 1-a insotit la Curtea de Arges.
Tzigara spunea ca imparatul Wilhelm era cea
mai amabila persoana pe care a intalnit-o. El it
gasi documentat, familiar si cu impresii ge-
nerale asupra tuturor problemelor. Kaizerul
admira taranul roman si era convins de supe-
rioritatea poporului roman asupra celui bul-
gar. Tara i s-a parut foarte frumoasa. Pozitia
Curtii de Arges era cu totul occidentals, nimic
aserna.nator cu Orientul. Dupa parerea
Kaizerului, Dunarea nu putea ramane un flu-
viu pe malurile caruia un calator n-ar putea
poposi Para sa primeasca un glont de pusca. El
sustinea Ca Dunarea va trebui sa devind un al
doilea Mississippi. El se intreba ce inseamna
"de aci Dundrea bulgarei, de acolo Dundrea seu--
beascd, mai departe romand sau ungard".
Adresandu-se lui Mackensen, Kaizerul ii
spunea ca ar trebui sa sa se deschida o cale
peste locurile de pe tarmul drept. Maresalul ii
raspunse ca sa i se dea prizonieri si el va
incepe lucrarea.

Indreptandu-se catre Tzigara, Kaizerul ii
intreba: "Cum a putut regele vostru seifacift ceea
ce a facut? Lipsei de caracter, sau mare
prostie?" "Naturd influentabild si anturaj niu!
fu raspunsul lui Tzigara. Iar cand Mackensen
incerca sa aduca laude lui Carp, imparatul
replica: "11 cunosc bine, dar e prea batrein". Cu
aceasta ocazie, omul de incredere al Kaizerului,
care era probabil Tzigara Samurcas, prezenta
imparatului cele cloud autografe ale regelui
Carol I - scrisoarea catre imparat si actul de
abdicare de care s-a facut mentiune mai sus.

De la Curtea de Arges, imparatul Wilhelm
pieces la Bucuresti, unde petrecu noaptea la
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Gara de Nord, in trenul imperial. A doua zi el
pleca la Giurgiu si de acolo calatori pe Dunare
pana la Cernavoda, unde avu o intrevedere cu
tarul Bulgariei. De acolo el pleca sa inspecteze
trupele germane pe Siret. Ajungand la Focsani,
imparatul le-a adesat o cuvantare in care a
rostit cuvinte aspre despre regele Ferdinand:
"Hohenzollern necredincios care, urmil nd unui
mare domnitor inzestrat cu calitati nobile, n-a
uoit sa recunoasca traditille de fidelitate".

De pe Magura Odobestilor, unde fusese
postul de comanda al maresalului Mackensen
in timpul bataliei de la Marasesti, imparatul
privi melancolic campul de lupta, unde
cazusera cu miile soldatii sai, luand cu ei in
groapa comund si iluziile imparatului de a
ocupa Moldova si de a ajunge prin Basarabia la
Odessa. De la Focsani se indrepta spre Slanic,
unde admira minele de sare si tinu o cuvantare
in care lauda munca ce se depunea acolo, apoi
merse la Sinaia, trecand prin Campina.

Calatoria imparatului prin teritoriul ocu-
pat produse consternare in largarul carpist,
caci Carp n-a fost primit in audienta si nici
n-a fost instiintat despre calatoria imperiala.
La 15 octombrie 1917 imparatul era la Sofia,
insotit de cancelarul Reichului. I s-a faeut o
receptie entuziasta si s-au rostit discursuri cal
duroase. De la Sofia, imparatul insotit de tarul
Ferdinand al Bulgariei pleca in inspectie pe
frontul macedonean. La 15 octombrie 1917
imparatul Wilhelm ajunse la Constantinopol.

Cat despre bulgari, ei faceau parte din
puterile ocupante, cu sediul comandamentului
in Hotelul Capsa, neavand insa nici un rol in
administratia military germana; ei se vor pre-
ocupa mai mult de chestiuni minore, incercand
sa ridice documentele slave din colectiile de
documente ale Academiei Romane sau sa recu-
pereze moastele Sf. Dumitru de la Mitropolie.
Din notele lui Marghiloman aflam ca, in faptul
zilei de 17 februarie 1917, soldati bulgari, dis-
punand de un camion-automobil, au legat in
cursul noptii pe sergentul de garda, au sfara
mat usa catedralei mitropolitane si au rapit
sicriul de argint cu moastele Sf. Dumitru,
luand drumul Giurgiului. Aceasta talharie a
starnit mare fierbere in randurile cre-
dinciosilor. Din ordinul maresalului Ma-
ckensen, both au fost urmariti si surprinsi la
Daia, tang. Calugareni, unde racla cu sfmtele

moaste a fost transportata cu o caruta la
Bucuresti si asezata la locul ei de la mitropolie.
Hotii, douazeci la numar, au fost arestati si
si-au primit pedeapsa cuvenita.

2. Uneltirile antidinastice si tradatoare
de patrie ale germanofililor din terito-
riul ocupat

Esuarea campaniei din toamna lui 1916
si instalarea administratiei militare germane in
Bucuresti dadu apa la moara germanofililor.
Petre Carp, "iunkcirul prusac", ratacit de pe
mealeagurile Tibanestilor din Moldova, nu
facea nici o taints din sentimentele sale de
aservire la cauza germana. Cu sprijinul ocu-
pantilor germani, Carp, a carui atitudine era
cunoscuta din Consiliul de Coroand de la
Cotroceni, intreprinse o apriga propaganda
pentru incheierea pc-wit separate cu austro-ger-
manii, pentru detronarea regelui Ferdinand,
pentru inlocuirea lui cu imparatul Wilhelm sau
cu unul din fiii acestuia si pentru darea in
judecata a membrilor guvernului de la Iasi ca
si criminali de razboi. Pentru atingerea acestor
scopuri, adulatorii lui Carp incercau sa creeze
un curent favorabil in opinia publics prin press
si prin adundri publice.

La una din aceste adundri, in sala Dacia
fu invitat sa asiste si Tltu Maiorescu, care fu
solicitat de multime sa-si spund cuvantul.
Maiorescu demonstra in felul sau logic si
convingator ca gravele probleme de stat nu pot
fi rezolvate de strada prin agitatii patimase si
uneltiri antidinastice. incheierea pacii si
inlocuirea dinastiei nu se pot face in adundri
publice la Bucuresti, fara consultarea intregii
tari. incheierea pacii separate cade in compe-
tenta guvernului legal de la Iasi si nicidecum a
guvernului de giranti improvizat de ocupantii
germani. Iar daca undeva solutionarea unor
probleme de stat, de gravitatea acestora, s-ar
impune, atunci asupra for numai natiunea ar fi
in drept sa se pronunte si anume in mod fiber
si independent si nicidecum in conditiile triste
de astazi, cand jumatate din teritoriul :tarii se
gaseste sub ocupatie strains. Maiorescu corn-
batu si ideea de a se organiza din prizonierii
romani din lagarele din Germania, Austria si
Bulgaria o armata revolutionary pe care sa. se
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poata sprijini dinastia strains, idee preconizata
de colonelul Alexandru Sturdza, ginerele lui
Carp. In urma acestor lamuriri adunarea s-a
imprastiat in liniste, iar carpistii n-au mai
indraznit sa tulbure pe fats linistea populatiei
bucurestene, care indura cu greu ocupatia mi-
litara austro- germano- bulgaro- turca.

Scurta vreme dupes aceasta patriotica ati-
tudine, marele om de cultures care era
Maiorescu a incetat din viata la 13 iulie 1917.
inmormantarea s-a savarsit in cea mai impre-
sionanta simplitate. Nu s-a rostit nici un dis-
curs, in schimb a asistat o multime imensa.
Din marturia unui participant la ceremonia
funerara aflam Ca se resimtea o mare durere si
ca mormantul a fost acoperit cu flori. Numai
Petre Carp, care de 50 de ani intretinuse relatii
de stransa prietenie cu Maiorescu, se abtinu de
la once semn de simpatie, raspunzand cinic ca
"de ce ar face lui Maiorescu o politetd, pe care
rdposatul n-ar putea sd i-o intoarar. Carp nu-i
putea ierta lui Maiorescu cuvantarea lamuri-
toare din adunarea de la Dada.

Neamul romanesc deplangea moartea
unui sfatuitor luminat pe care grija integra-
litatii rolului sau istoric it facea impartial.
Maiorescu a fost spiritul conducator al soci-
etatii Junimea din Iasi si al "Convorbirilor
Literare". Volumele sale au constituit princi-
palul indreptar al limb!! romane. Expunerile
sale cu privire la istoria. Roma- niei contemporane
raman contributii de mare valoare la
cunoasterea trecutului nostru politic si cultu-
ral. Prin cursurile sale mult gustate, Maiorescu
a devenit creatorul unei adevarate scoli
filosofice romanesti, continuator de invataceii
sat In calitatea sa de prim ministru, Maiorescu
a prezidat Conferinta de pace de is Bucuresti
din iulie 1913, la sfarsitul razboiului balcanic,
in urma caruia Romania a recuperat Cadrila-
terul dobrogean.

Petre Carp retinu din cuvantarea lui
Maiorescu la Dacia observatia justa cd schim-
barea dinastiei si incheierea pacii nu pot fi
proclamate fares asentimentul natiunii. Pentru
a obtine acest asentiment, el se gandi la
lansarea unui manifest catre tara, prin care
natiunea, in absenta corpurilor legiuitoare,
sa-i acorde depline puteri de a trata pacea cu
inamicul si de a schimba dinastia. Semnarea
unei motiuni cu un asemenea cuprins era

socotita de Carp drept plebiscit pentru in-
vestirea sa cu puteri dictatoriale. Membrii
guvernului de garanti furs usor castigati pen-
tru planurile lui Carp. Cu aprobarea lui
Mackensen, de care fusesera numiti, ei
hotaiara sa recurga la consultarea in scris a
tariff ocupate, careia i se cerea set confere lui
Carp depline puteri pentru constituirea unui
guvern autorizat de a semna pacea cu inam-
icul. Ei sustineau ca "dacd in imprejurdrile de
fatd parlamentul tariff ar fi avut putinta sd se
intruneascd. la Bucuresti, ford indoiald cd Petre
Carp ar fi primit de la el mandatul de a /ucra cu
puteri depline in numele Patrieil Cum inset
expresia acestei vointe lipseste, trebuie ca nati-
unea insasff sd incredinteze direct mandat d-lui
P.P. Carp". In consecinta ei raspandira prin
agentii guvernului impus de inamic urma.-
toarea chemare catre tara: "Subsernnatii avand
convingerea cd., in imprejurtirile prin care trece
tara, actiunea lui P. P. Carp e singura in stare a
reda Roma-Mei situatia pierdutcl, ii incre-dintam
sarcina de a apara drepturile tdrii in negocierile
ce se vor deschide pentru dobandirea
doritd de toti".

Lupu Costache, care gira Afacerile
Interne, trimise prefectilor formularele de
iscalit. Se constitui chiar si un comitet care
urmarea aducerea lui Carp in fruntea
Partidului conservator prin rasturnarea lui
Marghiloman de la sefia partidului. Intr -un
interviu acordat agentiei Trans Ocean Mar-
ghiloman preconiza colaborarea cu austro-ger-
manii "de la popor la popor". Dupes aprecierea
lui, pacea nu putea fi incheiata decat de un
guvern iesit din vointa natiunii intregi. Si daces
imprejurarile ar impune ca regele, care a
declarat razboiul, sa nu poata incheia pacea,
Marghiloman nu se indoia ca regele insusi ar
face "pasul inevitabil".

Marghiloman si prietenii sal nu aprobau
nici apelul lui Carp adresat germanilor de a
relua ofensiva pe frontul Siretului si de a ocupa
Moldova. Nici in cazul acesta Carp nu si-a
putut realiza programul sau dictatorial. Daces
regele ar cere pacea, austro-germanii nu ar
putea refuza sa discute cu el. I s-ar cere cel
mult sa fie reprezentat prin alt guvern, nu prin
guvernul Bratianu. Iar daces regele ar abdica,
puterile invingatoare ar urma sa trateze cu
succesorul sau. Pentru cazul inset cand regele
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si guvernul din Iasi ar trece Prutul, ar urma sa
se constituie un guuern reuolutionar cu toate
partidele prietene austro-germanilor. Acest
guvern ar trebui sa convoace corpurile elec-
torale pentru ca noul parlament sa-1 in-
vesteasca cu puterea legala de a trata pacea.
Un rege impus de austro- germani insa n-ar
putea goni pe Regele Rorneiniei.

Disensiunile dintre Carp si Marghiloman
ieseau la iveala si la sustinerea reformelor
interne impuse de imprejurari. Largirea drep-
tului de vot si situatia marilor proprietati
rurale incluse in programul guvernului liberal
nu erau pe placul lui Carp, care nu avea
asemenea preocupari sociale. In conditiile
acestea era deci firesc ca actiunea lui Carp sa
esueze si ca toata presiunea organelor admi-
nistrative si formularele lansate pentru a il
iscalite de multime sa se intoarca necomple-
tate.

Concomitent cu propaganda carpista, in
randurile populatiei civile din teritoriul ocupat
s-a incercat si o vie propaganda defetista pen-
tru soldatii de pe frontul din Moldova. In frun-
tea acestei propagande deplorabile se gasea
colonelul Alexandru Sturdza, ginerele lui Carp.
Acesta era un ofiter de cariera care-si Meuse
stagiul in armata germana si indeplinise
functia de atasat militar la Berlin. Dupa
intoarcerea in tares, Sturdza avansase la gradul
de colonel, ajungand comandant al scolii de
ofiteri. La izbucnirea razboiului el comanda o
brigada pe front, Hind propus pentru avansare
la gradul de general. In cercul camarazilor sai,
Sturdza se bucura de mare trecere, vorbifid
mereu de "regenerarea Romaniei" si de "latura
politica" a acestei regenerari. In Note le zilnice
din rdzboi, generalul Averescu arata. la 24
decembrie 1918 ca brigada colonelului Sturdza
dadea necontenit inapoi, retragandu-se Fara
cauze aparente, precipitat si fares sa-1 prevind
la limp, asa ca lasa un gol intre el si generalul
Grigorescu, gol de care au profitat germanii.
Prin aceasta miscare brusca inapoi, care dupa
parerea comandantului corpului de armata
Averescu era cu totul neinteleasa si nejustifi-
cata, s-a produs o spartura de mai bine de 10
km intre brigada a 7-a comandata de Sturdza
si divizia a 15-a, fapt care compromitea serios
aripa stanga a diviziei a 15-a si chiar stanga
Armatei a DC-a rusa. Cerandu-i-se explicatii

Nicolae Titulescu

pentru ce s-a retras precipitat, Sturdza
protests contra cuvantului "precipitat" si
declares ca este timpul sa sfarsim cu retrageri
precum cele din Muntenia. Averescu propuse
mutarea colonelului in interior. Pans la
rezolvarea propunerilor insa Sturdza ramase
pe loc. Sosind ordinul de mutare si vazandu-se
luat de pe front, Sturdza a crezut, precum
arata Averescu,. ca este mai bine sa bruscheze
lucrurile decat sa renunte la rezultatele
obtinute in brigada a 7-a si poate si in divizia a
15-a, devenita mai apoi divizia a 8-a, cu care a
fost necontenit in contact, si de aceea dupa
simularea unei vizite pe frontul brigadei a 7-a
a trecut la inamic.

Din desfasurarea tristelor intamplari care
au urmat, se vede clar ca Sturdza pactizase
Inca din vreme cu inamicul, in sensul de a
trece la el atragand dupa sine si unitatile
romane de pe front. Executarea planului de
dezertare fusese pusa la punct in intelegere cu
inaltul comandament german. Pe ziva de 4 fe-
bruarie 1917 fusese fixates vizita regelui pe
frontul din muntii Vrancei pentru decorarea
steagurilor din divizia generalului Grigorescu
de pe frontul de la Casin. Aceasta zi si-o alese
Sturdza pentru punerea in aplicare a planului
sau. Regele sosise pe front, conducand el
insusi automobilul, insotit de generalul Prezan,
seful Marelui Cartier. Suveranul fu intampinat
cu onorurile cuvenite de ofiterii comandanti de
marl unitati, intre care se gasea si Sturdza, pe
care regele, strangandu-i mana, it intreba in
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nemteste "cum ii merge" (Wie geht-s dir,
Sturdza?).

In timpul acesta, complicele lui Sturdza,
Wachmann - fiul fostului director al
Conservatorului de muzica din Bucuresti
ajunse la liniile germane si obtinu autorizatiile
necesare pentru trecerea frontului la inamic.
Dupes terminarea ceremonialului cu decorarea
steagurilor, Sturdza invites pe rege sa
inspecteze linia frontului de sub comanda sa,
indreptandu-se spre locul convenit cu inamicul
- la piciorul dealului Voloscani - pentru tre-
cerea tradatorului peste liniile de transee si
retelele inamice. Generalul Prezan, banuind
intenliile tradatoare ale lui Sturdza, ii ordond
sa is alts directie, dar acesta, nesocotind
ordinul superiorului sau, grabi pasii in directia
convenita pentru a trece la inamic. Regele
urma directia indicates de Prezan si scapa ca
prin minune din cursa pe care i-o intinsese
Sturdza. La apropierea acestuia de liniile ina-
mice, soldatii de pe frontul roman dadura alar-
ma si deschisera focul, inamicul ripostes si alar-
ma deveni generala. Sturdza ajunse tearar in
transeele austro-germane, numai ordonanta sa
cazu. Asupra ei s-au gasit memoriile lui
Sturdza si conversatifie pe care le avusese cu
inamicul, plus suma de 18.000 lei.

Ajungand la comandamentul german,
Sturdza si-a putut da seama de fapta sa, care
nu era calificata ca o simples dezertare la ina-
mic, ci ca un act de inalta tradare de patrie,
cornisa cu premeditare. Trecand la inamic,
Sturdza, caruia ofiterii austrieci refuzard sa-i
intinda mana, avu la 10 februarie, in padurea
de pe dealul Casinului, o intalnire cu col.
Crainiceanu, comandantul regimentului 25
infanterie, pentru a primi instructiuni si mani-
feste. La intoarcerea din liniile inamice cu
sulurile de manifeste, Crainiceanu fu surprins
asupra faptului si condamnat la moarte pentru
instigare la tradare si impuscat de un pluton
de execulie din regimentul pe care-1 coman-
dase. Sturdza si Wachmann furs si ei con
damnati la moarte in lips5., pentru tradare de
patrie in limp de razboi.

In lagarul germano-austriac, Sturdza
trecu la executarea rusinosului sau plan de
tradare. El lua contact cu prizonierii roman,
alese cativa gradati si soldati dintre ei tri-
mise peste linia frontului inamic cu manifeste-
chemari care soldalii roman, indemnandu-i

sa dezerteze si sa vines in munlii Vrancei, unde
sunt asteptali pentru a fi inrolati in ostirea lui,
care alaturi de germani sa-si intoarca armele
impotriva guvernului roman si a aliatului rus
"pentru a reintregi ce s-a stricat si a recuceri ce
s-a pierdut". Purtatorii manifestelor, ajungand
in liniile romane, nu raspandird manifestele, ci
le prezentara comandamentului roman, divul-
gand astfel complotul. "Au fost prinsi - zice
Averescu mai multi soldati trimisi de Sturdza
cu manifeste prin care indemnau trupele set
treacd la dusman. Colonelul Crcliniceanu,
comandantul regimentului 25 infanterie, a fost
arestat, pentru ca a avut o Intrevedere cu
Sturdza intre linii si s-a inapoiat cu un sus de
manifeste". Din gura acestor soldati afla
Averescu cum a fost primit Sturdza de catre
ofiterii inamici si ce cuvantare a tinut el sol-
datilor nostri prizonieri, din care alesese
patruzeci pentru a-i trimite cu manifeste in
liniile romanesti.

Cei mai dezamagiti in urma actului de
inalta tradare a lui Sturdza ramasera chiar
austro-germanfi, care asteptau cu ochii atintiti
spre linia frontului roman ca soldatii roman
sa -1 urmeze pe tradator, parasind transeele si
trecand in graba la ei. Marele Cartier austriac,
ca si cel german, cereau mereu sun de la
comandantii unitatilor de pe frontul din
Moldova. insusi imparatul Austriei, Carol I,
intreba de la cartierul sau general din Baden
daces armata a trecut pe frontul austro-german
din Carpati. Mai mult chiar, la Soveja se
facusera man pregatiri pentru ostasii roman
treculi pe frontul austro-ungar. S-au sacrificat
sute de capete de vita pentru ospatarea lor,
pregatindu-se si baraci pentru cantonare. Dar
de pe frontul romanesc nu veni decat o ploaie
de obuze, drept raspuns ostasesc la actul de
tradare al fostului colonel Sturdza. Astfel,
dezamagit si rusinat, tradatorul insotit de
Wachmann se indrepta spre lagarele de pri-
zonieri romani din Germania, pentru pune
cu ajutorul for in aplicare planurile tradatoare.

Dar ceea ce nu reusira cu romans, aus-
tro-germanii incercara cu rusii. La 7 mai 1917
o delegatie de ofiteri in frunte cu printul
Windischgratz, comandantul batalionului de
voluntari numit "batalionul tigrilor", trecu in
frontul rusesc din Moldova. Ei fura condusi la
cartierul general rusesc de la Roman, unde se
prezentard generalului Stupin drept parlamen-
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tars de pace. Primindu-i, generalul rus ii apos-
troral cu asprime, zicand:

"Purtarea d-voastrd, dornnilor, este ne-
dernna de niste soldati. D-voastrd doriti sa
tratati cu mine si sd corupeti trupele mele de pe
front. Astea nu sunt procedee de oameni civi-

eu nu pot sd continuu conversatia cu d-
voastrd. Va anunt cd voi face prizonieri pe toti
ofiterii sau soldatii d-voastre pe care ii voi prinde
cu proclarnatii in myna.. Cat despre d-voastre,
voiesc sd vd consider Inca drept parlarnentari".

La 13 mai 1917 o delegatie, compusa. din
22 ofiteri si 15 soldati austro-ungari sositi la
Iasi ca trimisi ai diviziilor de pe front, se
intoarse blamata cu acelasi refuz categoric de a
se discuta cu ea. Prin ordin de zi, inaltul
comandament rus aducea la cunostinta tru-
pelor ca "Rusia revolutionary intelege sa lupte
mai departe pentru obtinerea unei paci
demne".

Dupes lamentabilul esec de la Soveja,
Sturdza trecu in Germania pentru incerca
norocul in lagarele de prizonieri roman! de
acolo. Asemenea lagare se gaseau la Stralsund,
Krefeld, Lamsdorf, Schwarmstadt si Danholm.
In lagarele acestea prizonierii romani sufereau
crancen de foame si de frig. Numai la
Schwarmstadt s-au putut numara 1.200 de
morminte. La autopsie s-a constatat ca sto-
macurile mortilor erau atrofiate. Prizonierii
rodeau paiele din saltele si pasteau iarba pe
ascuns. In conditiile acestea de tratament, cu
totul contrare normelor internationale de la
Haga, numarul celor decedati in lagare era nes-
pus de mare. Dupes datele serviciilor de pri-
zonieri de la Crucea Rosie din Bucuresti,
numarul prizonierilor romani morti in lagarele
din Germania si Austria se ridica la 18.859 de
soldati si ofiteri. Deopotriva de trista era si
soarta prizonierilor roman! din Bulgaria, al
caror numar se urea la 60.000 ofiteri, gradati si
soldati. Prizonierii roman! erau adunati in trei
lagare, anume la Kirdjali, Haskovo si Sliven.
In lagarul de la Sliven se gaseau ingramaditi
150 ofiteri, 50 plutonieri si 2.000 soldati
roman!, impreuna. cu 5.000 de ostatici sarbi
batrani, femei si copii. Acest furnicar de
oameni traia ingramadit in vagoane de cale fe-
rata, inconjurate de santinele. Prizonierii de la
Haskovo nu aveau saltele, ci dormeau pe
pamantul gol, acoperindu-se numai cu hainele
for militare. Hrana ce li se servea consta in 500

grame de paine de malai si boabe de grau fiert.
Prizonierilor roman! din Bulgaria li se supri-
mase dreptul de a comunica cu cei de acasa.

Dupes un plan bine stabilit cu autoritatile
germane, Sturdza primi misiunea de a organ-
za Corpul prizonierilor romani pentru reckidirea
tecrii sub obloiduirea german& Wachmann
cutreiera lagarele de prizonieri facand propa-
ganda intre ei pentru "politica colonelului
Sturdza". Aceasta politica urmarea regenerarea
Romaniei cu ajutorul Germaniei. Corpul pri-
zonierilor, un fel de coloand a cincea a armatei
germane, avea dubla misiune, pentru sus-
tinerea dictaturii plebiscitare a lui Petre Carp si
pentru dezagregarea frontului roman din
Carpati printr-o vie propaganda in randurile
soldatilor roman! de pe frontul din Moldova, cu
scopul de a-i ademeni sa arunce armele si sa
treaca la inamic.

Dupes ce Wachmann pregatise terenul
aparu si Sturdza in lagarele de prizonieri pen-
tru a be spune ca situatia politica reclama
imperios organizarea unei armate romanesti in
Germania pentru cucerirea Moldovei si
Basarabiei. In scopul acesta el va pleca la
Berlin insotit de socrul sau Carp "pentru a re-
gula chestiunile militare". Dupes sosirea lui
Sturdza la Krefeld, comanda lagarului trecu
asupra lui si a maiorului Negruzzi. Adresan-
du-se ofiterilor, el be oferi spre semnare o
declaratie de adeziune la politica de recladire si
reintegrare a tarii, fagaduind celor ce semneaza
repatrierea imediata si servicii in administratia
tar!!. Vorbele acestea au provocat mare zarva
intre prizonieri si puternice izbucniri de
indignare, Sturdza find numit tradator. Totusi,
dorul de a scapa de mizerii si de a se intoarce
mai devreme acasa ii determind pe unii sa sem-
neze si astfel sosi la Bucuresti un mic grup de
ofiteri. Dar cei sositi in tares erau suspectati de
toata lumea, astfel ca unii din ei nici nu
indraznird sa se arate in public. Cativa din ei
primira posturi de sefi de politie, directori de
prefecture etc. Wachmann intampind serioase
dificulta.ti la numirea de director la Bancile
Populare si mai apoi la Banca Nationale. Insusi
Sturdza se plangea ca autoritatile romane nu-i
pun la indemana nici macar o camera pentru
lucru, in vreme ce autoritatile de ocupatie ger-
mane i-ar fi oferit un birou si tot personalul.
Curand insa Lupu Costache, Virgil Arion,
Victor Beldiman si altii desthinuira celor sositi
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acasa adevaratul scop al eliberarii lor. Li se
cerea sa piece pe front pe langa comanda-
mentele diviziilor germane in lupta, pentru a se
intretine cu soldatii romani facuti prizonieri si
a-i indemna sa se reintoarca in transeele
romanesti pentru a face propaganda de dez-
ertare in masa la inamic. Spre cinstea lor, nu
s-a gasit nici unul dintre ei care sa se fi pretat
la asemenea acte de tradare de patrie. Unul
dintre ofiterii ademeniti de Sturdza de a semna
declaratia pentru a se putea intoarce in tars
regreta amarnic pasul sau nesocotit. El arata
ca inainte de sosirea lui Sturdza in mijlocul lor,
ofiterii traiau in lagar linistiti si moralmente
fericiti ca si-au aparat patria; din momentul
acela nenorocit, ei s-au divizat, s-au banuit si
s-au acuzat unii pe altii. in urma refuzului ca-
tegoric si plin de indignare al ofiterilor intorsi
in tara se prabusi lamentabil ambitia lui
Sturdza de a ajunge ministru de razboi intr-o
Romanie sub ocrotirea germana, ambitie pato-
logica hranita si de socrul sau, P. P. Carp.

Neizbutind cu ofiterii din lagarele de pri-
zonieri, Virgil Arlon, girantul Ministerului cul-
telor si invatamantului, it contactor pe mitro-
politul Conon Aramescu. Staruind pe langa
senilul chiriarh, el reusi sa-i stoarca semnatu-
ra pe faimoasa chemare catre moldoveni,
povatuindu-i sa aiba incredere in armata
cotropitoare. Chemarea mitropolitului, redac-
tata de Gala Galaction si arhimandritul Iuliu
Scriban, glasuia:

"Bunul Dumnezeu s-a indurat de tara
noastrci, El a imblanzit inima biruitorului catre
not si a facut dirttr-insul tovardsul nostru de
munal spre mantuirea Romaniei. Teirani, tar
goveti, slujbasi si once ati fi, aveti bung credintcl
ca biruitorul care infra in Moldova nu este setos
de rdzbunare, nu ucide, nu jefuieste, nu cid foc,
nu pustieste. Aci, in Muntenia, casele, cinstea
voatra a tuturor au fost respectate. 0 singurd
datorie catre tarn mai avert sd nu pdreisiti
pamantul tariff, sa nu lipsiti Romania de puterile
voastre, sd nu puneti bratul vostru in slujba vre-
urtei cauze strainer

Chemaiea defetista si tradatoare fu arun-
cata din avioane in transeele soldatilor romani
de pe frontul din Moldova. Pachetele aruncate
n-au ajuns sa fie citite de moldoveni, ci trimise
la posturile de comanda si distruse deopotriva
cu pachetele "Gazetei Bucurestilor" si ale

"Luminei".
Propaganda defetista si tradatoare tot-

°data" a fost continuator cu indarjire de C. Stere,
care obtinuse de la comandatura germana
autorizatia de a edita pentru soldatii romani de
pe frontul Moldovei gazeta "Lumina". Serviciul
comandaturii se ingrijea ca exemplarele sa fie
aruncate din aeroplane pe linia frontului in
pachete voluminoase, care insa erau nimicite
fara ca soldatii sa Ii luat cunostinta de cuprin-
sul lor. Stere era originar din Basarabia, unde
milita in gruparea socialists, din care cauza
fusese exilat in Siberia. Reintorcandu-se din
surghiun, el trecu Prutul in Romania, unde fu
bine primit si numit chiar profesor la
Facultatea de drept din Iasi. In timpul neutra-
litatii el indeplini, dupa declaratiile lui
Alexandru Vaida, in Transilvania rolul unui
simplu curter. Textul declaratiei de loialitate
fata de Habsburgi, Stere it primi de la Vaida,
care credea in timpul neutralitatii ca servea
astfel cauzei Romaniei, care nu era pregatita
pentru interventia in razboi. De altfel, Stere
n-a fost singurul emisar al lui Bratianu in
Transilvania pentru a masca tratativele pe care
seful guvernului roman le avea cu puterile
Antantei. La declararea razboiului, Stere
imbra.ca uniforma de colonel roman, find
detasat pe langa Marele cartier ca traducator
din rusa.

La retragerea guvernului la Iasi, Stere
ramase in Bucuresti. Ca dusman neimpacat al
rusilor, el isi dadu pe fata sentimentele sale
filogermane, lua contact cu ocupantii austro-
germani din capitals si deveni confidentul lor.
In serviciul puterilor centrale, Stere alcatui
faimosul sau memoriu politic in care, reeditand
cliseul vechi, ajungea la concluzia ca existenta
Romaniei nu poate fi asigurata decat de o uni-
une, fie cu Germania, fie cu Austria. Din con-
sideratii geografice insa, uniunea cu Austria ar
fi de preferat. inglobarea in Austro-Ungaria ar
.avea - dupd parerea sa - si avantajul de a
curma sentimentele cunoscute ale romanilor
fata de Ungaria. Stere prefera "robia tuturor
romanilor la un loc, impartirii lor intre patru
state" si staruia indeosebi asupra unirii per-
sonale a Romaniei cu Germania sub sceptrul
kaizerului, care ar trebui sa fie rugat in
genunchi sa primeasca coroana Romaniei; in
combinatia aceasta, Romania ar avea un vice-
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rege, fiindca "Romania nu se poate concepe ca
o monarhie care tremurd in fata partidelor.
Dinastia n-ar auea la romani puterea
ea ar trebui sd-si ia puterile din afara si doar o
aliantd personald ar putea dea aceastd pu-
tere". Avantajele pentru Romania ar fi ca bul-
garii nu i-ar putea diseuta Dobrogea si ca
Germania ar avea o ratiune de a da Transil-
vania Romaniei, cand procesul de dizolvare a
Austro-Ungariei, devenita o monarhie slava, se
va produce.

Stere incerca sa castige pentru proiectele
sale pe Marghiloman, cum se vede din Note le
politice ale acestuia. Unirea cu Austria sau
alianta cu Germania ar fi dupa Stere sin-
gurele muloace de saluare a Romaniei, tocmai
in momentele cele mai grele, in care soldatii
romani nu-si precupeteau sangele pentru
faurirea unitatii nationale si apararea libertatii
si independentei sale. Si toate acestea cand
regele Ferdinand, dupa ispravile eroice de la
Marasesti si Oituz, in urma grelelor incercari
suferite alaturi de soldatii sal, devenise sim-
bolul unei idolatrii generale!

Memoriul fu inaintat mai intai la Berlin,
de acolo i s-a raspuns ca ar fi mai nimerit sa -1
trimita la Viena, unde ideile acestea unioniste
mai fusesera vehiculate pe timpul lui Franz
Ferdinand. Stere avu grija ca opiniile formulate
in memoriu sa ajunga si la cunostiinta
ungurilor pe calea unui interviu in ziarul "Az-
Est" din Budapesta, interviu care provocase
consternare si facu mult sange rau in cercurile
romanesti, dar si in cele ale comandaturii ger-
mane din Bucuresti, care ii sista subventia
pentru gazeta sa. Astfel inceta. "Lumina" de a
mai fi aruncata din avion asupra liniei de
aparare din Carpati.

Propaganda germanofililor din Bucuresti
continua cu indarjire: ei cereau detronarea
regelui Ferdinand, care declarase razboi
Austro-Ungariei, si ridicarea pe tron a unui
principe austro-german. Detractorii dinastiei
romane nu puteau conveni insa asupra unui
candidat pe placul tuturor. Austrofilii pro-
puneau candidatura arhiducelui Jozef, care la

data de 10 iulie 1917 nota in Memoriile sale,
publicate de Academia Maghiard, ca i s-ar fi
oferit de catre Marghiloman si altii coroana
Romaniei, dar cd el, consultandu-se cu Czer-
nin la Karlsbad, ar fi refuzat oferta. Altii, intre
care si arhiepiscopul catolic Netzhammer din
Bucuresti, recomandau candidatura arhi-
ducelui Max, fratele imparatului Carol de la
Viena. Germanofilii, la randul lor, cu Carp in
frunte, militau pentru candidatura principelui
Eitol-Fritz, fiul imparatului Wilhelm, sau a lui
Friedrich-Wilhelm, un nepot al kaizerului. Se
vorbea si de candidatura principelui Ioachim de
Oranienburg. Contra candidaturii principelui
Wilhelm Hohenzollern Sigmaringen se obiecta
confesiunea sa catolica.

Cand puterile Antantei ramasera ferm
hotarate de a continua razboiul pang la infran-
gerea austro-germanilor si a aliatilor lor, cand
armata romans reorganizata savarsi minuni de
vitejie la Mdrasti si Mardsesti si cand Fer-
dinand autoriza pe generalul Averescu sa
inceapa negocierile de armistitiu cu austro-ger-
manii, Stere isi pierdu cumpatul. El isi convoca
prietenii la dansul acasa pentru redactarea
unei motiuni republican antidinastice, pe care
o formula cu patima si ura contra regelui
Ferdinand si contra familiei regale. Motiunea
sustinea intre altele cd "mizerabilii de la Iasi
sunt in ultima extremitate. Scdparea regelui si a
persoanelor lor trebuie set fie singura lor preocu-
pare. Vor semna once, sacrificdnd chiar
Dobrogea. Este datoria noastrd, chiar dacd e
prea torziu, sa incercdm ceea ce trebuie ca actu-
alii si fostii parlamentari si toate persoanele de
seams sd se intruneasca pentru a declara cd tot
ce se ua face de partea cea mai mica a Romaniei
nu ua fi recunoscut de not si cd nu admitem ca
regele sa uorbeascd in numele nostrul" Detinem
informatia din Notele lui Marghiloman, care a
refuzat sa semneze motiunea antidinastica
plina de ura si rautate. A fost ultima eruptie a
unui temperament nefericit, strain de aspirati-.
ile nationale ale neamului romanesc, inainte de
prabusirea lui sub oprobriul general.
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Capitolul IV

OPERA DE REDRESARE IN URMA PIERDERILOR SUFERITE.
REFACEREA ARMATEI SI APARAREA FRONTULUI PE SIRET

1. Greutatile vietii in Moldova. Refacerea ostirii nationale. Vizita lui Bratianu la
curtea tarului
2. Revolutia ruse din martie 1917. A doua vizita a lui Bratianu la Petrograd.
Ofensiva rush. Contraofensiva austro-germana. Situatia tragica din Moldova.
Bats liile de la Marasti si Marie:esti
3. Revolutia din noiembrie 1917 si armistitiul de la Focsani
4. Exodul trupelor rusesti din Moldova. Asaltul asupra taberei bolsevice de la Socola.
Interventia armatei romine in Basarabia. Declaratia de ritzboi din partea guvernu-
lui sovietic. Constituirea Rumcerod-ului la Odessa

1. Greutatile vietii in Moldova.
Refacerea ostirii nationale. Vizita lui
Bratianu la curtea tarului

In vremea in care, in teritoriul ocupat din
Muntenia, germanofilii ca Petre Carp, Sturdza,
Stere si acolitii for ticluiau si faureau planuri
de aservire a Romaniei austro-germanilor, in
Moldova liberd pulsa vie si neinfranta viata
national& infruntand cu barbatie si curaj pri-
vatiunile si suferintele rdzboiului sfant pentru
intregirea neamului asa de greu incercat. Dupes
retragerea din Bucuresti, regele, parlamentul,
guvernul si organele constituante ale statului,
civile si militare, se oprira in Moldova, stabilin-
du-se la Iasi. In vechea capitala. a Moldovei se
arborase stindardul suveranitatii nationale,
sub care se ingramadisera in jurul regelui
reprezentantii natiunii, membrii guvernului si
capetenfile ostirii nationale.

La Iasi incepu in conditii nespus de grele
opera de redresare a Romaniei redusa la mai
putin de jumatate din teritoriul ei sub
comanda regelui Ferdinand si a membrilor
guvernului national Bratianu Tache Ionescu.
La intreprinderea aceasta asa de anevoioasa se
ralie neamul romanesc liber, cu tot ce avea mai
bun si mai select ca forts de munca, ca
inteligenta, ca dragoste de patrie si ca spirit de
jertfa. Din randurile marilor patrioti roman,
civili si militari, din acele cumplite vremuri, nu

lipsea Nicolae Iorga care, prin grai si scris, a
contribuit cu toata puterea geniului sau la
zguduirea constiintei nationale si la intarirea
credintei in dreptatea cauzei romanesti, care
cerea marl si sangeroase jertfe pentru triumful
ei.

Regele Ferdinand, inspectand frontul, se
gasea in mijlocul soldatilor sal, indemnandu-i
la lupta cu indarjire si vestindu-le marile
reforme cu privire la exproprierea mosiilor
boieresti si la largirea dreptului de vot. La 22
martie 1917 se adresa soldatilor din transee:
"Voud, fiilor de tdrani zicea regele care ati
aparat cu bratul vostru pamtintul uncle v-ati
nciscut, unde ati crescut, vei spun, Eu, Regele
Vostru, cd pe langd rdsplata cea mare a
izbanzii, care vet asigurd fiecdruia recunostinta
neamului nostru intreg, ati castigat totodatcl
dreptul de a stdpd ni intr-o mdsurd mai largd
pcimel ntul pe care v-ati luptat. Vi se va da
pima nt, Eu, Regele vostru, voi da pildd. Vi se va
da si o largd participare is treburile statului".

In iunie 1917 parlamentul din Iasi votes
modificarea articolului 19 din Constitutie, in
sensul ca. se dispunea exproprierea, pentru
cauza de utilitate nationals, a 2.000.000 ha
din proprietatile cultivabile particulare. Decre-
tul pentru reforma agrara a fost ratificat de
parlamentul roman la 14 decembrie 1918.

Suferintele ranitilor gaseau mangaiere si
alinare in actiunea de asistenta medicaid a
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reginei Maria, ajutata in stradaniile ei can-
tabile de un mare numar de surori de caritate
si de o pleiada de medici romani si francezi,
dintre care unii si-au gasit moartea alaturi de
pacientii lor.

0 iarna grea se asternu asupra Moldovei,
cum nu mai fusese de mult, care ingreuna
aprovizionarea ostirii si a populatiei, sporita in
numar prin numerosi evacuati si refugiati din
teritoriul ocupat al Olteniei si Munteniei, cat si
de mii de soldati rusi, care in camaraderie cu
ostasii romani aparau frontul impotriva cotro-
pitorilor austro-germani, front care se intindea
de la granita Bucovinei pana la Galati pe
Dunare.

La foamete se mai asocie o groaznica
epidemie de tifos exantematic, care facea man
ravagii atat in randurile ostirii, cat si ale popu-
latiei civile. Era nevoie de not instalatii spita-
licesti, care luard fiinta in toate centrele mai
populate. Un martor ocular, C. I. Wopicka,
ministru al Statelor Unite ale Americii, ne
desfasura urmatorul tablou impresionant
asupra situatiei din Iasi: "Conditiile de trai din
oras erau intristdtoare. Populatia normald de
90.000 de locuitori sporise cu peste 300.000 de
refugiati, care cdutau ajutor si cazare. Guvemul
luase masurile de rigoare si facea tot ce era
posibil pentru a usura rail/. Romania simtea
acuma toatd mizeria rd zboiului, care era pe
deplin e.xemplificatd in Iasi. Tfosul bantuia,
stocul de medicamente pentru soldatii rdniti era
foarte redus. Nu se puteau obtine came sau
legume, iar painea, care era si ea foarte putind,
se facea din .cartofi cu once fel de faind ce se
putea obtine. Nu exista zandr si nici combustibil
de orice fel. Soldatii si civilii mureau cu mine.
Ministrii feiceau tot ce sta in puterea lor, dar nu
puteau atenua dealt partial imensa mizerie. Nu
se puteau obtine alimente, combustibil si provizii
suficiente cu oricdt de mare pret. Spitalele
debordau. Existau nurnai putini medici, iar lipsa
de instrumente chirurgicale si lenjerie era cro-
nicd".

La inceputul lui iunie 1917 sos! la Iasi o
misiune americana, condusa de generalul
Hugo Scott. In sedinta solemna a parlamentu-
lui, el arata ca America serveste umanitatea,
punand la indemand zeci de mii de ofiteri, mi-
lioane de soldati, munti de munitii si tonajul
imens al vapoarelor sale. In continuare, gene-

ralul Scott zicea:
"Am venit la d-voastrei ca sa vd asigurtim

de fraternitatea noastrd, a americanilor.
America is parte la durerea d-voastra... Ea vei
admird curajul cu care ati indurat zilele grele
prin care ati trecut. Ea vei transmite expresia
profundei sale simpatii si doreste sd vet ajute
prin toate myloacele. Am primit de la ministrii si
de la statele d-voastre majore informatii asupra
a tot ce aveti nevoie si vd asiguram ca voi insista
din toate puterile ca tot ce ati cerut sd vi se
acorde. Suntem fericiti de a ma gas( atifit de
hotarati sa duceti lupta inainte, vom lupta
tun de d-voastrd si vom continua sd luptam pen-
tru libertatile nationale ale celor midi, ca si ale
celor mars, ce vor fi salvate".

Greuta tile razboiului apasau deopotriva
asupra ostasului plugarului. De aceea guver-
nul se grab! sa duca la indeplinire, cu un ceas
mai devreme, reformele pe care be fagaduise
tarii in 1914, cu ocazia instalarii sale la putere,
privind largirea dreptului de vot exproprierea
latifundiilor boieresti.

In vederea aducerii la indeplinire a aces-
tor promisiuni solemne, parlamentul din Iasi
vota la 27 iunie 1917, aproape in unanimitate
aceste cloud mari reforme, prin modificarea
articolelor 19, 57 si 67 din Constitutie. In baza
acestor modificari urmau sa fie expropriate
peste 2 milioane de hectare pamant arabil pen-
tru improprietarirea satenilor aceasta cu
asentimentul marilor proprietari agricoli din
tara.. Reforma aceasta se impunea. In
Muntenia si Moldova marii proprietari, in
numar de 6.108 familii, posedau in 1916
48,7% din pamantul tarii, cata. vreme 940.500
familii de cultivatori agricoli mici mijlocii
stapaneau numai 40% din suprafata cul-
tivabila a Regatului. Votarea la timp cu asen-
timentul marilor proprietari rurali a reformei
agrare a putut impiedica propaganda bolsevica
in tara romaneasca.. De asemenea se largi
dreptul de vot prin introducerea sufragiului
universal, direct, secret si cu reprezentarea
grupurilor ramase in minoritate.

In razboi armata romans suferise pierderi
foarte grele, dar cu toate acestea n-a fost zdro-
bita scoasa din lupta. Ea se retrase la linia
Siretului si se cantond acolo, oprind patrun-
derea inamicului in Moldova. In primavara
anului 1917 ea reincepu greaua opera de
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1917. Pe frontul de la Mar* Oi

refacere. Astfel lua fiinta Ministerul Materialelor
de rdzboi, sub conducerea priceputa a lui
Vintild Bratianu. Dupes inchiderea Dar-
danelelor, armamentul si munitiile comandate
in Franta trebuiau sa faces ocolul pe la
Arhanghelsk pentru a ajunge in Moldova, ast-
fel ca transporturile nu soseau decat cu maxi
intarzieri.

0 misiune militara franceza sosita in tars
in octombrie 1916, in frunte cu generalul
Berthelot, ajuta efectiv la reorganizarea armatei
si la deprinderea soldatilor cu noile metode de
lupta si de aparare. Misiunea militara franceza
se compunea din tehnicieni specializati in toate
armele, cuprinzand 277 ofiteri, 37 piloti si ob-
servatori, 88 medici, farmacisti, veterinari, 4
ofiteri de marina si 8 ofiteri de intendenta. La
acestia se mai adaugau 1.150 grade inferioare
si soldati, intre care numerosi specialist!.

Pe masura ce soseau echipamentele si
munitiile din Franta pe la Arhanghelsk, incepu
ajustarea si dotarea ostirii cu pusti, cu tunuri
grele, cu mitraliere si arme de precizie in
numar mare. Compania a 4-a forma regimente
de mars, rezerve in oameni pentru goluri. Si
astfel, in vara anului 1917, ostirea romans,
organizata in 5 corpuri de armata, numara
400.000 oameni bine echipati si instruiti si
dispunea de artilerie grea si de aviatie.
Colaborarea cu ofiterii francezi a dat cele mai

bune rezultate. "Misiunea franceza zicea ge-
neralul Weigand a influentat toate domeniile:
operatiuni, organizare, instructie, transporturi,
in modul cel mai ales si mai fericit. Rolul ei afost
facilitat prin sfatul intelept al generalului Joffre".

Regele Ferdinand lua comanda suprema
asupra trupelor romdrtesti de pe frontul din
Moldova, care se incadra in frontul general de la
Marea Baltica la Marea Neagra. Supremul
comandant era generalul Prezan, alaturi de
generalul rus Sakarov. Functia de consilier
tehnic era incredintata generalului Berthelot,
seful misiunii militare franceze, fostul Coman-
dant al Corpului 2 Armata la Marna, recoman-
dat de maresalul Joffre. Astfel soarta rezervase
regelui Ferdinand rolul de comandant suprem
asupra trupelor de operatii de pe frontul
carpatic, rol pe care it indeplinise augustul sau
unchi, regele Carol I, la Plevna in 1877.
Cartierul general se gasea la Zorleni.

Atitudinea rusilor aliati era °sad, in
urma declaratiei lui Pelianov privitoare la
revizuirea tratatului de alianta din 1916, care
impunea guvernului roman sa lamureasca
raporturile cu Rusia. in ianuarie 1917
Bratianu si principele Carol plecara in vizita
oficiala la Petrograd. Scopul vizitei era stran-
gerea legaturilor intre cele cloud curti domni-
toare, intre cele doua guverne si intre cele cloud
comandamente militare, in sarcina carora
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cadea apararea noului front din Carpati. Se
vorbea de o eventuala logodna a principelui
Carol cu una din fiicele tarului Nicolae al II-lea.
Bratianu fu primit de tar si avu un schimb de
vederi cu sefii autoritatilor civile si militare
rusesti. Presedintele guvernului roman staruia
indeosebi pentru aprovizionarea populatiei
civile din Moldova, pentru accelerarea trans-
porturilor de armament din Franta si pentru
reluarea ofensivei pe frontul Siretului. Din
pacate, mitralierele trimise de Aliati din Apus
erau retinute la Petrograd de Protopopov si
instalate pe acoperisurile cladirilor din capitala
Rusiei. De la patrunderea ideilor revolutionare
rusesti in randurile armatei, romanii erau
nevoiti sa apere frontul de la Siret nu numai
contra austro-germanilor, dar si contra ali-
atilor for sovietici. Rusii preconizau evacuarea
Moldovei si fixarea frontului de aparare la Prut
sau la Nistru. Ei recomandau retragerea guver-
nului si a armatei romane in Basarabia si
Transilvania pentru refacere si reajustare, cu
distrugerea depozitelor de subzistenta care
n-ar putea fi evacute dincolo de Prut, fara a se
mai tine seama de populatia civila din Moldova
si de zecile de mfi de refugiati din teritoriul
cotropit de nemt.i. Bratianu se opuse cu
hotarare acestor planuri, cerand respectarea
conventiei militare din 1916. El ceru ca frontul
roman pe Siret si transporturile de armament
si munitu sa se accelereze, apoi starui sa fie
invitat la conferinta interaliatd care se tinea la
Petrograd si reusi numai in urma unui protest
energic, in care arata ca. "demnitatea statului
roman nu admite ca seful guvernului sd stea in
anticamera &dilf uncle se tratau chestiuni vitale
pentru el". FiMd admis la conferinta, el ceru
reluarea ofensivei pe arcul carpatic. Pro-
punerea sa fu insa respinsa de rusi, cu toata
staruinta delegatilor englezi si francezi care o
sustineau, dand dreptate lui Edgar Quinet care
spunea ca "amicitia Rusiei a fost mai funestet
pentru roman deceit ostilitatea tuturor celorlalte
popoare laolaltd". Bratianu obtinu cu mare
greutate mentinerea frontului pe Siret, care se
intindea de la granita Bucovinei pans la gura
Siretului si de acolo pana la mare. Sectorul
frontului din muntii Vrancei era ocupat de
Armata a II-a romans, compusa din sase
divizii, incadrata intre Armata a IX-a ruses la
nord si Armata a 1V -a ruses la sud, aceasta din

urma find flancata de Armata I-a romans de la
Galati. Trupele inamice din fats erau grupurile
Rohr si Gahrock la nord si Armata a DC-a ger-
mana sub comanda lui Mackensen la sud.

Referindu-se la vizita lui Bratianu la
curtea tarului, ambasadorul Frantei arata. in
Notele sale din ziva de 20 ianuarie:

"Principele mostenitor al Romaniei si
presedintele consiliului Brcitianu tocmai sosesc
la Petrograd. Ministrul Afacerllor Externe rus s-a
grdbit sd-1 primeascei pe Bratianu. Intrevederea
lor a fost foarte cordial& De la primele cuvinte
Brcitianu a declarat ca hotdrarea lui este de a
aseza alianta ruso-romand pe baze trainice,
spunand cd aceasta alianta nu trebuie limitatcl
la rdzboiul actual si doreste din tot sufletul sd se
prelungeascd si in viitor".

Principele Carol si Bratianu erau invitati
pentru a doua zi, duminica 21 ianuarie, la
Tarskoe-Selo, la masa, unde era toata familia
imperials. Tarina era ingandurata. Tarul avea
"zambetul zilelor bune", cum ne spune N.B.
Cantacuzino, ministrul Romaniei la Petrograd,
in Amintirile sale, ca unul care luase parte la
ospatul imperial.

In notele sale din 17 februarie 1917,
acelasi Paleologue rezuma impresiile sale:

"Bratianu a pardsit Petrogradul azi-
dimineatd, inapoindu-se direct la Iasi. Cand a
venit is rclmas bun de la mine, 1-am gdsit
intr-o dispozitie care ii face cinste: era calm, trist
si hoteirdt. Nici o incriminare zadarnicd, nici o
incercare de apologie personald, vede sijudeccl
situatia cu deseivdrsitd obiectivitate. S-a
declarat foarte multumit de conversatiile multi-
ple pe care le-a avut cu ministrii tarului si mem-
brii conferintei interaliate, dar mai ales de
increderea plind de atentie si asiduitate pe care
i-a arcitat-o generalul Garko. E prea fin pentru a
nu intelege cc' toatcl politica Rusiei fats de
Romania depinde, de acum inainte, direct de
inaltul comandament militar si cu multcl
indemanare a discutat cu Seful Marelui Stat
Major. N-am avut inscl impresia ca., in urma
intrevederilor sale cu generalul Garko, ar fi
ajuns la un rezultat practic in chestiunile care se
pun in clipa de fats in regim de extremes urgent&
adicd:
1. aprovizionarea populatiei civile din Moldova
2. reluarea operatiunilor in Carpatii de nord si
regiunea Durteu-ii.
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Cele mai bone asiguretri date lui Bredianu
veneau din partea tarului insusi, care I-a prima
foarte amabiL Presedintele Consiliului Romaniei
peirea foarte satisfacut si chiar miscat, desi 1st
drirlea seama cd oportunismul tarului intrecea
limitele unei puteri care se cleitina".

La 9 martie 1917 s-a semnat conventia
prin care Rusia se obliga sä puns la dispozitia
Romaniei numeroase articole militare: proiec-
tile explozive de otel, grenade, bombe, mi-
traliere, cartuse etc. Rusia se mai obliga sa dea
de lucru la 15.000 de muncitori roman! in
uzinele rusesti, tar guvernul rus se angajase sa
acorde Romaniei posibilitatea sa creeze
intr-unul din orasele din sudul Rusiei o intre-
prindere pentru producerea repararea corn-
ponentelor de artilerie.

2. Revolutia rusk din martie 1917. A
doua vizitii a lui Briitigmu la Petrograd.
Ofensiva rusk. Contraofensiva austro-
germana. Situatia tragicii din Moldova.
Maine de la Martisti si Marasesti

Esecul politicii panslaviste in Balcani in
urma infrangerii Serbiei si Muntenegrului si a
aliantei Bulgariei cu austro-germanil se resimti
dureros in opinia publics din Rusia. Situatia
deveni alarmanta in urma infrangerilor
sangeroase ale trupelor rusesti in Polonia,
Lituania si Kurlanda. Puhoiul de refugiati nisi
din teritoriile ocupate de germani contribui la
sporirea nemultumirilor din tars. La sus-
tinerea atmosferei ostile fata de tar si de guver-
nul sau se adauga ocuparea Olteniei si
Munteniei de care trupele austro-germane,
situatie pricinuita in buns parte si de ne-
respectarea obligatiilor contractate de guvernul
rus prin tratatul de alianta cu Romania din
1916. La nemultumirile acestea de ordin extern
se mai asociara si scandalurile rusinoase de la
curtea tarului, provocate de staretul siberian
Rasputin, un personaj diabolic, care raspandea
un miros de fiara salbatica. Grigori Efimovici
Rasputin era un taran incult, care-si deschi-
sese calea in palatul imperial. Un aventurier
vizionar, .cu talente de hipnotizator, care
exercita o mare putere de atractie asupra unor
doamne din inalta societate si mai ales asupra
tarinei, profitand de psihicul ei labil si de debi-

litatea trupeasca a fiului ei, tareviciul Alexei,
caruia se spune ca ii controla boala mai bine
decat armatele de medici tocmite de atotputer-
nicul sau parinte. Afemeiat si alcoolic, Ras-
putin ducea o viata scandaloasa, totusi multa
lume era incredintata de misiunea lui
La 16/29 decembrie 1916 Rasputin fu asasinat
in urma unui complot pus la cale de marele
duce Dimitri Pavlovici, varul tarinei, Filip
Iusupov si deputatul basarabean V. Puris-
chievici. Cadavrul fu aruncat prin copcd sub
gheata raului Neva, punandu-se capat astfel
legendei "desfranatului calugar" de la curtea
imperials.

Nemultumirile maselor sporeau mereu.
Sassonov, atasat sincer politicii Antantei, facu
loc lui Stu rmer la Externe, care impreuna cu
Protopopov la Interne, ultrareactionari si
defetisti amandoi, activau pentru incetarea
ostilitatilor cu Germania, actiune care ar fi
reusit daces nu se impotrivea tarul. In cursul
acestor framantar' interveni conflictul tarului
cu duma, care duse la izbucnirea revolutiei din
3 martie 1917, la detronarea tarului si la con-
stituirea unui guvern revolutionar sub
presedintia lui Zurav cu Miliutikov la
Externe. Pricazul nr. 1 din 14 martie 1917
zdruncina disciplina in armata, ingaduind sol-
datilor sa formeze soviete ostasesti si ad exe-
cute ordinele noilor comandanti. Totusi guver-
nul era pentru continuarea razboiului contra
germanilor. La 10 aprilie 1917 guvernul re-
volutionar facu urmatoarea declaratie:

"Apdrarea patriei noastre revolutionare
constitute tema principals a reizboiului. Guver-
nul provizoriu lases in vointa poporului, in stran-
sd comuniune cu aliatii, sa hoteirascci deftnitiv
asupra tuturor chestiunilor care privesc reizboiul
mondial si terminarea lui, considercl inset de
datoria sa set declare chiar acum ca Rusia liberd
nu urmeu-este tinta de a domina alte popoare, de
a le rapt mostenirea nationald si de a ocupa cu
forta teritorii strain, ci dirnpotrivd, voieste sa
cguruga la o pace durabilet pe baza drepturilor
popoarelor de a hoteiri singure asupra soartei
lor. Poporul rus nu Uncle spre sporirea puterii
sale pe socoteala altor popoare, nu urineireste a
subjuga sau umili vreun popor".

La 14 aprilie congresul sovietelor de
muncitori si soldati se declares pentru o pace
generald ford anexiuni si despagubiri, o moti-
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une la care aderara si social-democratii din
Germania. Pe la mijlocul lui mai ajunsese
Kerenski, reprezentantul sovietelor, in fruntea
Ministerului de razboi si marinei, declarandu-
se contra incheierii unei pact separate. In iunie
incepu marea ofensiva contra germanilor,
Kerenski inlocuindu-1 pe Lever la presedintia
guvernului si tinand in frau miscarea
bolsevica. Lenin insusi se refugie in Finlanda.

Revolutia din Rusia provoca mare ingrijo-
rare la Iasi si mai ales pe frontul Moldovei, care
era aparat in comun de unitati romanesti si
rusesti. Si aceasta cu atat mai mult cu cat in
randurile unitatilor rusesti incepuse sa se
simta propaganda revolutionary prin raspandi-
rea de manifeste si formarea de comitete
ostasesti. Schimbarile acestea facura necesard
o noua vizita a lui Bratianu la Petrograd, pen-
tru a lua contact cu noul guvern revolutionar.

La finele lui aprilie 1917 Bratianu, insotit
de generalul Prezan, pleca la Petrograd pentru
a starui pentru continuarea razboiului. Noii
potentati ai Rusiei facura sefului guvernului
roman o calda primire. Generalul Kornilov
aranja in cinstea oaspetelui roman o revista
military, la sfarsitul careia Bratianu rosti in
fata trupelor o emotionanta cuvantare.
Ministrul de razboi Gucikov manifesta
bunavointa pentru cauza Romaniei si se arata
dispus sa inlesneasca continuarea razboiului
pentru atingerea scopului final.

La cartierul general al armatei ruse
Stawka s-a tinut sub presedintia generalului
Alexiev, care in 1916 cerea intrarea Romaniei
in razboi, o conferinta la care generalul Prezan
facu o larga expunere asupra reorganizarii
armatei romane si asupra spiritului ei de lupta.
La propunerea generalului Prezan s-a hotarat
mutarea ofensivei in regiunea Namoloasa pen-
tru a lovi centrul frontului german si a-i arun-
ca flancul drept spre munti. Hotararea fu
comunicata comandamentelor ruso-roman.
Bratianu avu, prin mijlocirea lui Albert
Thomas, o intrevedere cu Kerenski, in cursul
careia iesird la iveala conceptiile politice
deosebite ale celor doi barbati de stat. In vreme
ce Bratianu sustinea intarirea armatei si
inceperea ofensivei contra austro-germanilor,
Kerenski pleda pentru "deschiderea irnediatcl a
negocierilor de pace cu inamicul pe frontul de
lupta, democratizarea armatei si renuntarea la

orice propaganda de cucerire".
La 1 mai 1917 un grup de manifestanti

revolutionari, parcurgand strazile lor cu
steaguri rosii si pancarte, patrunsera in
inchisoarea unde erau detinuti Rakowski si
Buj or, capeteniile social-democratilor re-
volutionari din Romania, ii pusera in libertate
si le inlesnira fuga la Odessa, unde incepura
actiunea de propaganda contra Romaniei.

Cu toata bunavointa guvernului re-
volutionar, continuarea razboiului intampina
serioase dificultati. Acestea proveneau din
slabirea disciplinei in randurile ostirii ruse.
Unitati le de pe front isi alegeau sfaturile sau
sovietele lor, ale caror hotarari erau impuse
comandantilor de unitati. Din ordinul lui
Kerenski fu abolita pedeapsa cu moartea.
Soldatii nu mai erau obligati sa asculte ordinul
comandantilor si nici sa dea salutul militar. In
conditiile acestea se ajunse fatalmente la
descompunerea frontului rusesc si la refuzul
soldatilor de a mai lupta cu inamicul. In
transeele for rusii instalasera telefoane de cam-
panie pentru a putea coresponda cu inamicul.
Sovietele soldatesti de pe front eliberau pri-
zonierii austro-germani si amenintau posturile
roman care se impotriveau unor asemenea
manevre. In zadar incercara. Luvov, Kerenski si
altii sa ridice moralul trupelor atinse de propa-
ganda revolutionary. Aceasta era sustinuta de
austro-germani, care inlesnira lui Lenin si
Trotki reintoarcerea din Elvetia pentru
sustinerea propagandei de pace. Soldatii nisi
de pe front incepura sa fraternizeze cu cei aus-
tro-germani, cautand atraga si pe ei pentru
ideea de pace fara cuceriri si despagubiri.
Comitetele soldatesti de pe frontul roman
incepura propaganda pentru rasturnarea
guvernului "burghez" din Romania si de-
tronarea regelui.

In conditiile acestea extrem de nepriel-
nice Kerenski incerca in iulie august 1917
marea ofensiva pe intreg frontul, de la Baltica
pand la Dunare, contra pozitiilor austro-ger-
mane; ostirea era condusa de generalul
Brussilov. La aceasta ofensiva participa si
armata romana de pe frontul din Moldova. La
18 iunie 1917 Kerenski ordond ofensiva cu
obiectivul Lemberg. La 26 iunie rusii furs
opriti, iar la 6 iulie furs dati inapoi. Numai cu
mare greutate izbuti la 11 iulie generalul
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Kornilov sa opreasca ofensiva germana pe fron-
tul Brody-Skala-Boian si Campulung in
Bucovina.

Revolutia din Rusia, detronarea tarului
Nicolae si masacrarea lui si a familiei imperiale
produsera o puternica impresie asupra austro-
germanilor. Propaganda revolutionary pentru
pace lard anexiuni teritoriale si despagubiri de
razboi determina guvernele puterilor centrale a
se gandi serios la problema pacii, mai ales ca
propaganda pentru pace incepuse sa patrunda
si in transeele austro-germane. La 18 mai 1917
avu loc la Kreuznach un mare consiliu de
razboi prezidat de imparatul Wilhelm, asistat
de imparatul Carol. Pe langa ministrii de
externe luara parte la consiliu si comandantii
ostirilor pentru a examina noua situatie
politica si milliard creates de revolutia rusa si
de propaganda pentru incetarea operatiunilor
militare. Cancelarul Czernin starui pentru o
intelegere cu puterile Antantei, recomandand
Germaniei sa se retraga din Belgia si sa retro-
cedeze Frantei Alsacia si Lorena, in sensul
enciclicei papale de pace. In schimb Germania
ar putea fi recompensata prin anexarea
provinciilor baltice si a Poloniei; Austria, la
randul ei, urma sa gaseasca o larga compen-
satie teritoriala in Romania.

Imparatul Carol agrea propunerea cance-
larului sau, in vreme ce kaizerul ramase sa mai
reflecteze asupra propunerii. Raspunsul nega-
tiv al Germaniei sosi sumai la 17 august 1917,
cand guvernul Germaniei declares ca nu
intelege sa renunte la Alsacia si Lorena si cu
atat mai putin la militarismul prusac.
Dimpotriva, kaizerul, incurajat de Hindenburg
si Ludendorf, contand pe ispravile sub-
marinelor, ameninta in cuvantarile sale cu
pacea "aspra si germana" pe care va cauta sa o
impuna puterilor Antantei dupa infrangerea
lor, pregatind ofensiva contra rusilor.

In opozitie cu Germania, Austria persista
in politica ei pacifists. Guvernul de la Viena
cauta, pe cat posibil, sa se desprinda de
Germania si sa inceapa o noua orientare spre
puterile de Apus.

La 31 martie 1917 imparatul Carol
adresa cumnatului sau, printul Sixtus de
Bourbon-Parma, o scrisoare autografa, auto-
rizandu-1 sa o prezinte lui Poincare, presedin-
tele Frantei:

"Scumpul meu Sixtus - scrie imparatul
sfdrsitul anului at treilea de rdzboi, care a prow-
cat atata doliu si durere in lame, se apropie.
Toate popoarele imperiului meu sunt mai unite
ca oricand in vointa generald de a pdstra integri-
tatea monarhiei chiar cu pretul celor mai mart
jertfe. Nimeni n-ar putea contesta avantajele
militare, indeosebi acelea de pe compul de
rdzboi din Balcani. Franta, din partea ei, a
dovedit o admirabild putere de rezistentd si
insufletire. Noi admit-Curl fdrO nici o rezervd mi-
nunata vitejie traditionald a ostirilor sale si
aportul de jertfd al intregului popor francez. De
aceea mi-e deosebit de agreabil sd vad cd, cu
toate cd in clipa aceasta suntem adversari, nici
o divergentd a punctelor de vedere sau a aspi-
ratiilor imperiului meu nu ne desparte. Eu and
consider In drept sa node, jduiesc cd vide mele
simpatii pentru Franta, unite cu cele ce se ma-
nifestO in Monarhie, vor evita pentru totdeauna
revenirea la starea de rdzboi. In scopul acesta,
si pentru a manifesta in mod hotdrdt autentici-
tatea simtdmintelor mele, te rog sd cornunici in

neoficial, domrtului Poincare, presedintele
Republicii Franceze, cd voi sprijini cu toate
mijloacele si cu punerea in cumpdnd a intregii
mele influente personale pe langd aliatii meijus-
tificatele pretentii franceze cu privire is Alsacia
si Lorena".

Imparatul se oferea sa staruie pentru
evacuarea Belgiei si pentru accesul Serbiei la
mare sub garantia puterilor Antantei, ca. Serbia
va pune capat agitatiilor contra Austro-
Ungariei. Incheind scrisoarea, imparatul zicea:

"Dupd ce mi-am expos gdndurile, te rog ca
dupd convorbirea cu ambele puteri sa-mi comu-
nici mai Intel( pdrerea Frantei si apoi si a Angliei,
pentru ca in felul acesta sd se poatd pregdti
baza pe care s-ar putea incepe discutiile ofi-
ciale"

Scrisoarea autografa a fost prezentata in
original presedintelui Poincare; cu autorizarea
printului a fost remiss o copie si lui Ribot, seful
guvernului francez. Dupa demisia lui Ribot, in
noiembrie 1917, in fruntea guvernului francez
ajungand Clemenceau, acesta daclu in prima-
vara lui 1918 publicitatii scrisoarea imperials,
care starni mare valva mai ales in Germania,
care se considera tradata de aliatul ei.
Publicarea scrisorii atrase dupa sine demisia
cancelarului Czernin in 14 aprilie 1918 si
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inlocuirea lui cu Burian.
In august 1917 guvernul francez

insarcina in cel mai mare secret pe maiorul
Armand sa is contact cu Revertar, consilierul
delegatiei Austriei, si sa sondeze care ar fi
bazele pentru tratativele de pace. Convorbirile
nu dusera insa la nici un rezultat palpabil.

Oferta imparatului nu putu fi luata in
seams de puterile Antantei pentru ca impara-
tul nu uitase nimic din trecut, dar nici nu
invatase ceva din valtoarea razboiului mondial
care era in curs.

Integritatea imperiului habsburgic pentru
care pleda ultimul imparat apartinea trecutu-
lui. Descompunerea lui devenise un imperativ
istoric!

La 1 august 1917 papa Benedict al XV-
lea lansa o chemare catre suveranii tarilor
beligerante, redactata de cardinalul Pace lli,
staruind intre altele pentru restaurarea Belgiei,
notes care nici nu primi un raspuns din partea
puterilor Antantei.

La 19 iulie austro-germanii sparsera
frontul rusesc sff inaintard navalnic in Galitia
orientala si in Bucovina, impingand frontul
rusesc spre Podolia si ocupand la 3 august
Cernautii. Rusii evacuard Hotinul, iar aus-
triecii patrunsera spre Solca, Humor,
Campulung si Iacobeni in valea Bistritei, cu
scopul vadit de a cadea in spatele frontulul
romano-rus din Moldova.

Concomitent cu ofensiva viguroasa din
Bucovina, diviziile austro-ungare sub comanda
arhiducelui Jozef, a generalilor Bohm-Ermoli sff
Mackensen intreprinsera o puternica ofensiva
pe intreg frontul din Carpati pentru
deschide drumul in Moldova si a ajunge la Iasi,
silind armata romans la capitulare sau la
retragerea peste Prut in Basarabia. Intr -un
memoriu "strict secret" din mai 1917, inaintat
imparatului Carol, Czemin stamia asupra des-

statului roman: "Noi trebuie sa obtinem
Romania. Vom lua Muntenia si toatd Moldova
pand la Siret. Partea de rdsarlt a Moldovei vrem
sa o oferim Rusiei si in aceasta vad o usurare a
pdcii. Dobrogea veche trebuie so. revind Bul-
gariei, iar mica portiune ce mai rCund ne o ldsdrn
noii Romani. Cu aceasta varam o pand intre
Rusia si Bulgaria si sd ne apdreim stetpartirea
gurilor Dundrii, pe care, dacd vom aluta sa le
obtinem not insine, vom intampina marl difi-

cultdti".
In sensul acesta se semnase la 27 martie

1917 de Czernin sff Holweg o corryentie care
stabilea, in caz de victorie, partea de extinderi
teritoriale ale fiecaruia, sff anume pentru
Germania Estul, iar pentru Austro-Ungaria
inainte de once Romania. Ziarul "Pester Lioyd"
s-a incumetat sa sustind ca romanilor li se vor
lua Severinul, Targu Jiu, Campulung si
Dunarea cu gurile ei, iar restul tariff, dupes o
indelungata ocupatie germane, va fi colonizat
cu germani.

In conditiile acestea populatia din
Moldova era stapanita de ingrijorare,
imparta'sita si de cercurile guvernamentale. In
momentele acelea entice se pregatea chiar
evacuarea principalelor organe ale statului in
sudul Rusiei, unde se faceau, cu toata
impotrivirea sovietelor locale, pregatiri pentru
cazarea regelui, a guvemului si a membrilor
parlamentului. Lumea din Iasi era foarte agi-
tates. Unii, cuprinsi de panica, isi trimiteau
familiile la tares; cei ce dispuneau de mijloace
isi scoteau pasapoarte pentru strainatate.
Misiunile straine isi faceau bagajele de plecare.
Banca Nationale isi evacua la Moscova restul
tezaurului. Acesta consta intr-o sums de
aproape un miliard de lei, dintre care sase sute
milioane our efectiv. Restul consta in valori,
efecte si obiecte de pret depuse de particulari
spre pastrare la Banca Nationale si la Casa de
Depuneri. La acestea se adaugau colectiile de
manuscrise sff acte istorice din Arhivele
Statului si de la Academia Romans, apoi
tablouri de la muzee si diverse colectii. Noul
transport la Moscova a fost depus alaturi de cel
din decembrie 1916 la Palatul Armurilor din
Kremlin, de unde a fost transportat la "Casa de
imprumut si Depozite de Stat". Dintr-un raport
official aflam ca "Tezaurul roman din Moscova"
a fost luat in primire de guvernul rus cu pro-
ces-verbal in regula, cu obligatia de a-1 pastra
sff inapoia Romaniei sub garantia onoarei sale
sff cu girul puterilor aliate. Abia in iulie 1956
Consiliul de ministri al URSS hotari sa trans-
fere guvemului RPR valorile istorice sff artistice
romanesti ramase in Rusia din timpul primului
razboi mondial.

Ministerul de Instructie isi expediase
arhiva peste granita. Lumea cuprinsa de pa-
nica era obsedata de ideea plecarii in straina-
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tate. Ofiterii rusi fugeau cu camioanele incar-
cate cu tot ce puteau lua cu ei. "Nu m-as mira

zicea lorga sd se desfaca si bolta ceruiui pen-
tru a o evacua in Rusia".

Intr- adevar evacuarile, atat cele organi-
zate oficial de guvern cat si cele acute indivi-
dual, cuprindeau lumea buns romaneasca.
Aceasta se compunea din parlamentari, inalti
magistrati si functionari si mai ales din
numerosi membri ai diverselor comisii de
aprovizionari, livrari, precum si din garzi mi-
litare pentru paza bunurilor evacuate ale sta-
tului. La acesti asa-zisi evacuati oficiali se
adauga un mare numar de familii din
Transilvania si Bucovina refugiate in cursul
razboiului in Romania, si care, fund ame-
nintate de o eventuala ocupatie austro- ungara,
erau silite sa fuga de Erica sanctiunilor care ii
asteptau din partea fostilor for asupritori.
Pentru copiii evacuatilor se deschisera la
Odessa cursuri scolare cu comisii de examen,
pentru ca tineretul sa nu-si piarda anii de
studiu. La Odessa, din insarcinarea lui Stefan
Ciobanu, directorul invatarnantului public din
Chisinau, se deschisera la Universitate cursuri
de istoria si literatura romans cu profesorii Ion
I. Nistor si I. Aurel Candrea, de asemenea refu-
giati. Cursurile erau frecventate cu interes de
multi soldati moldoveni. Comunistii furs
sesizati de aceste cursuri si intr-o buns zi o
ceata de bolsevici naval! in sala de curs, pro-

fesand injurii si amenintari si gonind pe scan
in jos pe conferentiar si pe auditori. Astfel
luara sfarsit lectiile de istorie si limba romans
la Universitatea din Odessa. La Cherson si la
Rostov se deschisera chiar sucursale ale unor
band romanesti, iar unii dintre refugiati
pornira chiar modeste intreprinderi comerciale
pentru asigura existenta.

Ofiterii, spre cinstea lor, cereau lupta pe
singurul pamant al patriei. Bratianu raspun-
dea calm la intrebarile ce i se puneau: "Suntem
legati de intelegere; dacd va merge bine, vom
executa tratatul; dacd va merge rclu, vom cere
mdcar restituirea noastrei ca Stat".

Regele declara sus si tare ca intelege sa
ramana in tars "pana mai avea un soldat". El
afirma ca pastreaza intreaga credinta in drep-
tatea cauzei noastre si in victoria finals.

"Tara mea - spunea regina cu adanca
convingere va fi tot tara mea chiar dacd o
soartd crude pentru mine ma va smulge de pe
ultima bucatica a acestui pamant. Simt ca ma
voi intoarce. Trebuie sa and intorc!"

Cu totul alta era atmosfera pe frontul
romanesc. Acesta se intindea de-a lungul
Siretului, de la Dorna la Dunare. Sectoarele de
la nord erau ocupate de trupele rusesti sub
comanda generalului Rogoza. Partea de front
de la Targu-Ocna in jos era comandata de ge-
neralul Prezan. Comanda sectoarelor era
incredintata generalilorf romani Averescu,
Cristescu, Popovici, Grigorescu s.a. Frontul
inamic din aceste sectoare se gasea sub
comanda generalului Mackensen. Contingen-
tele bulgaresti si turcesti erau chemate sa
intareasca rezistenta unitatilor austro-ger-
mane. Sectoarele romanesti erau bine aparate
de trupele roman. Soldatul roman intelegea
sa -si jertfeasca viata pentru apararea patriei,
cats vreme soldatii rusi, sfatuiti de propagan-
distic bolsevici, paraseau frontul, aruncand
armele si fugind farce sa se mai opreasca. De
multe on unitatile romane faceau sfortari
eroice pentru a opri dezertarile in masa. Rusii
nu luptau cu convingere, in schimb moralul
soldatilor romani era foarte ridicat. N-au lipsit
incercari din partea tovarasilor lui Rackovski
de a abate si pe soldatii roman! de la sfanta for
datorie fats de tars si de rege. Dar incercarile
acestea n-au prins in randurile ostasilor
romani, care intelegeau sa-si verse sangele
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pentru marele ideal al neamului: unirea tutu-
ror romanilor sub adumbrirea steagului trico-
lor. Nadejdea in biruinta le inviora sufletele si
le intarea credinta in izbanda finals.

Generalul rus Monkewicz, seful statului
major al Armatei a N -a ruse de pe frontul
Siretului, infatisand situatia dezolanta a
armatelor ruse in comparatie cu planul de
lupta al trupelor romane, zicea:

"In schimb, printre regimentele romane
care se pregateau pentru atac in acelasi Limp cu
ale noastre lucrurile mergeau cu totul altfel. Un
maret elan rcizboinic insufletea armata romans
reinviatift si consolidates; ofiterii si soldatii astep-
tau cu nerdbdare beitdlia spre a se rdzbuna pen-
tru esecurile neintr.9.rupte din 1916 si spre a eli-
bera teritoriul cotropit".

Austro-germanii concentrasera pe frontul
din Moldova 8 divizii cu ordinul de a ocupa
Iasii cu once pret. Contraordinul romanesc era
insa de a rezista pana la ultimul om in pozitiile
ocupate. Gratie acestei indarjiri incepura sa
soseasca la Iasi vesti incurajatoare de pe front.
La 9 iulie generalul Averescu trecu la ofensiva.,
rupse la 11 iulie frontul inamicului si impinse
inapoi fortele austro-germane, ajungand in
valea Putnei. Comunicatul oficial din 11 iunie
1917 arata ca trupele romano-ruse, dupes lupte
sangeroase, infrangand rezistenta inamicului,
au ocupat localitatile Marasti si Voloscani si ca
s-au realizat pe front succese remarcabile prin
ocuparea unui triunghi bine intarit si facandu-
se 1.000 de prizonieri si 43 tunuri, intre care 3
tunuri grele. Dupes lupte sangeroase de mai
multe zile, frontul inamic a fost zdrobit pe o
lungime de 30 km. S-au recucerit 30 de loca-
litati si s-au facut 3.203 prizonieri. Romanii
pierdusera in lupta 110 ofiteri si 4.782 soldati
erau morti, raniti si prizonieri. Generalul Gh.
Dabija arata "Armata a 11-a romance sub coman-
cla generalului Averescu a dobti ndit la Mdnasti o victo-
rie clecisivd, care in tacticd inseamnd aruncarea ina-
micului inapoi, zdrobirea lui, dezorganizarea uniteitilor
saledocanclu-i prizonieri, ludridu-i material si paniain-
du-l".

In zilele urmatoare romanii realizara suc-
cese pe valea Susitei, silind pe inamic sa se
retraga spre munti. Prin ocuparea Magurii
Calului romanii isi intarira pozitiile de pe front,
dand la 29 iulie 1917 o mare batalie la Focsani.

infrangerea de la Marasti produsese depri-

mare la Viena, si cercurile pacifiste din jurul
imparatului intensificara propaganda for pentru
incheierea pacii separate cu puterile Antantei.
In august 1917 continuau in Elvetia tratative
secrete in cursul carora Armand Avel se credea
autorizat de Franta sa propuna lui M. Reverter,
omul de incredere al imparatului Carol,
acceptarea pacii separate cu anumite concesii
facute Romaniei si Serbiei. Romania urma sa fie
restabilita in granitele ei anterioare tratatului de
pace de la Bucuresti din 1913. Dar impotriva
acestor aranjamente de culise se ridica mi-
nistrul Frantei Ribot, aratand ca in conditiile
acelea de pace Romania este cu totul neglijata si
ca obligatiile Frantei fats de Romania sunt mai
man decal fates de Serbia, fiindca Romania n-a
intrat in razboi decal la cererea Frantei.

Evenimentele de pe frontul rusesc din
Galitia si Bucovina dadeau sperante aus-
triecilor. Trupele austro-ungare invinsera o
ostire de rusi debusolati in Galitia la Zloczow si
Tarnopol, rupand frontul rus pe o intindere de
30 km si patrunzand in Bucovina. In dimineata
zilei de 3 august, in revarsatul zorilor, orasul
Cernauti, asaltat din trei parti, fu silit sa capi-
tuleze, inlesnind astfel trupelor austriece
intrarea victorioasa in capitala Bucovinei. De la
Cernauti, unitatile inamice inaintara pana la
granita romana, organizand in graba un nou
front impotriva Moldovei. Succesul acesta facu
pe austro-germani sa spere din nou ca vor
ocupa Moldova, atacand-o si de la nord pentru
a ajunge la Iasi si de acolo prin Basarabia la
Odessa, pentru a reusi legatura cu turcii.

In scopul acesta inaltul comandament
inamic intensified operatiunile ofensive pe
Siret, concentrand not unitati pe frontul din
Carpati pentru a infrange rezistenta armatei
romane si pentru deschide drumul spre
Iasi, Chisinau si Odessa. Cum armata ruses de
pe frontul din Carpati, cu toata staruinta ge-
neralului Kornilov, se gasea in stadiu de
descompunere, singurul obstacol in calea rea-
lizarii planului de cucerire a Moldovei era
armata romana victorioasa la Marasti. Acest
obstacol trebuia inlaturat printr-un atac corn-
binat de la nord si de la sud. La 3 august
maresalul Mackensen, punandu-i-se la
indemana fortele necesare, intre care si o
divizie bavareza pregatita pentru operatiuni
alpine, primi ordinul pentru inceperea bataliei
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de strapungere a frontului roman de pe Putna
si Susita, ocuparea Moldovei si izgonirea
regelui si guvernului peste Prut. Populatia din
Iasi, ca si cea de la tars, era cuprinsa de pa-
nics. Se vorbea de evacuarea guvernului la
Chisinau. Regele si Bratianu insa nu in-
telegeau sa paraseasca Cara, increzandu-se in
patriotismul si vitejia armatei romane.

La 5 august Mackensen sosi pe front,
preluand conducerea bataliei pentru cucerirea
Moldovei. Regele Ferdinand, in calitatea sa de
comandant suprem al armatelor romano-ruse,
era in mijlocul ostasilor sai. Generalul Eremia
Grigorescu it inlocui pe generalul Cristescu la
comanda sectorului de la Marasesti, cel mai
amenintat de inamic. Prezenta regelui pe front
tidied moralul luptatorilor romani. Genera lul
Grigorescu se impotrivi ordinului de retragere
al generalului Rogoza, rostind lozinca "Pe aici
nu se trece!". Bata lia de la Marasesti (6/19
august 1917), care avea sa decide soarta
Moldovei, a fost o sangeroasa incordare de
forte, cu lupte la Oituz, Varnita si Ciresoaia,
unde isi gasi moartea de erou publicistul
bucovinean Ion Grarnada. Maresalul Macken-
sen urmarea de pe Magura Odobestilor
desfasurarea bataliei, indurand deziluzia
infrangerii sale. La 22 august dezastrul austro-
germanilor a fost pecetluit prin respingcrca
ultimului atac de la Cosna, care fu respins cu
vitejie de ostasii romani. In luptele din sudul
Moldovei cazu vitejeste Ecaterina Teodoroiu,
fiica unui mosnean din Gorj, sublocotenent
intr-o unitate sanitard, dand dovada de ade-
varat eroism.

Comunicatele germane vorbeau de
inclestari pe tot frontul moldovenesc, in care
romane se bateau cu disperare. Regimente
proaspete intrau neincetat in lupta pe toate li-
niile frontului. Soldatii luptau in camases, din
cauza caldurii inabusitoare. Tunurile se
auzeau pand la Bucuresti, unde se aflase ca
armata romans a repurtat o victorie stralucita,
cucerind tunuri de calibru mare, multe
mitraliere si, dupe cum se spunea, multi pri-
zonieri. Pierderile austro-germane se cifrau la
30.000 de oameni, intre care si generalul
Wurtemberger.

Victoria de la Marasesti apare cu atat mai
stralucita cu cat trupele aliate rusesti, in urma
propagandei sovietice pentru pace, paraseau
frontul in timpul luptei, ramanand ca unitatile

romane sa umple golurile lasate de rusi in linia
de bataie. Pierderile erau de ambele parti
inspalmantatoare. Divizii intregi erau desfi-
intate. Inaltul Comandament german din
Bucuresti recunostea ca lupta de pe Siret a fost
o mare infrangere a austro-germanilor.
Spitalele din Bucuresti nu mai aveau loc pen-
tru numarul mare de raniti. Din ordinul lui
Mackensen s-au oprit in semn de doliu toate
spectacolele pe limp de 10 zile. Nu se auzeau
nici chiar in casele particulare pianele, viorile
si glasul lautarilor. Ofiterii germani declarau in
gura mare ca. pe Siret lupta a fost mai Brea si
mai sangeroasa decat la Verdun. Ei se
plangeau ca nu aveau destule trupe, din
moment ce austro-germanii erau angajaff pe
frontul de vest si pe cel din Italia. Prizonierii
germani admirau vitejia soldatilor roman!,
asemanandu-i cu soldatii francezi. Ei declarau
ca Germania trebuie sa recunoasca aceasta -
Deutschland muss zugeben. Comunicatele
straine recunosteau Ca romanii "se bat mai
presus de once lauds."

"Bata: liile de la Mcirtisti si Marasesti -
observa generalul Dabija roman pentru
poporul roman glorii nepieritoare, care vor areita
generatiilor viitoare cum generatia marelui
rdzboi si-a feicut datoria fats de neamul sclu.
Regelui Ferdinand at Romaniei, generalilor
Prezan, Cristescu Constantin, Grigorescu
Eremia, comandantii Armatei I si generalului
Averescu Alexandru, comandantul Armatei a II-
a, ofiterilor si soldatilor ce si-au vcirsat sangele
si au stiut sa moard eroic pe sfantul altar at
patriei, li se cuvine recunostintcl addnca precum
si tuturor celor care au luptat in aceste doud
mart si decisive bcitcilii, care au asigurat
viitoarea existents definitivti intregului neam
romanesc".

Referindu-se la bald lia de la Marasesti,
generalul rus Monkewicz declara: "Numai patri-
otismul malt al trupeIor romane a salvat situ-
atia. Imi este prin urmare permis a spune cd in
aceste zile tragice bravura roman- ci a fost mi-
nunata..." In a doua jumatate a lunii august se
incheie aceasta serie de lupte, cele mai
inversunate din anul 1917 si care dadura
romanilor dreptul de a se socoti invingatori.
Pentru trupele ruse in schimb a fost cantecul
lebedei. Chiar in cursul bataliei, atitudinea
unor unitati a fost cu adevarat criminals. 0
divizie aproape completes a luat-o la fuga la
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primul contact cu inamicul.
"Ofiterii si soldatii de la Mdra sti si

Mdrdsesti- arata generalul Averescu in notitele
sale zilnice de razboi - nu vor uita nici pe
pdmant si nici in cer pe regina Maria a
Romaniei, mama celor remit( si descurajati in
acele momente, nu o vor uita si o vor slavi vesnic
pentru cd ea le-a alinat durerile fizice si le-a
micsorat suferintele morale; pentru aceasta
intregul neam romanesc trebuie sa poarte marii
Regine o recunoscatoare si caldd dragoste, iar
generatiile viitoare o vesnicd amintire".

Constantin Chiritescu arata in Istoria
reaboiului pentru intregirea Romaniei ca batalia
de la Marasesti "este o mare victorie a neamului
romanesc, obtinutd in cea mai mare dintre
bcitaliile care s-au dat pe scena teatrului sud-ori-
ental al rdzboiului european. Ea a scdpat
Moldova de invazia dusmanului, a pdstrat fiinta
statului roman si a tuturor puterilor sale
sufletesti si materiale si ne-a ridicat in stima
ateit a aliatilor cat si a dusmanilor nostril"

Victoria de la Marasesti a zadarnicit pla-
nul lui Ludendorf de a arunca pe frontul roma-
nesc rezervele de la Riga si de a ataca Moldova
concomitent de la nord, din Bucovina, si de la
sud, de la Siret. Diviziile austro-ungare erau
reclamate de urgenta pe frontul italian, astfel
ca inamicul nu a mai reinnoit atacurile pe fron-
tul romanesc. Imperfectiunile armatelor ruse
de pe frontul carpatic au impiedicat insa pe
roman! de a exploata indeajuns victoria de la
Marasesti prin continuarea operatiunilor
impotriva inamicului. Datorita acestor impre-
jurari se ajunse in toamna anului 1917 la o
liniste relatives pe frontul de pe Siret. Succesele
de acme de la Marasesti au contribuit foarte
mult la ridicarea moralului romanilor de pe
toate meleagurile.

3. Revolutia din noiembrie 1917 si
armistitiul de la Focsani

Dupes victoria de la Marasesti situatia de
pe frontul din Moldova se imbunatatise.
Austro-germanii nu mai incercard sa reia ofen-
siva, find angajati deplin pe alte fronturi. A
inceput o perioada de liniste relativa. Trupele
romane isi consolidara pozitiile, isi amenajara
transeele pentru lama, sapandu-le la 3 m in

pamant cu sali de adunare, cu depozite de
pusti si cu tot ce deprinsesera de la francezi.
Vintila Braianu raspundea pentru inzestrarea
frontului cu arme, cu munitii cu echipa-
mentele necesare.

Dar, pe masura ce se imbunatatise situ-
atia pe front, se inrautatise situatia in spatele
frontului. Unitaile rusesti care paraseau fron-
tul se retrageau in dezordine spre Prut, luand
tot ce gaseau in cale si devenind astfel o ade-
varata plaga pentru populatia din satele si
orasele prin care treceau, indeosebi la Iasi,
unde organele de ordine si siguranta nu mai
pridideau cu convoaiele de dezertori rusi care
fugeau de pe front impotriva ordinelor coman-
damentelor de unitate, care staruiau pentru
continuarea razboiului contra puterilor cen-
trale.

Situatia aceasta deveni critica la
inceputul lui noiembrie 1917, cand izbucni la
Petrograd revolutia bolsevica dezlantuita. de
Lenin si Trotki. La reintoarcerea for in Rusia
nu aveau inca adeziunea tuturor organizatiil or
socialiste si nici a sovietelor soldatesti de pe
front. Dupes grele lupte si framantari, la 7
noiembrie 1917 guvernul condus de Kerenski
fu rasturnat si inlocuit cu un nou guvern so-
vietic, condus de Lenin si Trotki.

La 21 noiembrie 1917 Lenin, in calitatea
sa de presedinte al sovietului comisarilor
poporului, si Trotki, comisar al afacerilor
externe, se adresard cu o radiograma catre toti
beligerantii, oferindu-le armistitiu general de
inceperea tratativelor pentru pace. Baza pentru
tratativele de pace era independenta popoa-
relor si dreptul la autodeterminare, excluderea
anexarilor si despagubirilor. Totodata (*Lira date
publicitatii tratatele secrete incheiate cu pute-
rile aliate, ca instrumente diplomatice fares nici
o obligativitate pentru poporul rus.

Generalul Duhornik, comandant suprem
al armatei ruse, care se opusese acestei pro-
puneri, fu ucis in gara Moghilov de catre un
grup de soldati bolsevici sub conducerea pra-
porgicului Krilenko, care-si lua locul in inaltul
post de generalisim al armatei revolutionare. Si
generalul Serbacev (dactilografiat alteori Scer-
bacev), comandantul unitatilor rusesti din
Moldova, se opuse ordinului lui Krilenko, dar,
find amenintat cu moartea de subalternii
consimti la incheierea armistitiului cu austro-
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germanii.
In urma ofertei de armistitiu situatia pe

frontul roman devenise extrem de critics.
Agentii bolsevici, patrunzand in liniile frontului
din Moldova, reusird sa determine pe tovarasii
for din transee sa constituie comitete ostasesti
pe companii si batalioane, pe regimente, pe
divizii si pe corpuri de armata. In dispretul
superiorilor lor, comitetele ostasesti hotarau
durata exercitiilor, increderea sau neincre-
derea in °Uteri' comandanti, precum si conditi-
ile in care urma sa se incheie pacea. Generalul
Monkovici arata ca numai in Armata a IV-a
rusa 40.000 de oameni faceau parte din
asemenea comitete, neindeplinind nici un alt
serviciu decal sa trancaneasca. Comitetele
acestea fixau durata zilei de munca la 6, 5 sau
chiar 4 ore. in atitudinea aceasta unitatile
rusesti erau incurajate si de propaganda ger-
mane, care cauta sa exploateze starea anarhica
in care se zbatea solda.timea rusa, ademenind-o
sa paraseasca frontul si sa se grabeasca acasa,
pentru a ajunge la timp la impartirea mosiilor
celor bogati, ale orasenilor, ale inaltului cler,
ale manastirilor si schiturilor. 0 editie ruse-
asca a jurnalului "Vorwartz" se impartea pe
front pentru lamurirea soldatilor rusi. Austro-
germanii mai aprovizionau pe rusi cu bauturi
alcoolice, primind in schimb de la ei paine si
zahar. "Trectind prin sate soldatii rusi de-
puneau armele la prirndrii contra chitantelor.
Ace last lucru i/ feweau si cu tunurile, dupd care
vindeau caii". Agentia Reuter, referindu-se la
situatia tragica din Romania, comunica:
"Trupele rusesti in plied descompunere dez-
erteazd in masd si in retragerea for spre granitcl
distrug orasele si satele roma- nesti".

Oferta de armistitiu din partea
sprijinita de propaganda austro-ger-

mana, ramase fara efect. Sovietele ostasesti de
pe frontul din Moldova incheiard la 26 noiem-
brie 1917/9 decembrie 1917 cu austro-ger-
manii Armistitiul de la Focsani. Pus in fata fap-
tului implinit, generalul Serbacev se vazu silit
sa anunte in foaia oficiala a frontului ca au
inceput negocieri de pace cu inamicul, in asen-
timentul guvernului roman. Interpelat asupra
comunicatului, Serbacev arata ca trupele nu
mai tineau seama de ordinele sale. Un grup de
soldati bolsevizati iss arestase la Comanesti
superiorii, un general si mai multi ofiteri.

Acelasi grup de revolutionari arestase la
Roman pe generalul Rogoza. Relatand intam-
plarile acestea, generalul Serbacev declares lui
Bratianu ca el a recurs la singurul mijloc de a
fi folositor romanilor, preferand sa negocieze
chiar el conditiile armistitiului cu inamicul, in
locul sovietului soldatesc care it semnase. La 3
decembrie Serbacev aduse la cunostinta
maresalului Mackensen hotararea de a trata
conditiile armistitiului. Aceasta hotarare el a
comunicat-o si Marelui cartier roman, aratand
ca in urma unui acord incheiat cu Romania si
in perfecta intelegere cu comitetul revolutionar
a decis sa incheie in anumite conditii un
armistitiu pe tot frontul armatelor ruse si
romane, asteptand incheierea pacii de la
Guvernul central. Ministrii aliati recunos-
cusera ca era o necesitate absolutes. Numai
noul prim ministru al Frantei, Clemenceau,
dezaproba armistitiul, observand ca nu poate
da Romaniei "o Franta vecina" ca sa o ajute. El
recomanda lui Berthelot sa incerce sa reziste
cu ajutorul ucrainenilor si al generalilor rusi
antirevolutionari, organizand o linie de rezis-
tenta contra bolsevicilor dincolo de Prut, in
Basarabia. La 29 noiembrie Bratianu adresa
lui Clemenceau un memoriu in care expunea
situatia tragica a Romaniei, cerandu-i sa alba
toata increderea in guvernul roman si intentiile
lui. Memoriul pare sa fi faeut o adanca impre-
sie asupra premierului Frantei, smulgandu-i
marturisirea ca. "soarta Romaniei ii stoarce
lacrimi".

In aceeasi zi, la 3 decembrie 1917,
Bratianu trimise reprezentantilor diplomat' ai
Romaniei in strainatate urmatoarea telegrams:
"Bolsevicii au pus stdpanire in mod absolut pe
cloud fronturi nordice si suet pe cale de a-1
ocupa pe al treilea. Pe fronturile rusesti descom-
punerea armatei este completd. Armata rusd de
pe frontul roman a incheiat armistitiu si a
inlocuit generalii cu locotenenfii. Insusi generalul
Serbacev va fi silit sd cedeze comanda unui
bolsevic sau sd se opund unui armistitiu regulat,
cu rezultatul cd armistitiul for va rcirnd ne in
vigoare in orice caz pond cand un guvern legal
iesit din alegeri normale va stabili conditiile de
pace. Dar acesta, crede generalul Serbacev, este
poate singurul myloc prin care ar putea tine
frontul. El insd nu face acest lucru decdt cu
asentimentul aiiatilor. In aceastd situatie el va
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activa in acord cu seful frontului sud-vestic
roman. Orice alter atitudine din partea Romaniei
va transforma Armata Rosie din Romania intr-un
milion de inamici, comandat de bolsevici, cu
Rakovski ca reprezentant, si ar face imposibilei
rezistenta armatei roman. Lipsa acestei rezis-
tente ar insemna distrugerea pentru not si pen-
tru aliatii nostri".

La 4 decembrie se tinu la resedinta regala
un consiliu de ministri la care luard parte si
comandantii ostirii, unde Bratianu facu o
lunga expunere asupra situatiei politice si mi-
litare, in urma careia membrii consiliului
recunoscura ca frontul romanesc, cu toata
intinderea lui, nu putea fi aparat numai de
unitati romanesti. In consecinta consiliul
aproba inceperea negocierilor de armistitiu.
Hotararea fu adusa la cunostinta lui Ma-
ckensen, care o primi cu vadita intelegere, pen-
tru ca el prefera sa negocieze armistitiul cu un
guvern legal constituit, decat sa stea de vorba
cu reprezentantii sfaturilor soldatesti re-
volutionare.

Generalul Prezan, care fusese numit
comandant suprem al frontului roman, trans-
mise printr-un parlamentar maresalului
Mackensen urmatoarea comunicare: "Guyer-
nul roman a hoteirat ca armata romand sa par-
ticipe la armistitiul pe care armata ruscil-a pro-
pus. Ca urmare si din ordinul autoritcitilor noas-
tre miiitare am onoarea a vci face cunoscut ca
pawl la not dispozitii ostilitatile sunt suspendate
pe frontul Siretului, pe care armata romance it
ocupd, cu incepere de la 5 decembrie 1917, ora
opt seara. Avioanele romeme suspender
zbontrile. Se va trage Insa asupra avioanelor
dusmane care ar incerca sa zboare peste liniile
noastre. Delegatii insdrcinati cu stabilirea
conditiilor armistitiului vor fi numiti imediat".

Delegatia romans era condusa de gene-
ralul Lupescu, insotit de 11 ofiteri. Delegatia
rusa avea in fruntea ei pe generalul Kolskevski
escortat de 15 membri, printre care soldati din
comitetele ostasesti. Presedintele conferintei de
armistitiu era generalul german Morgan,
insotit de generalul austriac Hranilocraz si de
un ofiter bulgar si unul turc.

Delegatii se intrunird la Focsani pentru a
negocia conditiile armistitiului. Delegatul
Romaniei cerea ca armistitiul sa se incheie pe
o durata cat mai lunge si ca in tratat sa fie sti-

pulata cu once pret clauza prohibitive in ceea
ce priveste transportul de trupe inamice de pe
frontul roman pe alte fronturi pentru a potoli
ingrijorarile ministrilor aliati din Iasi. La insis-
tentele hotarate ale delegatului roman, sus-
tinute si de delegatul sovietic, austro-germanii
se vazura nevoiti a admite clauza prohibitivd, in
virtutea careia cele doua parti se obligara "a nu
mai da ordine pentru transporturi operative,
miscari si grupari, precum si de a nu mai execu-
ta transporturile pentru care s-ar fi dat ordine
dupes 5 decembrie, stil nou inclusiv". Pro-
punerea delegatului sovietic de a lasa libere
fraternizarile de o parte si de alta a frontului
spre a inlesni propaganda politica a fost
respinsa atat de delegatul roman, cat si de cel
austro-gen-nan. Armistitiul de la Focsani s-a
semnat la 9 decembrie 1917, cu dispozitia de a
nu se putea incepe ostilitatile decat prin anu-
larea prealabila a armistitiului cu 72 de ore. La
7 decembrie aparu comunicatul official rus in
care se spunea: "Comartdamentul superior rus
a propus inamicului si trupelor roman, care
ocupet frontul impreunci cu trupele rusesti, sci is
parte la Armistitiu. In consecintet ostilitatile au
fost intrerupte pe tot frontul la orele 8".

Sesizandu-se de cuprinsul acestui comu-
nicat, Bratianu a adus la cunostinta membrilor
aliati din Iasi ca., dace Aliatii persists in soli-
citarea for ca romanii sa se retraga in Rusia, el
va demisiona, caz in care opinia publica se va
intoarce impotriva guvernului sau Sl impotriva
aliatilor. In continuare el tinu sa declare ca
insistenta puterilor aliate ca armata romans sa
se retraga in Rusia nu tine seama de conditiile
existente si inseamna ca se cere imposibilul. El
starui asupra faptului ca "armata romana se
gasea intre ciocan si nicovala", intre un milion
de rusi si inamicul austro-german, si ca in
sudul Rusiei, unde domneste haosul si
anarhia, nu se poate conta pe nici un sprijin.

Din Memoriile lui Wopicka aflam ca mem-
brii aliati din Iasi confirmau declaratiile lui
Bratianu si gaseau de cuviinta sa dea Romaniei
o dovada a increderii for in atitudinea ei. Si
aceasta cu atat mai mult cu cat Bratianu le
atrasese din vreme atentia ca guvernul roman
intelegea sa trateze cu Puterile Centrale un
armistitiu si nu pacea. Wopicka starui asupra
faptului ca, datorita imposibilitatii Aliatilor de
a controla evenimentele ce se precipita in
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Rusia, situatia din Romania este disperata.
Hotararea guvernului roman privitoare la

incheierea armistitiului gasi in cele din urma
aprobarea Puterilor Aliate. La 10 decembrie
Aliatii trimisera o nota oficiala la Iasi in care
aratau ca recunosc imposibilitatea pentru
Romania de a continua razboiul in impre-
jurarile tragice in care se and. Referindu-se la
soarta tragica a Romaniei din acea vreme, Paul
Painleve zicea:

"A face propaganda pentru Romania
inseamnet a face propaganda pentru Franta si
pentru idealul uman in cel mai nobil sens at
cuva ntului; acesta este idealul latin de justitie si
de drept. De aproape cloud mil de ani, Romania
este de fapt sentinela neadormita a acestei
ideal, ea a luptat si a suferit. Aceste suferinte au
devenit in ultimele luni ale mizboiului atat de
marl, cum n-au fost niciodatid intr-o altd epoal a
istoriei sale. Eu le-am urmeu-it zi de zi, am avut
relatii permanente cu reprezentan.tii ei militari,
care mi-au prezentat intotdeauna un tablou
tragic al situatiei Romaniei, incercuita si
amenintata din toate partite de armata germartei
a lui Mackensen, de armata austriacift si, trebuie
s-o spun, de bandele nedisciplinate ale Rusiei
care nu mai formeaza o armata. In acest
moment exists aiiantafrciteasai a doud armate:
romanci sifranceth, care se sprllind urea pe alta.
Cu toata distanta si cu toatet comunicatia
aproape imposibila, armata romand n-a volt sa
cedeze. Pentru zdrobirea acestei rezistente nu
era suficientd izolarea totalci, trebuia sa i se
asocieze Inca si trddarea Rusiei si lipsa de
munitii si armament".

La relevarea acestei tragice situatii se
asociaza si Raymond Poincare:

"Poporul roman s-a aruncat in /uptd in
1916 cu o indadire si o abnegatie care starneste
astazi eu sunt martor admiratia tuturor
sefilor militari. A sosit din nenorocire ziva in
care debandadn dirt Rusia a dat Romania pe
seama Puterilor Centrale. Teritoriul ei a fost ocu-
pat, capitala ei a ctizut in mainile germanilor,
mandra ei armatei, covarsita ca numdr, deci-
maki in focul luptei, roasd de epidemii, a trebuit
sd cedeze, tar aliatii ei neputinciosi au privit de
departe acest dezastru fora a putea vent in aju-
tor acestei nobile natiuni, amenintata set piaral.
In aceste zile teribile, Romania a fost silita a se
supune unei pact de violentd si spoliere".

4. Exodul trupelor rusesti din Moldova.
Asaltul asupra taberei bolsevice de la
Socola. Interventia armatei romine in
Basarabia. Declaratia de rizboi din
partea guvernului sovietic. Constituirea
Rumcerod-ului la Odessa

Dupd semnarea armistitiului de la
Focsani, operatiunile pe frontul moldovenesc
incetard. Trupele romane continuau sa ramand
pe pozitiile lor. Ele ocupara si pozitiile parasite
de unitatile rusesti. Dar daca linistea se aster-
nuse intrucatva pe liniile frontului, in spatele
frontului se instaurase haosul, provocat de
trupele bolsevice in retragere spre Prut. Se
putea sustine pe drept cuvant ca in Moldova se
deschisese un front intern. Cad daca grupurile
de soldati rusi urmau sa se retraga in mod
pasnic spre tara lor, agitatorii comunisti ii
indemnau sa ocupe pozitii in Moldova conform
ordinelor ce le primeau de la Petrograd. La 20
decembrie Bratianu convoca la o conferinta pe
ministrii aliati pentru a le face o expunere
asupra situatiei interne si a le cere avizul
asupra unor operatiuni politienesti in vederea
restabilirii ordinii si sigurantei interne.
Ministrii aliati aderard la hotararea guvernului
roman de a lua masuri energice contra sol-
datimii ruse in debandada. Pentru apararea
populatiei civile, maltratata, batjocorita si
jefuita de soldatii rusi in retragerea rusinoasa,
teritoriul Moldovei fu impartit in zone cu cen-
trele la Botosani, Iasi, Podul Iloaiei, Bacau,
Vaslui, Falciu si Barlad, date fiecare in paza
unei divizii romanesti, cu misiunea de a
supraveghea si a tine in frau unitatile rusesti
din zona respectiva. Posturile militare puter-
nice, stationate la podul peste Siret, la rascru-
cile soselelor principale si la podurile de cal fe-
rate, opreau convoaiele de soldati rusi, le
dezarmau, le confiscau obiectele furate si le
indrumau spre Prut pentru a se reintoarce la
vetrele lor din Rusia. Incercarile de impotrivire
erau reprimate cu toata. asprimea.

"Soldatii rusi scrie generalul Monkewicz
- ccipdtaserci o fried de necrezut de regimentele
roman pe care mai Inainte le primeau cu o con-
descendentd plind de dispret; cad trupele
roman, iritate de purtarea incalificabild a
camarazilor lor rust, it pedepseau adesea faro
nici o crutare. 0 ura adancd, amestecatei cu
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fricd, se rdspandi atunci printre trupele rusesti,
care, pentru into la ()arid de la revolutie, intal-
neau in cale un obstacol care le irnpiedica de la
excese".

Concomitent cu exodul soldatilor rusi din
Moldova, tara era invadata de agentii propa-
gandei bolsevice, care urmareau asasinarea
generalului Serbacev, detronarea regelui,
proclamarea republicii si instaurarea unui
guvern comunist cu ajutorul unitatilor rusesti
bolsevizate de pe frontul roman. Centrul agi-
tatiilor revolutionare bolsevice din Moldova era
tabara de la Socola, o mahala a Iasi lor. Acolo
revolutionarii rusi construisera o mare gars cu
numeroase linii de triaj si marl depozite de
materiale si munitii ale armatei ruse.
Numeroase baraci cazau brigazile de trupe de
cal ferate, numarand mii de oameni. Pe la
mijlocul lui decembrie se stabilise acolo statul
major al comitetului bolsevic, alcatuit din
agentii revolutionari care veneau din Rusia
pentru pregatirea revolutiei in Romania. In
fruntea acestui comitet se gasea si faimosul
Rosa!, fostul comandant bolsevic al fortaretei
Kronstadt, cu consoarta sa Boga, alaturi de
Reissohn, comisarul Armatei a IV-a ruse din
Romania, de Resch, Hermann s.a.

Generalul Serbacev, care urmarea cu
mare atentie miscarile de la Socola, aviza insti-
tuirea unui comitet antirevolutionar pentru

mentinerea ordinii. La cererea comitetului re-
volutionar de a incerca o intelegere cu membrii
comitetului antirevolutionar, Serbacev convoca
la sedinta la 21 decembrie 1917 ambele
comitete intr-o conferinta comuna, luand
cuvenitele masuri de siguranta Si incredintand
paza unei garzi permanente de cazaci; casa cu
imprejurimile ei era inconjurata de soldati
roman, pentru o mai mare siguranta. La
deschiderea conferintei, Rosal reclama pentru
sine presedintia dezbaterilor, o pretentie care
fu respinsa de comitetul antirevolutionar, ast-
fel ca cele cloud comitete furs silite sa trateze in
camere separate si sa-si comunice unul altuia
hotararile lor. Refuzul acesta it determina. pe
Rosal sa trimita dupes ajutor armat la Socola.
In timpul acesta, doi ofiteri bolsevici patrun-
sera in camera generalului Serbacev, ame-
nintandu-1 cu revolverele. Dar, gratie inter-
ventiei garzii sale personale, generalul Scapa cu
viata. El facu apel la vanatorii roman, care
arestara pe revolutionari cu Rosal in frunte
si -i dusera la inchisoare. De acolo Rosal si con-
soarta lui au fost ridicati de ofiteri rusi cu
ordine false si dusi afara din oras, unde fura
probabil executati Si inhumati fara nici un
amestec al autoritatilor romane.

Incidentul acesta determina pe
Serbacev sa ceara inaltului comandamaent
roman stingerea focarului revolutionar de la

Vara 1917: Unitate de artilerie
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Socola, ocupand gara si dezarmand pe re-
volutionari. Ministrii Antantei sustineau ce-
rerea generalului pe langa guvernul roman.
Consiliul de ministri se intruni in noaptea de
21 - 22 decembrie pentru a examina cererea.
Satisfacerea ei putea sa provoace un conflict
serios cu guvernul comunist de la Petrograd,
intrucat era vorba de dezarmarea unei armate
aliate, cu care Romania luptase umar la umar
si ale care! unitati se gaseau Inca pe frontul
roman. Take Ionescu considera atacul contra
rusilor de la Socola drept un act catastrofal
si si anunta demisia din guvern. In zilele de 6,
7 si 8 ianuarie se tinura consilii de ministri
pentru examinarea situatiei critice in care se
gasea tara si care nu ingaduia nici o amanare.
Gloate tot mai numeroase de solati re-
volutionari de pe frontul Siretului erau in drum
spre Socola, iar cloud batalioane bolsevice
pornird din Odessa cu destinatia Socola. Mai
mult chiar, bolsevicii incepusera sa instaleze
baterii pe dealul Aroneanu transporte
munitii. Era evident ca se pregatea un atac de
mari proportii asupra capitalei Moldovei.
Consiliul de ministri la care luau parte si
comandantii militari incheie dezbaterile
numai la orele 4 dimineata, cu hotararea ferma
de a ataca cuibul revolutionar de la Socola si
de a-i dezarma pe rusi. Regele aproba
hotararea consiliului.

In ziva de 22 decembrie generalul St.
Stefanescu inconjura." lagarul bolsevic de la
Socola, scoase pe rusi din vagoane si din ba-
raci, fara opunere din partea lor, ii concentra
pe campul din apropiere, Ii dezarma, ii urea in
vagoane expedie chiar in aceeasi noapte
peste Prut, sub paza sentinelelor romane,
salvand astfel Iasii de un potential asediu.

Drept raspuns la spargerea cuibului
bolsevic de la Socola, guvernul din Petrograd
cladu ordin de arestare a ministrului Diamandi
din capitala Rusiei. In noaptea de 31 decembrie
1917 Diamandi, cu intreg personalul Legatiei
romane, fu ridicat de la domiciliul sau tri-
mis la inchisoarea Petropavlovsk. A doua zi
corpul diplomatic protesta energic contra actu-
lui samavolnic, cerand audienta la Lenin.
Acesta se lass convins, incuviintand punerea
in libertate a detinutilor romani. Ambasadorul
Frantei Noulens se prezenta in persoand la
penitenciar conduse pe romani la

locuintele lor. Dar guvernul rus nu se multumi
numai cu arestarea lui Diamandi. La 3 ianua-
rie 1918 el trimise guvernului roman un ulti-
matum prin care i se imputa arestarea re-
volutionarilor rusi si dezarmarea trupelor
rusesti din Moldova. Se cerea punerea in liber-
tate a celor arestati si pedepsirea celor care au
facut arestarile, amenintand ca, daca nu se va
raspunde in 24 de ore, guvernul sovietic va
recurge la masuri militare contra Romaniei.

Bratianu nu s-a lasat impresionat de ulti-
matumul guvernului din Petrograd si a
raspuns Ca lnformatiile nu sunt exacte. In rea-
litate guvernul roman a luat numai masuri
pentru siguranta bunurile populatiei.

Amenintat de trupele rusesti in retragere
era si orasul Galati. Frontul de la Tecuci la
Galati era ocupat de Armata a VI-a rusa, in
randurile careia propaganda bolsevica avusese
si mai mult succes. La 12 ianuarie 1918 o de-
legatie de soldati rusi revolutionari se prezenta
la Cartierul diviziei a IV-a romans pentru a-i
aduce la cunostinta ca unitatile din armata
rusa se vor retrage a doua zi de pe front si vor
porni spre Prut pentru a trece in Basarabia.
Raspunzandu-li-se ca ordinul generalului
Serbacev interzice parasirea frontului, membrii
delegatiei replicara taios ca ei nu recunosc un
asemenea ordin ca vor porni spre Prut, ba
chiar amenintard ca, in caz de opunere din
partea romanilor, ei isi vor deschide drum cu
forta, distrugand totul in calea lor. Zis si facut.
A doua zi diviziile rusesti parasira frontul,
pornind spre Prut. Comandantii romani
umplura cu unitati romanesti golurile de pe
front si luara masuri pentru apa..rarea Galatilor
impotriva unui eventual atac din partea rusilor
si pentru bararea drumului spre Prut in calea
unitatilor rusesti in retragere.

In zilele de 20 si 21 ianuarie 1918 se
dadura lupte grele la Galati, orasul find born-
bardat de artileria rusa. incoltlii din toate
partile de fortele de aparare romane, sporite cu
unitati din marina, razvratifi se predard ger-
manilor, iar divizia a 9-a siberiand capitula in
fata romanilor, care o dezarmara deschi-
sera drumul retragerii peste Prut sub paza san-
tinelelor romane. Toate acestea se petreceau in
fata frontului inamic al austro-germanilor, care
priveau cu satisfactie cum aliatii romani si rusi
se luptau intre ei.
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Asemenea lupte sangeroase intre romani
si rusi s-au dat si in alte locuri: Pascani,
Spataresti, Mihaileni, si se incheiara cu infran-
gerea rusilor si cu indrumarea convoaielor sub
paza spre patria for de dincolo de Nistru.

La sfarsitul lui ianuarie 1918 exodul tru-
pelor rusesti din Moldova era aproape termi-
nat. 0 parte din aceste trupe trecuse la ina-
mic. Partea cea mai mare insa a fost
dezarmata, uneori in urma unor lupte san-
geroase, si escortata. peste Prut in Basarabia.
Acolo insa soldatimea destrabalata ruse avu de
furca cu cohortele Comitetului central moldove-
nesc al Soldatilor si Ofiterilor. Acesta convocase
la Chisinau, la inceputul lui noiembrie 1917,
un mare Congres Ostasesc care proclama
autonomia politica si teritoriald a Basarabiei,
luand si hotararea pentru alegerea adunarii
constitutive Sfatul Tdrii. Acesta proclama la 15
decembrie 1917 Republica Democratcl Moldo-
veneascd, incredintand puterea executive unui
consiliu de directori. Congresul mai hotari si
organizarea ostirii moldovenesti, sporind
numarul cohortelor de la 16 la 100, fiindca
"numai sub steagurile moldovenesti si condus
de ofiteri romani, poporul moldovenesc va putea
apcira patria si slobozeniile castigate prin rev-
olutie".

Cum insa cohortele moldovenesti in for-
matie nu puteau stavili singure puhoiul sol-
datilor rusi, care trecand Prutul se revarsa
asupra Basarabiei amenintand viata si avutul
populatiei pasnice, Blocul Moldovenesc din
Sfatul Tarii facu apel la ajutorul armatei
romane. Guvernul raspunse la apelul ro-
manilor de dincolo de Prut pentru interventie
armata, trimitand la 20 ianuarie 1918 doua
divizii de infanterie si cloud de cavalerie in
Basarabia, pentru apararea populatiei pasnice
de acolo. Divizia a 11-a sub comanda gene-
ralului Brosteanu infra triumfatoare in Chi-
sinau in ziva de 13 ianuarie stil vechi 1918,
find primita cu mare insufletire de populatia
orasului.

Comunicatul roman anunta intrarea tru-
pelor romane in Chisinau. Iata cuprinsul
comunicatului:

"Trupele noastre, chemate de comanda-
mentul rus si de Sfatul Tarii Republicii
Moldovenesti, au intrat la 13 ianuarie, orele 6, in
mijlocul acicunatiilor populatiei, in Chisinau ".

Interventia armatei in Basarabia a indis-
pus peste masura guvernantii de la Petrograd.
La 24 ianuarie 1918 ei remisera guvernului
roman un nou ultimatum, prin care se cerea ca
in cel mai scurt timp sa dea lamuriri asupra
miscarilor de trupe.

La 15/28 ianuarie 1918 o note a
Comisariatului afacerilor externe, semnata de
Cicerin, facu cunoscut Legatiei Romaniei si
Misiunii militare ca, relatiile diplomatice cu
Romania find rupte, trebuie sa paraseasca te-
ritoriul rus in timp de zece ore, pe calea cea
mai scurta, dand ordin sa fie condus tot per-
sonalul romanesc la granita finlandeza si arun-
cat afara. Legatia romans expulzata pe calea
aceasta de guvernul sovietic din Rusia se com-
punea din 75 de persoane, dintre care 25 sol-
dati si marinari. Dupa o calatorie plina de
peripepi prin Finlanda, personalul Legatiei, cu
ministrul Diamandi in frunte, a ajuns tocmai la
7 februarie 1918 la Torneo, pe teritoriul
suedez. Romania ajunse astfel in situatia mi-
tics de a se afla intre doucl focuri, cel austro-g er-
man la vest si cel rusesc la est.

In urmarirea unitatilor bolsevice, armata
romans ajunse la Tighina unde, dupe lupte
sangeroase, ocupa orasul la 7 februarie 1918,
izgonind unitatile revolutionare peste Nistru,
vechea granita de rasarit a Moldovei voievo-
dale. Divizia a 13-a ocupa sudul Basarabiei, cu
Ismailul, Chilia si Cetatea Alba in cooperare cu
flota dunareana. La 8 martie ocuparea militara
a Basarabiei era desavarsita, iar la 13/27 mar-
tie Sfatul Tarii vote unirea Basarabiei cu Tara-
Mama Romania.

Inabusirea propagandei bolsevice in
Moldova si interventia armatei romane in
Basarabia fura considerate de guvernul sovie-
tic de la Petrograd o provocare la adresa
Republicii Ruse si de aceea el hotari sa rupa
relatiile diplomatice cu guvernul aliat din Iasi
si sa declare la 13/27 ianuarie 1918 razboi
Romaniei.

Apararea intereselor Romaniei in Rusia
fu incredintata reprezentantilor diplomatici
francezi. Cheile de la tezaurul roman fura date
in seama consulului Frantei din Moscova, care
refuza sa le predea comisarului bolsevic pentru
afacerile externe. Acesta se multumi cu verifi-
carea tezaurului si cu ridicarea catorva
pachete de bilete de banca in sums de aproape
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iunie 1917. Voluntari transilvaneni pregatiti sä lupte pentru unitatea nationals

un milion si jumatate pentru aceasta oste-
neala. In august 1918 cheile de la tezaur furs
incredintate consulului general al Danemarcei,
apoi li se pierdu urma.

Guvernul sovietic lass aplanarea conflic-
tului ruso-roman in seama lui Rakowski,
acordandu-i depline puteri in Ucraina.

Dupes lupte crancene intre ucraineni si
bolsevici, acestia din urma ocupard Odessa cu
ajutorul marinarilor, instituind o autoritate
revolutionara: Rumcerod, adica Comitetul fron-
tului roman al Marii Negre si al Odessei, insta-
lat in palatul Rumeantov. Cristian Rakowski,
nascut in Bulgaria si devenit cetatean roman,
medic de profesie, participa la miscarea socia-
lista din tars si fugi in Rusia in 1917, unde
ajunse membru al Comitetului Central Exe-
cutiv al URSS. In 1924 fu insarcinat de afaceri
al URSS la Londra, iar in 1925 - 1927
ambasador al Uniunii Sovietice la Paris. Ca
aderent al lui Trotki, fu expulzat din URSS. In
1925 publics lucrarea sa Romania si
Basarabia, tradusa si in limba franceza.

Rakowski ajunse la Odessa in fruntea
"Inaltei comisii pentru combaterea contrare-
uolutiei romane si ucrainene, organ pleni-
potentiar at souietelor comisarilor poporului din
Petrograd", numind secretar la externe pe pri-
etenul sau Brasovan. Ca putere executive
Rakowski forma din dezertori de toate nea-
murile un "batalion reuolutionar ", comandat de
Gheorghe-Bujor din Iasi, Nicolau din Bucuresti
si alt' locotenenti.

In numele Rumcerod-ului Rakowski tri-
mise guvernului din Iasi un ultimatum prin
care, printre altele, se cerea evacuarea
Basarabiei, amnistierea dezertorilor din bata-
lionul revolutionar si extradarea generalului
Serbacev si a asasinilor lui Rosal. Rakowski isi
incheie nota ultimativa cu un aviz catre toate
armatele revolutionare care operau impotriva
generalilor contrarevolutionari roman' ca din
ziva de 3/16 februarie, ora 5 dimineata, sa
inceapa operatiunile militare pentru "apararea
revolutiei ruse". In realitate "operatiunile" se
reduceau la masurile de represalii impotriva
fruntasilor roman! evacuati sau refugiati la
Odessa, indeosebi contra parlamentarilor
roman. Acestia furs arestati si retinuti pe
vasele de razboi rusesti Sirtope, Almaz si Alexis,
precum si pe vasul romanesc impciratul Traian,
capturat de rusi. Unii din ei furs depusi la pe-
nitenciarul din Odessa. Ostaticii de pe vasul
Imparatul Traian s-au bucurat de protectia
colonelului american Jack Boyle, care inlesni
si eliberarea tor.

0 parte a refugiatilor transilvaneni
bucovineni, in frunte cu Octavian Goga si Ion I.
Nistor, parasira Odessa in ajunul ocuparii
orasului de catre trupele austro-ungare, fugind
la Ovidiopol si de acolo, traversand Limanul
Nistrului intr-o bared de pescari sub focul
bolsevicilor de pe term, ajunsera la Cetatea
Alba, la cateva zile dupes ocuparea orasului de
catre trupele romane.
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Capitolul V

SCHIMBARILE IN GUVERNUL DE LA IASI. CONDITIILE DE PACE.
PRELIMINARIILE DE LA BUFTEA.

TRATATUL DE PACE DE LA BUCURESTI

1. Ultimatum-ul austro-german. Mesajul imparatului Carol al Austriei. Demisia
guvernului Bratianu
2. Guvernul Averescu. Conditiile armistitiului. Intrevederea lui Czernin cu regele
Ferdinand la Raciciuni. Dramatice consilii la Pa lat. Plecarea misiunilor straine.
Semnarea preliminariilor de la Buftea
3. Guvernul Marghiloman. Tratativele de Pace de la Bucuresti. Clauzele teritoriale
si economice ale tratatului

1. Ultimatum-ul austro-german. Mesajul
imparatului Carol al Austriei. Demisia
guvernului Bratianu

Izolata de aliatii din apus si tradata de
aliatii din rasarit, Romania trecea prin
momente dramatice. Parasirea frontului de pe
Siret de Care unitatile rusesti bolsevizate si
declaratia de razboi din partea guvernului sovi-
etic de la Petrograd indemnard pe austro-ger-
mani sa grabeasca realizarea planurilor de a
ocupa Moldova, de a sili armata romans la
capitulare si de a dicta guvernului roman
conditiile de pace.

Sub cuvantul ca guvernul roman, prin
deplasarea de trupe in Basarabia, ar fi contra-
venit clauzelor armistitiului de la Focsani,
maresalului Mackensen adresa guvernului din
Iasi la 23 ianuarie/5 februarie 1918 o notes cu
caracter de ultimatum, prin care ii cerea sa
inceapa. Para inta'rziere negocierile de pace,
amenintand, in caz de refuz, cu anularea
armistitiului si reinceperea ostilitatilor pe tot
frontul moldovenesc de la, Dorna pans la
Dunare.

Cancelarul Czernin, care cunostea pu-
terea de rezistenta a armatei romane, era pen-
tru o pace separata cu Romania. El o considera
ca o necesitate, pentru ca situatia military
reclama imperios ca trupele de pe frontul de est
sa fie trecute pe frontul de vest. De aceea el
starui pe langa imparatul Carol al Austriei sa
comunice in taina regelui Ferdinand al

Romaniei ca, in ciuda tuturor intrigilor si de-
nigrarilor ce se urzeau impotriva lui si a intregii
dinastii de care diversi antidinastici romani
din teritoriul ocupat, el se poate astepta la o
pace onorabild, daces ar fi dispus sa inceapa
tratativele. imparatul primi sfatul cancelarului
Czernin, care se bucura de mare incredere pen-
tru ca reusise sa incheie la 8 februarie 1918 cu
Ucraina Pacea painii de la Brest-Litowsk, in
virtutea careia Austria obtinu dreptul de a
exporta din Ucraina un milion de tone de
cereale si alte alimente pentru populatia
infometata din Viena. in consecinta imparatul
autoriza pe colonelul Randa, atasatul militar la
Bucuresti, sa comunice regelui Ferdinand la
Iasi, printr-o persoana de incredere din antu-
rajul regal, mesajul imperial.

Dar, de cand Austria era pentru in-
cheierea unei paci amiabile cu Romania,
Ungaria avea o atitudine foarte ostila fats de
rege si de guvernul roman. La 27 februarie
1918 contele Tisza prezenta la Viena un
Promemoria in care cerea pedepsirea Romaniei
pentru "trcidare" si pentru "irtvazia" in Transil-
vania. El cerea cesiuni masive de teritoriu pen-
tru asigurarea strategics a granitelor unguresti
in Carpati. Tisza se temea ca Romania are
sanse sa iasa din razboi mult mai putin slabita
de cum ar merita si dupes cum ar reclama
interesele politice austro-ungare. Pierderea
Dobrogei ar fi compensata cu redobandirea
Basarabiei. De aceea rectificarea de granitd tre-
buia sa fie o conditie sine qua non pentru pace.
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Aceleasi sentimente ostile Romanics le manifes-
tau si succesorii lui Tisza: Andrasy, Wekerle si
Karoly.

Si germanii cereau mereu ca regele
Ferdinand sa fie pedepsit pentru "trac:ire".
Kuhlmann, ministrul Germanic! la Bucuresti,
aflase despre mesajul imperial de la Viena
numai dupes ce colonelul Randa isi indeplinise
misiunea sa pe langa regele Ferdinand, comu-
nicandu-i-se numai faptul implinit. Conte le
Czernin motivase interventia sa prin faptul ca,
in opozitie cu parerea gresita a germanilor,
Romania nu era complet epuizata, cum se cre-
dea la Berlin, si ca moralul trupelor, dupes
Marasesti, era foarte ridicat. El arata ca
roman!! erau cantonati in pozitii favorabile, ca
moralul for era admirabil si ca, la ultimul mare
atac de la Marasesti, trupele lui Mackensen
suferisera pierderi sangeroase. De aceea la Iasi
era o partida care dorea sa continue razboiul
outrance, asteptand victoria pe fronturile din
apus si din Italia. Czernin mai sustinea ca este
inadmisibil sa rostesti osanda contra unui rege.
si sa-1 detronezi ca tradator, cand chestiunea
pretinsei &Mari este foarte discutabila, dat
find ca. agresiunea Austriei contra Serbiei,
dupes litera tratatului Trip lei Aliante, nu putea
constitui un casus belli. Prin detronarea
regelui, solicitata de Carp si prictcnii lui,
Romania s-ar fi impartit in cloud tabere
dusmane si in acest caz nici nu s-ar fi stiut cu
care dintre aceste cloud tabere sa tratezi si sa
inches pacea.

Colonelul Randa se intalni cu omul de
incredere al regelui Ferdinand, colonelul Barbu
Stirbei, in zilele de 4 si 5 februarie 1918 la
Buftea. La intrebarea lui Stirbei daces trata-
tivele de pace s-ar face si cu asentimentul
Germaniei, Turciel si Bulgariei, colonelul
Randa ii raspunse ca tots acesti beligeranti ar fi
convenit la inceperea tratativelor de pace. S-a
alms si chestiunea teritoriala, care ramase
deschisa. Omul de incredere al regelui se
inapoie la Iasi cu impresia ca austro-germanii
ar trata pacea mai degraba cu un alt guvern
decat cu guvernul actual, asupra caruia se
concentrau toata ura si zavistia germanofililor
din teritoriul ocupat. Carp si Beldiman sondau
la Berlin daces Germania ar fi dispusa de a trata
o pace convenabila cu Romania cu un guvern
format din ei, si care sa-1 declare pe regele
Ferdinand decazut din drepturile lui. Austria

era, precum s-a vazut din mesajul imparatului
Carol, pentru mentinerea regelui si dinastiei.
Germanofilii din teritoriul ocupat insa unelteau
intruna impotriva regelui, a lui Bratianu
mai nou, impotriva reginei Maria, vajnica
aparatoare a revendicarilor romanesti, precum
s-a vazut dirt scrisorile ei catre regele Angliei si
tarul Rusiei.

Interventia armatei romane in Basarabia
n-a provocat numai ruptura cu guvernul sovi-
etic, dar i-a determinat pe austro-germani sa
ceara lamuriri asupra deplasarilor de trupe de
pe frontul carpatic, contrare clauzelor
Conventiei de armistitiu de la Focsani. La 25
ianuarie 1918 (stil vechi) guvernul roman
primise un ultimatum prin care se cerea ca in
termen de 4' zile sa se dea lamuriri asupra
miscarilor de trupe. Bratianu, discutand
chestiunea cu generalul Averescu, vedea trei

reluarea ostilitdtilor pe frontul de pe
Siret, incercarea tratativelor de pace sau
amemarea for pe cat se poate. in sedinta consi-
liului de ministri Bratianu sustinu "tergiver-
sarea", care nu gasi aprobarea colegilor sal din
guvern si de aceea el isi prezenta demisia la 26
ianuarie, recomandand formarea unui guvern
prezidat de generalul Averescu. Dansul ramase
insa si dupes demisia guvernului sau princi-
palul sfatuitor si sustinator al regelui si al
dinastiei.

2. Guvernul Averescu. Conditiile
armistitiului. Intrevederea lui Czernin
cu regele Ferdinand la Ricaciuni.
Dramatice consilii la Palat. Plecarea
misiunilor straine. Semnarea prelimi-
nariilor de pace de la Buftea

Regele primi demisia guvernului Bratianu
si insarcina pe generalul Averescu cu formarea
unui minister in afara de partidele de guvern.
La 29 ianuarie 1918 (stil vechi) noul guvern
depuse juramantul. Din guvern faceau parte
generalii Culcer si Iancovescu, apoi C.
Argetoianu, Misu Pherekyde, Matei Cantacu-
zino s.a.; noul presedinte al consiliului facu
urmatoarea declaratie:

"Guvernul roman, rind nd seama de reali-
tatea faptelor si de situatia creates pe frontul ori-
ental, nu exclude posibilitatea intrdrii in trata-
tive de pace. Guvernul nu se va angaja insa pe
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aceasta. cale deceit avdnd siguranta cd negocie-
rile uor putea fi duse pe baze acceptabile sub
toate raporturile. Zvonurile privitoare la accep-
tarea unei pad cu once prep sent lipsite de once
temei".

Presedintele consiliului de ministri con-
voca totodata.. si majoritatile parlamentare in
fata carora declares ca nu face deceit sa urmeze
politica guvernului precedent. In urma acestei
declaratii a noului guvern, Bratianu it asigura
de tot concursul majoritatilor parlamentare,
dar cd el doreste sa fie tinut la curent cu tot ce
se va face. Averescu facu un calduros apel la
toti sa nu fie combatut, cad astfel s-ar crea
impresia Ca pacea ne-a fost impusa. "Acum -
zicea el - cdnd Rorrufinia este pe masa de ope-
ratie, intre fill care o iubesc deopotrivd si el care
are dureroasa datorie de a o opera, nu trebuie,
prin atituclinea noastrd, sd facem sd-i tremure
many ".

In aceeasi sears seful noului guvern tri-
mise la Bucuresti pe ministrul plenipotentiar
Papiniu, pe colonelul Ressel si maiorul
Mitilineu cu misiuni speciale. Papiniu avea
insarcinarea de a comunica maresalului
Mackensen vederile noului guvern in ceeea ce
privea pacea si de a cere o prelungire a
armistitiului cu cel putin 20 de zile pentru a
completa ministerul. Colonelul Ressel era
insarcinat sa comunice maresalului dorinta lui
Averescu de a avea o intervedere personals cu
el. Mitilineu primise insarcinarea de a lua con-
tact cu oamenii politici din Bucuresti si in spe-
cial cu Marghiloman, pentru a vedea cum si pe
ce cale s-ar putea indruma mai bine negocie-
rile de pace. S-a luat contact cu Carp, Lupu
Costache, Nenitescu, Virgil Arlon si altii, care
cereau categoric indepartarea regelui si pedep-
sirea lui Bratianu si a colaboratorilor
Inapoindu-se la Iasi, Papiniu arata in raportul
sau asupra misiunii primite ca germanofilii
Carp, Beldiman, Lupu, Arlon, Stere si Nenites-
cu venisera sa -1 vada, prezentandu-i o decla-
rage semnata ca ei nu mai recunosc pe regele
Ferdinhand ca suveran al for si ca ei vor vota
pentru o noua dinastie germana.

Maresalul Mackensen a primit cu satis-
factie vestea ca noul guvern este hotarat sa
paseasca pe calea negocierilor de pace. El
agrea intrevederea cu Averescu, dar refuza sa
admits prelungirea armistitiului. Numai cu

man insistente s-a convenit ca in ziva de 7 fe-
bruarie sa se comunice numele delegatilor
romani pentru negocieri, iar in ziva de 9 fe-
bruarie sa alba. loc prima intalnire a delegati-
ilor de pace. intrevederea lui Averescu cu
Mackensen fu stability pentru ziva de 5 februa-
rie.

Asupra primei sale intrevederi cu
maresalul Mackensen, generalul Averescu da
in Memoriile sale din ziva de 5 februarie urma-
toarele relatii:

"Am fost primit 1a Buftea de Maresalul
Mackensen, care mi-a iesit la scars inainte. M-a
condus in apartamentul ce mi-a fost destinat si
am avut o lungcl convorbire cu el. I-am spus cd
dorinta mea era sa stiu pe ce bazd se vor face
negocierile.

Rezultatul
I-am spus cd chestiunea dinastiei este de

ordirt privat. Nu va intra deci in tratativele de
pace. Cred cd a inteles. Mi-a spus insd cd arma-
ta va fi respectatd cu toate onorurile, cd o vom
putea intrebuinta in Basarabia impotriva
bolsevicilor. Eventual am puteafi ajutati printr-o
cooperare in Rusia. In privinta teritoriului vor
trebuifticute concesiuni. Dobrogea se va ceda cu
acces la Mare. El crede totusi cd s-ar putea
ajunge la o intelegere, ceddnd nurnai Caririla-
terul si fd sia locuitd de bulgari pond la linia
Mangalia-Adam Clisi. Austria cere o rectificare
de frontier& dar nu va fi nimic. Mi-a promis tot
sprijinul lui, dar mi-a repetcrt cd intretinerea
noastra are un caracter privat...

Tot in convorbirea cu caracter privat mi-a
spus cd prima chestiune de regulat va fi aceea a
dinastiei. Mi-a fdcut confidenta cd este hotareaci
schimbarea dinastiei, lucru la care au convenit
si fruntasii nostri din Bucuresti. Am spus
maresalului cd pentru mine acesta este punctul
cel mai greu; cd deoarece am primit mandatul
de sef de guvern de la actualul Rege, nu pot sub
nici un cuvel nt contribui la decapitarea
Suvera_nului meu; Maresalul a convenit cd situ-
atia nu este pldcutd, dar cd stie cd imparatul
este fvcat asupra acestui punct. I-am spus cd in
cazul acesta voi merge personal si imediat la
Berlin. L-am rugat pe el set. -rni solicite o audientei
la Kaizer. Mi-a spus cd la miezul noptil va da
prin Hughes raportul zilnic direct imparatului.
Va profita de aceasta ocazie si-i va supune ce-
rerea mea.
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Palatul Administrativ din Craiova

Am trecut apoi jos in salon, uncle am avut
o conferintd mai precisd cu generalul Hell. A
asistat maresalul Mackensen, ford a se ameste-
ca in convorbire. Conferinta a luat un caracter
oficial. Generalul Hell face o expunere a situatiei
si cere sd admitem conditiliile preliminare pen
tru inceperea tratativelor de pace. Pe de o parte
cererile formulate erau neadmisibile, iar pe de
alta, nici Hell nu putea sd ma orienteze precis
asupra bazelor pe care se vor face tratativele de
pace. Am refuzat de aceea de a lua orice fel de
angajament si am insistat sd-mi spund
hotararea dupes ce vor fi vozut pe ministrii de
externe.

Am trecut apoi la masts. In timpul ei, cum
sedeam la dreapta maresalului, a revenit
aproape in soaptd asupra chestiunii cu dinastia,
spunandu-mi cd fac rdu cd nu profit de ocazie
pentru ca sd scdpeun de actuala dinastie, cad
toti cei din Bucuresti afirma cd este o pacoste pe
tare/ si doresc indepdrtarea ei. I-am spus cd
aceasta poate sd fie pdrerea lor, dar am si eu
pdrerea mea si nu mi-o schimb. De aceea it rog
incd o data inlesneascd audienta la
impdrat. De altfel I-am intrebat: in locul meu ce
al face? A teicut mai intai, apoi mi-a spus: poate
cd ai dreptate, voi vorbi chiar in noaptea aceas-
ta cu imparatul prin Hughes. Dupes mass con-
vorbirea a mai fost reluatd, privitor la prelim&
nariile pacii, dar a rdmas in aceleasi margini.
Generalul Hell crede cd in chestia Dobrogei s-ar

putea ajunge la solutionarea de a o ldsa
deschisd pang la pacea generald. Rind mare
agrarian, el crede cd darn am fi bine crilduziti in
cinci ani am putea indoi productia noastrd. Si el
crede cd asupra trecatorilor in munti nu trebuie

fim prea ingrijorati".
Urma ca tratativele inceapa cu

ministrii de externe Kuhlmann din partea
Germaniei si Czernin din partea Austriei. La 9
februarie s-a primit o telegrama care spunea ca
intalnirea cu Czernin si Kuhlmann se intarzia
cu 24 de ore. La 10 februarie Averescu avu.la
Buftea o noua intalnire cu Mackensen, care-i
comunica in mod confidential ca a vorbit cu
imparatul Wilhelm si ca acesta are incredere in
intentiile guvernului roman de a incheia pacea,
consilindu-1 de a merge inainte lard sovaire,
nu alba grip de chestiunea dinastiei si sa con-
teze pe sprijinul Germaniei in toate tratativele
si pe al lui in special. In aceeasi zi, 10 februa-
rie, sosira la Buftea Czernin si Kuhlmann, care
comunicard lui Averescu ca. "conditia pentru
prelungirea armistitiului este isceilirea preala-
bild a declaratiilor ce urmeazd de cdtre un
reprezentant al guvernului roman:
1. Romania cedeazd Puterilor Altate Dobrogea
panel la Dundre.
2. Puterile Impdtritei Aliante vor avea grijd sd
intretind pentru Romania o cale comerciald la
Marea Neagrd prin Constanta.
3. Rectificdrile cerute de Austro-Ungaria lafrun-
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taria Intre Austro-Ungaria si Romania sunt
acceptate de cc-are Romania in principiu.
4. De asemenea se admit in principiu mcisuri
economice corespunzdtoare cu situatia.
5. Guvernul roman se obliges de a demobiliza
imediat cel putin 8 divizii din armata romance.
6. Trupele roman vor trebui sa evacueze ime-
diat teritoriile austro-ungare ce le ocupd.
7. Guvernul roman se obliges sa inlesneascci pe
cat posibil transportul de trupe at Puterilor Aliate
prin Moldova si Basarabia spre Odessa pe cdile
ferate.
8. Romania se obliges de a concedia imediat pe
toti ofiterii Puterilor cu care Impel- trita Alianta se
aflci in razboi, care se aflci Inca in serviciul
Romaniei; se va asigura acestor ofiteri de ccitre
Puterile Impcitritei Aliante libera trecere.
9. Acest tratat infra imediat in vigoare".

Examinand conditiile de pace impuse
Romaniei, Averescu le gasi grele si chiar Mac-
ceptabile. El 'idled obiectii impotriva pretenti-
ilor maghiare cu privire la modificarea
granitelor din Carpati. Se impotrivi categoric
pretentiilor bulgare asupra Dobrogei dobandite
de la turd cu marl jertfe de sange la Plevna si
atribuita Romaniei de congresul de pace de la
Berlin. E un fapt recunoscut de bulgari, ca si
Cadrilaterul cedat Romaniei prin tratatul de
pace de la Bucuresti din 1913. La drepturile
acestea recunoscute Romaniei prin tratate
internationale se mai adauga si mareata opera
de cultures si civilizatie romaneasca savarsita in
Dobrogea, opera care culmina cu constructia
podului peste Dunare de la Cernavocla si in
ridicarea portului Constanta care deschide
Romaniei calea la mare. "Prea e frurnoasci
aceasta opera de civilizatie observa
Mackensen pentru ca set nu fie tinutd in
seama roma- nilor". Era deci firesc ca fata de
asemenea pretentii delegatul Romanic' sa
opund un veto categoric. Totusi austro-ger-
manii sustineau revendicarile bulgarilor, hind
acesta pretul promis Bulgariei pentru intrarea
in razboi contra Romaniei. Averescu cunostea
toate aceste dedesubturi, dar el rezista presiu-
nilor conferintei, declarand ca. Romania nu
poate consimti la cedarea Dobrogei si nici la
conditiile economice pe care i le impunea
Germania. El declara ca in asemenea conditii
nu mai poate participa la discutia celorlalte
probleme, neavand mandat care sa -1 autorizeze

a consimti o cedare de teritoriu, fie si partials.
In urma declaratiei de non possumus a delega-
tului Romaniei pe chestiunea Dobrogei, trata-
tivele erau ca si intrerupte.

Generalul Averescu declares ca a primit sa
formeze guvernul bazat pe declaratiile publice
ale guvernelor austriac si german ca vor sa
incheie pacea faro despcigubiri si anexclri. De
aceea el, gasindu-se in fata unei not situatii, se
vede silit sa modifice hotararea sa, aducand
aceasta la cunostinta guvernului sau. Cu
declaratia aceasta conferinta lua sfarsit. In
momentul plecarii, Czernin comunica lui
Averescu ca are insarcinarea de a face o comu-
nicare personals regelui Ferdinand din partea
imparatului Austriei.

Inapoindu -se la Iasi, Averescu facu raport
regelui asupra intrevederilor sale de la
Bucuresti recomanda sa-1 primeasca pe
Czernin cu mesajul din partea imparatului
Carol al Austro-Ungariei. Intrevederea a avut
loc in gara Rcicciciuni in ziva de 14 februarie
1918, in trenul regal. Prezentand regelui
mesajul imperial, Czernin spunea: "Impciratul
meu voieste Inca sa va trateze ca pe un frate,
dar este cea din urma ocazie: daces it siliti sa mai
verse sange, se va stars( pentru totdeauna, iar
conditiile vor fi mai grele pentru taro.
Cunoastem rnyloacele D-Voastre in munti, e o
campanie de 3-4 sciptdrnd ni". Dupa acestea
Czernin expuse regelui conditiile de pace. La
observatiile regelui ca conditiile de pace a caror
acceptare se cere imediat sunt extrem de dure
si ca fard Dobrogea Romania nu poate respira,
Czernin raspunse ca, in ceea ce priveste
chestiunea Dobrogei vechi, aceasta poate
forma obiectul unor discutii. El mai arata ca
este in masura sa garanteze ca Romania nu va
fi izolata de mare, ci va obtine un acces liber la
Constanta. El mai asigura ca Puterile Centrale
ar fi gata sa. acorde Romaniei concurs diplo-
matic pentru dobandirea Basarabiei drept re-
compense pentru Dobrogea. La sfarsitul audi-
entei Czernin ceru regelui ca in termen de 48
de ore sa binevoiasca a da un raspuns lamurit
data, in baza acestor propuneri, intelege sa
continue tratativele de pace sau nu. Audienta
n-a durat mai mult de 20 de minute. Rezultatul
audientei a fost deci defavorabil. Regele era
foarte abatut. Czernin a fost inflexibil si lipsit
de deferents. Tata cuprinsul comunicatului ofi-
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cial asupra intrevederii de la Racaciuni:
"De la sosirea delegatilor irnpcitritei aliante

in Bucuresti au avut loc convorbiri preliminare,
faro caracter obligatoriu, cu generalul Averescu.
In urma unei intelegeri stabilite la una din aces-
te convorbiri, a avut loc in ziva de 27 oct. (st.
nou) o intrevedere Intre ministrul de exteme,
contele Czemin, sff Regele Ferdinand in teritoriul
ce e ocupat 'Inca de trupele roma' nesti. De acord
cu aliatii austro-germani, contele Czemin a fcicut
cunoscut Regelui conditiile in care impeitrita
aliantcl ar fi gata sift incheie pace cu Romania.
Regele Ferdinand a cerut un scurt rdgaz care
i-a fost acordat. De rcispunsul Regelui ata.- rnei
daces o solute pac ifists va fi posibild".

Sosise momentul marilor hotarari. Regele
parea hotarat a trimite un om de incredere la
imparatul Carol la Viena. A revenit insa asupra
acestei idei si credea ca este bine sa mai
astepte. Averescu era de parere ca solutionarea
pacii era cea mai indicates. Bratianu, Tache
Ionescu sff reprezentantii aliatilor intruniti furs
puss la curent cu situatia in care se gasea tara,
conchizand ca solutionarea path este singura
favorabild. Averescu le dadu a intelege ca el nu
are intentia de a duce lucrurile mai departe,
considerand misiunea sa nereusit.- . El era de
parere ca rezistenta nu mai poate duce decat la
sacrificii inutile si materialiceste rezultatul ar fi
in dauna aliatilor prin faptul ca materialul nos-
tru de razboi ar cadea in cea mai mare parte in
mainile dusmanului, care-1 va intrebuinta pe
frontul occidental. Din consideratiile acestea el
comunica la Bucuresti ca primeste bazele
tratativelor, dar nu conditia sine qua non. I s-a
raspuns ca rezultatul este nesatisfacator si
daces nu se primeste un raspuns categoric si
neconditionat pand la 17 februarie la orele 12,
armistitiul va fi anulat.

Sub aceasta amenintare, regele convoca
un consiliu la palat pentru examinarea grelelor
hotarari ce urmau sa fie luate. Parerile sfetni-
cilor politici si militari ai coroane erau
impartite. Unii recomandau o rezistenta
demonstrative in triunghiul mortis, aparat de
armata tariff, pentru a arata ea natiunea nu
intelegea sa renunte la infaptuirea idealului
national pentru care intrase in razboi. Aceasta
cu atat mai mult cu cat ostirea victorioasei la
Molreisesti nu se socotea invinsa. Parerea aceas-
ta nu era insa impartasita de comandantii

ostirii, fiindca configuratia geografica a
Moldovei dintre Siret si Prut nu oferea din
punct de vedere strategic locuri potrivite pen-
tru apararea triunghiului de rezistenta in care
sa se poata adaposti regele, guvernul, parla-
mentarii si serviciile publice superioare. Altii
cereau regelui sff guvernului sa decreteze demo-
bilizarea armatei sff sa se retraga peste granita,
dupes pilda regelui Serbiei.

Bratianu considera propunerile de
retragere inacceptabile. El recomanda rezis-
tenta cu arma in !nand, ca protest contra stir-
birii teritoriului tariff. Daca insa guvernul nu
este de aceasta parere, nu ramane decat
solutia pacii, si atunci sa primeasca conditiile
in bloc al-a discutii, demonstrand prin aceasta
ca pacea a fost impus5 prin violenta de
invingatori. Daca se crede insa ca prin tratative
s-ar putea obtine rezultate favorabile, atunci sa
i se incredinteze lui Marghiloman formarea
noului guvern. Tache Ionescu se declara
impotriva pacii separate. El era pentru rezis-
tenta armata pentru a salvafiinta statului legal,
propunand ca regele, guvernul si parlamentul,
sub scutul unei part/ din armata., sa se retraga
in sudul Rusiei, la cazaci, pentru a evita
incheierea unei pad legale si pentru a pastra
toate drepturile fats de Aliati. Neizbutind cu
propunerile sale, Tache Ionescu, urmat de
aderentii sai, ceru guvernului de ocupatie din
Bucuresti permisiunea de a parasi tam, pe
care o primi numai pe la finele lunii iunie 1918,
cand asa-numitul "tren Tache Ionescu" porn/
spre Elvetia. impreund cu el plecara in straina-
tate peste 200 persoane, socotite indezirabile.
In gara Ploiesti trenul fu intampinat cu mani-
festatii ostile.

Averescu facu o expunere asupra mersului
tratativelor de pace, declarand ca nu im-
partaseste propunerea lui Bratianu sff pe cea a
lui Tache Ionescu, hind de parere ca atat rezis-
tenta, cat sff retragerea, n-ar putea sa alba decat
urmari dezastruoase. El declares ca nu-si poate
asuma raspunderea acestor solute sff ffindca
armata lipsita de subzistenta sff munitu ar putea
opune rezistenta foarte scurta vreme. De aceea
el considera misiunea guvernului sau ca si ter-
minate. Nu ramasese deci decat propunerea lui
Bratianu de a incredinta pe Marghiloman din
teritoriul ocupat cu formarea noului guvern si
cu continuarea tratativelor de pace.
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In consiliu s-au petrecut scene drama-
tice. Principe le Carol declares in numele sau si
al mamei sale, regina Maria, Ca asemenea
propuneri de pace nu pot fi acceptate si ca
razboiul trebuie continuat pang la capat. La
audienta ce Averescu o avu dupes consiliu la
regina, dansul cauta sa-i explice ca in
desfasurarea evenimentelor mars este cateo-
data nevoie de a primi situatiile asa cum sunt,
°rick de grele ar fi ele. Regina Maria ii
raspunse ca in vinele ei nu curge sange de
sclaya. "Am td cut, m-am inchirtat si am iesit"
zice Averescu cu amaraciune.

Retragerea peste granita era luata in
vedere in caz extrem. Ministrul Americii,
Wopicka, credea la 9 februarie 1917 ca. cei 4
ministri aliati, adica ai Frantei, Angliei, Italiei
si Americii, trebuiau in cel mai scurt timp sa
ceara autorizatia guvernelor for de a declara
regelui Ferdinand si guvernului roman ca in
once conditii puterile aliate Isi vor mentine
punct cu punct si in mod absolut toate angaja-
mentele for fates de Romania, cuprinse in con-
ventia din august 1916. In once caz, regele si
guvernul roman, chiar daces ar fi nevoiti sa
paraseasca Cara, vor participa la negocierile de
pace si, in sfarsit, intregul ajutor financiar de
alts natures va fi dat regelui, guvernului, parla-
mentului si armatei roman chiar in afara te-
ritoriului national. Este de dorit ca aceasta
declaratie sa fie facuta si in numele guvernului
american, desi acesta n-a semnat conventia de
la Bucuresti din 1916. La acea vreme America
nu intrase 'Inca. in razboi Wopicka mai astepta
ca Aliatii sa reia ofensiva pe frontul din apus,
din Italia si din Balcani pentru a degaja frontul
din Moldova. Antanta va face tot posibilul pen-
tru a ajunge la o intelegere cu bolsevicii din
rasarit.

Intr-o notes colectiva semnata de Barclay,
Wopicka, Saint-Aulaire si Fasciotti se constata
cd este "o datorie a recunoaste sacrificide pe
care poporul roman si eroica sa arrnatd , uniti in
jurul mdrinimosului for Rege si al guvernului lor,
le-au indurat cu atdta credintd pentru cauza
comuncl a Romaniei si a Intelegerii". Jar daces
incercarea de a organiza un nou front cu
armatele ucrainene si retragerea regelui si a
guvernului ar esua, atunci, "intelegerea va tre-
bui sd recunoascd cd «Romania allot& si-a
indeplinit cu loialitate angajamentele". In

Camera franceza, ministrul de externe Pichon
gasea cuvinte de simpatie pentru "nobila si
nefericita Roma nie, amenintatd chiar in exis-
tenta sa de capituleirile militare ce se orga-
nizeazd in jurul sau pe frontul rus", aratand ca.
"a intervenit la Iasi pentru a instiinta guvernul
roman cd toate angajamentele luate in momen-
tum intrdrii sale in rdzboi vor fi mentinuten".

Se ridicard insa in consiliu si voci care
recomandau sa inceapa tratativele de pace cu
inamicul, pentru a salva fiinta de stat, astep-
tand cu incredere desfasurarea viitoare a
evenimentelor. Ascultand parerile membrilor
consiliului, regele arata Intr -o emotionanta
expunere ca, hotarandu-se sa intre in razboi,
se astepta la toate incercarile soartei, dar nu la
aceea de a vedea cd se preface in dusman pri-
etenu/ pe care trebuia sd to reazimi mai mutt. El
se declares gata la once jertfa, dar ii este
imposibil sa se desparta de armata, sa asiste la
dizolvarea ei, sa colinde o tars unde s-a dat
mandat de arestare - si de asasinare, adauga
Bratianu contra sa, sapandu-se intre el si
Romania o prapastie pe care nici cea mai
stralucita victorie a Aliatilor n-ar mai putea-o
umple.

In urma acestor declaratii, regele se
hotari sa accepte inceperea tratativelor de pace
cu austro-germanii. Era o hotarare grava, dar
singura posibila in imprejurarile tragice de
atunci. El respinse demisia lui Averescu si-1

autoriza sa semneze preliminariile.
Regele gasi necesar sa convoace pentru a

doua zi, 18 februarie, un consiliu de coroand
pentru a comunica hotararea luata, ca rege
constitutional. Se scapase insa din vedere cd la
17 februarie, orele 12, expira termenul
armistitiului. Era in plin consiliu, cand
Averescu primi un plic din partea inamicului,
prin care guvernul roman era instiintat ca din
cauza ca nu i s-a dat raspunsul la timp,
armistitiul a fost intrerupt, iar pentru a se
restabili armistitiul Inainte de trei zile se
impuneau Romaniei conditii not pe langa cele

existents si anume: demobilizarea a 8 divizii,

trecerea trupelor germane prin nordul Mol-

dovei, transporturi pe cai ferate etc. Nota ina-
micului a produs o deprimare generals.

A doua zi, 19 februarie, avu loc un alt
consiliu de coroand, la care regele a facut o
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expunere, conchizand ca trebuie sa ne
supunem imprejurarilor si ca din sacrificiul
ce-1 facem poate ca vor veni recompensele me-
ritate. Averescu sustinea ca, desi conditiile
sunt foarte grele, o rezistenta ar fi totusi de-
zastruoasa. Principe le Carol tinu sd declare din
partea reginei, in numele femeilor romance, ca
este trist ca nu se rezista pand la ultima suflare
si se sperd ca se va gas! un barbat de stat
destul de patriot care sd-1 impiedice pe rege de
a semna o asemenea pace. Regele a intervenit,
potolindu-i avantul. Iesirea princepelui Carol
determind pe Averescu sa prezinte regelui
demisia cabinetului. Regele exclamd conster-
nat: "Md pdrasiti si D-Voastrd? Ldsati toatd
rdspunderea asupra mea?" Averescu raspunse:
"Sire! Noi nu ud pdrdsim, dar nu uoim sd fim
acuzati de nepatriotism, cdrui facem dovadn de
cel mai mare patriotism, de o abnegatie ford de
margini" - "Da, dar nu luati in seamd aveintul
tineretuluir replied regele. Averescu reveni
asupra demisiei. El staruia asupra marii
greseli care se comitea la Palat cu cloud poli-
tici: una a regelui si alta a reginei si principelui
Carol, si reusi ca starea aceasta de lucruri sa
inceteze. Toata lumea cu judecata era convinsd
ca ceea ce se face este singura solutie ratio-
nald. Delegatii de pace luard contact cu
Kuhlmann si Czernin la Buftea.

Intre conditiile armistitiului era si aceea
ca misiunile militare strdine sy pdraseascd
tara. Dificultatile plecarii for furs aplanate si la
25 februarie s-a adus la cunostinta comunica-
tul austro-german ca misiunile vor pleca
atunci cand vor voi, ea pot trece prin Austria
spre Elvetia, prin Bulgaria spre Salonic sau
prin Rusia. Generalul Berthelot impreund cu
ofiterii francezi din misiunea milliard pardsird
la 12 martie Romania, lard a mai astepta pacea
separates. inainte de plecare, un grup de parla-
mentari romans in frunte cu Delavrancea
prezenta generalului Berthelot, pe langa un rar
exemplar din Biblia lui Serban Cantacuzino, si
o adresd omagiala care talmdcea sentimentele
de recunostintd ale ostirii si ale poporului
roman, sentimente care vor intovardsi vesnic
amintirea marelui prieten care pleacd. Ber-
thelot, covarsit de emotie, asigura ca Franta nu
va permite ingenuncherea Romaniei.

Inainte de plecare, generalul Berthelot
dadu un ordin de zi in care arata ca exists un

puternic curent in opinia publicd pentru pace,
dar trebuie sd se tins seama ca armata
romaneasca a dat o dovadd de vitejie si loiali-
tate, ca atitudinea societdtii romanesti a fost
demnd si ca. lupta ar fi continuat pand la capdt,
ford defectiunea ruseascii.

Generalul Serbacev, amenintat mereu de
bolsevici, obtinu la 8 august 1917 autorizatia
de a pleca in Elvetia impreund cu un grup de
ofiteri rusi antibolsevici.

La 2 martie 1918, cand expira termenul
ultimatumului, Averescu telegrafie maresalului
Mackensen ca primeste conditiile de bala ale
negocierilor de pace. I s-a raspuns imediat ca
inaintea expirdrii termenului se cere ca un
plenipotentiar sa semneze urmdtoarele preli-
minarii: recunoasterea cesiunii Dobrogei cu
asigurarea unei iesiri la mare, acceptarea unei
rectificari pe granita Ungariei si acceptarea
unor invoieli economice. La aceasta se mai
addugau: consimtamantul la demobilizarea a 8
divizii si ingdduirea transportului armatelor
aliate spre Rusia.

La 25 februarie se intruni un nou consi-
liu la palat pentru examinarea noilor conditii
cerute de inamic. Ramase ca un nou consiliu
sa studieze cererile austro-germanilor. Regele
parea foarte obosit si a amanat convocarea
consiliului. Tot regele isi exprimd dorinta de
a-1 vedea pe Marghiloman - dorinta exprimatd
si mai inainte. La aceasta dorintd, Averescu
obiecta ca daces motivele sunt politice, ar fi o
greseald. Regele raspunse ca nu, dar Averescu,
banuind scopul intrevederii, nu mai insists, ci
ceru a doua zi o audienta pentru Idmurirea
situatiei politice, mai ales ca Marghiloman
sosise la Iasi si fu primit de rege. La 27 februa-
rie si Averescu fu primit de rege intr-o lungs
audientd si prezentd actul de demisie a cabine-
tului. Argetoianu, care pleca la Bucuresti la 5
martie 1918, ca plenipotentiar al guvernului
roman, semna Prelirninculile de pace de la
Buftea. Termenul armistitiului pe baza acestei
acceptdri era de 14 zile, incepand de la 5 mar-
tie cu termen de denuntare de 3 zile. Actul
poartd semndturile plenipotentiarilor: german,
austro-ungar, bulgar si turc.

Totodata Argetoianu plecd la Bueuresti
cu instructiuni sa anunte criza de guvern si sa
insdrcineze pe Papiniu cu continuarea lucra.-
rilor sub rezerva aprobdrii noului guvern.
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3. Guvernul Marghiloman. Tratativele
de pace de la Bucuresti. Clauzele terito-
riale si economice ale tratatului

In decursul dezbaterilor agitate de la
Palat s-a vehiculat ideea ca ar fi bine ca regele
sa recurga si la oamenii politici din teritoriul
ocupat. Maiorul Mitilineu primi chiar in-
sarcinarea de a lua contact cu oamenii politici
din Bucuresti, dintre care unii faceau parte din
corpurile legiuitoare. Cu ocazia tratativelor de
la Buftea, Argetoianu vazu in Bucuresti pe
Marghiloman intreba daces nu doreste sa-1
vada pe rege, pentru Ca are relatii cu nemtii si
ar putea fi de folos tariff. La intrebarea aceasta
Marghiloman raspunse ca cei de la Iasi n-au
cautat sa intre in legatura cu cei de la
Bucuresti si nici nu le-au cerut sfatul, dar,
credincios promisiunii pe care o facuse regelui
la consiliul de coroana de la Cotroceni din
august 1916, ca la zile negre regele it va putea
gasi, este gata de a se pune la dispozitia
regelui. La invitatie, el este gata sa piece la Iasi
si sa se prezinte suveranului. Kuhlmann si
Czernin erau de acord cu hotararea lui
Marghiloman, fiindca el se bucura de incre-
derea lor.

Inainte de plecare, Marghiloman obtinu
ascntimentul for la pastrarea dinastiei, la
unirea Basarabiei si la schimbarea regimului
din teritoriul ocupat. In privinta aceasta, el
insists asupra restaurarii suveranitatii
romanesti asupra Olteniei si Munteniei in
schimbrd asigurarii ca tot ce prisoseste peste
nevoile populatiei va trece in Germania. El mai
ceru libertate de actiune in problema
reformelor agrare si electorale. Cu aceste asi-
gurari, date si in scris, din partea delegatilor
austro-germani, pleca Marghiloman la Iasi,
unde la 12 martie fu primit in audienta de
regele Ferdinand. El comunica suveranului ca
asprimea conditiilor de pace din partea puteri-
lor centrale se explica din cauza neincrederii
for in Bratianu si in regina Maria. La obser-
vatiile acestea, regele 11 facu sa inteleaga ca el
nu poate face deodata volte face, dar ca este
gata sa faca tot ce-i va sta in putinta. Regele ii
mai spuse ca el dorea de mult sa -1 cheme la
Iasi, dar ca guvernul a cautat sa impiedice
aceasta intrevedere.

Dupa aceste lamuriri, regele insarcina pe

Marghiloman cu formarea guvernului, comu-
nicandu-i ca Averescu a demisionat si ca i-a
primit demisia.

Marghiloman ceru un ragaz pentru a se
consulta cu prietenii sai din Bucuresti. La 14
martie el se inapoie de la Bucuresti, unde
avusese mai multe intrevederi cu Kithlmann si
Czernin, precum si cu prietenii si colaboratorii

pe care-i convoca pentru a discuta for-
marea guvernului. Cu delegatii german si aus-
triac el avu mai multe intrevederi, in urma
carora ei consimtira sa faca anumite concesi-
uni, dar aceasta numai ca deferents fats de
persoana lui. Contele Czernin it asigura ca
lucrarea in comun va putea aduce un rezultat
care sa satisfacd ambele tdri.

R4masese insa nelamurita problema
regimului de ocupatie, pe care reprezentantul
german it reclama sa ramana in vigoare 'Jana la
pacea generala. In privinta aceasta
Marghiloman declares ca-i pare rau ca nu se
intelegea de cats importanta este pentru
popoare o pace incheiata, nu cu tan haotice ca
Rusia, ci cu un stat constituit cu un rege,
guvem si parlament. Argumentatia prinse si
Kuhlmann declares ca imparta.seste punctul de
vedere sustinut de Marghiloman.

La 18 martie Marghiloman sosi la Iasi,
undc fu intampinat de prictcnii sal din
Moldova. Acestora el be spuse larnurit ca e o
datorie de implinit pentru tares si, cum are in
vedere cea mai bung pace ce se poate obtine,
merge inainte. Cu aceasta hotarare el se
prezenta regelui pentru a cadea de acord
asupra programului de guvernare.

Acesta cuprinse dizolvarea corpurilor
legiuitoare, convocarea corpului electoral pen-
tru ratificarea tratatului de pace si votarea de
legi urgente ca suspendarea inamovibilitatii
magistratilor, revizuirea legii presei, inceta.-
tenirea evreilor si darea in judecata a mem-
brilor guvernului Bratianu ca vinovati pentru
dezastrul tarii. Arestarea fostului ministru
Alexandru Constantinescu s-a dispus la cererea
comisiei de ancheta, dar regele ii ceru lui
Marghiloman punerea in libertate.

Noul parlament urma sa faca pregatirile
pentru convocarea Constitutiei, pentru votarea
improprietaririi satenilor si a largirii dreptului
de vot, legi constitutionale pe care regele le
fagaduise ostasilor pe front.
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Regele aproba programul de guvernare si
incredinta pe Marghiloman cu formarea noului
guvern, care la 6/19 martie a depus juraman-
tul. Noul guvern convoca corpul electoral. La 3
iunie se deschise sesiunea parlamentului cu
mesajul regal. Parlamentul ratified la 15 iunie
tratatul de pace; la 25 iunie darea in judecata
a cabinetului Bratianu cu arestarea lui Alexan-
dru Constantinescu. in sedintele de la 19 si 20
iunie s-a votat incetatenirea evreilor in bloc si
legea amnistiei.

In ziva urmatoare noul guvern presta
juramantul in fata regelui. in cuvantarea pe
care o rosti, regele tinu sa accentueze ca
recunoaste valoarea sacrificiului ce se impune
membrilor noului guvern. Dupes rezolvarea
chestiunilor mai urgente, Marghiloman pleca la
Bucuresti pentru a incepe tratativele de pace
cu delegatii cvadruplei intelegeri. Tratatul de
pace de la Bucuresti s-a semnat de Marghilo-
man, R. Ktihlmann pentru Germania, S.
Burian pentru austro-ungari, pentru ca Czer-
nin demisionase in aprilie 1918, V. Rados-
lavov pentru Bulgaria si Ahmed Nessimi Bey
pentru turd, find redactat in patru limbi si
anume romans, germana, bulgara si turca.
Dupes semnare, Marghiloman trimise regelui
Ferdinand la Iasi urrnatoarea telegramd:

"Am adanca multumire sd comunic M.v. cd
pacea s-a incheiat; tratatul, care in ultimele
negociatiuni a prima uncle mod!ficetri favorabile
tdrii, a fost semnat la 12 ore. El va purta titlul de
Pacea din Bucuresti. Sub conducerea M.v. si
sub ocrotirea Dinastiei, Romania 1st va putea
reincepe munca spornial pentru consolidarea
viitorului ei".

Regele raspunse la telegramd: "Luci nd act
de tratatul incheiat la Bucuresti, vd sunt
recunoscator atat D- Voastrd, cat si celorlalte de-
legatii pentru munca grea si devotatd ce all
depus in apdrarea drepturilor noastre in clipe
dureroase. Am nestrdmutata ruidejde, ca Rege
si roman, in viitorul vrednicului si viteazului meu
popor si vd multumesc pentru asigurarea ce-mi
dati de increderea ce o aveti in trdinicia si pros-
peritatea tdrii sub conducerea mea si a dinastiei
mele".

Durerea tarii gasea puternic rasunet in
Franta. Publicistul Gustave Herve adresa
"Sarmanei Romani" - Pauvre Roumanie

cuvinte de mangaiere:
"Oricat ne-am fi asteptat la aceastd catas-

trofd, noutatea va fi prima(' astdzi de toti
si in special de noi, cu o vie durere. Romania
n-afost bdtutd de germani, ea le-a fost predates,
cu rnd inile si picioarele legate, de revolutia ruses.
Printr-un exces de scrupule, invingcltorii i-au
leisat independenta nominal& Incercuitcl, Ro-
mania inceteazd, din ziva de astdzi, a mai fi o
rani independent& Ea devine un stat vasal al
Pangermaniei. Aceasta e recompensa Romaniei
pentru gestul ei mdret care, in vara anului 1916,
a facut-o sa se arunce in valtoare... aceasta e
rdsplata iubirii ei pasionate pentru Franta,
marea sord Latin& a cdrei dragoste a contribuit
pentru o bung parte la intrarea sa in luptd de
partea celor ce se zbdteau pentru drepturile
popoarelor...

In aceastd zi de doliu, care nu e o zi de
rusine deceit pentru Rusia revolutionard, ce
putem spune fratilor nostri romans, deceit al
patria for nu ne-a fost niciodatd mai scumpd
deceit in momentul card ea suferd cea mai
nemeritatcl dintre inechitdti. In ziva victoriei,
ziva in care toate popoarele ()primate vor fi eli-
berate din lanturile lor, ziva in care toate
Alsaciile, Lorenele vor fi reintegrate la patriile for
mame, aliatii din Occident nu vor uita cd in
Transilvania ungureascd, in Bucovina austriacd
si in Basarabia rusd, exists trei Alsacii si Lorene
romeinestr.

Clauzele tratatului erau cat se poate de
grele, cuprinzand cesiuni teritoriale si im-
punand tadff grele conditii economice. In
primele cloud capitole ale acestui tratat de
pace, impus Romaniei, dar din fericire nepus in
aplicare, se prevedea incetarea starii de razboi
si reluarea relatillor diplomatice cu Puterile
Centrale, precum si demobilizarea fortelor
armate romane. Din cele zece divizii ale
armatei, numai cele cloud care operau in
Basarabia ramasera pe picior de razboi.
Celelalte opt divizii urmau sa rdmand in
Moldova cu contingentele for din limp de pace.
Munitifie, armele de tot felul, caii si trasurile
urmau sa fie transportate in teritoriul ocupat si
puse sub controlul comandamentului aliat de
acolo. Fortele navale si maritime ramasera
neatinse pana la incheierea pad' generale.
Demobilizatii se puteau reintoarce la vetrele for
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in teritoriul ocupat.
Capitolul al II-lea prevedea cesiunile teri-

toriale impuse Romaniei. Aceasta fu silita sa
retrocedeze Bulgariei Cadrilaterul. Dobrogea
propriu-zisa, pans la bratul Sf. Gheorghe, fu
cedata Puterilor Centrale, cu conditia ca aces-
tea sa. asigure Romaniei comunicatia cu Marea
Neagrci pe linia Cernavoda - Constanta. Ho-
tararea aceasta a indispus foarte mult pe bul-
gari, care revendicau Dobrogea intreaga pentru
ei. S-a mai impus Romaniei o rectificare de
granitd in folosul Austro-Ungariei de la
Varciorova pana la Lunca pe Prut, mai jos de
Mamornita. Erau cuprinse in aceasta rectifi-
care toate trecatorile peste Carpati cu hinterlan-
durile for din Oltenia, Muntenia si Moldova, ast-
fel ca monarhia austro-ungara ramasese
stapana pe intreg /antu/ Carpati/or, pe o
suprafata totals de 5.000 km2.

Capitolele 4, 5 si 6 cuprindeau dispozitii
prixiitoare la despagubirile de rclzboi, la eva-
cuarea teritoriilor ocupate si la navigatia pe
Duncire. In Capitolul al 7-lea se impunea
Romanici respectarea confesiunilor religioase
si incetatenirea evreilor. in Capitolul 8 si ulti-
mul se prevedeau dispozitii pentru punerea in
aplicare a tratatului prin care intreaga pro-
ductie a tarii era aservita puterilor invinga-
toare.

In virtutea acestui articol, guvernul
roman cede pe 90 de ani unei societati ger-
mane dreptul exclusiv de a folosi toate
terenurile statului si cele particulare pentru
exploatarea prelucrarea titeiului, a gazelor
naturale, ozocheritei, asfaltului si a tuturor
terenurilor bituminoase. Pentru a inlesni
exploatarea, statul roman se obliga sa puns la
dispozitia societa." tot lemnul necesar din
padurile sale, precum dreptul de folosire a
drumurilor publice, a cailor ferate, ca

existente pentru transportul inmaga-
zinarea si a derivatelor din petrol.
Romania mai era obligata ca in curs de 8 ani sa
dea austro-germanilor toate prisosurile de
cereale, seminte oleaginoase, nutret pentru
vite, leguminoase, pasari, vite, carne, plante
textile si lane, precum si prisosul de vin si
fructe. Tara invinsa mai era obligata sa aren-
deze pe timp de 30 de ani intreprinderilor de
navigatie pe Dunare germano-austro-ungare

terenurile potrivite la maluri pe care sa se
cladeasca magazii si birouri, schele pentru
acostare, instalatii de reparatii diverse,
depozite de carbuni, precum linii de cale fe-
rata, cerute de aceste exploatari. 0 societate
germane urma sa is in arenda santierul de la
Giurgiu pe timp de 40 de ani cu dreptul de
innoire a contractului de arenda. Societatea
era autorizata sa construiasca o cale ferata
ingusta pentru legatura cu portul Ramadan.
Banc! le romanesti erau obligate sa admits con-
trolul asupra operatiunilor de devize din partea
a doi comisari germani. Statul roman mai era
obligat sa onoreze biletele Bancii Generale
emise in timpul ocupatiei. Din toate acestea se
vede ca., pe cat de dureroase erau pentru
roman! rasluirile teritoriale, pe atat de oneroase
erau prevederile economice ale tratatului din
Bucuresti.

Ministrii Antantei protestara contra pacii
incheiate. Guvernul le raspunse, accentuand
faptul ca. Romania a fost parasita si ca pacea
incheiata este definitive si va fi respectata de
guvern.

La 29 mai Marghiloman facu la Clubul
Conservator o larga expunere asupra progra-
mului guvernului ce urma a 11 supus
Parlamentului dupe noile alegeri. Programul
cuprindea ratificarea tratatului de pace, sta-
bilirea raspunderilor pentru pierderea razboiu-
lui, suspendarea inamovibilitatii magistratilor
si fixarea punctelor constitutionale de revizuit
si anume: reforma agrara, largirea dreptului de
vot si legea preset. Alegerile parlamentare
incepura la 1 iunie. In urma for guvernul
obtinu majoritatea necesara asigurarii guver-
narii. La 17 iunie 1918 s-a deschis Parlamen-
tul. Cu ocazia ratificarii tratatului la Camera,
Marghiloman declara cu glas tremurator ca, la
iscalirea pacii, in condeiul /ui n-a picurat

ci lacrimil
Un observator german, Gerhard Velburg,

arata in insemnarile sale zilnice ca dezama-
girea asupra acestui tratat de pace se putea citi
pe fetele tuturor romanilor. Lumea era indig-
nata ca trupele de ocupatie urmau sa ramana
in tars. Romanii nu se puteau impaca cu
pierderea Dobrogei, cu rectifiairile de frontiera
si aservirea economics in urma conventiei pri-
vitoare la petrolul romanesc.
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Ca p ito I u I VI

INTERVENTIA STATELOR UNITE ALE AMERICII IN RAZBOI.
CAPITULAREA GERMANIEI SI ABDICAREA IMPARATULUI WILHELM.

DEZAGREGAREA MONARHIEI AUSTRO-UNGARE.

SPARGEREA FRONTULUI DIN BALCANI.
REINTRAREA ROMANIEI IN RAZBOI. REVENIREA TRIUMFALA A

REGELUI FERDINAND LA BUCURESTI

1. Cele 14 puncte ale presedintelui Wilson
2. Capitularea Germaniei si abdicarea Kaizerului
3. Dezagregarea monarhiei austro-ungare
4. Spargerea frontului balcanic. Capitularea Bulgariei si Turciei. Reintrarea
Romftniei in razboi. Intrarea triumfala a regelui Ferdinand In Bucuresti

1. Cele 14 puncte ale presedintelui
Wilson

In 1913 ajunse presedinte al Statelor
Unite ale Americii Thomas Woodrow Wilson,
profesor de drept constitutional. El lansa for-
mula noud: "a face in lume un teren sigur pen-
tru democratie": mitul national inlocuit cu mitul
democratic, intarit cu principiul autodeter-
minarii popoarelor si cu idei nationale.
Principiile lui Wilson au fost acceptate cu
entuziasm in Europa. Autodeterminarea natiu-
nilor deveni crucirmin suveranitatii nationale,
universale. Ca exponent al partidului democrat,
sub impresia razboiului din Balcani, Wilson
sugera marilor puteri incheierea unui tratat de
arbitraj pentru aplanarea conflictelor inter-
nationale. Ideea a prins si Wilson, cu toate sim-
patiile lui pentru puterile Antantei, observa la
inceputul razboiului mondial o atitudine de
neutralitate binevoitoare. Razboiul submarin
U-Booki-ieg - purtat de germani in 1917,
dezlantuit cu atata inversunare de comanda-
mentul superior german, cu scufundarea
vaselor Lusitania, Arabic, Sussex s .a. sill pe
americani sa is o atitudine ferma. contra
Germaniei, care credea ca continuarea farce
crutare a razboiului submarin va accelera
prabusirea puterilor apusene.

Superioritatea flotei engleze nelinistea de

la inceputul razboiului cercurile militare ger-
mane. Inca in decembrie 1914 amiralul Tirpitz
spera sa poata distruge flota engelza cu aju-
torul submarinelor, fara sd-si fi dat indeajuns
seama ca folosirea acestei acme de lupta ma-
ritima putea indispune puterile neutre si in
special Statele Unite ale Americii, si sa le
sileasca in cele din urma sa ias'a din neutrali-
tate si sd sporeasca potentialul de lupta al pu-
terilor Antantei, precum s-a si intamplat.
Numai in aprilie 1917 au fost inecate 471 de
vase cu un continut de 874.000 tone.

Cum protestele americane la Berlin
ramasera rara efect, congresul american hotari
la 3/7 februarie 1917 ruperea relatiilor diplo-
malice cu Germania. Avizul acesta n-a produs
efectul asteptat si de aceea presedintele Wilson
tleclara la 6 aprilie 1917 razboi Germaniei si la
7 decembrie 1917 Austro-Ungariei. La 29
aprilie congresul american vota legea serviciu-
lui militar obligatoriu si deschiderea unui cre-
dit de 7 miliarde de dolari pentru acoperirea
cheltuielilor razboiului. Wilson ceru totodata
tuturor tarilor neutre sa declare razboi
Germaniei.

Aparitia unitatilor americane bine
echipate, scolite si inarmate pe frontul din
Apus sub comanda generalului Pershing, in
vara anului 1917, a contribuit foarte mult la
ridicarea moralului trupelor franco-engleze si
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la intarirea credintei for in izbanda finals. Si
aceasta mai ales din clipa in care s-a ajuns la
crearea, in primavara lui 1918, a unui coman-
dament unic in ceea ce privea conducerea ope-
ratiunilor de lupta si de rezistenta. Maresalul
Foch devenise comandantul suprem at trupelor
de operatiuni ale Antantei.

La 8 ianuarie 1918 Wilson anunta in
mesajul sau Care Senatul american un pro-
gram de pace, cuprins in cele "14 puncte" ale
sale.

Punctul 1 stabilea publicarea tratatelor
de pace si abolirea diplomatiei secrete.

Punctul 2 proclama libertatea deplind a
navigatiei pe man, atat in timp de pace cat si in
timp de razboi.

Punctul 3 cerea suprirnarea pe cat posibil
a tuturor restrictiilor economice si comerciale.

Punctul 4 prevedea limitarea armamen-
tului, si reducerea lui la minimum posibil.

Punctul 5 staruia asupra reglementth-ii
obiective a pretentiilor coloniale.

Prin punctul 6 se cerea evacuarea teritori-
ilor Prusiei si independenta dezvoltarii politice
si nationale sub un guvern ales de ea insasi.

Punctul 7 reclama evacuarea si restau-
rarea Belgiei si recunoasterea independentei ei.

Punctul 8 dispunea evacuarea teritoriului
francez si retrocedarea Alsaciei si Lorenei.

Punctul 9 prevedea rectificarea granitelor
din Orient prin liniile nationale recunoscute.

Punctul 10 hotara ca popoarelor Austro-
Ungariei sa li se asigure posibilitatea dezvoltdrii
autonome.

Punctul 11: "Romania, Serbia si Munte-
negrul sa fie evacuate si teritoriile ocupate sa fie
restaurate. Serbia sal primeascd acces liber la
mare. Relatiile intre statele balcanice sa fie sta-
bilite prin discutii arniabile in conformitate cu
granitele istorice ale apartenentei nationale. Sd
se creeze garantii pentru independenta econo-
mica si integritatea teritoriald a diferitelor state
balcanice".

Punctul 12: Partilor turcesti ale actualu-
lui imperiu otoman sa li se asigure suverani-
tatea, dar si celorlalte nationalitati care se ga-
sesc sub stapanire sa le fie de asemenea asi-
gurate neconditionat viata si dezvoltarea auto-
noma. Dardanelele sa fie deschise ca trecere
libera pentru corabiile si negotul tuturor nati-
unilor sub garantie internationals

Punctul 13: Reconstituirea statutului
independent polon, care sa cuprinda teritoriile
locuite de populatie polona.. I se va garanta
acces liber la mare. Prin tratat international sa
fie garantata independenta economics si
integritatea teritoriala.

Punctul 14: Sa se creeze Societatea
Generald a Natiunilor, care trebuie sa se con-
stituie in pact sau ligd a natiunilor.

In programul sau Wilson avea in vedere
un singur tel, acela de a lua masuri ca razboiul
sa nu se mai repete. De aceea nu se vorbeste
nici de repartizarea prazii, nici de anexari teri-
toriale, nici de indemnizatii si nici de reparatii.
El considera razboiul ca o pacoste cazuta
asupra omenirii si singurul lui gand era de a-1
evita in viitor. In urmarirea acestui scop, el
propuse mcisuri pentru libertatea natiunilor
()primate de Care anumite man puteri. El cerea
sa se evite in viitor once pretext de lupte, dand
acestor popoare libertatea de a dispune singure
de soarta for in limitele impuse de limbo, rasa
si culturd national& Se dorea evacuarea
Bulgariei, Romaniei, Serbiei, Muntenegrului,
restituirea Alsaciei si Lorenei, retrocedarea in
Italia a teritoriilor "irridente", autonomia
popoarelor din Austro-Ungaria cu dreptul de a
deveni state independente ca Ungaria, Ce-
hoslovacia, Austria, sau de a se uni cu
conationalii for din regatele libere Romania si
Serbia. Aceleasi drepturi si in aceleasi conditii
au fost recunoscute si popoarelor din Turcia,
apoi, in sfarsit, reconstituirea Poloniei. Tuturor
acestor state recunoscute sau create li s-a
cerut sa se organizeze in sensul principiului
democratic, cu respectarea dreptului de folosire
a limbii si credintei minoritatilor etnice din te-
ritoriile lor. Se mai recomanda libertatea co-
mertului prin inlaturarea barierelor vamale,
libertatea navigatiei si accesul la mare pentru
Serbia. Se mai prevedea si constituirea unei
Societeiti a Natiunilor pentru aplanarea litigiilor
politice dintre ele. Wilson intari ideea natio-
nald, dandu-i o consistenta reala.

Punctele lui Wilson au constituit baza
tratativelor de pace cu statele beligerante la
terminarea primului razboi mondial. El starui
pentru recunoasterea dreptului de autodeter-
minare a popoarelor, care sunt organisme vii ce
nu pot fi impinse incolo si incoace ca pietrele
intr-un joc. El cerea ca "once problemd de te-
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ritoriu care a lust nastere in acest rclzboi sod fie
solutionatcl in interesul si In folosul popoarelor
respective si nicidecum ca parte a unui simplu
compromis at pretentiilor partilor rivale. Nurnai o
pace generald, asezata pe aceastd bazcl, poate
fi discutatar Wilson considera dreptul po-
poarelor de a dispune liber de ele insele ca fun-
dament al noii ordini internationale
pretindea ca tots Aliatii sa consimta a face ta-
bula rasa din tot indelungatul for trecut de ego-
ism national, din toate prejudecatile de rasa,
de natiune si de culoare, de traditii istorice
seculare transmise prin generate. Trei mari
imperii: Rusia, Austro-Ungaria si Imperiul
otoman se prabusird. Pe ruinele for incolteau
state noi, dintre care uncle nici nu avusesera o
existents proprie. Organizarea Europei pe
temelii noi era deci foarte greu de savarsit.
Conferinta de pace avea sa intampine mari

0 conditie de pace sine qua non ar fi
retrocedarea Alsaciei-Lorenei si ar fi de dorit ca
tinuturile din Austria locuite de italieni, sarbi
si roman! sa fie anexate tarilor respective.

Intrarea Statelor Unite in razboi alaturi
de puterile apusene a umplut in larga masura
golul ce se produsese pe campurile de batalie
in urma retragerilor rusesti provocate de re-
volutiile din februarie/martie si din octom-
brie/noiembrie 1917. Pe langa contingentele
americane pe frontul de lupta si in transee,
Statele Unite au furnizat Aliatilor pe toate fron-
turile armamentul si echipamentele necesare si
s-au ocupat de aprovizionarea populatiei civile
cu cele necesare, scutind-o de foamete, pe care
o resimti populatia din teritoriile austro-ger-
mane.

2. Capitularea Germaniei Si abdicarea
Kaizerului

Infrangerile suferite de cvadrupla
intelegere austro-germano-bulgaro-turca pe
toate fronturile dusera fatalmente la pra-
busirea militara, care atrase dupa sine si
prabusirea politica si economics. Atitudinea
hotarata- a socialistilor din parlamentul german
contra razboiului de cucerire duse la demisia
cancelarului Bethmann-Helwig si la instalarea
noului cancelar Michaelis, care raspunse ne-
gativ la interventia papei pentru pace. Dar noul

cancelar nu se putu mentine multa vreme la
putere din cauza opozitiei tot mai Inversunate
a socialistilor. Urmasul sau Hetling fu silit sa
admits asa-numita "parlamentarizare" a Ger-
maniei, adica trecerea puterii de guvernare din
mainile Kaizerului si ale Inaltului Coman-
dament Militar asupra poporului reprezentat
prin Reichstag. infrangerile erau grele: esec in
Flandra, dezastru la Marna, ruperea liniei Hin-
denburg.

La finele lui iulie 1918 incepu debandada
pe frontul din apus. infrangerile suferite in
Champagne si Flandra marcau prabusirea mi-
litarismului german. La 3 octombrie Kaizerul
incredinta cancelariatul imperiului printului
Max de Baden, asistat de 2 deputati socialist!,
care impreund cu cancelarul, vice-cancelarul si
ministrul de externe constituiau consiliul
suprem de guvernare cu puteri depline de a
incepe tratativele de pace. intre cele 8 puncte
ale programului sau de guvernamant se gasea
in punctul 4 declaratia ca "tratativele de pace
(Brest-Litowsk si Bucuresti) incheiate pang
atunci nu trebuie sa constituie tin impediment
pentru Incheierea pdcii generale".

La 4 octombrie 1918 noul cancelar
adresa presedintelui Wilson o nota prin care
cerea armistitiu sl inceperea negocierilor de
pace cu renuntarea la Alsacia si Lorena, care
urmau sa se constituie ca stat federal al
Imperiului. La 24 octombrie sosi la Berlin
raspunsul presedintelui Wilson, care refuza sa
trateze cu organele militare germane si cu
autoritatile monarhice. Singura cerere de
armistitiu admisibila ar fi aceea care sa
excluda reluarea ostilitatilor din partea ger-
manilor. In raspunsul Germaniei se arata ca
poporul german n-are nici un mijloc de a
ordona autoritatilor militare sa se supund, ca
puterea regelui Prusiei de a controla politica
imperiului este Inca intreaga si ca militarismul
suveran se gaseste 'Inca in mainile celor care au
fost stapanii Germanic!. Nota de raspuns a lui
Wilson era ferma: "Atata vreme cat exists
perspectiva de a se face pace cu autocratia mi-
litary si cu autoritatea monarhicd sau de a le
avea mai tarziu Inca in fata, Germania nu poate
cere pace, ea trebuie sa capituleze".

Raspunsul zgudui adanc pe imparatul
Wilhelm, care convoca la 25 octombrie un con-
siliu pentru examinarea raspunsului comina-
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Cercul Militar National

toriu al presedintelui Wilson. Prabusirea fron-
tului si amenintarea Berlinului sili pe sfetnicii
imparatului sa accepte transmiterea puterii
suverane a imperiului asupra autoritatilor
politice si subordonarea puterii de comanda
asupra ostirii guvemului civil.

Consecintele acestor hotarari duceau
fatal la abdicarea Kaizerului si la constituirea
unei regente imperiale pand la convocarea si
intrunirea Constituantei, care sa hotarasca
pentru viitor. La 10 noiembrie 1918 kaizerul
Wilhelm (1886 1918) parasi cartierul general
de la Spa si trecu la Amerongen in Olanda, in
castelul contelui Bentick, iar de la 1920 in casa
Doom, pe care o achizitionase intre timp. Art.
232 din Tratatul de la Versailles impunea
German. iei extradarea lui Wilhelm. Cum insa el
nu se mai gasea pe teritoriul german, auto-
ritatile germane nu puteau aduce la indeplinire
dispozitia tratatului, iar autoritatile olandeze
refuzard categoric extradarea refugiatului
politic de pe teritoriul olandez. Astfel ramase
Wilhelm la Doom, unde dupes moartea
imparatesei Augusta Victoria se recasatori in
noiembrie 1922 cu principesa vaduva Hermina
de SchOnaich-Carstath si trai acolo pand la
moarte, in 1941.

In noaptea de 7 spre 8 noiembrie
plenipotentiarii germani in frunte cu Erzberger

sosira la cartierul general al maresalului Foch
de la Rothonde, in padurea de la Compiegne,
pentru a primi conditiile de capitulare formu-
late mai inainte. Acestea erau: evacuarea ime-
diata a tuturor teritoriilor ocupate (deci si a
Olteniei si a Munteniei), restabilirea granitei
Rinului cu capetele de pod pc malul drept si
livrarea intregului material militar din Belgia si
Franta. Termenul de primire sau respingere
era ziva de 10 noiembrie, orele 12. In ziva
urmatoare furs primite, in numele Reichului
german, conditiile de armistitiu si semnat la 12
noiembrie actul de capitulare, punandu-se ast-
fel capat razboiului mondial.

Conditiile armistitiului erau destul de
aspre: ele impuneau Germaniei evacuarea
Belgiei, a Alsaciei si Lorenei, a Romaniei si
retragerea trupelor din Romania, Bulgaria,
Serbia, Turcia si Ucraina. Deopotriva de grele
erau si clauzele materiale ale conventiei de
armistitiu. S-a impus Germaniei sa predea
5.000 locomotive, 15.000 vagoane, 5.000
tunuri si 30.000 mitraliere, 1.700 avioane.
5.000 camioane si automobile, toate sub-
marinele, flota de razboi si cea mai mare parte
din unitatile flotei comerciale. Se mai adaugau
si clauzele privitoare la ocuparea porturilor
germane si la accesul aliatilor pe fruntariile
Germaniei. Cu semnarea actului de armistitiu
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incetara in ziva de 12 noiembrie 1918 operati-
unile militare pe tot frontul apusean.

Referindu-se la abdicarea imparatului
Wilhelm, regina Maria facea urmatoarea
reflectie:

"Beat de succes, imparatul Wilhelm stri-
ga in gura mare la inceputul razboiului ca
regele Ferdinand va fi ultimul Hohenzollern ce
ocupd tronul Romaniei. Regele Ferdinand, card
sal zica un cuvant, urmat calea spinoasa in
liniste resemnare. - Astazi imparatul si flu'
sau au ramas fares tars, iar regele Ferdinand,
loial si modest, aclamat ca un eliberator, a
devenit primul rege al tuturor romanilor. Cum
sal nu ma inchin in fata miracolului ce s-a
indeplinit?" Ne putem usor inchipui ce fatal
faceau toti aceia care cereau detronarea
Regelui darea in judecata a membrilor guver-
nului care a declarat rasboiul! Si toate acestea,
pentru a fi pe placul germanilor.

Dupes abdicarea Kaizerului, ajunse Ebert
cancelar al imperiului, iar Scheidemann
proclama Republica, silind si pe suveranii
statelor aliate la abdicare. Un consiliu-soviet,
dupes exemplul rusesc, isi asuma puterea
guvernarii. Din consiliu faceau parte Ebert,
Haase, Scheidemann si Landsberg. Guvernul
socialist german avea de indeplinit o grea mi-
siune, aceea de a lichida starea de razboi si de
a mentine ordinea intr-o tars gray amenintata
de emisari revolutionari si de revolts in armata
si in corpul marinarilor. Miscarea Spar-
tachistilor extremist' din decembrie 1918 si
ianuarie 1919 putu fi indbusita cu suprimarea
conducatorilor Liebknecht si Roza Luxemburg.
Guvernul socialist de dreapta reusi sal tines
piept miscarilor extremiste de stanga si sal
impiedice proclamarea dictaturii proletariatului
in Germania. La 25 noiembrie se hotari convo-
carea Adundrii Constituante Nationale. La 29
ianuarie 1919 avurd loc alegerile pentru
adunarea nationald, iar la 5 februarie se
deschise la Weimar adunarea care votes noua
constitutie a Republicii Germane. Ebert fu ales
presedinte al Republicii. La 30 septembrie
adunarea isi mutes resedinta la Berlin. La 10
ianuarie 1920 Reichstagul german ratified
Tratatul de pace de la Versailles care, pe langa
anumite cesiuni teritoriale si pierderea coloni-
ilor transoceanice, mai impunea Germaniei si
plata unor despagubiri de razboi de 132 mi-

liarde de marci aur. Pentru garantarea sumei
de despagubire, Franta ocupd regiunea Ruhr-
ului ca gaj.

Publicistul german Maximilian Harden
invita pe conationalii sal sal renunte la lamen-
tar! si la eforturile lor de a scuza actiunea mi-
litary a Reichului:

"Rcizboiul acesta nu ne-a fost impus prin
surprizei. Noi 1-am volt si trebuia sc1-1 voim.
Germania 1-a fcicut din convingerea irnuabilci cd
realizdrile sale it dddeau dreptul la un loc in
plus in lume si la debuseuri mai largi pentru
activittea sa. Puterea noastrd crea o lege noud
in Europa. Gerrnanii ca Herrenvolk popor de
stdpani erau incredintati de misiunea for de a
carmui lumea prin puterea spiritului de organi-
zare si prin cultura lor. kir imparatul Wilhelm
sustinea cd gennanii sunt sarea pelmet' ntului si
cd ei au fost chemati de Dumnezeu sd civilizeze
lurnea".

3. Dezagregarea monarhiei austro-un-
gare

Infrangerea Germaniei atrase dupes sine
prabusirea Austro-Ungariei si la Viena disparu
si ultima speranta in victorie. Continuarea
razboiului devenise imposibild si din cauza
defetismului elementelor maghiare, slave si
romane, din armata austro- ungara. Unitatile
maghiare se retrageau spre granita Ungariei,
unde aveau de aparat interesele lor. Sarbo-
croatii paraseau frontul pentru a se reintoarce
la vetrele lor, unde se constituise statul
iugoslav, iar soldatii roman din Transilvania si
Bucovina treceau in masa linia frontului pen-
tru a se preda italienilor. Prizonierii roman! din
Italia se constituird ca si cei din Rusia in legi-
uni nationale romanesti cu aprobarea guver-
nului italian, pentru a lua parte la lupta contra
asupritorilor austro-ungari.

In situatia aceasta disperata, cancelarul
austro-ungar Burian adresa la 14 septembrie
1918 guvernelor tuturor statelor beligerante,
amice sl inamice, o notes prin care be invites sal
se intruneasca de urgenta intr-un loc neutru
pentru un liber si confidential schimb de ve-
deri cu privire la principiile fundamentale pe
baza carora sa se poata ajunge la incheierea
path. Nota austriaca a produs senzatie in
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lumea intreaga si mare surprindere la Berlin,
unde nu se astepta pasul inapoi al aliatului
austro-ungar. Totusi guvemul german declares
ca este dispus a lua parte la acest schimb de
vederi. Franta, Anglia si State le Unite refuzard
insa sa is cunostinta de nota lui Burian.
Clemenceau declares la 18 septembrie in
Camera Franceza ca se incerca o scutire de
pedeapsa pentru crimele comise de puterile
centrale. Balfour considera nota ca o incercare
nereusita de a trezi dihonie intre aliati.
Ministrul de externe Lansing raspunse la 17
septembrie ca guvemul american a enuntat in
mai multe ocazii conditiile pe baza carora
State le Unite ar fi dispuse sa discute pacea.
Referindu-se la nota austriaca, Wilson declares
la 27 septembrie 1918, intre altele: "Not suntem
cu totii convinsi ca nu trebuie sa existe pacea
care ar rezulta din tocmelile sau compromisurile
cu guvemele puterilor centrale... Acestea ne-au
convins ca sunt fares onoare si cd nu vor drep-
tate. Ele nu respecter tratatele si nu recunosc nici
un principiu, decatt cel al fortes si al propriilor for
interese... Poporul german trebuie sd se fi lar" nu-
rit cd not nu putem avea incredere in cuvintele
acelora care ne-au impus acest rdzbot ".

De situatia aceasta tragica isi dadu bine
seama imparatul Carol, care adresa. la 6
octombrie 1918 presedintelui Wilson o notes
prin care cerea armistitiul si pacea in baza
eelor 14 puncte din programul presedintelui.
Punctul 10 din acest program prevedea ca
"popoarele Austro-Ungariei care doresc sd fie
apcirate si protejate se pot guvema autonom". In
spiritul acestui punct, imparatul lama la 18
octombrie 1918 un manifest care spunea ca
Monarhia Austro-Ungard poate deveni un stat
federativ. Provinciile de Coroand Kronlander
ca Austria, Bohemia, Galitia, devenira state
autonome, unite intre ele prin persoana suve-
ranului si prin diriguirea in comun a afacerilor
externe si a apararii nationale. Presedintele
Wilson nu intelegea insa sa accepte decretarea
autonomiilor nationale ca baza pentru pace. In
urma acestui refuz, imparatul lama la 21
octombrie 1918 un nou manifest care
popoarele sale in care enunta ca. "Austria va
deveni, conform vointei popoarelor sale, un stat
federal. Fiecare popor va forma pe teritoriul ce-1
ocupa un stat separat. Nu se impiedicd in nici
un chip unirea teritoriilor poloneze ale Austriei

cu status independent polonez. Dar pentru ca
fiecare popor sd se poata organiza, in comuni-
tate de stat proprie, imparatul invites pe de-
putatii fiecdrei natiuni din parlamentul austriac
sa se constitute in consilii nationale, pentru ca in
felul acesta sa se cladeasca noua Austrie pe
temeiuri federative". 0 data cu lansarea mani-
festului, imparatul primi demisia guvernului
Seidler si insarcind pe profesorul pacifist
Lammasch cu formarea guvemului de lichidare.
Noul guvern remise atributiunile puterii cen-
trale in seama guvemelor nationale in formare
si starui pentru incheierea armistitiului.

In zilele de 27 - 30 octombrie se dadu
batalia decisive pe frontul de pe Piave, care se
termina cu izbanda italienilor la Vittorio
Veneto. In cursul bataliei guvernul austriac
ceru la 29 octombrie armistitiul, care i s-a
acordat. La 3 noiembrie 1918 s-a semnat
armistitiul de la Padova (Villa Giusti), primin-
du-se conditiile capitularii. Cum insa Consiliul
de Stat refuza sa is asupra sa raspunderea
pentru conditiile capitularii, imparatul Carol I
abdica la 11 noiembrie 1918, pentru a nu
apare ca succesor de drept al fostei monarhii.
In urma abdicarii imparatului, guvernul
Lammasch demisiona, inlesnind astfel for-
marea noii Austrii germane pe baze republi-
cane. La 12 noiembrie 1918 Adunarea Natio-
nal& vota noua constitutie, in baza careia
Austria deveni o Republicd Democratic& facand
parte din Republica Germand, proclamata la
Berlin. Teritoriul noii republici austriece urma
sa cuprinda toate regiunile locuite de germani
din fosta monarhie, cu exceptia Galitiei si
Bucovinei. Adunarea Nationala Constitutive
din februarie 1919 hotari expulzarea mem-
brilor Cases de Habsburg si nationalizarea pro-
prietatilor lor. La 10 septembrie 1919 guvemul
republican semna tratatul de la Saint-Germain.
Acesta prevedea dezarmarea ostirii in afard de
20 de divizii si predarea intregului utilaj de
razboi, precum si a vaselor maritime din por-
turile Pola si Cattaro.

Popoarele Austriei nu mai asteptard
capitularea si se grabira de a-si croi singure
soarta in temeiul manifestului imperial din 21
octombrie.

Italienti din Trentino - Tirolul de sud, din
Istria si Dalmatia, bizuindu-se pe tratatul de la
Londra din 1915, in baza caruia intrasera in
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razboi de partea puterilor Antantei, procla-
masera Inca la 16 octombrie 1918 alipirea te-
ritoriilor la Regatul Italiei, care reusise sa-si
creeze un adevarat imperiu colonial in Africa
prin extinderea suprematiei asupra Eritreii, a
unei parti din Somalia si a Libiei. In timpul
razboiului balcanic Italia pusese stapanire pe
insula Creta si pe Dodecanezul egeic. Prin
tratatul de la Padova din 1918 ea ocupd
Trentino si litoralul adriatic cu Triest, iar in
1924 acapard Fiume. La 1922 Mussolini fu
bine prima la Roma de care regele Victor
Emanuel al III-lea si incredintat cu formarea
guvernului fascist. in 1936 regele fu proclamat
imparat al Abisiniei. Victor Emanuel abdica in
1946 in favoarea fiului sau Umberto al II-lea.
Dupa cateva luni de domnie s-a proclamat
Republica si Umberto parasi tara cu familia sa.

Avantul politic si economic pe care Italia
it luase pe timpul dictaturii lui Mussolini fu
stopat prin participarea sa la al doilea razboi
mondial. In 1939 Mussolini supusese Albania
si o stapani pand in 1943. In 1940 trupele fas-
ciste navalira. in Grecia, dar fara nici un succes
pans la sosirea trupelor hitleriste. Interventia
Aliatilor in Africa de Nord in 1942 si inaintarea
for pans in Egipt puse capat imperiului colo-
nial al Italiei. Trupele Aliate debarcard in Sicilia
si amenintara direct Italia. Din ordinul regelui,
Mussolini fu arestat la 25 iulie 1943 si noul
guvern al maresalului Badoglio semna la 3 sep-
tembrie 1943 armistitiul cu Aliatii si declard
razboi Germaniei. Ridicat din inchisoare de avi-
atia germane, fostul duce Mussolini incerca sa
reconstitute cu ajutorul trupelor lui Hitler un
guvern fascist in Italia de Nord.

El fu arestat din nou si executat in aprilie
1945. Libia, Etiopia si Albania furs recunos-
cute state independente. Dalmatia, Fiume si
Istria fura. incorporate Iugoslaviei.

Germanii din provinciile alpine Austria
de Jos, Austria de Sus, Istria, Carintia,
Salzburgul si Tirolul de Nord proclamara la 22
octombrie 1918 unirea for in Republica
Federativd a Austriei cu capitala la Viena.
Adunarea Nationale proclama la 12 noiembrie
1918 Republica Austriacd, parte integranta a
Republicii Germane. Adunarea Nationale con-
firma la 12 martie 1919 tratatul de la Saint-
Germain din 10 sept. 1919, apoi alipirea
Anschluss - la Republica Germans. Tratatul fu

ratificat de Adunarea Nationale a Austriei la 30
iunie 1920, cand antra in vigoare.

Cehii din provinciile sudetice Boemia,
Moravia si Silezia luptasera inca din anul 1618
pentru respectarea dreptului Coroanei Sf.
Venceslav prin restaurarea vechiului Regat al
Boemiei. Deputatii cehi din parlamentul de la
Viena au revendicat an de an drepturile
poporului ceh la reunirea tarilor locuite de ei in
stat national independent, cerand reorgani-
zarea imperiului habsburgic pe baza. trialistei.
Razboiul mondial oferi fruntasilor cehi ocazia
binevenita pentru recladirea statului for
national.

In 1915 deputatii cehi cu Kramer si Keizi
in frunte au fost invinuiti de inalta tradare si
condamnati la inchisoare. La 2 iulie 1917 ei
fora amnistiati de imparatul Carol. Profesorul
Tomas Masaryk si Eduard Benes reusisera sa
se refugieze in Elvetia Inca" in septembrie 1914,
de unde ajunsesera la Londra. Acolo refugiatii
cehoslovaci se constituird in Consiliul National
Ceho-Slovac, care fu recunoscut de Puterile
Antantei ca reprezentant autorizat al natiunii
ceho-slovace, pentru a sustine propaganda
pentru crearea statului cehoslovac independent

propaganda sustinuta de Puterile Antantei.
La 6 ianuarie 1918 deputatii cehi din parla-
mentul din Viena formulary revendicarile
politice si nationale ale poporului ceho-slovac
cu privire la constituirea statului cehoslovac si
la independenta lui. La 29 iunie 1918 Franta,
iar la 11 august si Anglia recunoscura legiunile
formate in Franta si in Rusia din prizonierii
ceho-slovaci de razboi, organizate de Stefanic
in Franta si de Gayda in Rusia, cu autorizatia
tarului Nicolae al II-lea din 21 aprilie 1916,
pentru a lupta alaturi de ostirile Antantei con-
tra austro-germanilor, ca armata cobeligeran-
ta. La 26 septembrie 1918 constitui Masaryk la
Paris guvernul provizoriu al Cehoslovaciei.
Dupa prabusirea Austro-Ungariei, Consiliul
National se intruni la Praga si proclama la 27
octombrie 1918 independenta Republicii Ceho-
slovace, iar la 14 noiembrie Masaryk fu procla-
mat primul ei presedinte, find reales in 1920 si
1927. Fiul sau Jan Masaryk fu numit
ambasador la Londra in 1925.

La 1910 monarhia austro-ungard avea o
suprafata de 677.000 km2 si o populatie de
55,6 milioane de locuitori. Teritoriul Austriei
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cuprindea 200.004 km2, cu o populatie de
28.571.930 suflete; Ungaria, cu o suprafata de
281.870 km2 si o populatie de 78.264.530
suflete; Croatia si Slovenia cu 42.540 km2
2.621.950 locuitori; Bosnia si Hertegovina cu
51.200 km2 si 1.931.800 locuitori. Din punt
de vedere etnic Austro-Ungaria constituia un
adevarat mozaic de nationalitati anume: ger-
mani 12 mil.; maghiari 10 mil.; cehoslovaci 9
mil.; poloni 6 mil.; ucraineni 3 mil.; sarbo-
croati si sloveni 7 mil.; roman!. 3 mil.; italieni 1
mil. din care germanii erau reprezentati cu
23,4%, ungurii cu 19,12%, cehii si slovacii cu
16,5%, sarbii croatii cu 10,5 %, polonii cu
10%, ucrainenii cu 8%, romanii cu 6,5%,
sloven!! cu 2,5%, italienii cu 2%. Dupa confe-
siune religioasa, romano-catolicii reprezentau
77,7%, evanghelicii 8,8%, ortodocsii 8,7%,
israelitii 4% si altii 0,8%.

Prin tratatul de pace de la Saint-
Germain, teritoriul Austro-Ungariei fu reparti-
zat dupa cum urmeaza:

Teritoriu in
km2

Teritoriu in
procente

Austria 83.800 12,4
Ungaria 93.000 13,8
Italia 23.400 3,3
Cehoslovacia 140.400 20,7
Polonia 81.000 12,0
Romania 113.200 16,7
Iugoslavia 143.500 21,1

Numarul locuitorilor
in milioane

Locuitorii
in procente

Austria 6.4 12,6
Ungaria 7.9 15,2
Italia 1.6 3,1
Cehoslovacia 10.7 26,8
Polonia 7.7 15,1
Romania 6.2 12,1
Iugoslavia 7.5 14,7

In primavara anului 1916 Consiliul
National din Paris organiza la Kiev Sectia
Consiliului National din Kiev, presedinte Tomas
Masaryk, constituit din soldatii si ofiterii ceho-
slovaci proveniti din armata austro- ungara, in
unitati de combatanti pentru front. Consiliul
National Cehoslovac din Paris, in intelegere cu

Consiliile Nationale ale romanilor, sarbilor si
italienilor, lua in toamna anului 1917 initiativa
convocarii la Stockholm a unui Congres
General al tuturor natiunilor subjugate din
Austro-Ungaria. In scopul organizarii acestui
congres, Masaryk sosi la 9 oct. 1917 la Iasi
pentru a lua contact cu Comitetul Refugiatilor
Romani din Transilvania si Bucovina. El fu gaz-
duit in casa lui Gh. Marzescu. Presa romans
salutes pe prof. Masaryk ca "apostol al li-
bertatir, pentru care lupta intreaga omenire

Doborarea Austro-Ungariei si elibe-
rarea natiunilor de sub jugul habsburgic era
scopul comun pentru care luptau ceho-slovacii
umar la umar cu romanii.

In interviul acordat ziarului "Miscarea"
din Iasi arata ca lucreaza la organizarea unui
corp de armata format din prizonierii de razboi
cehi si slovaci care se afla in Rusia, urmand sa
organizeze si cate un mic corp de voluntari si
din prizonierii din Italia si Franta.

"Cum si noi, si d- voastrd zicea Masaryk
luptam contra unui dusman comun Austro-

Ungaria s-a stabilit o colaborare intre cehii si
romanii afldtori ca prizonieri de razboi in Rusia
si noi, care am inceput mai inainte organizarea
regimentelor de voluntari, si dam un concurs
efectiv organizerrii corpurilor de voluntari
romanL.. Ne uneste un scop comun, care este si
scopul real at luptei noastre: dezmembrarea
Austro-Ungariei. Principiul nationalitcitilor are o
validitate pe care revolutia rusei si aliatii au
recunoscut-o in toate imprejurdrile. Austro-
Ungaria este un organism artificial care se
rezumei la impeirat, general si birocratie
reactionarci; si apoi pentru noi problema este
pusti: sau habsburgii, sau nationaliteitile!
Aceasta este chestiunea pentru lwnea civilizatd
si democraticei; alegerea nu este grea. Principiul
nationalitatilor va trebui sa triumfe".

De la Iasi Masaryk pleca la Kiev, unde
prezida o conferinta a reprezentantilor po-
poarelor subjugate de Austro-Ungaria. Eve-
nimentele politice din toamna anului 1917 pre-
cipitandu-se, Congresul de la Stockholm nu se
mai tinu.

In vara anului 1918 profesorul Masaryk
pleca in America, unde traiau mase compacte
de emigrant! slovaci si ruteni din Rusia
Subcarpatica. Cu asociatiile slovacilor din
America incheia Masaryk la 30 mai 1918
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Teatrul National din Cluj Napoca

Conventia politico intre cehi si slovaci, prin care
slovacii consimtira la unirea lor cu Cehia intr-
un stat national unilateral, cu garantarea
autonomies administrative si judecatoresti pen-
tru tara lor: Tratatul de aliantd de la Pittsburg
pentru constituirea unui stat comun ceho-slo-
vac. De la Pittsburg Masaryk pleca la
Philadelphia, unde se intalni cu 7.atkowicz,
presedintele Consiliului National american al
ugro-rusinilor, reprezentantul rutenilor din
Ungaria, si incheie cu el in iulie Pactul de
aderenkl al acestora la statul cehoslovac sub
garantia autonomiei locale. In pactul de la
Philadelphia se incadrara si rutenii din Rusia
Subcarpatica cu suprafata de 12.644 km2 si
o populatie 600.000 de suflete, in statul
cehoslovac, extinzand astfel granitele pang la
Tisa superioard, unde se invecina cu Romania.
[text lipsei in dactilogramd]

Un intelectual inimos si mandru din
mijlocul lor, M. Pop,. spun:

"Urmasii voievozilor, desi redusi ostasi, isi
vor pdstra mai departe man- dria strabund, vor
respinge orice incercare de a le tclgeului exis-
tenta si in ciuda tuturora isi vor duce mai
departe viata de plugari si pdstori, vor cosi flo-
rile poienilor, vor paste oile si hergheliile de cai
si cirezile de bivoli, pentru care este vestitd in

deosebi Apsa de Jos, sau vor apare in legdnarile
valurilor Tisei pe plutele lor de lemn de brad,
ducand pond departe la Seghedin chiar, si sub
aceastd umild haind de lucreitori, aceiasi man-
drie si aceiasi suferintci mare a meindriei
infrante de necazuri.

Datoria noastrd este cd atata vreme cat
acesti ultimi strajeri mai trdiesc, not sa sprijinim
afirrnarea lor desu-zci fates de cei ce-i neaga, iar pe
ei tinem mereu trezi, cad pierzeind aceastd
ultimo dovadd vie a drepturilor noastre istorice
in aceste locuri, vom pierde cu ea once drept
asupra poienilor ce rdsund de chemarea
voievozilor descdlecatori, si asupra ctitoriilor,
urine sfinte, din care a rase-wit cea dintai razes de
culturd romel neascei. Apsele nu sunt pentru not
cateva hectare de pelmet nt, sau cateva suflete
mai mutt, ele sunt un simbol at existentei noas-
tre de veacuri in locuri de care azi nu ne leagei
deceit amintiri scumpe ".

Rusia Subcarpatica Pod Karpatsky Rus
avea o suprafata de 12.644 km2 si o populatie

de 606.570 locuitori, cu orasele Ushorod,
Mucaceva (Munkaci) si Kust, cu trecatoarele
peste Carpati de la Verecke, Beskid si
Jablonita.

La 29 iunie 1918 Antanta recunoscu
legiunile de voluntari cehoslovaci din Rusia ca
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unitdti cobeligerante. La 29 septembrie
Consiliul National din Paris forma primul
guvern cehoslovac cu Masaryk presedinte,
Benes ministru de externe si Stefanski mi-
nistru de razboi. La 28 octombrie 1918 se
intruni la Praga Adunarea nationald care
proclama independenta noului stat cehoslovac.
La 14 noiembrie fu proclamat de adunare
Thomas Masaryk presedinte pe viata al
Cehoslovaciei, care cuprindea Boemia,
Moravia, o parte din Silezia si Slovacia cu
Carpato-Rusia, pe o suprafata de 140.352 km2
si o populatie de 15 milioane suflete.

Slovenii, croatii si sdrbii isi aveau de-
putatii for in Parlamentul din Viena, constituiti
in Clubul Iugoslavilor. Revendicarile for
nationale erau "ca toate tinuturile Monarhiei
locuite de sloveni, croati si sdrbi sd fie unite in-
tr-un stat national independent, liber de domi-
natia nationals strdind, pus sub dinastia habs-
burgicd".

Dupes parerea fruntasului croat Bulic,
exprimata in 1913 fates de presedintele
Poincare cu ocazia vizitei acestuia in Dalmatia,
"Austro-Ungaria in felul alcdtuirii ei nu era deceit
un joc al norocului impotriva vointei popoarelor,
impotriva libertdtii omului si impotriva
Ori de urea Europa sau nu, un stat prost organi-
zat este condamnat la moarte grabnica".

In mai 1915, refugiatul croat Trumbic
constitui la Londra Comitetul iugoslav
Jugoslovenski Odbor iar la 30 iulie 1917 el si
slovenul Korosic semnara la Corfu cu primul
ministru sarb Pasic Pactul de unire a seu-bilor,
croatilor si slovenilor intr-un stat national tri-
partit: Iugoslavia. La 6 octombrie 1918,
slovenii, croatii si sarbii din Austro-Ungaria,
adunati la Zagreb, se constituira in Consiliu
National Narodno Vijeca - sub conducerea
sloveanului Korosic si a sarbului Pribicevic, iar
la 29 octombrie 1918 Dieta Croatiei - Sobor
declara. ruperea legaturilor politice cu Ungaria
si unirea cu Serbia. La 1 decembrie 1919 o de-
legatie a Consiliului National Iugoslav oferi
regelui Serbiei Petru I Karagheorghevici (1903
1931) actul de unire si titlul de rege al sarbilor,
croatilor si slovenilor.

La 26 noiembrie 1918 Adunarea natio-
nals de la Podgorica declares pe regele Nikita
decazut din domnie si proclama unirea
Muntenegrului cu Regatul Serbiei. Staruintele

regelui Nicolae Nikita in 1919 pe langa
Conferinta de Pace de la Paris de a-si recapata
tronul ramasera zadarnice.

Regatul Serbiei isi extinse suveranitatea
si asupra Bosniei, Hertegovinei si Sengeacului
de Novibazai. La noul stat iugoslav se alipi si
Dalmatia. Numai regiunile de la Zara si
Sebenico revenird Italiei in baza Tratatului de la
Rapallo din 12 noiembrie 1920. In 1921 muri
regele Petru si regentul Alexandru (1921
1934) se urea pe tron, casatorit cu principesa
Marioara a Romaniei.

Polonii din Galitia se bucurau in Austria
de o situatie privilegiata. Partidul polon din
Parlamentul din Viena sustinea guvernul impe-
rial si ocupa locuri inalte in administratia
imperiului, ajungand chiar la Presedintia con-
siliului de mini§tri sau la conducerea politicii
externe, ca Galuchowski, Palocki, Bodeni si
altii. Cu totul altfel se prezenta situatia
polonilor din Germania si Rusia, care se
simteau asupriti si persecutati, iar multi dintre
fruntasii for erau siliti sa emigreze si sa sprijine
in strainatate propaganda polona. La izbuc-
nirea razboiului mondial, polonii din Galitia
formara o legiune sub conducerea lui Iosif
Pilsulski, seful partidului socialist, pentru a
lupta contra rusilor. Originar dintr-o familie
lituaniand polonizata, el fusese student in
medicines la Harkov. Pentru participarea la un
atentat contra tarului Alexandru al III-lea, in
1887 el fu deportat in Siberia si de acolo se
refugie la Cracovia, unde deveni unul dintre cei
care organizara in secret in Galitia cadrele unei
armate nationale polone Polska Organizacja
Wojacowa - indreptata contra puterilor cen-
trale. Uneltirile sale fura insa descoperite,
Pilsuski fu arestat in iulie 1917 si aruncat in
temnita de la Magdeburg.

In 1915 aproape tot teritoriul locuit de
poloni din Rusia se gasea sub ocupatia austro-
germanilor si cum populatia polona din
Austria, Germania si Rusia se ridica la zeci de
milioane de suflete, austro-germane se stra-
duiau sa le atraga simpatia, in speranta ca ast-
fel vor putea recruta sute de mil de combatanti,
transformand legiunea polond intr-o armata
regulata de lupta. Din aceste consideratii a luat
nastere hotararea de a se restaura Regatul
Poloniei.

La 2 noiembrie 1916 imparatii Franz
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Jozef si Wilhelm al II-lea semnard actul de
restaurare a Regatului Polon. Era si ultimul act
istoric al batranului habsburg inainte de
moartea sa. In fruntea regatului renascut fu
numita o regenta din trei persoane de vaza, cu
insarcinarea de a porni farce zabava la organi-
zarea armatei polone de care austro-germanii
aveau neaparata nevoie. Prin intrarea
Romaniei in razboi de partea Antantei se
deschisese un nou front de lupta de sute de
kilometri, care trebuiau aparati! Dar marile
sperante pe care austro-germanii si le puneau
in ajutorul militar al polonilor se spulberara
foarte curand.

Generalul Heller trecu cu brigada polond
de partea Antantei, devenind mai apoi coman-
dantul armatei nationale polone din Franta.
Polonii din emigratie, in frunte cu Omoroski, se
constituird in 15 august 1917 la Paris in
Comitetul National Polon, care la 2 octombrie
1918 fu recunoscut de puterile Antantei ca
reprezentant legal al Republicii Poloniei recon-
stituite. Din acest comitet facea parte si pianis-
tul Paderewski, care-1 castigase pe Wilson pen-
tru cauza Poloniei. Arhiepiscopul Kakowski si
printii Lubomirski si Ostrowski lansard la 9
octombrie 1918 o proclamatie care poporul
polonez, anuntand ca a sunat ceasul libertatii
si al unirii tuturor teritoriilor polone, al
dizolvarii consiliului de stat si formarii unui
guvern alca.tuit din membrii tuturor partidelor.

La 20 octombrie 1918 puterile aliate re-
cunoscura Consiliul National Polon de la Paris.
Deputatul Deszinski din Parlamentul de la
Viena declares ca nu mai poate fi vorba de
solutii austro-polone si germano-polone, find-
ca polonezii refuzd de acum inainte de a trata
asupra destinelor for viitoare cu Puterile
Centrale. Ofiterii si soldatii polonezi din arma-
ta austro-ungara prestard juramantul la 12
octombrie pe steagul armatei nationale po-
loneze.

Revolutia germana din noiembrie 1918 ii
inlesni lui Pilsulski fuga din temnita de la
Magdeburg. El se intoarse la Varsovia, unde, in
conformitate cu dispozitiile punctului 13 din
mesajul lui Wilson, la 11 (14?) noiembrie 1918
se intruni Marea Adunare National!" polond din
Cracovia, care-1 proclama pe Pilsulski coman-
dant suprem al armatei nationale poloneze.
Comitetul national polonez din Paris isi mutase

resedinta la Varsovia, iar Dmorovski si apoi
Paderewski devenira presedinti ai Republicii
polone restaurate. In noul stat polon era
cuprinsa Galitia intreaga, cu toate ca o parte
din Galitia orientala era locuita de rusii mica -
malorusi - ruteni sau ucraineni, cum se
numeau ei mai recent, dupa indicatiile
istoricului for Kluogewski. Acestia traiau in
vesnica lupta politica cu polonii, find mereu
incurajati in revendicarile for de guvernul de la
Viena care gasea la ei un sprijin in lupta
impotriva atotputerniciei politice poloneze in
Galitia. Asa se explica faptul ca dintre toate
popoarele din Austria, ucrainenii erau singurul
popor care agreau politica habsburgica in
Monarhie.

In urma unei emigrate continue si masive
in Bucovina, ucrainenii galitien cuprinsera
mai multe sate din nordul Bucovinei, trecura
de la biserica units greco-catolica la biserica
romaneasca ortodoxa si incercara sa revendice
drepturi asupra Bucovinei intregi, sau cel
putin asupra partii nordice din aceasta provin-
cie romaneasca.

Prin tratatul de pace de la Brest-Litowsk,
din 8 februarie 1918, austro-germanii se obli-
gasera sa desparta Galitia de Est de Galitia de
Vest poloneza si sa o uneasca cu Bucovina de
nord, creand astfel o provincie de coroand
ucraineand Ulcrainiskes Kronlartd. Czernin se
obliges sa treaca prin parlamentul de la Viena
un proiect de lege in acest sens, aducand dis-
pozitiilor tratatului o confirmare constitutio-

nationalistii ucraineni revendicau si
incorporarea Rusiei Subcarpatice in noua
provincie, in vederea restaurarii vechiului
Principat de Ha lici. Prabusirea Austriei si
restaurarea statului polon zadarnicira rea-
lizarea acestor marete planuri.

In Galitia si Bucovina rutenii (sau
ucrainenii, cum se numeau ei de la finele vea-
cului al XIX-lea) erau divizati in cloud tabere:
ruteni bcitrani, afiliati politicii pan-ruse tariste,
si ruteni tineri sau ucrainenii, aderenti ai
Ucrainei independente sub scutul habs-
burgilor. Sustinatorul cel mai fervent al acestei
Ucraine era profesorul Kluczewski de la Liov,

castigase si pe arhiducele Franz Fer-
dinand pentru cauza ucraineand. Tanarul
arhiduce Carol, dupd easatoria sa cu printesa
Zitta, fu trimis in garnizoana la Colomeea, in

340

nala:

care-1

-

www.dacoromanica.ro



Istoria Romani lor

mijlocul populatiei ucrainene din Galitia orien-
tala, ca sa-i castige pe localnici pentru ideea
habsburgica. Guvernul austriac crease la uni-
versitatea din Liov o catedra paralela cu limba
de predare ucraineand, si chiar o academie
numita, dupa bardul for national, Taras
Sevcenko.

In octombrie 1918 aparu manifestul
imparatului Carol, prin care deputatii din par-
lamentul austriac erau autorizati sa organizeze
provinciile for in conformitate cu principiile
wilsoniene de autodeterminare. Deputatii
ucraineni din Galitia si din Bucovina de Nord
convocard la Liov Adunarea Nationald si
proclamard independenta Ucrainei de Vest cu
centrul la Liov, spre deosebire de Ucraina de
Est cu resedinta la Kiev. Ca hatman al Ucrainei
apusene era luat in vedere tanarul arhiduce
Wilhelm, flub arhiducelui Stefan de Saybusch
din Galitia polona, care isi schimbase si
numele in Wasyl Stepanowich Wischewan.
Acesta traia la Cernauti, la guvernatorul
Etzdorf, si se sprijinea pe legiunile ucrainene,
care parunsesera pans in valea Bistritei, la
Brosteni, dedandu-se la acte de teroare si jaf,
revendicand stapanirea asupra Cernautilor si
Bucovinei de Nord.

La 19 octombrie 1918 se intruni la Liov
Consiliul National Ucrainean care, in baza
principiilor wilsoniene de autodeterminare,
proclama independenta Carpato-Rusiei, cu-
prinzand Galitia Orientals, Bucovina de Nord
cu orasele Cernauti, Storojinet si Siret si tinu-
turile subcarpatice din Ungaria de Nord.
Consiliul contests dreptul ministrului de
externe austriac de a dispune de acest terito-
riu, revendicand pentru sine dreptul de a-1
reprezenta la Conferinta de pace. In raportul
sau care Curtea imperiala. din Viena,
maresalul Pfeffer arata ca. proclamarea
Carpato-Rusiei s-a facut "cu alipirea la
Austria" mit Anschluss an Oesterreich.

Prin incorporarea Galitiei la noul Stat
Polon, Bucovina ramase izolata teritorial de
Austria. In temeiul dreptului de autodeter-
minare, romdnii bucovineni se constituird la 27
octombrie 1918 in Consiliu National la
Cernauti, care, la 28 noiembrie 1918, convoca
Mare le Congres National care proclama unirea
Bucovinei cu Patria-mama Romania. Astfel
desavarsit dezmembrarea Austriei in baza prin-

cipiilor de autodeterminare proclamate de
presedintele Wilson.

Descompunerea Austriei atrase dupa
sine si dezagregarea Ungariei, cu toate ca ma-
nifestul din 21 octombrie era adresat numai
popoarelor din Austria. Imparatul tinea insa sa
declare ca. "integritatea tdrilor Sfintei Coroane a
Ungariei nu va fi deloc atinsd". Burian isi dadu
demisia si in locul lui veni Iuliu Andrazsy ca
"ministru de externe comun"; cu toate acestea,
parlamentul maghiar raspunse a doua zi, la 22
octombrie, cu declaratia de independentd a
Ungariei fate de Austria.

"Deoarece Austria s-a organizat pe baze
federative declara primul ministru Wekerle
noi uom organiza republica noastrd atat sub
raport economic, cat si al apdrdrii nationale in
mod independent".

Dar ungurii n-apucard sa se bucure bine
de independenta lor, ravnita de ei de la 1847,
caci in 20 octombrie 1918 la Budapesta izbuc-
ni revolutia. Guvernul Wekerle cazu, facand loc
unui guvern revolutionar prezidat de Mihail
Karoly. La 3 noiembrie 1919 semna Andrazsy
tratatul de armistitiu dintre Austro-Ungaria si
puterile Antantei, care in realitate era un act de
capitulare...

Noul guvern accepts punctele presedin-
telui Wilson si ceru aliatilor armistitiul si
pacea, fara a mai tine seama de Germania.
Delegatii maghiari sosird la Belgrad pentru
negocierile de armistitiu cu maresalul Franchet
d'Esperay. Delegatii prezentandu-se ca re-
prezentanti ai Ungariei unitare, Franchet
d'Esperay be replica chiar de la inceput:

"Domniile voastre reprezentati numai nati-
unea maghiard, nu si celelalte popoare din
Ungaria. Maghiarii au mers aldturi de Germania
impotriva Frantei veti pldti si veti ispasi impre-
undr

Tratatul de armistitiu s-a semnat in ziva
de 8 noiembrie 1918 la Belgrad, dar fare ca
drepturile nationalitailor din Ungaria la auto-
determinare sa fi fost atinse.

Slovacii si rutenii din Ungaria se unird cu
cehii in Statul Cehoslovac. Croatii si sarbii con-
stituira cu slovenii statul tripartit lugoslavia.
Germanii din Ungaria de Vest Burgenland se
unira. cu Austria. Roma- nii din Ungaria, Banat
si Transilvania nu ramasera mai prejos. Inca la
18 octombrie 1918 deputatul Al. Vaida citise in
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numele Partidului National Roman, in parla-
mentul din Budapesta, o declaratie prin care
contesta guvernului maghiar dreptul de a vorbi
in numele poporului roman. Iar la 1 decembrie
1918 Marea Adunare Nationaid de la Alba Iulia
vote unirea cu Romania.

La Budapesta, la 16 noiembrie 1918
regele Carol abdica de la drepturile sale asupra
Coroanei Sf. Stefan, iar Karoly fu proclamat
presedinte al Republicii Populare Maghiare.

Dupe trista experienta cu guvernul
comunist al lui Bela Kun, din martie pana in
iulie 1919, Ungaria deveni in 1921 regat faro
rege sub regentul Horty.

Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1921
determind teritoriul Ungariei, care fusese redus
la o treime din suprafata Ungariei milenare,
adica la 93.073 km2 si o populatie de
8.688.319 suflete.

Germania - dupes capitularea Bulgariei, a
Turciei si a Austro-Ungariei nu mai rezista
mult singura in lupta cu puterile apusene. La
12 noiembrie 1918 capitula in conditiile cele
mai dezastruoase pentru ea. Astfel se ajunse la
lichidarea totald a aiiantei cuadruple din Europa
Central&

4. Spargerea frontului balcanic.
Capitularea Bulgariei si Turciei. Re-
intrarea Romaniei in razboi. Intrarea
triumfala a regelui Ferdinand in
Bucuresti

Intrarea Turciei si a Bulgariei in razboi
alaturi de puterile centrale a inlesnit foarte
mult operatiunile austro-germanilor in
Balcani. In colaborare cu turcii si bulgarii, tru-
pele austro-germane au cotropit Serbia. Pa-
trunderea fortelor militare ale cvadruplei
aliante la Salonic si la Marea Egee abia a putut
fl oprita de puterile apusene. La inceputul lui
noiembrie 1914 Franta si Anglia declarard
razboi Turciei, iar in anul urmator si Bulgariei,
trimitand unitati navale si trupe de uscat in
Orientul apropiat pentru asigurarea Canalului
Suez si a legaturii cu India.

Cu toata infrangerea suferita in aprilie
1916 la Kut al Amara, corpurile expeditionare
anglo-franceze rezistara pe fronturile din Siria,
Palestina si Egipt atacurilor turcesti si se

mentinura acolo. Corpul expeditionar al
Antantei nu izbuti insa sa." forteze Dardanelele,
ratand astfel legatura cu Rusia aliata, dar si cu
Romania, care nu putea primi materialul de
razboi comandat in Franta decat prin inconju-
rul de la Arhanghelsk.

Flota Aliata patrula libera in Mediterana,
ocupand insulele Ionice si Corfu, unde isi
gasisera refugiu regele Petru si guvernul sarb.
Cu ajutorul francez s-a reorganizat si armata
sarba pentru a putea interveni la momentul
oportun in operatiunile de eliberare a patriei.

In vara anului 1917 corpul expeditionar
francez patrunse in Corint si Pireu pentru a
determina Grecia sa iasa din neutralitate si sa
colaboreze cu puterile Antantei. Dar politica
antantofila a lui Venizelos, seful guvernului
grec, nu era impartasita de regele Constantin,
cumnatul imparatului Wilhelm, de aceea el
abdica in favoarea fiului sau Alexandru, care,
sfatuit de Venizelos, trecu de partea Antantei si
declares la 11 iunie 1917 razboi puterilor
cvadruplei intelegeri. Venizelos ceru puterilor
apusene sa trimita in Macedonia un puternic
corp expeditionar pentru a bara drumul tru-
pelor austro-bulgare spre Salonic si Marea
Egee. Puterile aliate Franta, Anglia, Italia si
Rusia trimisera contingentele for in Macedonia,
constituind o armatei interaliatei puss sub
comanda generalului Sarrail, care-si instals
cartierul general la Salonic. Venizelos crease o
Grecie antantista in locul celei centraliste a
regelui Constantin.

Prin ocuparea Salonicului puterile aliate
inlesnird inteventia lui Sarrail in operatiunile
din Balcani. Maresalul Mackensen opri insa cu
trupele sale inaintarea lui Sarrail la Dunare. In
decembrie 1917 generalul Sarrail trecu coman-
da asupra generalului Guillaumat, iar acesta
facu loc generalului Franchet d'Esperay, care
pregati ofensiva contra frontului germano-bul-
gar din Macedonia, de pe linia Struma Lacul
Dorian - Lacul Olinski.

La 15 septembrie 1918 incepu mult
asteptata ofensiva interaliata de la Salonic.
Printr-un atac viguros francezii sparsera fron-
tul germano-bulgar de la Dobsopolje si inain-
tara fulgerator spre Sofia, facand un mare
numar de prizonieri. Vestea despre zdrobirea
armatei bulgare provoca in capitala Bulgariei
miscari revolutionare indreptate impotriva
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tarului Ferdinand si a guvernului sau. La 3
octombrie tarul abdica in favoarea fiului sau
Boris al II-lea si parasi Bulgaria. In ziva urma-
toare trupele interaliate ocupara. Sofia, des-
chizandu-si astfel drumul spre Constantinopol.
Armata bulgara capitula la Prislop. Guvernul
Malinov obtinu prin mijlocirea Americii

semnat la Salonic in ziva de 29 sep-
tembrie. Armistitiul impunea Bulgariei sa pre-
dea tot materialul de razboi si sa-si retraga
unitatile din Cadriiater si Dobrogea, iar trupele
germane sa evacueze teritoriul Bulgariei in ter-
men de 4 saptamani.

Dupa spargerea frontului balcanic, tru-
pele franceze victorioase, sustinute de unitatile
sirbesti si grecesti reorganizate, impinsera pe
austro-germani spre Dunare, reocupand in
scurta vreme teritoriul Serbiei si curatindu-1 de
inamici. Regele si guvernul sarb se intoarsera
din pribegie la Belgrad la finele lui octombrie
1918.

Regele Nikita al Muntenegrului, care in
august 1914 declarase razboi austro-ger-
manilor si turcilor, ceru la 14 ianuarie 1916
inamicului pacea. infrangerea Serbiei atrase
dupes sine si capitularea Muntenegrului. La 17
ianuarie 1916 regele Nikita reveni asupra ofer-
tei de pace, parasi tara si nu se mai intoarse.
Regenta ordona demobilizarea armatei munte-
negrene, in asteptarea unor vremi mai bune.

Dupd capitularea Bulgariei, si turcii fura
siliti sa capituleze la 18 septembrie dupes
infrangerea ostirii for in Siria, semnand la 30
octombrie 1918 Armistitiul de la Mudros. In
baza armistitiului, trupele aliate ocupard
Constantinopolul si deschisera Dardanelele
pentru vasele de razboi engleze si franceze.
Consecintele razboiului pierdut au culminat cu
prabusirea Imperiului Otoman, care ramase
redus la teritoriile locuite de turd, Turcia
devenind astfel, ca si Austria si Ungaria
maghiara, un stat national.

S-a aratat mai sus ca Armistitiul de la
Buftea si Pacea de la Bucuresti s-au incheiat
sub presiunea evenimentelor, cu stirea si asen-
timentul aliatilor. Prin infrangerea austro-ger-
manilor in Balcani si prin deschiderea Dar-
danelelor pentru flota aliata furs anulate
conditiile care silisery pe romani de a-si salva
armata si fiinta de stat prin tratative cu austro-
germanii. Cu inlaturarea cauzei cazura si con-

secintele. Ministrii din Iasi ai puterilor apusene
tineau mereu la curent pe regele Ferdinand si
pe Bratianu cu situatia military de pe fronturi
si, cum infrangerea Austro-Germaniei devenea
din zi in zi mai evidenta, regele amana mereu
promulgarea tratatului de la Bucuresti din
1918 in asteptarea victoriei aliatilor. De aceea
regele telegrafiase la 7 octombrie 1918 lui
Marghiloman la Bucuresti: "Set se evite nu
numai once angajament nou, dar si orice
negocieri relative la modificeirile clauzelor trata-
tului deja incheiat, care in situatia excesiv de
frameintatet a ores prezente mimed ne singura
bazd pentru relatiunile noastre cu Puterile
Centrale, fdrd riscul de a crea pentru ziva de
astdzi sau cea de maine not dtficultetti cu alte
puteri". Regele si Bratianu isi dadeau bine
seama ca semnarea tratatului de pace separata
cu Puterile Centrale va da nastere la multe difi-
cultati, precum s-a si intamplat.

De aceea, indata dupes strapungerea fron-
tului din Balcani, aliatii se grabira sa vesteasca
Romaniei victoria for si sa o invite sa-si mobi-
lizeze armata si sa reintre in lupta contra
Puterilor Centrale.

La 8/21 octombrie 1918 Bratianu, care
dupes demisia sa din guvern continua sa
intretina, cu aprobarea regelui, relatii de prie-
tenie cu Puterile Antantei, primi din partea lui
Clemenceau, care-I inlocuise pe Poincare la
presedintia guvernului francez, un mesaj prin
care acesta it vestea ca armata romans trebuie
sa fie gata pentru a cadea in spatele lui
Mackensen in momentul cand aripa dreapta a
armatei lui Franchet-d'Esperay, comandata de
generalul Berthelot, va atinge Dunarea la
Rusciuk.

Vestea aceasta i-a fost adusa lui Bratianu
de Victor Antonescu, ministrul tariff la Paris,
care venise de la Salonic in uniforms de capi-
tan francez, aterizase la Tecuci si ajunsese de
acolo, in cea mai mare taina, la Iasi cu mesajul
lui Clemenceau. Bratianu se grabi sa -i ras-
punda lui Clemenceau ca armata romans este
gata de a intra in lupta alaturi de aliati, ceran-
du-i sa i se arate in ce conditii sa o faces.

Generalul Berthelot, comandantul fron-
tului francez, cerea mobilizarea armatei ro-
mane si cooperarea ei cu cea franceza pentru a
izgoni din Muntenia trupele austro-germane.
Bratianu, ajutat de Prezan, se conforms,

343

armistitiu/,

-

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

pregatind mobilizarea generala a armatei
roman si reintrarea ei in lupta pentru elibe-
rarea intregii

Tot atunci regele lua cunostinta de o nota
foarte incurajatoare din partea lui Lansino,
ministrul de externe al Statelor Unite ale
Americii, care, din insarcinarea presedintelui
Wilson, spunea: "Guvernul S.U.A. a avut tot-
deauna in vedere buna dezvoltare viitoare si
integritatea Rornaniei, ca taro. liberei si indepen-
dent& Presedintele S.U.A. doreste deci set vd
informez cd guvernul S.U.A. se intereseazd de
aspiratille poporului roman ata."1 in afard, cat si
in limitele regatului. Guvernul S.UA. nu va ne-
glya so. -si exercite influenta, la momentul cu-
venit, pentru ca drepturile politice si teritoriale
ale poporului roman sec fie obtinute si asigurate
contra oricarui atac strain".

Regele it chema pe Marghiloman in audi-
enta de lucru la orele 11 dimineata. Primul
ministru, nebanuind schimbarile ce se produ-
sesera intre limp, incepu sa expund cateva
chestiuni urgente, insa observes ca regele parea
foarte agitat. Dupes o scurta pauza, regele zise:

"Am ceva penibil set. vd. spun. Dupes vizita
dv. de ieri sears au venit sd and votio ministrii
Antantei si mi-au spus ca n-au incredere in
guvemul dv. Si, dupd cum stiti, Antanta in acest
moment vet reproseazd de a fi dat ordinul de
intrare in Bucovina, fora a md fi inteles mai
irtainte cu ei. Bucovina face parte din teritoriile
care fac obiectul invoielilor noastre cu ei".

La aceste cuvinte, Marghiloman declares
ca demisia sa este la dispozitia regelui (24
octombrie / 6 noiembrie 1918).

Luand act de aceasta declaratie, regele
spuse cd s-a gandit la un guvern luat din afara
partidelor si a insarcinat ,pe generalul
Constantin Coandd cu formarea lui. Regele it
asigura pe Marghiloman de toata simpatia lui
si ii ceru concursul. Marghiloman dadu asi-
gurari cd nu va face nici o greutate, noului
guvern. La orele 14 Marghiloman prezenta
regelui demisia sa cu urmatorul cuprins: "Sire,
M.V. comunicandu-mi demersul ministrilor
Puterilor Antantei care au declarat M.V. cd nu
au incredere in guvemul ce prezidez, dmers de
care M.V. voieste set tie sebmd, rog prea plecat
pe M.V. sd prirneascd demisia mea de Prezident
al Consiliului de Ministri".

La orele 16 fostul prim-ministru anunta
Camerei si Senatului retragerea sa: "Raspun-

zand dorintei M.S. Regelui, guvernul depus
demisia". Curand dupes aceasta noul prim-mi-
nistru, generalul Coanda., se prezenta in fata
Corpurilor Legiuitoare pentru a-si prezenta
cabinetul si a anunta inchiderea Parlamen-
tului.

0 data cu demisia guvernului si dizol-
varea Parlamentului, cazura, fireste, si toate
proiectele de legi ce se gaseau in pregatire si
protocoalele de ancheta pentru darea in jude-
cata a membrilor guvernului Bratianu. Prin
decretul regal din 6 noiembrie 1918 se
declarara nule si neavenite toate lucrcirile
indeplinite de Corpurile Legiuitoare in decursul
ultimelor cinci Lunt.

Noul guvern decreta la 10 noiembrie
mobilizarea a 24 contingente. Cele 8 divizii te-
ritoriale care, in baza nefericitului tratat de la
Bucuresti, urmau sa fie domobilizate, rama-
sesera nedezarmate. Ele furs concentrate si
puse pe picior de razboi.

In proclamatia catre tars, regele zicea:
"Imprejuretrile ne dau din nou putinta de a

irtdeplini ceea ce v-am feigecduit si ceea ce in
sufletul meu n-am incetat sd dorescl

In clipa de fats Aliatii trec Dundrea si ne
putem regdsi langa ei ca sec izgonim inamicul
care de doi ant ne calcd si jefuieste parnantu/
stretmosesc.

Ostasi, ora mutt asteptatd de toatet
suflarea roma neascd si indeosebi de uoi, vitejii
mei ostasi, a sunat in sfarsit, dupd o lungs si
dureroasd asteptare. Trecerea trupelor aliate
peste Duneire ne impune o sfantd si patrioticd
datorie: sd lueun iarasi armele in mand ca
izgonim pe vredmasii cotropitori din Ora si
aducem liniste populatiei asupritel

Regele vostru vd cheamd din nou la luptd
ca sd infeiptuim visul nostru de atectea veacuri:
Unirea tuturor romanilor, pentru care in anti
1916 1917 ati luptat cu afflict vitejie.

Sufletul celor cdzuti pe campul de onoare
vet binecuvanteazei pentru aceasta uitims
sfortare. Privirile credinciosilor nostri aliati sunt
indreptate cu dragoste si incredere spre tara
noastrd si fill ei; camarazii vostri de arme din
biruitoarele arrnate franceze si engleze, care yin
in ajutorul vostru, cunosc vitejia voastrd de /a
Oituz, Marcisti si Mdrcisesti. Aratati-/e cd timpul
de asteptare n-a putut sec sleibeascei bratele
ostasului roman. Fratii vostri din Bucovina si
Ardeal vd cheamcl pentru aceasta ultimei luptei,
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ca prin avOntul vostru sd le aduceti eliberarea
de sub jugul strain. Biruinta e a voastrd si
viitorul va asigura intregului neam romtinesc o
viatd pasnicd si fericitd!

Inainte deci, cu vitejia stramoseascci:
Dumnezeu este cu noir

In aceeasi zi, 10 noiembrie 1918, atasatul
militar al guvernului Coanda la Bucuresti, ge-
neralul Eremia Grigorescu, prezenta la orele 4
dimineata maresalului Mackensen urmatoarea
nota cu ultimatumul:

"Pentru a irnpiedica Romania sd devind
din nou teatru de rcizboi, este absolut necesar ca
trupele germane sd ptirciseascci teritoriul roman
intr-un termen de 24 de ore. Dupd scurgerea
acestui timp, trupele vor trebui sd depuncl
armele si sd se abtind de la orice distrugere sau
violent& pentru care guvernul german vafifcicut
rcispunztitor. Asteptdm rcispuns pOnd mtur-
dimineata la orele 9, fiind nevoiti, in caz contrar,
sa intrebuintdm forta pentru a ajunge la acest
rezultat".

Mackensen se conforma ultimatumului,
ordonand trupelor sale sa inceapa imediat
evacuarea, cautand sa-si asigure retragerea
prin distrugerea podurilor si liniilor de telegraf.

La 9 noiembrie 1918 generalul Henri
Berthelot, care ajunsese la Dunare, lansa
urmatoarea proclarnatie:

"Romani, la acme!
Trupele franceze si britanice an ajuns

astclzi la Dunare pentru a vet ajuta sa vd elibe-
rati de jugul sub care intunicul va credea aserviti
pentru totdeauna.

8 luni voi ati putut indura brutalitatea cu
care germanii intelegeau sd trateze pe aceia pe
care ii credeau lasati in puterea lor.

Voi, oameni din Oltenia si Muntenia, care
timp de 2 ant ati fost supusi ocupatiei, voi ati
putut constata insolenta barbariei din partea
unui inarnic care se crede civilizat! Germanii an
pustiit ogoarele voastre, an desertat hambarele
voastre, au pal dot casele voastre. Ei au instalat
la vetrele voastre sclavia si foamea, hottirtiti,
cum recunosteau ei insist, de a nu oft Visa deceit
ochii ca sa plangeti.

Dar ora r tizbundrii, mai bine zis ora
justitiei, a sunat! Infra* nt pretutindeni, inamicul
se geiseste in derutd. A sosit momentul de a
arde petecul de heirtie care v-a fost adus la
Bucuresti.

Soldati, batalioanele voastre yin sd se

reun.eascci cu ale noastre! Tcirani, apucatifurcile
si coasele si riclicati-va contra navcilitorilor!

La armel
Acesta este strigdtul patriei roman pentru

care ati suferit. E chemarea Suveranului vostru,
care a jertfit totul pentru intirirea Romaniei. E
glasul strdbunilor vostri, sufletul lui Stefan cel
Mare, al lui Mihai Viteazul, al lui Mircea cel vic-
torios. Este cuvel ntul fiilor si fratilor vostri cdzuti
in glorie pe campurile de bcittilie de la Oituz si
Mtircisesti!

Si main yeti putea vedea drapelul tricolor
al Frantei fluturand alcituri de drapelul vostru
tricolor, vestind Victoria si Libertateal..."

Vestea despre mobilizarea ostirii si
despre reinceperea operatiunilor militare con-
tra austro-germanilor se raspandise cu iuteala
fulgerului la Iasi, unde incepura demonstratiile
contra inamicului sff manifestarile de simpatie
pentru rege si pentru ministrii aliati. Regele,
intorcandu-se de la slujba religioasa pe jos, a
fost aclamat de multime cu strigatele: "Tra-
iasca Regele, Imparatul tuturor romanilor!"
Incercarile de contramanifestatie au fost ina-
busite de multimea indignata, lichidandu-se cu
cateva ghionturi si lovituri, fora varsare de
sange. Guvernul lua masurile necesare pentru
asigurarea linistii sl mentinerea ordinii pu-
blice.

Regele aproba masurile luate, aratand ca
situatia internationals a Romaniei va depinde
in intregime de situatia ei interns; legaturile
intre tarn Sl dinastie sunt de asa natura incat
apararea acesteia intereseaza ordinea intreaga
si viitorul

Manifestari similare avura loc in toate
orasele Moldovei, ca si la Chisinau, unde in
prezenta reprezentantilor puterilor aliate s-au
rostit cuvinte frumoase pentru rege si pentru
aliatii victoriosi.

Vestea despre inaintarea trupelor aliate
spre Dunare sub comanda generalului
Berthelot starni mare bucurie la Bucuresti. Se
zvonea ca Berthelot va primi capitularea
armatei de ocupatie germana. In fata Hotelului
Athenee Palace s-a adunat o mare multime de
manifestant'. Femeile venisera cu flori. Cand
fanfara military germana veni in gradina
Ateneului pentru concertul de duminica, ea fu
huiduity de multime si silita sa plece. Se pro-
dusera imbranceli intre jandarmii germani si
populatie. Ofiterii germani au fost molestati.
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S-a manifestat contra generalului Scholz, sosit
din Craiova, far generalul Koch s-a Vazut silit
sd scoata sabia. Trupele germane au putut .cu
greu restabili ordinea. In urma acestor mani-
festari ostile fu oprita circulatia cu incepere de
la orele 9 seara, iar localurile publice au fost
inchise. Erau oameni raniti cu baioneta. S-au
operat mai multe arestari. Orasul era in fier-
bere. Masurile au fost insa suspendate indata
ce zvonurile despre infrangerea austro-ger-
manilor la sudul Dundrii s-au adeverit.

In fata diviziilor romane, chemate din nou
sub drapel, unitatile austro-germane parasira
frontul moldovenesc, retragandu-se peste
Carpati. Anienintate de la sud, trupele de ocu-
patie austro-germane se grabira. sa evacueze
Muntenia si Oltenia, retragandu-se spre
granita Transilvaniei. Generalul Berthelot, care
trecuse Dunarea cu unitatile franceze, lansa la
28 noiembrie 1918 un ordin prin care, cu asen-
timentul regelui, cerea tuturor autoritatilor
militare sf civile din teritoriul ocupat sa asigure
ordinea si linistea; agitatorii sa fie imediat
arestati, iar supusii germani, austrieci si
unguri sa fie pusi sub observatie. Proclamatiile`
regelui si guvernului sa fie imediat publicate si
sa li se dea curs. Toate urmele ocupatiei ina-
mice vor fi sterse. Inscriptiile germane, ma-
ghiare si bulgaresti vor disparea. De asemenea,
vor fi scoase din circulatie toate timbrele
postale si fiscale care au avut valabilitate in
timpul ocupatiei germane. In fiecare localitate
se vor constitui comisii pentru controlul popu-
latiei si pentru securitatea ei. In regiunile
petrolifere se vor forma comisii pentru sporirea
productiei si valorificarea ei. Se interzice expor-
tul produselor de once natura.

Dupd evacuarea teritoriului ocupat de
inamic, autoritatile romane de la Iasi se rein-
toarsera la Bucuresti. La 1 decembrie 1918
regele Ferdinand, insotit de membrii guvernu-
lui, isi facu intrarea triumfala in Bucuresti,
primit cu mare insufletire de populatia
Capita lei. Regele si regina, insotiti de generalul
Berthelot, trecura. sub Arcul de Triumf de la
Sosea sf prin Plata Victoriei, in cortegiu trium-
fal spre Palatul Regal. Regina, in costum de
amazoand, purta o caciula de astrahan
cenusiu. Berthelot purta chipiul rosu de gene-
ral francez. Din multime se ridica triumfatoare
figura impozanta a lui Bratianu. Erau aclamate

trupele romane biruitoare la Marasesti infan-
terie, artilerie si cavalerie, apoi unitatile fran-
ceze si engleze. La mijloc se irialta maret corte-
giul de 80 de drapele romanesti cu garda de
onoare si cu coloneii lor, apoi, pentru francezi
si englezi, cortegiul de 8 drapele ale trupelor lui
Berthelot.

Din notele reginei Maria: "Am fost primiti
in gara Mogosoaia de impozantul nostru prieten,
generalul Berthelot, si de mai multi ofiteri
englezi si francezi, incoryuratet, bineinteles, de
toil generalii nostri, cu Prezan in frunte. Radu
Rosetti era si el intre ei, cu suretsul sdu plin de
bundvointd si cu privirea sa vioaie. Ce emotie ne
zguduia pe toti! Caii nostri ne asteptau In garci:
eu a trebuit sd incalec pe giganticul si solidul
Jumbo, o adevetratd citadels de rezistentd...
Carol cdldrea irtaintea noastrd, in capul regi-
mentului sdu, iar fiicele noastre intr-un echipaj
cu patru cat. Noi eram cei din urmet, la plecare
Nando (Ferdinand) si cu mine avdnd de partea
noastrd pe generalul Berthelot si pe Nicky
(principele Nicolae). Asa parcurgeam Soseaua
Kisselev, cu trupe pe margin. Erau trupele
franceze si engleze, apoi trupele noastre cu re-
gimentul meu 4 rosiori in frunte.

Era pentru prima oars cand vedeam trupe
abate pe pc-and ntul riostru si bucuria de a le
vedea acum ca not era pentru irtine ceva extra-
ordinar, pdrea cd inima era gata sd explodeze.
In sfeirsit arniOil Noi fusesem izalati ford mild in
coltul acesta indepeirtat al lumii, feed nici un
contact in tot timpul reizboiului cu armatele

afard de rusi, dar ei, vas, deveniseret o
teroare, in loc de securitate.

In mylocul parcursului am fost opriti de un
cerc de preoti in odCyclii strdlucitoare, veniti intru
inteimpinarea noastrd pentru a ne binecuvetrtta
reintoarcerea, precum si drapelele roma- ne si ab-
ate. Ratsurtau ceinteiri religioase in vreme ce not
sdrutam crucea.

S-a fdcut o oprire in Plata Victoriei, unde
am fost intd.mpinati de primarul orasului cu
pain si sare, dupd traditie, de membrii guver-
nului, de numerosi fosti ministri din toate par-
tidele, de corpul diplomatic si de o multime de
doamne entuziaste, care irni aruncau flori cam
greu de a be priori, cemd stay pe cal.

Am irttrat in oras, parcurgdnd vestita Cale
a Victoriei, ate"' t de scumpd la inimd Romanilor:
intr-un singur cortegiu Regele, Eu, Nicky si
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Berthelot in fruntea trupelor Aliatilor. Un cule-
vdrat mars triumfal prin mylocul capitalei.
Orasul exulta de bucurie, pacea cd pavajul
streizii si casele ne aclamau in cursul drurnului,
deopotrivd cu multimea. Steagurile feilfdiau pre-
tutindeni, de la fiecare fereastra, de pe
acopertsul caselor, de pe felinare, din mina
fiecdrui copil. Era o mare agitate, ingetnata de
albastru, galben si rosu.

De sus, de pe spinarea solidi a lui Jumbo,
privirea mea cuprindea multimea, puteam
observa oamenit din fiecare fereastrei, expresia
fiecdrei priviri, puteam respunde la fiecare
surds, puteam remarca animatia fiecdrui copil,
simtindu -md in intense. comuniune cu bucuria
poporului.

Toate privirile erau indreptate spre not., ca
si aceste mil de brate intense, voind se. -si atingd
suveranii, de care fusesend despartite timp de
dot ani cruzi. Bucurestenii au indurat toatet
oroarea ocupatiei sub opresiunea stclpemilor
fora mile, care tiranizaserd populatia. Nimeni
nu mai era stdpen pe sufletul seiu; palid si cu
capul plecat, poporul nostru s-a supus soartei
sale. Nici un glas nu s-a putut ridica, nimeni
nu-si putea vedea in liniste de treabel afard de
cei care se ddcluserd cu inamicul; cei fideli
avusesercl de trecut prin momente grele.

Si actin', dupes acesti dot ant cruzi, cu toatei
culversitatea si urnilinta, suntem victoriosi, visul
secular al romanilor s-a implinit. Nu este deci de
mirare cei poporul era beat de bucurie si cei pdrui
si pietrele de sub not pareau cd ne aclama si glo-
rificei reintoarcerea noastra.

Urrncirind privirile indreptate spre not,
observam in ele toate suferintele trecutului.

Cortegiul nostru isi continua drumul panes
in plata unde se ridicd statuia lui Mihai Viteazul

scoteind spada din teacd.
Aici era locul in care, la sosirea mea in

tard, in 1893, ca tdricird ceseitoritd, inocentd si
nostalgicd, asistam la revista armatei noastre.
Dar niciodatcl la o parades ca cea de astcizi, la
care participd si trupe franceze si britanice. De
aceea cu acicunatii frenetice poporul nostru
primeste eliberatorii, pe aceia care, pomind din
taxi indepeirtate, au trecut Dundrea pentru a fi
cu not in aceasta zi unicd.

Parndn a luat sfarsit cu un serviciu religios
de multumire in biserica de la Mitropolie. Mi-au
fost ingeiduite 10 minute panes la sosirea invt-

tatilor pentru a-mi schimba uniforma cu o
toaletd de circumstantd. Te-deum-ul a fost scurt,
solemn, impresionant. In catedrala sumbrd,
luminatcl de mil de lumdruiri, am ingenuncheat
pentru a acluce multumiri lui D-zeu, in vreme ce
corulfdcea se. resune biserica de canter( majes-
tuoase.

La iesire, generalul Grigorescu vent. inain-
tea noastrd si rugd pe Rege, in numele ostirii, sd
primeascd bastonul de maresal. Ideea fusese
sugeratd de mine, tar generalul o primise cu
entuziasm. Pentru Rege aceasta a fost o sur-
prize care I-a emotionat profund".

In anturajul regelui Ferdinand, reintors
in Bucuresti, se gaseau si membrii delegatiei
bucovinene care la 29 noiembrie prezentasera
la Iasi actul unirii Bucovinei cu Romania. La 1
decembrie 1918 votes si Adunarea Nationale de
la Alba Iulia unirea Transilvaniei cu regatul
Roma- niei. Era ora 12 noaptea, cdnd la masa
festive. din Palatul Regal regele primi de la Alba
Iulia vestea irnbucurdtoare despre proclamarea
unirii Transilvaniei cu Romania. Cu memora-
bilele cuvinte: Per aspera ad astral" incepu
toastul sdu in cinstea congresistilor de la Alba
Iulia care votaserci Unirea.

Contributia Romaniei la victoria Aliatilor
a fost relevata elogios de fostul prim-ministru
al Frantei, Andre Tardieu, aratand cum cam-
pania de la 1916 n-a durat decat 140 de zile si
a esuat din cauza insuficientei ajutorului ru-
sesc, din cauza lipsei de artilerie grea, de
avioane si de munitii. Rezultatul strategic a fost
in.sd obtinut, pentru cei 40 de divizii germane au
fost retinute pe frontul romeinesc. Efectul moral
insa a fost dezastruos, ca.ci armata romans,
retragandu-se in Moldova, n-a ocupat mai mult
de a treia parte din teritoriul national, trebuind
totodata sa distruga si puturile de petrol.

Anul urmator, 1917, a adus Romaniei
cateva succese tactice importante. Soldatul
taran a castigat constiinta de sine. Germanii
n-au mai avansat pe frontul for si astfel se
ajunse la stabilizarea frontului. Interveni insa
revolutia ruses, in cursul careia nu inceta
numai concursul militar rusesc, dar aparu un
nou pericol. Unitatile rusesti revoltate jefuiau
tara. Armata romans trebuia sa le dezarmeze.
A intervenit armistitiul si apoi pacea de la 7
mai 1918. Romania pierdea Dobrogea, find si-
lita se. aprovizioneze pe invingatorii sal. "Soarta
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PARTEA XIX

TRANSILVANIA, BUCOVINA, BASARABIA IN
TIMPUL RAZBOIULUI MONDIAL

(1914 - 1918).
DESTEPTAREA ROMANILOR

DIN TRANSILVANIA

I. Transilvania, Banatul si partile ungurene cu Maramuresul

in timpul rizboiului mondial (1914 - 1918)
II. Bucovina in timpul rfizboiului mondial (1914 - 1918)

III. Basarabia in timpul rizboiului mondial (1914 - 1918)
IV. Desteptarea romanilor din Transnistria si constituirea Republicii Moldovenesti
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Capitolul I

TRANSILVANIA, BANATUL SI PARTILE UNGURENE CU
MARAMURESUL IN TIMPUL RAZBOIULUI MONDIAL (1914 - 1918)

1. Atitudinea romanilor fats de unguri si fate de razboiul contra Serbiei. Reluarea
tratativelor cu romanii. Interventia lui Erzberger in tratativele romano-maghiare.
Conditiile romanilor
2. Moartea imparatului Franz Josef. Orientarea politica a urmasului sau, imparatul
Carol I. Prima interventie a armatei romane in Transilvania
3. Organizarea corpurilor de voluntari roman in Rusia si in Italia. Primirea volun-
tarilor la Iasi. Ispravile corpului de voluntari in Siberia
4. Denuntarea Ausgleich-ului cu Austria. Constituirea Comitetului executiv al
Partidului National. Declaratia deputatului Vaida in parlamentul maghiar.
Manifestul refugiatilor. Revolutia de la Budapesta
5. Trecerea puterii guvernamentale asupra Consiliului National. Intrarea armatei
romfine. Tratativele romano-maghiare de la Arad. Formarea Garzilor Nationale pen-
tru autoaparare. Organizatii militare pe comune si judete. Armistitiul de la Belgrad
si Conventia military
6. Marea Adunare Nationale de la Alba Iulia. Proclamarea Unirii Transilvaniei cu
Romania. Constituirea Consiliului Dirigent

1. Atitudinea romanilor fats de unguri si
fats de razboiul contra Serbiei. Reluarea
tratativelor cu romanii. Interventia lui
Erzberger in tratativele romano-ma-
ghiare. Conditiile romanilor

Asasinarea arhiducelui mostenitor Franz
Ferdinand la Sarajevo a produs o mare depri-
mare in randurile romanilor transilvaneni,
pentru ca de numele lui se legau marl sperante
in rezolvarea fericita a problemei nationa-
litatilor din Ungaria. Alaturi de romani,
nutreau aceleasi regrete sasii si svabii din
Transilvania si Banat. Ungurii, la randul lor,
n-aveau motive sa regrete moartea lui Franz
Ferdinand, pentru ca ei cunosteau in el pe
adversarul ideii statului unitar maghiar, a
carei 'incarnatie era seful guvernului Stefan
Tisza. El vedea in revendicarile politice ale
nationalitatilor din Ungaria o mare primejdie
pentru unitatea statului al carui vajnic apara-
tor era. Pe langa croati, romanii si sarbii erau
nationalitatile cele mai puternice ca numar si
constiinta de sine. Acestea mai aveau la spatele
for state nationale consolidate, gata oricand sa
le sara in ajutor. Tisza isi dadea bine seama de
imprejurarea aceasta, si de aceea indrumase

tratative cu romanii, iar contra sarbilor din
Ungaria, din Bosnia si regatul sarb, se gandea
la o politica' de mans forte. Asasinatul de la
Sarajevo ii oferi prilejul neasteptat de a porni
cu putere armata contra regatului sarb, pentru
a inabusi, °data pentru totdeauna, agitatia
panslavistd de la Belgrad. Din consideratiile
acestea, Tisza deveni unul dintre cel mai apri-
gi sustinatori ai razboiului contra Serbiei. Nu
aceasta era si parerea nationalitatilor in frunte,
care detestau razboiul impotriva unei tad mici
si fare nici un gand de agresiune armata.

Tratativele lui Tisza cu romanii din
primavara 1914 esuasera; astfel, Ca la izbuc-
nirea razboiului mondial, raporturile romanilor
cu guvernul din Budapesta erau cat se poate
de incordate. Decretarea starii de asediu facea
imposibila once activitate politica. De aceea,
Comitetul National Roman se intruni in august
1914 la Budapesta si hotari sa suspende once
activitate cu caracter national.

Poporul roman din Transilvania era ostil
razboiului, care, dace s-ar fi sfarsit cu biruinta
austro-maghiarilor, n-ar fi dus decal la
inrautatirea soartei lui si asa destul de grea si
apasatoare. 0 remediere a situatiei sale politice
si nationale nu putea porni decat de la
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prabusirea hegemonies maghiare, pe care tot
romanul o dorea din suflet si o astepta cu
nerabdare. Rezervistii romani porneau mahniti
si infranti sufleteste la unitatile lor, cu
blestemul pe buze: "Bate Doamne pe asupri-
torii nostril..." Depresia aceasta sufleteasca ii
stapani in tot timpul razboiului, in cursul
caruia zeci de mu de ostasi roman! serveau
drept came de tun pentru realizarea planurilor
de cuceriri si dominatie ale austro-germanilor
si ungurilor. Nimeni nu-si jertfeste cu drag
viata pentru o cauza strains, ba chiar ostila
cauzei sale proprii. De aceea, nu e mirare daces
multi dintre soldatii roman! din armata austro-
ungara, manati contra convingerii lor, in fata
inamicului, aruncau armele si se predau, pen-
tru a se inrola in legiuni de voluntari si a lupta
contra asupritorilor lor.

Nu era mai bund nici starea sufleteasca a
celor ramasi acasa sub teroarea jandarmilor
maghiari. Multi diritre carturarii romani care
nu ascunsesera sentimentele nationale,
manifestandu-le in public, au fost ridicati in
puterea noptii de la vetrele lor si aruncati in
temnita ungureasca sau deportati in domicilii
fortate in Ungaria apuseand. Altii ca Vasi le
Lucaci, Octavian Goga, Ion Agarbiceanu, 0.
Taslauanu se refugiara in Romania libera,
unde au desfasurat o apriga propaganda
impotriva odioasei oligarhii maghiare.

Dupes izbucnirea razboiului cu sarbii si
rusii, Tisza se uni cu Czernin, ministrul
Austro-Ungariei la Bucuresti, in staruinta de a
atrage Romania de partea austro-germanilor.
Tisza isi dadea insa seama Ca "chestiunea tran-
silvaneand", a cares existents era mereu
desconsiderata si combatura de el, exists in
realitate si de solutionarea ei depinde intrarea
Romaniei in razboi.

Ministrul Germaniei la Bucuresti, Kon
der Busche, comunica sefului guvernului
roman propunerea lui Tisza, care se declara
dispus sa trateze problemele legate de cauza
romanilor, ca un om de incredere al regelui si al
lui Bratianu. Dar atat regele, cat si Bratianu,
refuzara o angajare in discutii cu ungurii, reco-
mandand lui Tisza sa intre in tratative directe
cu fruntasii recunoscuti ai romanilor din
Transilvania si Ungaria.

In urma acestei recomandari, Tisza se
vazu silit sa inceapa tratative directe cu dele-
gatii Partidului National Roman, tratative care
fusesera intrerupte cu un an mai inainte.

Dandu-si seama de scopurile urmarite de

Tisza, o delegatie, in frunte cu Teodor Mihaly,
presedintele clubului roman din parlamentul
de la Budapesta, si cu episcopul Iu liu Hossu
sosi la Sinaia, pentru a lua contact cu regele
Carol si cu Bratianu, seful guvernului roman,
precum si cu alti fruntasi politici. Expunand
situatia politica din Transilvania, ei aratars ca
de la moartea lui Franz Ferdinand, romanii
n-au mai avut pe nimeni la Viena care sa be
apere cauza. Obtinerea unui tratat care sa
garanteze autonomia Transilvaniei ar fi de
dorit, dar numai in cazul ca ar primi adeziunea
guvernului roman. Ei marturisira ca romanii
transilvaneni sunt deprinsi cu suferinta,
"numai Romania sa nu fie stirbitcl, a:1cl ea ne
este spryinur. Convingerea lor era ca fruntasii
roman! nu pot sta la tocmeala cu ungurii si ca
poporul ardelenesc asteapta cu incredere
sosirea armatei romdne, iar daces nu vin
romanii, nadejdea se va indrepta spre rusi, pe
care poporul roman ii considers "tot de o lege".
Ascultand expunerea delegatilor transilvaneni,
Bratianu ii sfatui sa ceard atifit de molt, [mat sa
nu li se poata acorda. Aceasta era si parerea
conducatorilor politici de dincolo de munti,
de aceea, tratativele cu sefii politici maghiari
ramasera fares nici un rezultat.

In urma acestui esec, Tisza crezu ca se
poate trece cu dispret peste delegatii Consiliu-
lui National, adresandu-se pastorilor sufletesti
si credinciosilor roman!.

Intr -o scrisoare adresata. mitropolitului
Ion Metianu de la Sibiu, Tisza staruia asupra
aspectului actual al fratiei de arme si de sange
dintre maghiari roman! elogiind vitejia
"fratilor romani". Tinand seama de ispravile
militare ale ostasilor romani din armata aus-
tro-ungara pe campurile de batalie, el se
declara gata sa alba in vedere o "reforms a legii
scolare care sa considere dorintele concetate-
nilor nemaghiari referitoare la scoalele confe-
sionale". Intr -un memoriu trimis la Berlin,
Tisza arata ca este dispus sa acorde romanilor
modificarea legii scolare a lui Appony spre a be
garanta drepturile de a invata religia in limba
romans in once scoala. In cazul cand Romania
s-ar decide sa intre in razboi alaturi de Puterile
Centrale, s-ar putea vorbi si de o modificare a
legii electorale. Prelatii roman!! nu puteau lua,
fireste, nici un angajament in chestiuni de
asemenea natures, marginindu-se la raspun-
suri politicoase, iar Partidul National se
abtinea de la once comentariu.

La staruinta lui Aurel Popovici la Berlin,

351

si

si

isi

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

subsecretarul de stat Zimmermann interveni
pe langa Tisza in chestiunea autonomiei
Transilvaniei si a erearii unui minister pentru
roman! in guvernul ungar. La interventia
aceasta, Tisza replica brutal ca Aurel Popovici
este un personaj fard importanta, un intrigant
strecurat in anturajul arhiducelui Franz
Ferdinand de la Belvedere, propunerile lui sunt
absurde; nici o concesiune nu se mai poate
face in Transilvania pe langa cele propuse. Cu
aceasta se incheiard tratativele cu roman!!,
care ramasera neclintiti pe pozitiile lor.

Germania insa nu inceta de a starui pen-
tru solutionarea problemei Transilvaniei. in
iunie 1915, seful partidului catolic german,
deputatul Matthias Erzberger, invatator si pu-
blicist, reprezentand Wurtenberg -ul in parla-
mentul din Berlin, care intretinea legaturi cu
Vaticanul si cu crestinii sociali din Austria, lua
contact la Viena cu fruntasii tomanilor din
Transilvania, spre a-i castiga pentru ,politica
austro-germana.. intalnirea avu loc in Palatul
principelui Lichtenstein, seful partidului
crestin-social din Austria. Delegatii Partidului
National, Aurel Popovici, Vasile Goldis si /u/iu
Mania, revendicau autonomia Transilvaniei cu
diets si guvernator propriu, precum si un
reprezentant al romanilor in guvemul de la
Budapesta. Acordul urma sal fie ratificat de o
adunare nationaki convocata ad-hoc si adus la
cunostinta obsteasca printr-un manifest al
imparatului Franz Josef, contrasemnat de
anpdratul Wilhelm al Germaniei. In schimb,
Partidul National Roman se angaja sa dezvolte
o vie propaganda in favoarea Puterilor
Centrale. Erzberger interveni in acelasi scop
la Bucuresti, dar MIA nici un rezultat. Ca
membru marcant al Centrului german, el a
jucat un mare rol in timpul razboiului,
devenind in octombrie 1917 secretar de stat si
presedinte al Comisiei de armistitiu, semnand
armistitiul de la Compiegne. in 26 august
1921, fu impuscat de doi fosti ofiteri din arma-
ta germana.

Tisza insa refuza sa accepte acordul cu
Romania, falgaduind ambelor imparatii ca,
printr-o noud recrutare facuta in Ungaria, va
asigura granita din Carpati contra unui even-
tual atac din partea regelui Romaniei. Iar pen-
tru a intimida pe roman, Tisza puse la cale
inscenarea unui scandalos proces de spionaj.
Pe baza raportului unui agent provocator din
serviciul politiei secrete maghiare, care se

dadea drept ofiter din armata romans, un
numar de 17 intelectuali roman! din Brasov si
imprejurimi au fost implicati intr-un proces de
spionaj. Dupes o lunga preventie, in cursul
careia inculpatii au fost torturati, legati in
lanturi intr-un proces ale carui dez-
bated au durat trei luni. La pronuntarea
sentintei, 9 acuzati au fost condamnati la
moarte executati, iar restul la munca silnica
pe viata. Condamnatli care ramasesera in viata
fura puss in libertate la sosirea trupelor
romane in Transilvania. In conditiile acestea,
era evident pentru toata lumea ca o aplanare a
diferendului romano-maghiar pe cale amiabila,
prin tratative, deveni o imposibilitate.

2. Moartea imparatului Franz Josef.
Orientarea politica a urmasului sau,
imparatul Carol I. Prima interventie a
armatei romane in Transilvania

La 21 noiembrie 1916 se stinse din viata.,
in urma unei pneumonii, imparatul Franz
Josef I, la varsta de 86 de ani si dupes o lunga
si zbuciumata domnie de 68 de ani. Moartea it
surprinse in plin razboi contra Serbiei, pe care
it declarase cu asentimentul imparatului
Wilhelm. In razboiul de la 1848 isi incepea
domnia, iar in toiul razboiului mondial o
sfarsise. In timpul domniei sale, Austria fu si-
lita sa se retraga din Italia la 1857, iar la 1866
si din Germania, in urma infrangerii de la
Sadova. In urma acestei infrangeri, Franz Josef
se vazu nevoit sa recunoasca restaurarea
regatului ungar si restructurarea Austriei pe
bath dualist& semnand in 1867 compromisul
cu Ungaria incoronandu-se cu coroana
Sfantului Stefan, intitulandu-se: imparat al
Austriei si rege al Ungariei, unind prin per-
soana sa ambele state in Monarhia Austro-
Ungariei. Ambele state isi aveau guverne: unul
la Viena, altul la Budapesta. Comune ambelor
state ramasesera necesare ministerul de razboi
si ministerul afacerilor straine. Delegatiile
ambelor parlamente votau bugetul armatei
cel al afacerilor externe. Delegatiile se in-
truneau altemativ la Viena la Budapesta.

Prin compromisul din 1867, Ungaria
obrinuse independenta ravnita de partidul kos-
suthist, de la 1848 incoace, urmarind consoli-
darea statului unitar maghiar printr-o politica
acerba de deznationalizare a popoarelor ne-
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maghiare din cuprinsul ei. In acest scop,
guvernul maghiar desfiinta autonomia provin-
cials a Transilvaniei si o ingloba Ungariei, ceea
ce starni opozitia romanilor si sasilor. In semn
de protest, romanii boicotara parlamentul
ungar, declarand pasivitatea in alegerile parla-
mentare. Apelurile la imparat ramasesera farce
raspuns. Singurul act politic de insemnatate
pentru care romanii aveau a-i multumi lui
Franz Josef a fost "Statutul" din 1864 privitor
la autonomia bisericii ortodoxe din Transil-
vania.

La domnie urma arhiducele Carol (1916
1921), nepot de frate al arhiducelui Franz
Ferdinand. Noul suveran era adevaratul urmas
al planurilor politice ale unchiului sau asasinat
la Sarajevo, in sensul unei atitudini mai con-
ciliante fata de minoritatile etnice din Ungaria.
El nu agrea alianta cu Germania, ci inclina mai
mult spre o intelegere cu puterile Antantei.
Tanana suveran incerca sa impuna lui Tisza o
modificare a legii electorale in sensul votului
universal. Opozitia lui Tisza fata de reformele
democratice a dus la caderea lui.

Ca sef al partidului independentei, el se
sprijinea pe majoritate in Camera maghiara si
se impotrivea ingerintei marelui cartier in
administratia civila. Ca adversar al nationa-
litatilor conlocuitoare, se opunea incerearilor
noului rege de a lua contact cu sefii nationa-
litatilor din parlament, curmand scurt aceste
"intrigi". La 29 aprilie, imparatul Carol adresa
lui Tisza o scrisoare, prin care se declara parti-
zan at reformei legii electorate reclamata de
grupurile opozitioniste. Tisza incerca sa satis-
faca dorinta monarhului, intocmind un protect
de lege electoralci, pe care imparatul nu-1 gasi
corespunzator cu vederile sale. Vazand ca nu
se poate intelege cu monarhul sau, Tisza isi
dadu demisia la 23 mai 1917, care fu primita.
Atunci imparatul incredinta pe Mauritiu
Eszterhazy cu formarea noului guvern si cu
elaborarea unei legi electorate in sensul vede-
rilor sale. Dificultatile economice din vara 1917
impiedicara pe Eszterhazy de a-si implini misi-
unea. El demisiona, facand loc unui guvern
prezidat de Alexandru Wakosh, care primise in
programul de guvernamant reformele de-
mografice ce se impuneau. Dar si el se lovi de
opozitia camerei, dominata de partizanii' lui
Tisza.

In 15/29 august 1916, Romania declara
razboi Austro-Ungariei. In noaptea aceleiasi

zile, romanii patrunsera simultan prin 16
puncte de granita in Transilvania. Operatiunea
aceasta, asteptata cu nerabdare de la Mihai
Viteazul incoace, produse o mare insufletire in
randurile romanilor transilvaneni. Unitatile
romanesti furs primite pretutindeni cu flori si
bucurie de catre populatia romaneasca, cu
toate ca aceasta isi dadea seama de situatia
"critics" in care se punea fata de autoritatile
maghiare. Romanii care indeplineau functii
publice, si indeosebi sefii ecleziasti, erau siliti
sa exprime sentimente de loialitate fata de sta-
tul maghiar si sa dezaprobe intrarea Romaniei
in razboi impotriva Ungariei. Manifestatii pu-
blice de dezaprobare pornira din partea
romanilor maghiarofili in frunte cu mitropoli-
tul Vasile Mangra din Sibiu. Declaratiile de
loialitate fata de statul maghiar purtau semna-
turile mai multor fruntasi romani, indeosebi
clerici, intre care se gasea si episcopul
Caransebesului, Miron Cristea. Declaratii de
felul acesta fusesera stoarse, la vremea tor, si
lui Saguna si Baritiu la 1859, cu ocazia Unirii
Principatelor si a intelegerii intre principele
Cuza si Kossuth, cand imparatul Franz Josef
se simtea "nelinistit in sfintele sale drepturi de
vecini uzurpatori ". Acum, vecinul revendicator
patrunse in Transilvania pentru afirma
sfintele drepturi ale neamului romanesc asupra
Daciei Traiane.

Declaratii de felul acesta porneau insa de
la o infima minoritate oportunista; masa
poporului transilvanean, cu deputatii natio-
nalisti in frunte, cu pleiada de irrtelectuali si
carturari romani, saluta cu bucurie intrarea
Romaniei in razboi pentru infaptuirea unitatii
nationale, dezmintind astfel afirmatia riscanta
a lui Petre Carp in consiliul de coroana de la
Sinaia, ca romanii din Transilvania n-ar fi
manifestat dorinta de unire si ca soldatii
romani din regimentele austro-ungare vor 11 cei
dintai care vor trage asupra armatei romane.

In fruntea patriotilor roman! se aflau
Teodor Mihaly, presedintele clubului parla-
mentar roman, Vasile Goldin, Aurel Vlad,
Alexandru Vaida, Valeriu Braniste, Iuliu
Maniu, Stefan Cicio Pop, Ion Suciu si multi

Mihaly si Vaida intretineau relatii stranse
cu fruntasii vietii politice din Romania.
Maghiarofililor transilvaneni li se asociase si
deputatul bucovinean Aurel Onciu. Acesta
prezenta lui Tisza un memoriu, prin care redo-
manda premierului maghiar, nici mai mult,
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nici mai putin, decat dislocarea romanilor din
Transilvania si colonizarea for in Bugeac si in
Transnistria, in schimbul unei indemnizatii
banesti pentru bunurile si asezamintele for
culturale!

3. Organizarea corpurilor de voluntari
romani In Rusia si in Italia. Primirea
voluntarilor la Iasi. Isprivile corpului de
voluntari In Siberia

Dupes intrarea Romaniei in razboi, sol-
datii transilvaneni si bucovineni din regi-
mentele austro-ungare, cazand prizonieri si
ajungand in lagarele din Rusia si Italia,
urmand pilda camarazilor for cehi, sloveni si
sarbi, isi manifestard dorinta de a se organiza
in batalioane care sa lupte pe front contra
Austro-Ungariei, alaturi de trupele regale
romane. Cu ocazia vizitei sale la Petrograd, din
ianuarie 1916, Bratianu obtinuse autorizatia
tarului Nicolae de a organiza diviziile de volun-
tari.

Cu ordinul Ministerului de Razboi din 23
februarie 1917 se hotari inflintarea Corpului de
Voluntari Romani. Colonelul Pietraru fu atasat
pe larva. Mare le Cartier General Rus si delegat
cu recrutarea si organizarea corpului sub
direc tia generalului Constantin Coandd.
Comisii compuse din refugiati transilvaneni si
bucovineni din Iasi vizitau sub conducerea
unui ofiter roman lagarele de prizonieri romani
si inscriau in corpul de voluntari pe cei care de
bund voie semnau urmatorul "angajament":

"Subsemnatii ofiteri, subofiteri si soldati
de nationalitate romand, declardm pe onoare si
constiintd cd voim sa luptdm aldturi de armata
romans pentru dezrobirea tdrilor noastre de sub
dominatia austro-maghiard si alipirea for cu
Romania.

Prin acest angajament not devenim ofiteri,
subofiteri si soldati cu aceleasi drepturi si
datorii ca si cei din armata romand.. Timpul
servit in armata austro-ungard, ca si cel in ca-
litatea de prizonieri ni se va socoti la vechimea
gradului nostru. Noi si familiile noastre vom
avea aceleasi drepturi la pensie, ajutoare si re-
compense ca si ofiterii, subofiterii si soldatii
romani, luriandu-se in seamy si timpul servit in
armata austro-ungard in calitate de prizonieri.

Din momentul semndrii acestui angaja-
ment, ne considero.m ca feicand parte din arma-

to roman&
Durnnezeu sd ne ajute, ca prin sa ngele

nostru sd ne dezrobim tdrile si sd facem
Romania Mare, unitd intr-un singur trup, pe
vecie.

La 5 martie 1917 st. If.
La 16 aprilie 1917, comandantul corpu-

lui de voluntari adresa guvernelor aliate si aso-
date urmatorul manifest:

"Asteizi, card not romanii, ca si celelalte
nearnuri subjugate ne-am convins definitiv cd
noud, ca romani, nu ne mai este posibild exis-
tenta in cadrele statului austro-ungar; nos, care
in Umbel., in cultura, in structura social. si in
intreaga noastrd fiintd civild si politicd formarn
un trup unic si nedespcirtit etnic cu toate cele-
lalte pdrti constitutive ale Natiunii Rometne,
cerem cu vointd nestretmutata incorporarea
noastrd in Romania liberd, pentru a forma
impreund un singur stat national roman, pe care
it vom cladt pe bazele celei mai inaintate
democratii. Pentru acest ideal ne punem in
cumpdnd tot ce avem, viata si averea noastrd,
femeile si copiii nostri, viata si fericirea
urmasilor nostri. Si nu ne vom opri, pond nu vom

on vom pierL Sangele nostru nu se va
versa in zodnr. Credem ferm cd intre viitoarele
state formate, nationale si democratice, va fi
Romania tuturor roma- nilor!"

Un mare numar de ofiteri si soldati
romani originari din Transilvania si Bucovina
fu concentrat in lagarul de la Darnita, de Tanga
Kiev, find organizati in unitati, pentru a li se
face cuvenita instructie militara. Prima unitate
indrumata, insumand 116 ofiteri si 1.250 sol-
dati, sosi la Iasi in ziva de 8/27 iunie 1917
pentru a depune juramantul ostasesc la stea-
gul tricolor, in prezenta regelui Ferdinand, a
membrilor guvernului si a inaltului comanda-
ment romanesc. Primind juramantul, Regele
salutes pe noii osteni; zicand intre altele:

"... Pe voi, Regele, cduuia i-ati jurat cre-
dint& v-a primit cu dragoste si cu incredere, cdci
sosirea voastrd constituie chezeisia cea mai pu-
ternicd, cd visul atator veacuri se va infdptui, cd
in sfeu-sit dorul unui neam se atinge!"

O comisie consultative compusa din
Octavian Goga, Leonte Moldoveanu si Ion I.
Nistor da informatii si lamuriri cu privire la
noua situatie a voluntarilor.

Dupa prestarea juramantului, corpului
voluntarilor li s-a facut o frumoasa si entuzi-
asta primire in Plata Unirii din Iasi, in fata
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monumentului lui Cuza. Voluntarii au fost
salutati de Bratianu, in numele guvernului
roman, de Goga, in numele refugiatilor transil-
vaneni si de I. Nistor, in numele refugiatilor
bucovineni, urandu-li-se bun sosit in tara
libera. Oratorilor le-a raspuns capitanul volun-
tar Victor Deleu intr-o inimoasa si inflacarata
cuvantare, in numele camarazilor sai. Din bal-
conul hotelului Traian asista regele Ferdinand
si Regina Maria la impresionanta manifestatie
de infratire militara a transilvanenilor si
bucovinenilor cu armata romans eliberatoare.
Cu intonarea imnului regal si "Desteapta-te
Romane", serbarea a luat sfarsit in entuziastele
si des repetatele aplauze ale enormei multimi,
care umplea Plata Unirii si strazile din jurul ei.
In zilele urmatoare, unitatile de voluntari au
fost repartizate la Regimul 26 Rovine, 5
Vanatori, 3 Olt si 19 Caracal. La 17 noiembrie
1917, s-a constituit Corpul Voluntarilor din
regimentele Alba Iulia, Horia si Avram Iancu,
sub comanda colonelului Marcel Olteanu, care
ajutara la mentinerea ordinii tulburata de
cetele de soldati rusi in retragerea spre Prut.

Unitati de voluntari roman s-au format
si in Italia.

La retragerea trupelor romane din
Transilvania in iarna anilor 1916 1917, un
mare numar de intelectuafi au urmat unitatile
romane in retragere, refugiindu-se in tara in
asteptarea reintorcerii for in Transilvania eli-
berata, ceea ce s-a si intamplat in iarna 1918.

Din raportul colonelului Pietraru, cu data
de 2 aprilie 1918, aflam ca in timp de 3 luni si
jumatate au fost trimisi in tara. 374 ofiteri si
9.261 soldati, iar la Darnita mai ramasesera 22
ofiteri si 1.460 soldati. In total, au fost angajati
in Rusia 396 ofiteri si 9.721 soldati, din cifra
totals de 120.000 prizonieri de origine romans,
attic:a o proportie de 8.43% fats de 8% a
cehoslovacilor si 7 1/2 a iugoslavilor. La 20
iufie 1917 aparu la Kiev Foaia Volunarilor
Romani din Austro-Ungaria, "Romania Mare",
redactata de Sever Rocu, Ghita Pop, Ion Iosif
Schiopul si Filaret Dobos.

Dar nu tots voluntarii au putut ajunge la
Darnita si de acolo in tars, din cauza revolutiei
rusesti. 0 parte din ei se concentrasera la
Samara, de unde plecard in Siberia in punctul
de concentrare de la Celiabinsk. ale-
sesera punctul de concetrare in Extremul
Orient, la Wladivostok.

La 3 august 1918, voluntarii de la
Celiabinsk constituird Consiliul National Ro-

man, sub presedintia lui Voicu Nitescu, care
incheie, la 24 august 1918, cu Consiliul
National Cehoslovac, un pact in vederea con-
tinuarii luptei alaturi de Puterile din apus ale
Antantei. "Corpul Voluntarilor Romani
prevedea Pactul se organizeaza de catre
Consiliul National Roman cu concursul
Consiliului National Cehoslovac pentru a con-
tinua lupta contra Puterilor Centrale in stran-
sa cu armata cehoslovaca si cu aliatii,
in primul rand pe teritoriul Rusiei si al
Romaniei si, in caz de nevoie, pe teritoriul
Frantei. El nu va putea renunta la aceasta
obligatie inainte de a realiza scopul sau, decal
in cazul cand s-ar incheia pacea generals..." In
cazul cand ar relua lupta impotriva Puterilor
Centrale, Corpul Voluntarilor Romani re-
zerva dreptul de a se atasa la armata romans
si de a trece sub comandamentul ei suprem. La
29 octombrie 1918 Corpul Voluntarilor tinu la
Celiabinsk o mare adunare, pentru a declara
dezlipirea Bucovinei si a Transilvaniei, alaturi
de Crisana, Bihor, Satu Mare, Maramures si
Banat de monarhia austro- ungara si alipirea
for pe veci Romaniei. Adunarea proclama toto-
data. pe Ferdinand rege al tuturor roma- nilor,
vestindu-i aceasta printr-o adresa. omagiala.
Tot la Celiabinsk aparu si "Gazeta Transil-
vaniei si Bucovinei". Voluntarii au ramas in
Siberia pand in primavara anului 1920, cand
sosi la Karbin misiunea romans condusa de
maiorul Victor Cddere pentru evacuarea
Legiunii si prizonierilor roman!, care fura
adunati la Wladivostok, unde s-a semnat
urmatorul act comemorativ:

In anul una mie noun sate doueizeci de la
Hristos, tuna Mai, ziva dou dzeci si trei, stiff nou,
la Wladivostok.

Departe de cdminurile dragi, de codrii
strdbuni, de apele curate de glia roditoare si
scumpd a tariff,

Romani( din patru unghiuri, alcdtuiti intr-
un corp de voluntari Inca din vara anului 1918,

Pdstrand cu sfintenie fata strdmoseascd
si cinstind prin faptele for numele roma- nesc,

Dupes multe suferinte ajungand a vedea
calea spre Patria deschisd,

Urmasi ai motilor, ai granicerilor, ai
sucevenilor, ai bdruitenilor, ai orheienilor, ca
oaste romaneascd, au jurat cu suflet curat, cu
dreapta pe Drapelul Neamului credinta
°std. seascd si cetateneascd Presa Inaitului rege,
Mdriei Sale Ferdinand I, at tuturor romanilor".

La finele lunii mai, voluntarii s-au imbar-
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cat pe cloud vapoare ale amiralitatii britanice
si, parcurgand timp de sase saptamani
Oceanul Pacific si Indian, au debarcat la Con-
stanta.

Prizonierii romans din Italia se consti-
tuird si ei in unitati de voluntari care se distin-
sera in iunie 1918 pe frontul de la Piave. Prin
aceasta, ei atrasera asupra for atentia guver-
nului Italian care aproba in iulie organizarea
Legiunii Voluntarilor Romani din Italia. Tot-
°data, lua flinta la Roma, la 9 iunie 1918
Comitetul de actiune at Romani lor din
Transilvania, Banat si Bucovina.

Prime le masuri luate de comitet, de
comun acord cu comandamentul Legiunii a
fost de a concentra pe ofiterii si soldatii roman
care cereau inrolarea, formandu-se trei regi-
mente, care purtau numele martirilor Horia,
Closca si Crisan. Numeroase comisii de
recrutare vizitau lagarele de prizonieri roman.
Grade le ierarhice erau cele ale armatei regale
italiene, cu insignele tricolore romanesti. Pe
bareta era cusuta o cocardd tricolord. Dupe
batalia de la Vittorio Vinetto si incheierea
armistitiului, voluntarii roman s-au imbarcat
la Torento pentru repatriere. Cu primul trans-
port s-au intors din prizonierat 30 ofiteri si
2.600 soldati. In martie a urmat un al doilea
transport.

Prizonierii roman au cerut inrolarea ca
voluntari in cadrele armatei franceze. In prima.-
yard anului 1919 ei au fost imbarcati pe vase
romanesti pentru repatriere.

La 9/22 octombrie 1918 sosi la Iasi pro-
fesorul Masaryk, seful cehilor separatisti, pen-
tru a lua contact cu guvernul roman in vederea
colaborarii dintre corpul de voluntari cehoslo-
vaci si corpul de voluntari roman din Rusia.
Cu acea ocazie, comitetul refugiatilor transilva-
neni si bucovineni, sub conducerea lui
Octavian Goga si Ion I. Nistor, fu invitat de
Masaryk sa participe la un congres at tuturor
nationalitdtilor din Austro-Ungaria, care luptau
pentru independenta. Se desemnasera si dele-
gatiile transilvanene si bucovinene pentru con-
gresul propus de Masaryk, care urma sa. se
tins la Kiev. Revolutia bolsevica din 25
octombrie - 7 noiembrie zadarnici insa congre-
sul proiectat.

4. Denuntarea Ausgleich-ului cu
Austria. Constituirea Comitetului exe-
cutiv al Partidului National. Declaratia
deputatului Vaida in parlamentul
maghiar. Manifestul refugiatilor. Re-
volutia de la Budapesta

Intre timp, evenimentele politice din
Ungaria se precipitard. Guvernul Esterhazy
demisiona, facand loc unui guvern prezidat de
Wekerle. La 6 octombrie 1918, imparatul Carol
ceru armistitiu pe baza celor 14 puncte
wilsoniene. Oferta imparatului fu insa refuzata
de puterile Antantei, ceea ce determine pe
imparat sa lanseze in zilele de la 16 si 21
octombrie faimoasele manifeste catre popoarele
sale, recunoscandu-le dreptul de a se organiza
in "comunitati de state proprii". Dar, pentru
a-si asigura simpatiile ungurilor, imparatul
tinu sa precizeze ca." "integritatea tarilor Sftntei
Coroane a Ungariei nu va fi deloc atinscr. La
manifestul imperial, guvernul maghiar se grabs
sa raspunda la 22 octombrie cu declansarea
independentei Ungariei de Austria, ravnita de
multa vreme de unguri. "Deoarece Austria s-a
organizat pe bald federative declare seful
guvernului maghiar - not stem pe baza uniunii
personale si, ca urmare, vom organiza politica
noastra atat sub raport economic, cat si al
apararii nationale in mod independent".

Cu putine zile inainte de aparitia mani-
festului imperial, Consiliul National Roman isi
relua activitatea politica ce fusese intrerupta in
timpul razboiului. in ziva de 12 octombrie
1918, membrii consiliului se intrunira la
Oradea si alesera din randurile for Comitetul
Executiv format din 6 membri: Vasile Goldis,
Alexandru Vaida, Stefan Cicio Pop, Aurel Vlad,
Iuliu Maniu si Ion Suciu. In Comitetul Executiv
furs reprezentati si 3 membri ai Partidului
Socialist Roman, si anume Ion Fluieras, Iosif
Jumanca si Enea Grapciu. Astfel reconstituit,
Comitetul Executiv isi asuma puterea de
guvernamant asupra teritoriilor locuite de
roman, delegand pe Vaida sa dea citire in par-
lamentul de la Budapesta declaratiunii de inde-
pendents a natiunii roman din Ungaria si
Transilvania.

In sedinta Camerei maghiare din 18

356
www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

octombrie 1918, deputatul roman Alexandra
Vaida-Voievod face urmatoarea declaratie:

"Comitetul Executiv al Partidului
National Roman din Ungaria si Transilvania, in
fata situatiei create prin razboiul mondial, in
calitatea sa de reprezentant al organizatiei
natiunii romane..."

[text Upset in datilograrnd]
La 25 octombrie 1918, Vasile Goldis

declares in numele Comitetului Executiv roman
ca asupra destinelor romanesti, numai
Adunarea Nationale se poate pronunta.
Precipitarea evenimentelor din Ungaria deter-
mina pe membrii Consiliului National al
Romani lor Ardeleni si Bucovineni afleitori in
Moldova si Basarabia si ai corpului ofiteresc de
voluntari sa aleaga. un Comitet Executiv si sa
incredinteze cu apararea drepturilor nationale
romanesti in Transilvania, Banat si Bucovina.
Din Comitetul Executiv faceau parte: Alexan-
dru Lepadatu, Octavian Goga, Victor Deleu si
Ion I. Nistor, ca reprezentat al Bucovinei.
Membrii Comitetului Executiv au elaborat un
statut, pentru serviciul de propaganda, care la

noiembrie primi din partea guvernului roman
autorizatia legala de functionare.

La 6 noiembrie, Comitetul Executiv
aduce la cunostinta regelui Ferdinand urma-
torul manifest:

"Romdnii ardeleni si bucovineni, afldtori
pe teritoriul roman, in numele for si al fratilor
subjugati de acasd, a cdror constiintd e siluitd si
terorizatd si deci in imposibilitate de a se mani-
festa liber, declarci cele ce urmeazd:

I. Cerem sd fim eliberati de sub jugul
monarhiei austro-ungare si suntem ferm
hoteirati sa lupteun pe toate caile si prin toate
mijloacele, ca elementut romdnesc in toatd
intregimea lui sd fie constituit intr-un singur stat
national, sub domnia dinastiei romane.
Rdzboiul intre not si monarhia austro-ungarei nu
se va sfarsi pane sand nu vom intrupa idealul
national integral.

2. Nu recunoastem monarhiei austro-
ungare dreptul de a se ocupa de soarta
romanilor din Ardeal si Bucovina, deoarece
dansa, veacuri de-a randul ne-a tinut in cea mai
neagrd si rusinoasd robie. Toate incercdri/e de
federalizare ale Casei de Habsburg sunt gesturi

Regele Ferdinand

desperate ale unei imparatii osandite sa se
descompund si sa piard. Starea romanilor din
monarhia vecind o va decide biruinta ostirilor
romanesti si vointa intregului popor romanesc,
pe care o va consimti congresul de pace gene-
raid, la care vor lua parte si reprezentantii ofi-
ciali ai Romaniei eliberatoare.

3. Cerem ca Intreg teritoriul locuit de
mcgoritclti covarsitoare romanesti din monarhia
habsburgicei sd fie eliberat si anexat Regatului
Roman asa cum este prevazut in tratatul de
aliantd a Romaniei cu Puterile

4. Toate deciaratiunile romanilor din
Ardeal si Bucovina contrare acestor aspiratiuni
nationale, le considerdm ca stranse de auto
ritatile cu forta si declardm oft aceste
declaratiuni u trebuie sa induces in eroare
opinia lumii care cere dreptate si libertate pentru
toate neamurile.

Majestate, cu nestramutata credinta in
realizarea visului national al cdrui viu si man-
dru simbol sunteti Majestatea Voastrd, indrcizn-
im a prezenta in numele romanilor ardeleni si
bucovineni, aflatori pe teritoriul Regatului
Romaniei, alaturata declaratiune: Noi, romcinii
ardeleni si bucovineni, cu attained veneratie si cu
neclintitcl loialitate ne apropiem de scaunul dom-
nesc, care vrem sa fie al tuturor romanilor, find
de mutt convinsi ca Majestatea Voastrei sunteti
ocrotitorul intelept al nazuintelor drepte si sfinte
ale romanilor subjugati, pentru desrobirea cdro-
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ra n-ati pregretat a aduce cele mai grele jertfe.
Cu deplind incredere in puternicul spryin. at
Majestcitii Voastre, romeMii ardeleni si bucovi-
neni, care au rupt toate legclturile cu monarhia
austro-ungard si au jurat credirttcl ca cetelteni si
ostasi, sunt gata sd aduccl once sacriftciu pen-
tru unirea politiccl a tuturor romanilor si pentru
Dinastia roma- rtd indisolubil legatd de destinatia
Intregului nostru neam.

Al majestcltii voastre prea plecat supus
Comitetul National at Roma- nilor originari

din Monarhia Austro-Ungarcin.
Ungurii nu ajunsera sa. se bucure de

independenta lor fats de Austria, flindca la 30
octombrie 1918 izbucni revolutia la Budapesta,
in urma careia guvernul Wekerle fu suit sa. faces
loc guvernului revolutionar prezidat de Mihail
Karoly, presedintele Consiliului National
Maghiar, sprijinit de radicali si socialists. In
valtoarea revolutiei cazu, la 31 octombrie,
Stefan Tisza, victims unui atentat, find
strapuns de baioneta unui honved. Re-
volutionarii vedeau in Tisza pe marele vinovat
de pierderea razboiului si prabusirea Ungariei
milenare.

La 21 noiembrie 1918, Bela Kuhn consti-
tui, impreund cu refugiatii din Rusia, partidul
comunist care se uni cu partidul social-demo-
crat maghiar.

5. Trecerea puterii guvernamentale
asupra Consiliului National. Intrarea
armatei romfine. Tratativele romano-
maghiare de la Mad. Formarea Garzilor
Nationale pentru autoaparare. Orga-
nizatii militare pe comune si judete.
Armistitiul de la Belgrad si Conventia
military

Guvernul revolutionar din Budapesta
decreta demobilizarea armatei si trimitered sol-
datilor la vatra. Atributiile puterii de stat
imperium trecura asupra Consiliului National
Maghiar. Dintre elementele combative ale
armatei regulate se constituira. Gdrzile Na-
tionale Maghiare la sate si orase, organizate in
grupe dupes regiuni, si chemarea lor era sa.
inlocuiasca fostele organe administrative
politice si jandarmeria pentru mentinerea
ordinii interioare si a unitatii statului maghiar.
Prin ordinul ministrului de razboi Bartha, sol-
datii demobilizati erau somati depund

juramant de credinta Consiliului National
Maghiar, numai in acest caz primind mai
departe solda. Soldatii care prestau juramantul
erau inrolati in Garzile Revolutionare sub
comanda ofiterilor lor. insarcinarea aceasta nu
era insa prea usoara, fiindca in randurile
demobilizatilor se gaseau elemente care nu
intelegeau sa asculte de ordinele superiorilor
lor. Soldatii se intorceau de pe front extenuati
si inflamanziti. Multi dintre demobilizati erau
atinsi de propaganda bolsevica.

Garzile revolutionare compuse din
unguri si secui erau ostile pospulatiei de "buze
valahe", care nu mai tolera apucaturile
samavolnice ale impilatorilor si asupritorilor
lor de veacuri. Comanda asupra garzilor
maghiare din Transilvania era incredintata
generalului Bubo.

Urmand pilda ungurilor, ofiterii si sol-
datii roman demobilizati recursera la Masud
de autoaparare, constituindu-se si ei in garzi
nationale romanesti. La 31 octombrie 1918 s-a
proclamat la Timisoara Republica Bdriateand,
cu comisariate pentru cele trei comitate:
Caras-Severin, Timis si Torontal. La adunarea
de constituire s-a dat citire manifestului
imparatesc care ingaduia ofiterilor si soldatilor
sa se constituie in consilii si sfaturi militare
dupes nationalitati. Conformandu-se manifes-
tul imperial, romanii, maghiarii si germanii din
Banat se constituira in consilii militare
deosebite.

Ziarul banatean "Drapelul" din Lugoj
vestea ca, inainte de constituire, ofiterii roman
adusesera la cunostinta comandantului lor
militar urmatoarea hotarare:

"1. Ofiterii si soldatii din teritoriul coman-
damentului militar din Timisoara decreteazd cu
ziva de astdzi constituirea consiliului militar
roman, caruia i se alipise cu credintcl.

2. Declard ca atitudinea lor o vor conforma
intru toate hotclrdrile ce vor lua Consiliul
National Roman, cdruia i se alipesc cu credintd
neconditionatd.

3. Declare", in fine, cd sunt gata de a con-
tinua totdeauna in once directiurte, la sustinerea
ordinei induntru si in afard ".

Ofiterii si soldatii roman! inlaturara de pe
chipiile lor monograma regelui ungar, in-
locuind-o cu o cocarda tricolord, simbolul
national roman. La fel procedard ofiterii si sol-
datii din garnizoana din Lugoj. La Viena se
constitui sub comanda generalului Ion Boieriu
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"Sfatul soldatilor roman ", care numara peste
100 ofiteri si mai multe mil de soldati. Intre
ofiterii sositi la Viena de pe frontul din Tirol se
gasea si locotenentul de artilerie Iuliu Maniu. in
graba aparu la Viena chiar un ziar, "Soldatul
Roman", care inregistra dispozitiile privitoare
la atitudinea nationals a soldatilor si la posi-
bilitatile de reintoarcere acasa.

La Praga s-au strans numerosi ofiteri si
soldati roman! din fostele regimente din
Brasov, Cluj si Oradea. Acestea se constituird
in "Legiunea Romano" sub comanda colonelu-
lui Alexandru Simon.

Panes si marinarii romani de la Pola se
constituird in Garda National& Ei ocupard un
vas de razboi al marines austro-ungare si arbo-
rard la prora drapelul national roman. La sfa-
tul si ajutorul acestor organizatii, ofiterii sol-
datii roman! din Transilvania si Bucovina se
putura strecura incetul cu incetul spre cases,
unde prezenta lor era necesara pentru asigu-
rarea vietii si avutului conationalilor lor.

La 10 noiembrie 1918, se constitui la
Budapesta Consiliul National Roman sub
presedintia lui Ion Erdeleji care putea urmari
indeaproape toate actele guvernului re-
volutionar ungar. Membrii Consiliului dez-
voltard o intense propaganda printre ofiterii
soldatii intorsi de pe front, sratuindu-i ses nu
presteze juramantul de credinta Consiliului
National Maghiar, dupes cum cerea ministrul de
razboi Bartha. Mai mult chiar, tanarul avocat
Iuliu I. Mezei Campeanu avu curajul sa prezinte
ministrului de razboi maghiar o adresa prin
care cerea ca ofiterii si soldatii romani care se
intorceau de pe front sa presteze juramantul de
credinta Consiliului National Roman si nu
Consiliului National Maghiar. Cererea a fost
satisfacuta. La 11 noiembrie 1918, ministrul
de razboi Bartha semna urmatorul comunicat:

"Aduc la cunostinta ofiterilor, subofiterilor
si soldatilor romani din Ardeal si Ungaria cd vor
depune juramantul de credinta in mdinile
Consiliului National Roman. Leafa, solda li se va
pldti intocmai cum li se pldteste celor care au
jurat Consiliului National Maghiar".

A doua zi ordinul a fost tiparit in mfi de
exemplare si publicat in gazetele din Buda-
pesta si do provincie pentru orientarea demo-
bilizatilor roman!, care se intorceau acasa in
Banat, Crisana, Maramures si Transilvania.

La intoarcerea acasa, ofiterii si soldatii
romani depuneau juramantul urmator:

"Jur Atotputemicului Dumnezeu, cum al

intru toate voi fi cu credintd si supunere catre
Consiliul National Roman din Ungaria si
Transilvania, care este supremul for al Natiunii
Roman din Unagria si Transilvania. Constient
de datorintele ce ne impun vremurile istorice de
astazi, jur cd in toate manifestcirile natiei mele
voi fi credincios Natiunii Unitare Roman si nu
voi ridica manta mea asupra fratilor mei, locuind
pe orice fel de teritoriu politic. Asa sa -mi ajute
Dumnezeur

. Consiliile militare din Banat se autodi-
zolvard, trecand atributiile lor asupra Consiliu-
lui National din Arad. Acesta lansa la 12
noiembrie un apel catre banateni sa constituie
in toate comunele unitati ale garzii nationale,
compuse din 20 60 de gardisti sub condu-
cerea unui ofiter sau subofiter. Astfel luard
fiinta unitatile garzii nationale la Varset,
Orastie, Caransebes, Lugoj, Timisoara si in
celelalte parti ale Banatului. Activitatea lor fu
insa intrerupta de unitatile armatei sarbesti
care ocupard Banatul la 17 noiembrie 1918 si
se stabilira acolo pana la 3 august 1919, cand
evacuara Banatul in fata inain 'Orli armatei
romane. Demobilizatii care se intorceau la
vatra., erau sfatuiti sa se organizeze in
comunele lor in garzi nationale, fund dezlegati
de juramantul de credinta fata de imparat. Ca
semn distinctiv, membrli garzilor nationale
purtau la bratul stang o banderold cu
inscriptia: Garda Nationald RomCmci. Ei pri-
meau remunerate in bani pentru serviciul lor.
La 12 noiembrie 1918 "Romanul", organul offi-
cial al Consiliului National, declares ca.
"Organizarea natiunei roman din Ungaria si
Transilvania urmeazei cu energie febrilid si
Consiliul National priveste ca cea mai de cape-
tenie necesitate organizarea urgentd si
descivarsitd a garzii nationale romane la centru
si in toate comunele".

La Arad, pe langa Consiliul National
Roman se organza o sectie Maiorul
Alexandru Vlad fu numit comandant al garzilor
nationale. Noul comandant institui prin
ordinul de zi de la 9 noiembrie comanda-
mentele sectiilor cercuale in 16 cercuri admi-
nistrative. Comandantii sectiilor cercuale
comandau garzile satesti, ordonau predarea
armelor de catre particulari, verificau infor-
matiile asupra garzilor unguresti instituiau
garzi speciale pentru paza trenurilor de marfa
si de calatori, a garilor, a edificiilor publice, cu
un cuvant mentineau ordinea si siguranta in
gari localitati.
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La 10 noiembrie, sinoadele mitropoliei
romane ortodoxe de la Sibiu si ale celei greco-
catolice de la Blaj hotarara ca la liturghie sa
faces pomenirea Consiliului National in locul
persoanei regelui ungur.

La adunarea constitutive a garzii
nationale din Arad din ziva de 11 noiembrie,
St. Cicio Pop se adresa gardistilor astfel:

"Voi sunteti chemati set sustineti si sd
restabiliti ordinea, sd mergeti ca frate la frate,
ca lumincitorii si voitorii de bine ai poporului.
Poporul nostru este cuminte si bland. Rdsvreiti-
rile sporadice nu sunt unneirAle bolsevismului, ci
mania juste a bietului neam, care dupd secolele
lungt ale tobeigiei a ajuns prods oligarhiei dis-
poiatoare. Scl judeceirn poporul dupd trecutul
sdu si atunci worn pricepe fierberea si nelinistea
lui in zilele acestea de dezorientare. Coborati-vci
la el, luminati-1, ridicati-1 st yeti vedea cd este
demn de libertatea si drepturile castigate.
Spuneti-i ca dupd atata suferintd i se va face
dreptate, promiteti-i cd tot ce a indurat i se va
reispleiti, cd i se va impeirti pdmant, cei fiestecare
om muncitor va fi impe-u-tdsit de bogdtiile peunart-
tulut. Scl fim precauti in organizarea noastrd, se i
nu provocom, sd nu inscencim vdrsciri de sei nge,
set ftm intelepti ca serpii... Nu avem arme, nu
avem masini puternice de ratzboi, arena noastrd
este tdria nearnului roma nesc si ajutorul altor
mai mari popoare ale lumii. Nu suntem inset last,
si acum ajunsi la libertate, daces va pretinde
soarta, worn lupta pentru drepturile noastre
panes la ultima piceiturd de seinge. Fiti mari la
sufiete st nobili la inimeir

La frumoasa cuvantare a sefului de
resort al Garzilor Nationale, raspunse scurt si
apasat comandantul acestor garzi:

"Suntem ostasi si nu worn vorbi multe.
Avem set lucrclm si worn lucra. Suntem pregatiti
inset set si luptdm daces va fi lipsc-i si scljertfirn tot
ce avem pentru cauza noastrd sfantd! Rugdm
Consiliul National Roman set dispund de not si
set ne tines la curent cu cele ce se vor petrece,
pentru cei in acestea worn lua duh si putere".

Concomitent cu manifestatiile nationale
de la Timisoara si Arad, se constitui la Cluj un
Senat National cu nazuinta de a-si extinde
competenta asupra Transilvaniei intregi. La 28
octombrie, Amos Francu, in calitatea sa de
presedinte al Organizatiei militare din Ardeal,
adresa motilor din muntii Apuseni urmatoarea
chemare:

"Motilor, fratilor,

Nu mai este Impdrat! dezlegat supusii
de jurdmirttele silniciei! Robin strainci trage de
moarte! Ceasul izlxivirii a sunat! Noi, rorneinti,
stdpant suntem pe soarta noastrd! Ne worn croi
soarta cu arena in manes! La arme! La arme pen-
tru Unirea tuturor romd nilor! La 1848 Motif stri-
gau La Blaj: .Noi vrem Unirea cu tam»

Unirea aduce in dar pcimant si libertate!
De la voi, vitejti de pe Aries, Somes si Cris
asteaptd obstea sd Incingeti intai armele! Tot ce
ne-au spit regii Ungariei, stetparti ai Ardealului:
peiduri, pdsuni, bdisaguri, ni le vor da toate
Romania si Regele ei nebiruit! Ne vor da cu cloud

ni tot ce-a cerut Horia si Iancu! Noi, ofiterii si
soldatii roman( din Ardeal i-am jurat credintd
regelui Rennet- niei. De is voi, motilor, fratilor,
asteptclm sd ne urmati cei dinteii. La arme! Fcird
anne nu-i drept, nici pace, nici taro! Uniti cu
fratii de pretutindeni, impingem hotarele la Tisa
si Duneire! In mositle mdrtoase de la Tisa si
Dundre se vor implants motif. si crisenii, ca scifiti
streljerit Roma niei Mari, una si nedespcirtitd ca
Sfanta Treime!

Porniti din toate satele cu arme si merinde
la Cluj si Bdlgrad sub cdpitanit alesi. La Cluj
asteaptd I-a Legiune din Ardeal, in Balgrad a
H-a Legiune. Pentru toti care nu au, vor fi arme,
bani, hrand. Am luat cu: Dr. Amos Francu, nepot
de tribun, vechiul ape-Ire-dor at Motilor, comanda!
Din increderea ofiterilor si soldatilor, eu pome-
nesc ca tribunit de alts data date": Pentru tot ce
fagaduiesc stau bun cu capul si cinstea

Fratilor, motilor, adunati-vet la Campent,
Abnui, Zlatna Gilau, Huedin si Hcilmaj I Acolo
lasdti garzi de pazd, st porniti la Cluj si Bdlgrad
cum vei vine mai aproape. Desfaceti steagul
romanescl Tineti randurile osteisesti, gryiti
pe-ulurile si baisagurile ca ochii din cap! Ale
voastre vor fi prin legea romeineasccil Pdziti
viata, avutcl si pacea tuturor! Ca main fratii
izbdvitort vor trece Carpattil Sei le netezim in
arme drumul! In arme ne worn imbrcitisa pe
pdmantul Ardealului! Va fi at tdranului ce-1
munceste, at Rome-Intel ce -1 pd zestel La arme!

Se riclicd din morminte Horia la Bdlgrad,
Iartcu la Tebea, Axente is Blaj. Vd chearna in
numele lui Christos! La anne!

In ziva de 2 noiembrie marea adunare
popularel de la Blaj decretd organizarea trupelor
noastre din Ardeal, din soldati st oftteri romani
sub tricolorul Roman si cu limba romaneascci de
comandd, is ordinul comisarilor militari ai
poporului din Ardeal, numiti in Cluj ca singuri
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indreptdtiti si pusi in fruntea Senatului.
Comisarii mentinandu-si neateu-narea, vor intra
pentru interesele obstesti de ordine in contact cu
alte autoritolti coordonate, indrumate sd dispune/
asupra altor forte militare. Comisarii vor apela
la toate senatele regionale din Ardeal, set se
ataseze la Senatul National Roman dirt Cluj,
numindu-si cede un delegat in Senat si infeip-
tuind organizarea civil& si military dupd norme
de la Cluj in frunte cu subcomisari ai poporului.
Fiii si soldatii natiuniijurd credintei si ascultare
exclusiv Consiliului roman si organului sau
Senatului national, la myna trimisilor".

Manifestul clujenilor provoca coliziuni de
atributii cu centrul din Arad. In cele din urma
insa, s-a convenit ca autoritatea Senatului din
Cluj sa se limiteze la judetul Cojocna iar clu-
jenii sa se subordoneze Consiliului National
din Arad. Dupes exemplul Clujului, s-au orga-
nizat Senate Nationale la Bistrita. La Adunarea
National& din Nasaud de la Inceputul lui
noiembrie, capitanul Antonu distribui multimii
urmatoarea proclamatie:

In timpurile acestea hotclreltoare de pe
frontul italian am grcibit la vatra strdmoseasca
sd dau fratilor roman manes de ajutor. Inainte
de sute de ani au fost conducatori in granites
stra most de ai mei; in 1848 avangarda regimen-
tului roman al doilea de granite/ a fost condusd
de locotenentul Teodor Antonu, tateil meu, acum
cu rna ndrie ma pun in fruntea voastrd uncle sunt
destinat de Senatul Roman si cu drag voi orga-
nizes puterea menitcl sd apere legea si limba
strdmoseascd in comitatul meu: Bistrita-
Ndsclud... La Bistrita, in fosta cazarmd a hon-
vezilor, sub frumosul nostru steag se formeaza
garda nationals din acest judet, cei mai buni,
fala satului sd vines sd se inscrie in Garda
National& Din fiecare sat sd se prezinte 8 -10
soldati la renumita cazarmd si deoarece deo-
camdatd nu dispunem de vesminte, - veniti
imbrcicati bine. De !wand m -am ingrijit, precum
si de plata 10 cor, la zi. fritr-un ceas bun si cu
D-zeu

Garzi Nationale se formard in unele cen-
tre judetene, precum Salaj, Sighet, Oradea,
Brasov, Sibiu, Blaj, Brad, Alba Iulia s.a.

Sub semnatura episcopilor, canonicilor,
profesorilor si avocatilor din Blaj aparu la 4
noiembrie rasunatoarea Chemare:

"Frati Romani,
A Ldtut ceasull Dupes suferintele indelun-

gate, dupd jertfe supraomenesti ce le-au dus

Ion I.C. BrAtianu

neamul nostru, a rdsdrit in sfarsit si pentru not
clipa sfantd a liberteitiiI Frati Romani, bucurati-
vet! Lanturile sclaviei s-au prclbusit in tins, si
neamul nostru isi inaltd fruntea obiditd si
priveste in vote ca popor liber, ce singur are
dreptul de a dispune asupra soartei sale.
Ldudat sd fie Dumnezeul popoarelor ca ne-a
invrednicit sd ajungem aceastd sfantd zi!
Laltdatd scl fie amintirea ateitor mu si mil de
eroi-martiri frati de-ai nostri, care prin sangele
vcirsat au stropit din belsug glia strdmoseascd
pond ce a rascirit din ea floarea sfanta a
Libertcltii, Egalitdtii si Fraternitettii tuturor
popoarelor din lume.

inchegati-vet pretutindeni in jurul frun-
tasilor vostri, constituiti-vd in sfaturi nationale
locale si cu garda de pazd si nu faceti nici un
singur pas faro stirea si consimtclmetntul
Comitetului nostru National Central! Ardtati-ud
vrednici de insemneitatea istoricd a acestui
moment sublim, puneti temeliile viitorului fericit,
in liniste, faro turbu r eiri, cu demnitatea unui
popor constiu de sine. Mergeti inainte, cu frun-
tea ridicatei, pentru a vet inchina Dumnezeului
nostru, Soare at libertcltii ce a rdsdrit, in sfarsit
si pentru

Desteaptd-te Romarte!
Visul urat at trecutului sd remand uitat in

intunerec, sd-1 uitdm cu totii ca si cdnd n-ar fi
fost! Pcistrati linistea si ordinea, nu vd atingeti
de persoana si avutul nirndnuil Aceasta o cer
conducdtorii uostri si o pretinde credinta voastra
de Romani! Tralasca libertatea tuturor po-
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poarelor Trdiascei Neamul Romdnescr
Tinand seama de observatiile generalului

Franchet d'Esperay ca guvernul maghiar nu
reprezinta si nationalitatile din Ungaria,
Consiliul National Roman comunica la 10
noiembrie guvernului revolutionar din Buda-
pesta ca in intelesul dreptului de libera dispo-
zitie a neamului romanesc, cat si spre scopul
de a pastra ordinea publics, siguranta averii si
a vietii, isi asuma puterea deplina de guvernare
asupra acestora si asupra teritoriilor locuite de
romans in Ardeal si in Tara Ungureasca, si
anume asupra a 23 de comitate si a partilor
romane din alte trei. Guvernul maghiar era
totodata invitat sa ordone institutiilor si
administratiilor publice din aceste comitate sa
se supund autoritatii Consiliului National
Roman, suspendand mice alts autoritate.
Locuitorii de alts limba decat cea romans din
aceste teritorii vor beneficia de principiile
proclamate de presedintele Wilson. Consiliul
National Roman astepta raspunsul guvernului
maghiar pana. la 12 noiembrie 1918, ora 6 p.m.
seara.

Drept raspuns la nota ultimativa a
Consiliului National Roman, guvernul din
Budapesta autoriza pe Oskar Iaszy sa trateze
cu roman!! si sa ajunga la o intelegere cu ei. La
tratativele care avura loc la Arad, participard
din partea maghiarilor Apathy, presedintele
Consiliului National al secuilor, si Bodany din
partea social-democratilor maghiari. Din par-
tea sasilor participa Neugebauer, presedintele
Consiliului National comun. Iaszy se prezenta
ca delegat al guvernului revolutionar al
Republicii Maghiare in formatie, ostil politicii
oligarhice feudale asupritoare a nationalitatilor
conlocuitoare, preconizand o politica de pace si
bund intelegere cu toate nationalitatile in spi-
ritul dreptatii si egalitatii in sensul opiniilor lui
Wilson.

Pentru mentinerea ordinei interne el
recomanda un aranjament provizoriu pang la
conferinta de pace. Revendicarile romanilor
asupra celor 23 de comitate n-ar fi indreptatite,
intrucat in aceste comitate se gasesc zone si
enclave locuite de maghiari si secui. De aceea,
Iaszy propunea abandonarea delimitarii
administrative a comitatelor si formarea in
locul lor de "blocuri nationale" compacte si
omogene, federalizate intre ele in felul can-
toanelor elvetiene. In conditiile acestea -
declara Iaszy guvernul republican maghiar ar

consimti la investirea Consiliului National
Roman cu puterea administrative in can-
toanele cu populatie de limba romans.

Vasile Go ldis, referindu-se la propunerea
lui Iaszy, arata ca natiunea romans revendica
independenta sa deplind de stat si nu admite
ca acest drept sa fie stirbit prin rezolvarea
provizorie.

"Natiunea romans - declara Goldis -
recunoaste competenta congresului de pace la
fixarea limitelor definitive si reclamate de
aceastd natiune pentru statul sau propriu, pre-
cum 1st is si obligatiunea ca, fate de celelalte
popoare conlocuitoare pe acest teritoriu sd
respecte principiile wilsoniene... dar in pro-
punerea guvernului maghiar se vede negatiunea
independentei sale de stat, iar pe de altd parte
crede ca acea solutiune face imposibild
ndzuintele acestei natiuni pentru mentinerea
ordinei publice pand la Infetptuirea 1)&11 defini-
tive".

Din aceste consideratii, Consiliul
National Roman nu accepts propunerile guver-
nului maghiar, lasandu-i raspunderea pentru
toate consecintele ce puteau sa urmeze.

In acelasi sens declara. si Iuliu Maniu ca
romemii vor sa aiba statul lor, exercitand
suveranitatea lui asupra intregului teritoriu
locuit de roman! in Ungaria si Transilvania.

Apathy declares ca poporul maghiar nu va
admite niciodata de bund voce dezmembrarea
Ungariei iar Neugebauer reclama pentru
poporul german din Transilvania dreptul de
autodeterminare in conformitate cu principiul
wilsonian.

In urma declaratiilor categorice ale
romanilor, Iaszy veni cu o noua propunere,
declarand ca guvernul maghiar este gata sa.
recunoasca Consiliului National Roman drep-
tul de guvernare in zonele si comitatele in care
populatia romaneasca se gaseste in majoritate.
Mai mult chiar, guvernul consimte sa
primeasca in sanul sau reprezentanti roma- ni
pentru solutionarea in comun a tuturor
chestiunilor de guvernamant intern in teritori-
ile romanesti, precum si ceea ce priveste afa-
cerile externe, economice, financiare si de
aprovizionare. Legiuirile vechi urmau sa
ramand in vigoare in teritoriile romanesti, iar
legile noi se vor promulga cu asentimentul
reprezentantilor roman! din guvern. Functio:
narii urmau sa fie lasati in formatiunile lor. Un
juriu compus din trei delegati maghiari si dos
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delegati roman avea sa decides in toate chestiu-
nile controversate.

Consiliul National Roman reafirma si fates
de noua propunere maghiara dreptul natiunii
romane la autodeterminare si la constituirea
statului national suveran roman. In urma
acestei declaratii ferme, tratativele de
intelegere intre maghiari si romani de la Arad
furs intrerupte pe ziva de 15 noiembrie 1918.
Ruperea tratativelor dezlantui un potop de acte
de teroare sa razbunare impotriva populatiei
romanesti. Consiliul National Roman adresa
un manifest catre popoarele lumii prin care
afirma nazuinta natiunii romane spre elibe-
rarea din catusele agresiunii seculare.

Dupes multa staruinta, guvernul re-
volutionar maghiar obtinu recunoasterea din
partea Puterilor Aliate. Seful guvernului,
Karoly, recunoscu cele 14 puncte wilsoniene
solicitand in baza for armistitiu, care se incheie
la 8 noiembrie 1918 la Belgrad. In timpul
negocierilor, maresalul francez Franchet
d'Esperay replica delegatilor maghiari care se
incumetau sa vorbeasca si in numele nationa-
litatilor din Ungaria: "D-Voastrei reprezentati
numai natiunea maghiard, nu si pe celelalte
natiuni din Ungaria. Maghiarii au mers aleituri
de germani impotriva Frantei yeti pld ti si veti
ispasi impreund".

Tratatul recunoscu granitele etnice ale
Ungariei, acordandu-i dreptul de a pastra pe
langa fortele de politic si jandarmerie pentru
mentinerea ordinei, Inca 6 divizii de infanterie
si cloud de cavalerie, ca armata regulata. De
asemenea, ramane in seama guvernului ma-
ghiar si administratia civila in tot cuprinsul

La 13 noiembrie s-a semnat, tot la
Belgrad, si Conventia military de armistitiu prin
care puterile aliate invingatoare aveau dreptul
de a ocupa iar ungurii obligatia de a evacua
teritoriile situate dincoace de linia de demar-
catie: valea superioard a Somesului Bistrita,
Tg. Mures si cursul Muresului pang la var-
sarea lui in Tisa.

Generalul comandant al armatelor aliate
isi mai rezervase dreptul de a ocupa in perma-
nents localitdtile si punctele strategice din
regiunea acestei linia de demarcatie, pe care le
va socoti necesare pentru asigurarea linistii
interne si asigurarea pacii. Ungurii erau

sa lase la locul sau tot materialul rulant
necesar pentru exploatarea normala a cailor

ferate din teritoriile evacuate de trupele lor.
Unitatile militare maghiare trebuiau sa se
retraga dincolo de aceasta lithe de demarcatie.
O comisie military interafiata compusa din 10
ofiteri si 50 de soldati sub comanda colonelului
Vyt sosi la Budapesta pentru a supraveghea si
controla masurile de aplicare a tratatului de
armistitiu si a conventiei militare.

Teritoriile de dincoace de linia de demar-
catie trecura sub scutul armatei romane, care
facea parte din armata de operatiune interali-
ata. Divizia a 7-a, concentrate la Piatra Neamt
sub comanda generalului Traian Mosoiu, trecu
granita Transilvaniei si ocupd localitatea Bor-
sec, infruntand rezistenta garzilor secuiesti.

La 20 noiembrie, alte unitati romanesti
fortara granita la Tulghes, ocupard orasul
Miercurea Ciuc si pusera stapanire pe regiunile
de la izvoarele Oltului si Muresului, ajungand
la 25 noiembrie la Targu Mures. Pe langa
Divizia a 7-a, patrunse pe la Oituz in secuime
si divizia I care ocupa. orasul Sf. Gheorghe si
ajunse la 7 decembrie 1918 la Brasov, pentru a
cadea in spatele trupelor germane sub coman-
da lui Mackensen, care, in urma capitularii
germanilor, erau suite sa evacueze Muntenia si
sa se retraga in patrie. in drum spre Alba Iulia,
maresalul Mackensen opri la 1 decembrie
marsul trupelor sale la Galda pentru a nu tul-
bura Marea Adunare Nationale de la Alba lulia.
Pretutindeni, trupele romane liberatoare erau
intarnpinate cu mare insufletire de populatia
romaneasca.

Interventia trupelor romane in Transil-
vania s-a facut la cererea Consiliului National
Roman din 10 noiembrie 1918, cand o dele-
gatie de 5 membri sosi la Iasi cu o scrisoare din
partea lui Alexandru-Vaida Care Bratianu.

"Toti !pintatit scria Vaida - sunt solidari
pentru unire. Niciodatd nu s-a putut constata o
astfel de manifestatie, unartirnd, cerand inter-
ventia fratilor impotriva ungurilor". Scurta
vreme dupes aceea, Vaida starui din nou din
Dej pe langa guvernul din Iasi, cerand ajutor
grabnic contra "bandelor de jefuitori si ucigasi
maghiari". Curand urma o a treia interventie
pentru a demonstra guvernului roman situatia
tragica a populatiei romanesti ramasa dincolo
de linia de demarcatie pe urma atrocitatilor
comise de garzile maghiare-secuiesti si pentru
a repeta cererea de ajutor.

La 29 noiembrie 1918, seful Marelui Stat
Major al armatei romane, generalul Prezan,
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aducea la cunostinta comandantului armatei
franceze de la Dunare ca populatia romans
ramasa dincolo de linia de demarcatie este
necontenit maltratata si terorizata de unguri.
Mari le unitati ale trupelor unguresti sunt pe
cale de organizare si mobilizare in regiunile de
la Cluj, Dej si Oradea Mare. Conducatorii
romanilor solicits un ajutor urgent de la
comandamentul trupelor romane, daca acesta
n-a obtinut inca autorizatia de a trece linia
Muresului, cu toate staruintele depuse in acest
scop. Generalul Prezan arata Ca este absolut
necesar de a ocupa centrele urmatoare situate
la vest de linia de demarcatie, si anume
Sighetul Marmatiei, Baia Mare, Satu Mare,
Caret si Aradul. in caz ca comandamentul
francez nu ar dispune de fortele necesare pen-
tru ocuparea imediata a acestor centre, gene-
ralul Prezan cerea autorizatia de a executa
aceasta operatiune cu trupele romane, dat
find ca mice intarziere in solutionarea acestei
crize nu face decat sa contribuie la propaganda
ideilor anarhiste raspandite in profunzime de
inamicul comun.

Interventia inaltului comandament
roman fu incununata de succes. Coman-
damentul trupelor romane obtinu autorizatia
generalilor Franchet d'Esperay si Berthelot de
a trece linia de demarcatie si de a ocupa regiu-
nile romanesti de dincolo de aceasta linie si a
ocroti populatia romaneasca de teroare si
masacrele garzilor ungaro-secuiesti. Cazusera
jertfa acestor masacre Leucutia si Hotaranu,
loan Ciordan si Niculai Balcas din Beius,
Bogdan din Vascau, Mihail Danila din
Harghita, Isidor Siliaghi din Bicau la Popriani,
precum si multi alti martini ai cauzei
romanesti. in 24 decembrie 1918, trupele
romane, dupa. ocuparea Ghiurghiului si
Dejului, intrara triumfatoare in Cluj, capitala
Transilvaniei.

Din Brasov, armata romans cuprinse
Fagarasul si ocupa Sibiul si Sighisoara, tri-
mitand unitati in directia Teius, Alba Iu lia si
Turda, pentru a lua legatura cu unita.tile
diviziei a 7-a care operau in Valea Somesului,
Crisului si Muresului.

La 24 decembrie, batalionul comandat de
maiorul Visinescu se indrepta pe Mures in jos,
cuprinse Orastia si ajunse la Deva, unde fu
intampinat de populatie cu mare entuziasm. La
salutul de bun venit in capitala judetului
Hunedoara, comandantul batalionului ras-

punse in aplauzele multimii:
"Am plecat in rdzboi nu cu arme multe,

dar cu mult, mutt suflet si sufletul a biruit. Dintre
nurnerosii camarazi de la 10 Vancitori, cu care
am pornit la luptd, n-am mai rcimas astdzi deal t
4 in viatei. Scumpii mei camarazi putrezesc in
liniste, risipiti prin pasurile Carpatilor. I-am
vd zut prcibusindu-se unul crate unul, la Predeal,
la Oituz, de unde ei, dupd moarte, cu ochii sti-
closi priveau pare ca spre bogata rand a Barsei,
spre plaiurile Maramuresului..."

6. Marea Adunare Nationals de la Alba
Iulia. Proclamarea Unirii Transilvaniei
cu Romania. Constituirea Consiliului
Dirigent

Bizuindu-se pe garzile nationale si pe
ostirea romans care patrunse in Transilvania,
Consiliul National putu hotari convocarea
Marti Adunciri Nationale de la Alba-Iulia in ziva
de 1 decembrie 1918, pentru votarea Unirii cu
Romania: cad menita era de veacuri dorinta
ferma si hotarata a romanilor de peste Carpati.
Cele 130 de circumscriptii electorale trimisera
la Alba Iulia 1.228 de delegati oficiali, reprezen-
tand toate cele 130 de cercuri electorale din
cele 27 comitete romanesti. La Marea Adunare
se grabira sa soseasca mitropolitii si episcopii
romani de ambele rituri, delegatii consistoriilor
episcopale, ai societatilor culturale romanesti,
ai corpului avocatilor, ai institutelor teologice
si pedagogice, ai scolilor secundare si uniunilor
invatatoresti, ai reuniunii meseriasilor, ai par-
tidului social-democrat roman, ai organizatiil or
militare si ai tinerimii universitare. Astfel erau
reprezentate toate paturile sociale, toate intere-
sele si toate ramurile de activitate romaneasca;
la un loc, zeci de mii de oameni care sosird cu
merinde in traista., pand si din cele mai inde-
partate colturi ale Transilvaniei, Mara-
muresului, Crisanei si Banatului. Memorabila
Adunare a fost prezidata de Gheorghe Pop de
Bdsesti, venerabilul presedinte al Partidului
National Roman, asistat de arhiereii ambelor
biserici romanesti, de membrii Comitetului
National, de comandantii garzilor nationale, de
avocati, preoti, invatatori si de primarii tuturor
comunelor romanesti urbane si rurale. Dupa
savarsirea serviciului religios, in ambele bise-
rici, ortodoxa si units, Stefan Cicio Pop salutes
Adunarea in numele Comitetului National, tar
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Vasile Goldis dadu citire urmatoarei Motiuni:
"I. Adunarea Nationale a tuturor Ro-

mei nilor din Transilvania, Banat si Tara
Ungureasca, prin reprezentantii for indrepteititi
la Alba Iulia, in 1 decembrie 1918, decreteaza.
Unirea acestor roman si a tuturor teritoriilor
locuite de deinsii, cu Romania: Adunarea
Nationale proclamet in deosebi dreptut inalie-
nabil al Natiunii Romeme la intreg Banatul
cuprins intre returile Mures, Tisa si Dundre.

II. Adunarea Nationale rezervet teritoriilor
sus indicate autonomie provizorie pand la
intrunirea Constituantei, aleasei pe baza votului
universal.

III. In legaturei cu aceasta, ca principii fun-
damentale la alceituirea noului stat roman,
Adunarea Nationald proclamcl urmdtoarele:

1. Deplind libertate nationals pentru toate
popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va
instrui, administra sijudeca in limba sa proprie,
prin indivizi din sanul sat si fiecare popor va
primi drept de reprezentare in corpurile
legiuitoare si is guvernarea tarii in proportie cu
numetrul indivizilor ce-lalcettuiesc.

2. EgaId indreptettire si deplincl libertate
autonomd confesionala pentru toate confesiunile
de stat.

3. Infciptuirea desetvarsitcl a unui singur
regim carat democratic pe toate terenurile vietii
publice. Votul obstesc direct, egal, secret pe
comune in mod proportional pentru arnbele sexe,
in veirstei de 21 ant la reprezentarea in comune,
judete si parlament.

4. Desdvarsitcl libertate de preset, asocia-
re si intrunire, libere propagare a tuturor n-
durilor omenesti.

5. Reforms agrard radicalci. Se va face
conscrierea a tuturor proprieteitilor mart. In baza
acestei conscrieri desfiintand ficlei-comisiile in
temeiul dreptului de a micsora dupes trebuintei
latifundiile, i se va face posibil teu-anului sa-si
creeze o proprietate, arettor, peisune, arcitw-a, cel
putin atat cat o poate munci el si famine sa.

Principalul conducettor al acestei reforme
agrare este pe de o parte promovarea niveleirii
sociale, pe de alts parte potentarea productiunii.
Muncitorirnii industriale i se asigurei aceleasi
drepturi si avantagii, care sunt legiferate in cele
mai avansate state industriale din apus.

IV. Adunarea nationalci des expresie
rintei sale ca congresul de pace set infciptuiascei
comuniunea natiunilor libere in asa chip, ca
dreptatea si libertatea set fie asigurate pentru

toate natiunile mart si mici deopotrivci tar in
viitor set se elimineze reaboiut ca myloc pentru
regularea raporturilor Internationale.

V. Romemii adunati in aceasta adunarea
nationald salute pe fratii for din Bucovina, sad-
pati de jugul monarhiei austro-ungare si uniti cu
Tara-mama Romania.

VI. Adunarea nationald salutd cu iubire si
entuziasm liberarea natiunilor subjugate pans
act in monarhia austro-ungard, anume natiu-
nile: cehostovacei, austro-gerrnancl, iugoslavd,
poloneza si ruteand si hoteireste ca acest salut
al sou set se aducd la cunostinta tuturor acestor
natiuni.

VII. Adunarea nationals cu smerenie se
inchinci memoriei celor bravi Romani, care in
acest retzboi si-au veirsat sangele pentru infeip-
tuirea Neamului nostru, murind pentru liber-
tatea si unitatea Natiunii Romeine.

VIII. Adunarea Nationale des expresiunea
multumirii si admiratiei sale fate de puterile ali-
ate, care, prin streilucitele lupte prestate impotri-
va unui dusman de multe decenii pentru reizboi,
au scdpat civilizatia din ghearele barbariet

IX. Pentru conducerea mai departe a afa-
cerilor Natiunei Rometne din Transilvania, Banat
si Tara Ungureascei, Adunarea Nationale
hoteireste instituirea unui Mare Sfat National
Roman, care va avea toatcl indreptettirea set
reprezinte Natiunea Romano oricand si pretutin-
dent, fate de toate natiunile lumei si set is toate
dispozitiunile pe care be va afla necesare, in
interesul natiunii".

Episcopul Iuliu Hossu a dat citire motiu-
nii in fata poporului care nu incapuse in sala
de sedinte. Pentru motivarea cuprinsului moti-
unii au rostit cuvantari bine documentate Iuliu
Maniu si Iosif Jumanca. Multimea, luand
cunostinta de cuprinsul motiunii, a votat cu
mare insufletire actul de unire a Transilvaniei
cu Regatul Romaniei. Hotararea Adundrii de la
Alba Iulia a fost comunicata pe cale telegrafica
Regelui Ferdinand si Guvernului roman, care
in aceeasi zi isi reluase resedinta la Bucuresti.
Adunarea alese o delegatie de sase membri cu
insarcinarea de a prezenta Regelui actul Unirii
de la Alba Iulia. Din delegatie faceau parte
episcopii Miron Cristea si Iuliu Hossu si de-
putatii Alexandru Vaida, Vasile Goldis, Stefan
Cicio Pop si Caius Brediceanu. Delegatia sosi la
Bucuresti si prezenta Regelui memorabilul act.
Sasii din Transilvania aderara la actul Unirii de
la Alba Iulia in adunarea for nationals de la
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1918. Marea Adunare Nationala de la Alba Julia

Medias, din ziva de 8 ianuarie 1919. In procla-
matia for catre popor, prin care se aducea la
cunostinta obsteasca hotararea de unire cu
Romania, se spunea:

"In fata marelui fapt si cu convingerea cd
el este un euenirnent mondial, poporul sas din
Transilvania, intemeindu- se pe dreptul po-
poarelor de a hotclri asupra for insiie, proclamd
Unirea sa cu regatul Romaniei si trimite poporu-
lui roman salutul sclu freitesc si urdrile sale cor-
diale pentru indeplinirea desaued-sitei a idealului
situ national".

Inainte de ridicarea sedintei, Adunarea
de la Alba Iulia alese Marele Sfat National corn-
pus din 212 membri. Presedinte al Marelui Sfat
fu proclamat Gheorghe Pop de Basesti. La 2
decembrie, Marele Sfat se intruni in sedinta de
constituire si alese din randurile sale un
comitet de 15 membri numit: "Consiliul Dirigent
al Transilvaniei, Banatului si Tinuturilor Ro-
manesti din Ungaria" investit cu depline puteri
executive, devenind astfel singurul organ
autorizat de a reprezenta natiunea si de a dis-
pune in numele ei. Consiliul Dirigent era
investit de Marele Sfat cu puterea de a duce la
indeplinire hotararile Adundrii Nationale, de a
dirigui viata de stat si de a ingriji de serviciile
publice. In acest scop consiliul era in drept de
a ordona si de a lua masuri pe care le va gasi
necesare pentru bunul mers al treburilor pu-
blice. Astfel, Consiliul Dirigent fusese investit
de Marea Adunare Nationale cu puterea de
guvernamant, devenind un adevarat guvern al
Transilvaniei. Din consiliu faceau parte urma-

torsi fruntasi transilvaneni: Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida, Vasile Goldis, Stefan Cicio
Pop, Aurel Vlas, Loan Suciu, Aurel Lazar, Vasile
Bontescu, Vasile Lucaci, Valerian Braniste,
Octavian Goga, Emil Hateganu, Romulus
Boils, Ion Fluieras si IosifJumanca. Presedinte
al Consiliului fu ales Iuliu Maniu. Resorturile
ministeriale furs repartizate intre ceilalti mem-
bri ai Consiliului.

La 2 decembrie 1918 Consiliul Dirigent
isi lua resedinta la Sibiu unde se mute si
comandamentul general al garzilor nationale.

Prin decretul-lege din 2 decembrie 1918
s-a confirmat actul Unirii de la Alba Iulia,
reglementandu-se raporturile intre Guvernul
central de la Bucuresti si Consiliul Dirigent de
la Sibiu. In seama guvernului regal trecura
afacerile straine, armata, caile ferate, posta,
telegraful, telefoanele, circulatia fiduciara,

imprumuturile publice si siguranta
generala a statului. Pentru urmarirea atributi-
ilor trecute in seama guvernului central,
intrard in guvernul de la Bucuresti trei fruntasi
ardeleni: Alexandru Vaida, Vasile Goldis si
Cicio Pop. Restul resorturilor ministeriale
ramaneau in seama Consiliului Dirigent si a
membrilor sai.

Cu memorabilul act al Unirii de la Alba
Iulia din 1 decembrie 1918 se incheie epoca
milenara de apartenenta politica a Transil-
vaniei si Banatului la regatul ungar. Cu actul
Unirii se inaugura o noua epoca in istoria
Transilvaniei si Banatului, ca parte integranta
a Romaniei Mari.
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Capitolul II

BUCOVINA IN TIMPUL RAZBOIULUI MONDIAL (1914 - 1918)

1. Asasinatul de la Sarajevo. Declaratia de razboi. Teroarea jandarmeriei. Ocupatiile
rusesti. Adunarea de la Suceava
2. Refugiatii bucovineni in Romania. Activitatea for de propaganda
3. Intrarea Romaniei in razboiul de intregire. Proclamarea restaurarii statului
polonez. Schimbarea de domnie in Austro-Ungaria. Pretentiile ucrainenilor asupra
Bucovinei. Revolutia din Rusia si Tratatul de pace de la Brest-Litowsk
4. Programul de pace al presedintelui Wilson. Manifestul imparatului Carol.
Adunarea Constituanta a Bucovinei
5. Intrarea armatei romfine in Bucovina
6. Activitatea Consiliului national. Colaborarea cu Comitetul Refugiatilor.
Convocarea Congresului General
7. Actul Unirii de la Cernauti

1. Asasinatul de la Sarajevo. Declaratia
de razboi. Teroarea jandarmeriei. Ocu-
patiile rusesti. Adunarea de la Suceava

Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand,
mostenitorul tronului monarhiei habsburgice
in ziva de 28 iunie 1914, a fost semnalul pen-
tru declansarea razboiului mondial. Vestea
aceasta a sosit la Cernauti duminica seara,
cand steagurile indoliate de pe turnul primariei
pareau umbre prevestitoare de intamplari
grave si sangeroase. In gandul nostru, al
tuturor romanilor se intruchipa imaginea
tragedies zguduitoare a razboiului ce parea
inevitabil, cu toate grozaviile lui. Prin
invalmaseala de fier si foc se intrezareau zorile
libertatii pe care o asteptam de multa vreme.
Pentru sustinatorii ideii iridente, izbucnirea
razboiului si descompunerea imparatiei aus-
tro-ungare era un lucru cert, find chinuiti de
nerabdarea si asteptarea gravelor evenimente
ce urmau sa se dezlantuie catastrofal asupra
lumii.

Presentimentele for s-au adeverit mai
curand de cum se asteptau. Nu trecu decal o
lung dupes moartea arhiducelui, cand la 28
iulie Austro-Ungaria declares razboi Serbiei. In
interval de cateva tile, evenimentele se precipi-
tara ca sf cascadele gigantice ale unui torent de
munte, ce se rostogolesc napraznic la vale, ras-
turnand si inundand tot ce intalnesc in cale.
S-a adeverit din nou ca dezlantuirea patimilor

omenesti este adeseori mai dezastruoasa decal
insesi puterile naturii. Declaratia de razboi
contra Serbiei atrase dupes sine declaratia de
razboi a Rusiei contra Austro-Ungariei, la 6
august. Gazetele evreo-germane din Cernauti
incercau sa atate spiritul razboinic in randurile
populatiei pasnice iar oficialitatea aranja ma-
nifestatii publice, starnind lumea impotriva
Serbiei si Rusiei. Ucrainenii asteptau de la
infrangerea rusilor infaptuirea idealului for
politic, Ucraina Mare, pana la Kiev, cu un
arhiduce austriac in frunte. Deputatul ceh
Krarnarsz, cu prietenii lui, furs arestati sub
invinuirea de inalta tradare, iar Massaryk si
Benes scapard de arestare numai refugiindu-se
in Elvetia, si de acolo in Anglia. Deputatii
Bucovinei, ucraineni si din pacate si
romani, sustineau regimul de opresiune si
teroare al comandantului Fischer, care
spanzura oameni nevinovati, fares nici o jude-
cata. Asa se explica faptul ca ofiterii si soldatii
slavi si roman! din armata austro- ungara
refuzard sa lupte pentru izbanda austro-ger-
manilor, predandu-se in masa inamicului, cu
gandul de a se organiza in unitati de voluntari
pentru a putea infra in lupta contra asuprito-
rilor.

Inaltul comandant militar austriac
retrase din Bucovina fortele combatante pentru
a be concentra in Galitia orientala contra
rusilor. Apararea Bucovinei impotriva invaziei
rusesti s-a dat in grija maiorului Fischer, care
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umpland golurile jandarmeriei cu graniceri si
instaland in carute taranesti tunuri primitive
(sacalusuri) ridicate de la biserici, improviza o
armata de aparare contra rusilor. in fruntea
acestei "armate" improvizate deschise Fischer,
in dimineata zilei de 6 august 1914, la frontiera
Basarabiei, de-a lungul raului Rachita, osti-
litatile contra ostirii rusesti, avand grija sa
raporteze zilnic superiorilor sai victorii peste
victorii. Iar daces se intampla ca armata sa de
glotasi si sacalusari sa fie respinsa de unitatile
regulate moscovite, el gasea totdeauna expli-
catii in fata comandamentului suprem,
punand toad vina infrangerilor sale in sarcina
"spionilor si tracki torilor romani". Biata popu-
latie pasnica romaneasca era infatisata de
Fischer in rapoartele sale ca o bands de spioni
si tradatori. Contra acestora se dezlantui o
nemaipomenita teroare. Spanzuratorile erau in
permanenta. formatie. Inculpatii nu mai erau
adusi inaintea consiliului de razboi, ci execu-
tati farce nici o sentints judecatoreasca din
ordinul lui Fischer si subalternilor sai. 0
proclamatie oficiala, semnata de guvernatorul
Meran, ameninta cu moartea si pe cei care
puteau fi numai beinuiti ca spioni si treidifitori.

In conditiile acestea, nici un roman nu
mai era sigur de viata lui.

Intre timp, rusii, folosindu-se de infran-
gerea armatei austro-ungare in luptele
sangeroase de la Lvov, de la finele lui august si
inceputul lui septembrie 1914, pentru intarirea
frontului for din Galitia, trecura la contra-atac
in Bucovina lipsita de once aparare serioasa.
Avangard a ruseasca trecu farce nici o
impotrivire granita Bucovinei, ocupd pozitia
dominanta de la Rarancea si inainta pe Prut in
sus, spre Cernauti. La apropierea ostirilor
rusesti, guvernatorul Meran dadu ordin de
evacuare in graba, aid nici o pregatire preala-
bila a serviciilor publice, producand o
nemaipomenita panica in randurile
De frica rusilor, functionarimea, impreuna cu
oamenii mai instariti, se grabi sa fuga din oras.
Lumea mai buns, farce deosebire de confesiune,
cauta azil in incaperile Resedintei Mitropoli-
tane, in credinta ca rusii pravoslavici vor
respecta lacasurile ecleziastice.

In zorii zilei de 2 septembrie 1914, fu
aruncat in aer podul peste Prut, ceea ce nu
impiedica pe rusi sa lege pontoanele si sa
treaca raul in mai multe puncte si sa ocupe
Cernautii. Primarul Weisselberger, care

intampina pe rusi cu paine si sare, fu ridicat de
comandamentul rusesc si inlocuit cu parohul
Gheorghe Sandra, care, ajutat de avocatul
Temistocle Bocancea, condusera cu mult tact
lucrarile primariei, protejand populatia si
aparandu-i interesele. La opera aceasta de pro-
tectie si incurajare lua parte actives si Gheorghe
Gatlin, consulul general al Romaniei la
Cernauti. Mitropolitul Vladimir Repta fu invitat
sa oficieze un Te-Deum la catedrala si silit sa
pomeneasca numele tarului Nicolae al II-lea, in
locul imparatului Franz Josef, din care cauza
fu trecut si el alaturi de numerosi fruntasi
roman la "Cartea Neagra" a guvernului. In
zilele urmatoare, unitati rusesti ocupard orasul
Storojinet si infipsera pe malul drept al
Siretului stalpi de granita cu inscriptia "Rusia
Nouti".

Prima ocupatie ruseasca n-a fost insa de
lunga durata. Austriecii trecura curand la con-
tra ofensiva, alungandu-i pe rusi si recuperand
Cernautii la 31 octombrie 1914. Incurajati de
acest succes, triumviratul Fischer Onciu
Wassilko puse la cale organizarea de corpuri de
voluntari legionari romani si ucraineni, care sa
ajute jandarmeria la mentinerea ordinii interne
si la apararea granitei lasata in seama tor.
Astfel incepu propaganda pentru ademenirea
tineretului bucovinean, care nu atinsese Inca
varsta de recrutare, de a se inrola in faimoasa
armata de opereta cu sacalusuri in loc de
tunuri si cu ciomege in loc de arme, ca sa lupte
in toiul iernii, lard echipamentul necesar, con-
tra unitatilor regulate rusesti care se retrasera.
in Basarabia. In scopul acesta, ei convocard la
22 noiembrie 1914 o mare adunare taraneascd
is Suceava, la care, sub amenintarile jan-
darmilor, taranii, dusi cu trenuri speciale, furs
siliti sa voteze urmatoarea motiune:

"Ca dovadd pentru nezdruncinata for
credinta fates de Impcirat si de imparatie, taranii
romemi din Bucovina in.fiinteaza un corp de vo-
luntari si roagd dregdtoriile militare de a dis-
pune toate cele necesare".

0 adanca indignare a cuprins sufletele
bunilor roman card, in aceeasi adunare si sub
aceleasi amenint.ari, slugarnicia interesata a
lui Aurel Onciu si a celor din preajma lui,
mersese atat de departe pentru a propune sa
se trimita Regelui Ferdinand al Romaniei
urmatoarea telegrama:

"Maria Ta! stim din parinti ca cea mai
mare primejdie pentru intregul neam romanesc
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este muscalul. Impotriva lui ne poate apara
sigur numai Austria Putemica. De aceea nos,
teiranii roman din Bucovina am fost si reimeth em
pururea credinciosi impdratiei si tot de aceea
ne-am asteptat ca in razboiul crunt de astdzi,
oastea roma- mused, apdrand neamul nostru, va
lupta aleituri de ostirile impeireitesti. Spre marea
noastrci mahnire, auzim cd la Bucuresti se
azmuta mereu irnpotriva Austriei si se cere ca
oastea roma' neaseci sei intre in irnpfircitie. Inteun-
plifindu-se una ca aceasta, feciorii nostri insirati
in ostirile impeireitesti, credinciosi jurdmantului
for osteisesc, ar trebui sd se impotriveascd si sd
verse semge romdnesc. Ne infiordm, gandind la
o astfel de grozdvie! De aceasta nos, tdranii
romani din Bucovina, venim prea plecati la
Maria Ta cu umilitd rugarninte:

Nu vdrsa sdnge romeinesc si drept aceea
nu intra in Impardtie, ci mai vel rtos, porunceste
ostirilor Mdriei Tale sd lupte aldturi de ostirile
impelreitestil"

Iata pand unde putea duce slugarnicia si
lipsa de demnitate nationals a unor oameni
instrainati sufleteste de aspiratiile seculare ale
neamului si gata la once tocmeala pentru sa-
tisfacerea ambitiilor for bolnavicioase si intere-
selor for meschinel Si toate acestea se intam-
plau in clipele cand spanzuratoarea lui Fischer
nu-si dadeau rand cu executarea victimelor
nevinovate ss cand circulatia pe drumurile
publice era mereu intrerupta de convoiuri de
preoti, invatatori, student! si tarani roman!,
pusi in lanturi fara nici o vina si trimisi in hula
si batjocura marilor patriots chezaro-craiesti, la
locul de osanda in taberele de la Muncaci din
Ungaria si Thalerhoff din Austria. De unde
multi dintre ei nu s-au mai intors acasa. Marea
isprava razboinica a fost inserata de ziarele din
Viena, care salutau cu mare bucurie, drept
manifestatie de credinta fata de imperiu din
partea taranimii romane din Bucovina si mare
lauds se ducea initiatorilor ei. Legiunile de
arcasi roman! ss soiuzeri ucraineni, cad Nicolai
Wassilko convocase o adunare a hutanilor si a
taranilor ucraineni de la Vijnita. Insusi Fischer
m5rturisi ca dintr-un grup de 1.300 de volun-
tari, n-au ramas in viat5. decat 100 de ins!! 0
bund parte din voluntarii roman! trecura
granita in Romania, pentru a fi inrolati in
armata eliberatoare.

Dar participant!! la Adunarea de la
Suceava nu ajunsera bine acasa., cand rusii
reluard ofensiva din Basarabia, respinsera pe

austrieci si ocupard pentru a doua oars
Cernautii la 27 noiembrie 1914, inaintand vic-
toriosi in Galitia. In Bucovina, unitatile austro-
ungare furs impinse spre sudul tar!!, impreund
cu voluntarii. In urmarirea acestora, rusii
patrunsera pand la Campulung ss ajunsera
prin Mestecanis in valea Bistritei, de unde,
retragandu-se, petrecura toata iarna. In 17 fe-
bruarie 1915 !lira din nou respinsi de austrieci
care ocupard Cernautii, unde se intoarsera
autoritatile de la Vatra Dornei, pentru a se
mentine acolo mai bine de un an, pana la 1
iunie 1916, cand trupele rusesti reusira sa
ocupe pentru a treia card capitala Bucovinei.
De asta data, autoritatile civile ss ecleziastice
din Cernauti furs evacuate la Praga, unde
ramasera pana la finele razboiului.

De asta data, rusii considerard Cernautii
ca facand parte din Rusia Noua, apartinandu-
le definitiv, organizandu-1 ca punct strategic
pentru operatiunile for militare. Orasul le
placea foarte mult, declarand ca nici tarul nu
are o resedinta mai mandra ca palatul metro-
politan.

Aceasta a treia ocupatie ruseasca dainui
mai bine de un an, pand la 2 august 1917,
cand revenira aust_riecii pentru a se mentine
acolo pana in noiembrie 1918.

Pe linia frontului austro-rus din
Bucovina se afla comuna Badeuti, cu frumoasa
biserica a lui Stefan cel Mare, impodobita cu
pretioase fresce. Lovit de obuze, valorosul mo-
nument de arta moldoveneasca se prefacu in
ruine.

2. Refugiatii bucovineni in Romania
Activitatea for de propaganda

La izbucnirea razboiului austriac
Impotriva Serbiei, dar mai ales in timpul
regimului de teroare al lui Fischer si cu ban-
dele lui de spioni si denuntatori, un mare
numar de bucovineni, dandu-si seama de
importanta evenimentelor politice ce se
desfasurau, parasird vetrele, luand calea
pribegiei in Regatul liber, dornici de a contribui
cu modestele for puteri fizice si spirituale la
razboiul sfant pentru intregirea neamului,
facand un tainic legamant de a nu se mai rein-
toarce in Bucovina decat cu "dorobantul
roman". Numarul refugiatilor sporea mereu cu
repetatele reintoarceri ale autoritatilor aus-
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triece la Cernauti, care dadeau denuntatorilor
si spionilor un bun prilej pentru nelegiuirile
lor. In fata teroarei, o revolts legitima
cuprindea sufletele romanesti si de aceea tre-
ceau granita in Romania tineri intelectuali si
oameni cu situate publice mai inalte. Acestia
veneau cu dorinta de a razbuna nelegiuirile
comise fats de consangenii for si de a contribui
la razboiul pentru dezrobire si intregire impus
generatiei noastre de constiinta nationals.

Astfel se formard cetele de refugiati
bucovineni din judetele limitrofe. Unii patrun-
deau mai adanc in interiorul Regatului,
ajungand la Bucuresti si intrand in valtoarea
luptelor si framantarilor nationale pentru
intrarea in razboi contra Austriei. Prin ati-
tudinea aceasta, refugiatii dezaprobau slugar-
nicia celor de la Suceava care, la unison cu toti
strainii si instrainatii, cereau regelui Romaniei
sa sara in ajutorul Austriei. Atitudinea refu-
giatilor demna si hotarata nu putea fi pe pla-
cul guvernului austriac si a sustinatorilor sai,
care nu gaseau cuvinte destul de tad in decal-
marea refugiatilor si in contestarea dreptului
acestora "de a gira in congrese si mitinguri ca
reprezentanti ai romanilor bucovineni si de a
vorbi in numele acestora". Numai ca acesti flu
atacati ai Bucovinei nu intelegeau sa ceard
maiorului Fischer si camarazilor sai autorizatia
de a vorbi in numele conationalilor for de
acasal

In Bucuresti, refugiatii bucovineni se
intelesera repede cu fratii for de suferinta din
Transilvania in scopul intensificarii activitatii
pentru lamurirea opiniei publice romanesti
asupra starilor din provinciile subjugate si
pentru propria for orientare in marile probleme
romanesti la ordinea zilei. Unii dintre refugiati
umpleau salile bibliotecilor pentru aprofun-
darea cunostintelor istorice, iar altii, manati de
entuziasm tineresc, se inrolara in armata
rornana pentru a putea lua parte activa la
batalia hotaratoare, in vederea realizarii
unitatii nationale. Iata si numele unora dintre
acesti tineri gata de a se jertfi pentru realizarea
idealului national: Ion Gramada, Lascar Lutia,
Dimitrie Marmeliuc, Grigore Nandris, Con-
stantin Ardeleanu, Vasile Ungurean, Constan-
tin Turturean, Silvestru Micutaru, Silvestru
Netea, Stefan Iesan, Vasile Olariu, Constantin
Lucescu, Eusebie Jemna, Simion Haj

Din corpul voluntarilor veniti din Rusia
faceau parte intre altii: Filaret Dobos, Petre

Lutia, Cazimir Sahleanu, Nicolae Breaban, N.
Zamfir, Nicolae Lutia, Ilie leremia, Iosif Fochi,
Ion Covasa, Dumitru Strungariu, Maximilian
Ivanovici s.a.

Din corpul voluntarilor din Italia faceau
parte: Emil Turtureanu, Claudiu Isopescu,
Pamfil Popescu

Dintre voluntarii din Franta retinem
numele lui Orest Lutia.

Un numar de refugiati bucovineni
serveau ca translatori si informatori pe langa
inaltele comandamente romane. Retinem
numele lui Aurel Morariu, Leon Si lion, Ovid
Topa, Traian Popovici

Unii dintre combatantii bucovineni ca:
Ion Gramada, Lascar Lutia, Nicolae Breaban,
N. Zamfir si-au gasit moartea pe campul
de lupta, varsandu-si sangele pentru intregirea
neamului! 0 tragedie zguduitoare s-a petrecut
la Satu Lung de langa Brasov, unde tinerii
bucovineni din armata austriaca Zamfir
Nicoara si Tudor Catand, refuzand sa traga in
fratii for din Regat, au fost impuscati la mar-
ginea groapei ce sapasera ei

La 8 iunie 1917 corpul voluntarilor
bucovineni si transilvaneni ce se formase in
Rusia, sosise la Iasi, unde fu primit cu mare
entuziasm de multime in Bata Uniru si salutat
de primul ministru Bratianu. Cu ocazia acestei
festivitati, presedintele refugiatilor bucovineni
Ion I. Nistor saluta pe compatriotii sai spunand
intre altele:

"Indemnati de acelasi dor si meMati de
acelasi dor de a vd jertfi pentru intruparea ide-
alului secular, all pomit si voi de vole
liberd si nesiliti de nimeni, din fundul Siberiei,
pentru a pure urnebul, a vet vdrsa sangele pen-
tru dezrobirea neamului si intregirea
Binecuvantat sd fie ceasul frumoasei si curajoa-
sei voastre hotareu-il

Fratilor Romani din Regat si din Ardeal,
aflati prin rostul meu indurereat ca numai ateitia
ne-au mai rdmns din ceata reizboinicilor pleiiesi
ai lui Stefan cel Mare. Multimea camarazilor for
de idei si de sentimente putrezeste pe
meleagurile Ga.litiei si in dolirtele Carstulut ca
eroi si mucenici totodata a celei mai
zguduitoare tragedii din cote s-au desvelit vreo-
data: inaintea omenirii ingrozite. Primiti cu
dragoste freiteascei pe camarazii vostri de peste
Molna, cad. ei sunt ostasii Bucovinei martire.
Prin gestul for indrdznet si nu prin declaratiile
celor de la Viena, gdsesc sentirnentele si spe-
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rantele seculare ale poporului roman telltneicirea
for cea adevdratcl.

Adrestinclu-ma voud, iubitilor mei frail din
Tara Fagilor, vd indemn ca unfrate mai mare sd
pdstrati cu sfmtenie jurcirnantul pe care 1 -ati pre-
stat astdzi Majestatii Sale Regelui Ferdinand,
primal Domn si Purtdtor de grijel al, tuturor
Romeinilor, care in augusta sa persoand in-
truneste blandetea si intelepciunea lui
Alexandru cel Bun, vitejia lui Stefan cel Mare si
dragostea pentru tare-mime a lui Cuza Vodd,
inaintea statuiei cdruia pr Oznuim astdzi, in
Piata Unirii din Iasi, infratirea de acme si Unirea
romdnilor de pretutindeni. Legati prietenie
trainicd cu camarazii vostri din Regat si din
Ardeal, cu care yeti forma o singurd tard si veti
vietui irnpreund cand izbemda va fi a noastrd. Si
ea va fi.! Intindeti mana prieteneste si fratilor
vostri din Basarabia, care luptd umdr la umdr
pentru dezrobirea tor.

Steagul tricolor, is care atijurat astdzi, nu
este nou pentru voi; sub adumbrirea but au biruit
strdmosii nostril in Codrul Cozminului. Dar el,
de un veac si jurneitate nu mai fdlfaie mandru
asupra meleagurilor Bucovinei. Imbogdtiti
strcilucirea lui prin marea biruintd pe care nea-
mul romar- lesc in intregirnea lui o asteaptd de la
voi si de la camarazii vostri din Regat si
Transilvania.!

Voud soarta v-a rezervat cea mai mare
cinste de care se pot invrednici flit Bucovinei.
Cinstea de a impld nta din nou steagul tricolor la
Suceava si la Cemduti, de uncle fuse smuts
inainte de 143 de ant de ceitre pajura habsbur-
gicd cu cloud capete. Aceasta va fi cea mai
strcilucitd rdsplatd a jertfei si vitejiei voastre
ostclsesti.

Falnici arcasi ai Bucovinei, cu Dumnezeu
inainte!"

Refugiatii bucovineni furnizau guvernu-
lui roman informatii pretioase asupra situatiei
din Bucovina si asupra lucrurilor care se petre-
ceau acolo cu ocazia ocupatiilor alternative
austro-ruse, editand in acest scop la Bucuresti
sub ingrijirea lui Ilie Toroutiu "Revista
Bucovinei", periodic de documentare si propa-
ganda.

In anii 1915 - 1916 aparura la Bucuresti
lucrarile lui Ion I. Nistor: Roam:mil si rutenii in
Bucovina, Istoria Bisericii din Bucovina, Lupta
Nationale" in Bucovina (in limba germana), pre-
cum si uncle comunicari facute la Academia
Romand, al carei membru activ era; Bucovina

de Aurel Morariu, Bucovina in zilele rusilor de
Emilian Slujanschi si Martiriul Bucovinei de
Nicolai Cotos, sub pseudonimul V. Coman.
Propaganda refugiatilor se desfasura in sensul
dorintelor si aspiratiilor celor ramasi acasa,
care, infrunta.-nd regimul de teroare al lui
Fischer si al consortilor sai, priveau cu
incredere spre frontiera Romaniei libere, astep-
tand sa sune ceasul dezrobirii care batea pu-
ternic la poarta constiintei romanesti.

3. Intrarea Romaniei In razboiul de
intregire. Proclamarea restaurarii statu-
ltd polonez. Schimbarea de domnie in
Austro-Ungaria. Pretentiile ucrainenilor
asupra Bucovinei. Revolutia din Rusia si
Tratatul de pace de la Brest-Litowsk

In timpul celei de a treia ocupatii rusesti
asupra Bucovinei se produsera evenimente
menite sa determine soarta Bucovinei. La 17
august 1916, guvernul roman semna la
Bucuresti tratatul de alianta cu puterile
Antantei: Franta, Anglia, Rusia si Italia, pentru
asigurarea alipirii Transilvaniei si a Bucovinei
la Romania dupes infrangerea Austro-Ungariei.
In Consiliul de Coroana de la Cotroceni din 17
august 1916 se hotarase intrarea Romaniei in
razboi contra Austro-Ungariei si decretarea
mobilizarii generale a armatei romane.

Intrarea Romaniei in razboi contra
Austro-Ungariei fu primita cu mare insufletire
de toata suflarea romaneasca din Bucovina.
Operatiunile militare erau indreptate spre
Transilvania. La granita Bucovinei care era
ocupata de rusi, aliati cu Romania, domnea

ceea ce inlesnea contactul refugiatilor
cu cei de acasa, care asteptau piece rusii si
se" intre trupele romane pentru a ocupa
Bucovina pand la Prut, precum era stipulat in
tratatul de alianta. cu Puterile Antantei.

Mare senzatie a produs in Bucovina
proclamarea restaurarii statului polon. La 6
noembrie 1916 imparatii Franz Josef si
Wilhelm al II-lea semnara actul de restaurare a
regatului polon. Era ultimul mare act istoric
semnat de batranul imparat al Austriei, inainte
de moartea sa. Fostele teritorii ale regatului
polon cazurd in urma actelor de partaj asupra
statelor vecine: Austria, Prusia si Rusia.
Semnatarii actului de restaurare aveau in
vedere Polonia ruseasca cu capitala Varsovia,
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fara sa tints seama ca polonii nu intelegeau sa
renunte la Galitia rustriaca si Poznania ger-
mana. Solutionarea problemei Poloniei
devenise o chestiune de mare actualitate.
Guvernul austriac preconiza integrarea
Poloniei rusesti si a Poznaniei la Galitia sub
sceptrul unui arhiduce austriac ca rege al
Poloniei unite. La Berlin se pretindea alipirea
Galitiei si Poloniei rusesti la Poznania,
ajungandu-se astfel la solutionarea germano-
polond cu unul din fiii imparatului Wilhelm ca
rege al Poloniei. Dar 'Jana' a se ajunge la o
intelegere intre Viena si Berlin se conveni la
instituirea unei regente, din care faceau parte
arhiepiscopul Kakovski si printii Lubomirski si
Ostrowski, ajutati de un consiliu de stat, cu
misiunea de a porni fora zabava la organizarea
armatei poloneze de care Austro-Ungaria avea
neaparata nevoie pe noul front romanesc,
deschis prin intrarea Romaniei in razboi.
Frontul romanesc se intindea pe sute de kilo-
metri, de-a lungul lantului carpatic de la Dorna
pe Bistrita, pana la Varciorova, pe Dunare la
Porn le de Fier. Armata poloneza era organizata
in taints de Pilduscki, care intelegea sa lupte
pentru libertatea conationalilor sai, nu numai
de sub cnutul rusesc ci si de sub jugul austri-
ac si german.

Actul de restaurare a Poloniei trezise
mars nemultumiri si agitatie in randurile
ucrainenilor din Galitia orientala care
dusmaneau pe poloni si protestau zgomotos
contra inglobarii teritoriului galitian locuit de
ei in "Po Ionia Restituata". Cu totul altfel fu
privita restaurarea Poloniei de romanii din
Bucovina. Cum conducatorii noului stat
polonez nu intelegeau sa se atinga de vechea
granita a Poloniei cu Moldova, romanii din Tara
de Sus a Moldovei nu aveau decat sa se bucure
de reinflintarea statului polon si SA' priveasca
aceasta restaurare cu toata buna. vointa. Si
aceasta cu atat mai mult cu cat, prin restau-
rarea statului polonez in vechile sale granite
pana la Ceremus, Colacin si Nistru, urma sa se
curme legatura Vienei cu Bucovina, aceasta
ramanand izolata, farce contact direct cu
monarhia habsburgica. In aceste conditii,
solutionarea problemei bucovinene nu putea fl
alta decat unirea cu Romania, un motiv in
plus pentru afirmarea nazuintelor legitime spre
realizarea idealului nostru national. Pang si cei
mai aprigi aderenti ai stapanirii austriece in
Bucovina incepura sa se clatine in credinta lor.
Putinii intelectuali bucovineni care mai rama-

sesera la vatra lor, deopotriva cu cei ce se
retrasera. la Viena si Praga incepura sa-si dea
seama ca vechea stare de lucruri nu mai putea
dainui si de aceea ei preconizau alipirea
Bucovinei la Transilvania.

La 21 noiembrie 1916 se stinse de pneu-
monie, in plin razboi, imparatul Franz Josef I
in varsta. de 95 de ani, dupa o neobisnuit de
lunga si zbuciumata domnie de 73 de ani. Sub
domnia lui, Bucovina s-a despartit de Galitia si
a devenit o tars de coroand Kronland
autonoma. cu titlul de ducat Herzogtum - cu
stema - cap de bour si standard albastru -
rosu propriu. A vizitat Bucovina o singura
data, in 1881. El a fost ctitorul Mitropoliei
Bucovinei si Dalmatiei cat si al Universitcltii din
Cernauti care ii purta numele. Populatia
Bucovinei care se nascuse, traise si
imbatranea sub domnia lui, de trei sferturi de
veac, avea mare respect fats de el, farts sa-1
iubeasca. De aceea, moartea imparatului in
plin razboi dezlantuit de el si de sfetnicii sai a
fost luata simplu la cunostinta, farts nici un
regret.

Succesorul sau la domnie a fost tandrul
arhiduce Carol I ca imparat al Austriei si rege
al Ungariei. Era fiul arhiducelui Otto si nepot
de frate al imparatului. Noul suveran, casatorit
cu principesa Zitta de Bourbon-Parma, era
intrucatva influentat de ideile reformiste ale
unchiului sau Franz Ferdinand. El isi dadea
seama de inceputul procesului de dezagregare
a monarhiei habsburgice. Conventia Military a
Italiei semnata la Londra in 26 aprilie 1916 cu
puterile Antantei ii dadea de gandit. De aceea,
el incerca sa impiedice cel putin sa in-
cetineasca acest proces, chemand in fruntea
guvernului pe Klam- Martenitz si incredintand
afacerile externe lui Ottokar-Czemin, fostul
ministru austriac la Bucuresti. Schimbarile
acestea la posturile de comanda se produsers
in vederea inaugurarii unei politici de reforme
interne si de conciliere cu nationalitatile. Nu
este insa mai putin adevarat ca masurile aces-
tea fury luate si sub presiunea revolutiei
rusesti din martie 1917. Lumea politica din
Viena incepuse sa-si dea seama - ceva cam
tarziu de marele pericol de care era
amenintata Austria in urma revolutiei din
Rusia. Politica de emancipare de Germania si
de apropiere de Puterile apusene, Franta si
Anglia cuprindea cercuri tot mai largi, facand
sa rasune voci tot mai indraznete, care cereau
convocarea parlamentului. Cu toata. opozitia
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clubului pan-german Alldeutsch, Reichsrath-
ul fu convocat in ziva de 30 mai 1917 si se
deschise cu obisnuitul mesaj imperial, care
dadu prilej opozitiei slavilor de a face declaratii
senzationale. Clubul deputatilor cehi declares ca

devenit indispensabil ca monarhia habsbur-
gica sa se transforme intr-un stat federativ,
compus din state nationale libere si egale in
drepturi". Cehii cereau fuziunea tuturor teri-
toriilor poporului ceho-slovac intr-un stat de-
mocratic, cuprinzand si ramura slovaca, al
carei teritoriu forma un tot cu patria istorica

Clubul slavilor de sud cerea ca "toate ti-
nuturile din monarhie, locuite de Sloveni,
Croati si Sarbi sa fie unite intr-un stat inde-
pendent, liber de dominatia natiunilor straine,
pus sub sceptrul dinastiei de Habsburg
Lotaringie". Deputatii poloni persistau intr-o
atitudine mai rezervata, intrucat Austria
proclamase restaurarea regatului lor. Klam-
Martenitz demisiona, facand loc guvernului
Seidler, caruia ii urma Hussarek, apoi pacifis-
tul Lurrunasitz.

In sedinta parlamentului din 12 iunie
1917 deputatul ucrainean Romaczuk cerea in
numele ucrainenilor din Galitia despartirea
Galitiei de est de Galitia polona de vest si
unirea Galitiei orientate cu Bucovina nord-ves-
ticd intr-o provincie autonomd ucraineand, la
care, in caz de reorganizare a monarhiei habs-
burgice, sa se ataseze si partea nord-estica a
Ungariei, pentru ca in aceasta Galitie Noua,
rezemata pe vechi temelii istorice, ucrainenii
austro-ungari sa nu fie mai prejos de conatio-
nalii for din Ucraina ruseasca. La declaratia
aceasta tinu sa se rosteasca si renegatul
Nicolai Wassilko, aderand la "crearea unei
provincii care sa cuprinda toate regiunile
ucrainene din Austro-Ungaria, provincie in
care ucrainenii sa se bucure de autonomie
nationals faces parte din Austria,
ramanand sub stapanirea imparatului de la
Viena".

Uniunea Latina, din care faceau parte
deputatii italieni din regiunile sud-vestice si
deputatii roman! din Bucovina, se mentinu
intr-o atitudine de rezerva, dat fiindca situatia
din Triest, Terentino, litoralul Dalmatiei era
precizata prin Conventia Militara din Londra,
iar cea a Romanieri prin Tratatul de Alianta de
la Bucuresti. Pentru italieni si roman, deza-
gregarea monarhiei habsburgice era pecetluita.
Totusi, imparatul incerca sa indulceasca

Genera lul lacob Zadik

intrucatva si relatiile cu romanii bucovineni.
Propaganda comitetului refugiatilor care, in
intelegere cu organizatiile similare cehoslovace
si iugoslave, desfasura o vie agitatie contra
monarhiei austro-ungare, incepu sa prinda
pretutindeni si sa sporeasca prin refugiatii ce
soseau mereu din Transilvania si Bucovina,
precum si prin organizarea corpului de volun-
tari roman! din Rusia. Imparatul Carol incerca
sa contracareze aceasta propaganda prin inau-
gurarea unei politici mai ingaduitoare fats de
roman!. In scopul acesta, el chem.& in calitatea
sa de "duce al Bucovinei" Herzog der
Bukovina pe contele Gheorghe Wassilko, fost
maresal al provinciei si membru pe viata al
Case! magnatilor - Harrenhaus si mare
postelnic Kammerer imperial, la castelul
Luxemburg, pentru a-1 insarcina cu opera de
impaciuire a Bucovinei. Dar era prea tarziu,
fiindca avalansa evenimentelor politice si mi-
litare din toamna 1918 impiedicara pe
Wassilko sa clued la indeplinire misiunea
politica cu care fusese incredintat de suvera-
nul sau.

La o intrebare a presedintelui Wilson
asupra scopului urmarit de razboi, la 2 sep-
tembrie, puterile apusene raspundeau ca intre
scopurile urmarite de ei era si restituirea
provinciilor si teritoriilor luate de la aliati cu
forta, contra vointei populatiei, "libertatea

iugoslavilor, romanilor si cehoslovacilor
de sub stciPanire strclincl si desrobirea populati-
unilor supuse tiraniei sangeroase a turcilor".

In iarna 1917 spre 1918 situatia alimen-
tary din Austria si mai ales din Viena devenise
catastrofala. Sansele de a-si putea procura
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provizii din Ucraina ruseasca au determinat
guvernul austriac sa raspunda afirmativ la
manifestul de pace al guvernului sovietic si sa
participe la tratatul de pace de la Brest-
Litowsk. Acolo, cancelarul Czernin recunoscu
independenta Ucrainei in schimbul unui mi-
lion de tone de grau si alte alimente de care
avea nevoie populatia vieneza. infometata. In
conditiile acestea s-a semnat la 9 februarie
1918 "pacea pcliniin - brotfrieden de la Brest
-Litowsk, tratatul de pace austro-ucrainean.

Tratatul acesta cuprindea insa si o
clauzd secretd, prin care guvernul austriac lua
asupra sa indatorirea ca ss realizeze pana la 15
iulie 1918 un proiect de lege prin care sa se
desparta teritoriile Galitiei de est, a carei popu-
latie este in majoritate ucraineand, de Galitia
de vest de pand acum si sa le unifice cu
Bucovina intr-o tars de coroand. Datoria
guvernului austriac era de a exopera pentru
acest proiect valoarea de lege. Pans atunci va
avea grija sa lucreze pentru realizarea acestui
scop. Ambele part! cazura de acord ca aceasta
conventie sa formeze o parte integranta a
tratatului si ca neimplinirea vreunei hotarari a
intregului contract din partea uneia sau alteia
sa alba drept consecinta anularea intregii con-

Targul acesta rusinos urma sa se faca in
schimbul unei cantitati de grau de un milion
de tone, de care Austria avea nevoie pentru
hrana populatiei infometate. Cu tabachera de
our si cu galbeni cu zimti sfetnicul Marie!
Tereza, Taunitz, cumparase in 1775 Bucovina
de la turd, pentru ca la 1918 Czernin, cance-
larul imparatului Carol I, sa o vanda ucraine-
nilor pentru cateva milioane de banite de grau!
Czernin nu mai apuca sa vada votata legea
inglobarii Bucovinei in Ucraina austriaca. El fu
silt sa se retraga din postul de cancelar al
Austro-Ungariei in aprilie 1918, facand loc lui
Burian 'ana in octombrie 1918, iar acesta lui
Iuliu Andrassy, octombrie 1918 noiembrie
1918.

Clemenceau daduse in vileag scrisoarea
imparatului catre cumnatul sau Sixtus de
Burbon, prin care se facea loc la externe lui
Burian. °data cu Czernin cazu de la putere si
seful guvernului austriac, Klam-Martenitz,
fiind inlocuit cu un guvern de functionari prezi-
dat de SeidL Noul guvern prezenta de fapt par-
lamentului din Viena proiectul de lege pentru
inflintarea unei provincii ucraino-austriece cu

inglobarea Bucovinei.
Raspunzand deputatilor Ucrainei, intre

care si lui Wassilko, deputatii romni din par-
lamentul din Viena incercara sa protesteze
contra alipirii Bucovinei la noua provincie
ucraineand. In sedinta parlamentului austriac
din 22 iulie, deputatul Constantin Isopescu
Grecu tinu sa faca in numele clubului parla-
mentar roman urmatoarea declaratie:

"Fiind vorba de impeirtirea Galitiei si de
injghebarea unei provincii ucraino-galitiene, not
romdnii dorim ca soarta noastra sd se rezolve in
temeiul principiilor de autonomie nationalcl in
cuprinsul provinciei Bucovinei si at Austriei.
Tinem la dreptul nostru al romanilor asupra
pfundntului Bucovinei, care prin un sir de secole
a format o parte a Moldovei si locul de resedintci
al voievozilor ei si de aceea tinem ca Bucovina
sa rdrndnd neimpcirtitd."

Dar pentru a fi pe placul ucrainenilor si a
nu face dificultati guvernului austriac,
Isopescu Grecu adauga:

"Inteunpleuldu-se insei sd fie datcl necesi-
tatea ca districtele ucrainene sa fie separate de
Bucovina, spre a fi incorporate teritoriului
administrativ ucraino-galitian, compatriotii
nostri ucraineni nu vor intampina is noi,
romanii, greutclti prea mart dar aceasta numai
dam' Bucovina va purta si mai departe autono-
mia sa ca provincie independent& Nurnai o
Bucovincl roman-germand avand Prutul de
frontiers la nord si Cerndutii de capital& iar la
sud cuprinzand si triunghiul cedat de Romania,
e posibild ca teritoriu independent administrativ
at Bucovinei Not. Alte configuratii n-ar putea sa-
tisface nici pe romani, claret cred cd nici pe nemti
si ea ar insemna sfdrsitul romanilor din
Austria".

In Bucovina, declaratia lui Isopescu
Grecu starni un vifor de indignare. Ziarul
"Viata Noud" din Suceava scria in legatura cu
aceasta declaratie ambigua:

"Cat pentru Bucovina avem impresia al
deputatii nostri din parlament s-au prea grclbit a
consimti la desmembrarea Bucovinei prin
cesiunea celor patru districte de peste Prut.
Bucovina este o unitate istorial si geograficd, ea
este un pan& nt curat roman' esc, nu numai de la
Suceava si pond la Prut, dar si de la Vatra
Dornei si pdnd la Nistru. Pe acest pamant s-a
organizat de la a doua desccilicare viata de stat
rornaiLesc. Bucovina ne-a rdmas mostenire, asa
cum este ea astazi in intregimea ei, de is in.ain-
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tasii nostri si datori suntem sa o pdstrdm nestir-
bitd vremurilor viitoare".

Comitetul refugiatilor si legionarilor
bucovineni din Odessa, Chisinau si Iasi,
sesizandu-se de declaratiile "Conventiei
Secrete" divulgate de ziarul "Kolnischer
Zeitung ", de la Brest-Litowsk, cu privire la
inglobarea Bucovinei in noua provincie
ucraineana., se grabi sa protesteze cu toata
hotararea contra stirbirii granitelor Bucovinei.
Presedintele Comitetului dezvolta motiunea de
protest intr-un memoriu pe care it prezenta. la
24 martie 1918, cerand audienta Regelui
Ferdinand la Iasi, in care, pe baza actelor
istorice, se aratau motivele pentru care romanii
bucovineni tineau cu atata indarjire la
respectarea integritatii tarii lor. Regele
Ferdinand primi memoriul si cinsti pe
presedintele refugiatilor (Ion I. Nistor) cu urma-
torul raspuns:

"Cuvintele cdlduroase si sentimentele de
infocat patriotism pentru cauza noastrci sfanta,
ce-mi adresati din partea fratilor refugiati din
Bucovina au gasit un viu si adanc rdsunet in
inima mea si le primesc cu sufieteascei multu-
mire. In momentele aceste rnarete, cand toatei
suflarea romdneascd se indreptd cu rugi
fierbinti, cu vointa nestrcimutatd spre apropiata
infciptuire a visului de veacuri al neamului nos-
tru, nu pot decd. t sd ma bucur cand vdd cat de
tare este intre voi credinta in ideal, credinta in
dreptate si credinta in virtutile streunosesti.
Aceastd credintd ne-a cdlduzit cand am luat
armele si nu ne-a pdrdsit cu toate suferintele, cu
toate durerile prin care am trecut, purtata in rni-
lioane de inimi, din toate colturile, unde surd
dulcele grai romeinesc, cd va birui cdci ea
netezeste once tale, umpldnd voile si sfd-
reirnand muntii!"

Sub pretextul inlesnirii rechizitiilor de
cereale din Ucraina si al asigurarii transpor-
turilor, trupele austro-germane patrunsera
adanc in Ucraina, ocupard principalele centre
de aprovizionare: Kiev, Harkov Rostov pe Don,
Odessa si altele. in baza tratatului, unitatile
rusesti se retrasera din Bucovina, facand loc
armatelor ucraino-austriece - grupul arhi-
ducelui Wilhelm care cuprinsera si triun-
ghiul din valea Bistritei, cedat de austrieci in
baza tratatului de la Bucuresti din 1918.
Administratia civila ramasese in seama guver-
natorului Etzdoll: succesorul lui Bellegarde.

4. Programul de pace al presedintelui
Wilson. Manifestul imparatului Carol.
Adunarea Constituantft a Bucovinei

Panes in toamna, situatia politica interns
se schimba radical in defavoarea Austriei.
Guvernul nu mai apuca sa treaca prin parla-
ment legea pentru infiintarea provinciei
autonome ucrainene cu inglobarea Bucovinei.
Procesul de descompunere a monarhiei Meuse
mari progrese.

Comitetul national ceho-slovac din Paris,
de sub conducerea lui Masaryk fu recunoscut
de puterile Antantei ca reprezentant autorizat
al natiunilor cehoslovace. Consiliul National
Polon din Paris fu de asemenea recunoscut ca
reprezentant al Poloniei Restituta, recunoscan-
du -i -se de guvern national polon.
Antanta recunoscu deopotriva pactul de unire
a sarbilor, croatilor si slovenilor intr-un stat
national independent. Provinciile italiene era
privite ca apartinand Italiei in baza pactului de
alianta de la Londra. Mai ramasesera credin-
ciosi Austriei germanii din provinciile alpine si
ucrainenii din Galitia. La 8 ianuarie 1918
aparu programul de pace al presedintelui
Wilson cu cele "14 puncte", care proclama prin-
cipiul de autodeterminare a popoarelor subju-
gate din Austro-Ungaria. Punctul 10 din pro-
gram prevedea ca popoarelor Austro-Ungariei sa
li se asigure posibilitatea dezvolteirii autonome.

Dandu-si tarziu seama de situatia aceas-
ta dezolanta, guvernul austro-ungar se vazu
silit sa adreseze la 3 octombrie 1918 o notes
prin care sa ceard pacea. Era insa prea tar-ziul
Ministrul de Interne al Statelor Unite remise la
Viena, prin ambasadorul Suediei, urmatorul
raspuns:

"Presedintele tine de datoria sa sd comu-
nice guvernului austro-ungar ca nu se poate
ocupa cu propunerea prezentatd de acest
guvern, fiindcd de la enunteirile sale din 8 ia-
nuarie incoace, s-au petrecut anumite eveni-
mente, de cea mai mare insemndtate care au
schimbat in mod necesar competenta si respon-
sabilitatea Statelor Unite.

Intre cele 14 conditii pe care presedintele
le formulase atunci, era si urmdtoarea:
«Popoarelor Austro-Ungariei, al cdror loc intre
natiuni vrem sa -1 stim aped-at si asigurat, sd li se
dea o dezvoltare autonomeio. De cand a fost
fdcuta aceastei enuntare, comunicatcl congresu-
lui Statelor Unite, guvernul acestor state a
recunoscut ca ceho-slovacii de o parte si invert-
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ul german si austro-ungar, de alto parte, se
gdsesc in stare de rdzboi si ca statul national al
ceho-slovacilor este de fapt un guvem belige-
rant, dotat cu o autoritate corespunzdtoare de a
conduce afacerile militare si politice ale ceho-slo-
vacilor.

Guvemul State lor Unite a recunoscut in
cea mai largo. masurd si indreptcltirea ten-
dintelor de liberare nationald a iugoslavilor.

Presedintele nu mai este deci in situatia
sd recunoascd numai autonomia acestor
popoare ca o bazd pentru pace, ci e silit set
insiste ca ele, tar nu el, sa fie judeccitorii decla-
rand care actiune a guvernului austro-ungar ar
putea satisface aspiratiunile si conceptia
popoarelor despre drepturile si despre hotdrarile
tor, ca membri ai familiei natiunilor ".

Raspunsul presedintelui Wilson a produs
mare descurajare la Viena. Totusi, imparatul
incerca so. salveze ce mai era de salvat din
drepturile si prerogativele sale imperiale, lan-
sand la 17 octombrie 1918 faimosul manifest
catre "popoarele credincioase austriece" prin
care consimti la organizarea for statala,
ramanand totusi unite in granitele Austriei fe-
derative. Manifestul afirma, intre altele, ca:

"Austria va deveni in sensul dorintei
popoarelor ei, un stat federativ, in care fiecare
popor so. formeze o comunitate de stat proprie in
cuprinsul teritoriului sdu... Aceasts alcdtuire,
prin care integritatea tdri/or coroartei sfinte a
Ungariei nu se atinge de loc, va trebui sa asi-
gure ftecdrui stat national independenta sa. Ea
va apeira in acelasi timp cu succes interese
comune, ceea ce se va martifesta de cote on
comunitatea va cere, va fi in interesul vital at
diferitelor state. Mai ales va fi necesand o unire
a tuturor fortelor spre a putea rezolva cu succes
problemele mart ce se nasc ca urrnari ale

Cat timp reorganizarea aceasta nu va fi
impiinita pe calea legilor, reirnan nealterate insti-
tutiile actuate spre apararea intereselor obstesti.
Guvemul meu e insdrcinat sc./ face/ imediat toate
lucrdrile pregatitoare spre clddirea noii Austrii.

Catre popoarele mele pe al cdror drept
suveran de liber d dispozitie se va intemeia noul
stat, se indreaptd chemarea mea, scl conlucreze
prin sfaturi nationale = compuse din deputatii
din parlament ai fiecarei natiuni care sti
reprezinte interesele popoarelor unul fats de
altul, _Tata de guvernul meu".

La 26 octombrie 1918, imparatul

insarcina pe prof. Heinrich Lammasch cu for-
marea guvernului, care insa demisiond la 11
noiembrie 1918, find ultimul presedinte de
consiliu al Austriei habsburgice.

Luand cunostinta de manifestul imperial,
deputatii ucraineni din Galitia si Bucovina se
intrunira la Lvov - Lemberg si proclama in ziva
de 19 octombrie 1918 independenta teritoriului
ucrainean din Austro-Ungaria. Acest teritoriu
urma sa cuprinda. Galitia de est, Bucovina cu
orasele Cernauti, Siret, Storojinet, precum si
comitatele locuite de ucraineni din Ungaria
nord-vestica. Noul stat vest-ucrainean urma
sa-si voteze constitutia trimita delegatii
la conferinta de pace. Adunarea contests toto-
data dreptul ministrului de Interne austro-
ungar de a vorbi in numele teritoriilor care
urmau so. formeze noul stat ucrainean alipit
Austriei prin Anschluss an Osterreich.
Adunarea de la Lvov s-a putut tine sub pro-
tectia corpului 11 de armata austro- ungara,
care isi avea comandamentul la Lvov. Trupele
austriece primisera ordin de a se pune la dis-
pozitia Consiliul National Ucrainean si de a exe-
cuta dispozitiile lui. in aceeasi zi, renegatul
Wassilko va comunica la Cernauti constituirea
statului vest-ucrainean, spre deosebire de sta-
tul est-ucrainean din Rusia - cu inglobarea
oraselor Cernauti, Siret si Storojinet.

Dar cum statul ucrainean urma
ramana alipit Austriei, comandamentul tru-
pelor austriece din Galitia si Bucovina primi
ordine precise de la Viena de a se pune la dis-
pozitia Consiliului National Ucrainean din Lvov
si de a se supune dispozitiilor acestui consiliu.
Demobilizatii ucraineni care se intorceau acasa
furs mobilizati din nou si inrolati in "legiunea
ucraineana", incadrati in Grupul cdpitanukti
de cavalerie arhiducele Wilhelm", in vederea
organizarii "armatei nationale ucrainene".
Grupul arhiducelui, care insuma un efectiv de
70 often si 2.162 subofiteri si soldati, operase
in Ucraina ruseasca, de unde se retrase apoi in
Bucovina.

Capitanul Wilhelm de Habsburg era fiul
arhiducelui Stefan, care poseda mari domenii
in Galitia apuseand si fusese luat in vedere la
ocuparea tronului Poloniei, in cazul acceptarii
solutiei austro-polone. Pe fiul sau Wilhelm it
cuprinse dragostea pentru poporul ucrainean,
dar mai ales pentru coroana "Ucrainei alipite
Austriei". In urmarirea acestui scop, prezum-
tivul "hatman al Ucrainei apusene" dezbraca
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uniforma de ofiter austriac pentru a imbraca
costumul national ucrainean. Iar pentru a da o
si mai bund dovada a atasamentului sau catre
natiunea ucraineana, el isi schimba numele in
Wassyl Weschewan, zis Kneaz Stepanocirez.
Inaltul comandament austriac spori cadrele
legiunii ucrainene cu toate formatiunile de re-
zerva, mutts comanda de la Cernauti la
Ozortkoev, in Galitia. Unitati din legiune erau
dizlocate in Bucovina la Cernauti si Radautt,
pentru mentinerea ordinei publice si pentru
paza granite' cu Romania. Echipe din legiune
ajunsera pand la Cojoci, paza granite! cu
Romania. Echipe din legiune ajunsera pand la
Cojoci in valea Bistritei pentru a ocupa Dornele
romanesti pand la Chiril si Brosteni, care fu-
sesera luate Romaniei prin tratatul de la
Bucuresti si alipite Bucovinei. Pe sprijinul
legiunii ucrainene organizata, echipata si inar-
mata de austrieci se bizuiau ucrainenii in pre-
tentiile for asupra Bucovinei.

Era de datoria deputatilor roman! din
parlamentul austriac ca, indata dupa aparitia
manifestului imperial, sa plece la Cernauti si
sa convoace acolo adunarea constituanta. a
Bucovinei, precum o facura deputatii ucraineni
la Lvov si chiar deputatii german!, care la 22
octombrie 1918 convocasera adunarea consti-
tuanta la Viena, pentru a proclama republica
austriaca. Bucovina era reprezentata in
"Reichsrath" prin 15 deputati: 6 romans, 5
ucraineni, 3 nemti si 1 israelit. Deputatii
romans erau: Alexandru Hurmuzachi, Teofil
Siminovici, Constantin Isopescu Grecu, Aurel
Onciu, Gheorghe Sarbu si Gheorghe Gri-
gorovici. Cu exceptia socialistului Grigorovici,
toti ceilalti cinci faceau politica guvernamen-
tald austriaca, cu toate deosebirile de vederi si
conceptii dintre ei. Orientarea politica in sen-
sul aspiratiilor noastre nationale n-o avea nici
unul, precum se vede din declaratiile lui
Isopescu Grecu din parlament. La aparitia
manifestului imperial, trei dintre ei, Isopescu
Grecu, Simionovici si Grigorovici, neavand nici
o legatura cu poporul, credeau ca vor co-
respunde datoriei daca se constitute in baza
manifestului imperial in Consiliul National
Roman din Austria si sa proclame Constituanta.
In aceasta calitate, doi dintre ei rostird chiar
cuvantari in sedinta parlamentului din 22
octombrie 1918, ca si cum nimic nu s-ar fi
petrecut in lume. Era, deci, clar ca nu de la
deputatii roman din parlament putea porn!
afirmarea revendicarilor nationale ale

romanilor din Bucovina. Hotarari istorice
epocale nu se puteau lua la Viena, ci trebuiau
sa porneasca din indemnul maselor populare si
al acelora care intretineau focul sacru al ide-
alului national care strajuia la altarul
constiintei nationale.

La 11 noiembrie 1918, inainte de aparitia
proclamatiei imparatului Carol, un grup de 14
nationalists bucovineni, compus din: G.
Bencescu, Dionisie Bejan, Isidor Bodea, Vasile
Bodnarescu, Octavian Gheorghian, Max Hac-
man, Cornet Homiuca, Vasile Marcu, Alecu
Procopovici, Eudoxiu Procopovici, Sextil Pus-
cariu, Gheorghe Sandru, Valerian Sesan si
Alexandru Vitencu, se intruni in taints la
Cernauti, in locuinta medicului Isidor Bodea,
pentru a discuta asupra situatiei politice in
urma evenimentelor ce se precipitau. Toti se
intrebau: "Ce vrem?" Dupd discutii animate,
tots cei prezenti raspunsera intr-un glas:

"Vrem sd rcimdnem romdni pe peunemtul
nostru strdmosesc si sd ne oda' rmuim singuri,
precum o cer interesele noastre romanesti. Nu
mai vrem: sd cersim de la nimeni drepturile care
ni se cuvin si in schirnbul jertfelor de setnge,
aduse in acest rcizboi jertfe mai dureroase
decett ale altor popoare.

Pretiruiem: ca impreund cu fratii nostri din
Transilvania si Ungaria, cu care ne geisim in
aceeasi situatie, sa ne plasmuim viitorul care
ne convine noud, in cadrul romanismului.

Cerem: sd putem aduce la. congresul de
pace aceste postulate ale noastre prin reprezen-
tanti alesi de not 'nine din millocul natiunei
noastre.

Stetm pe punctul de vedere at principiilor
lui Wilson, adoptate si de ministrul austro-ungar
de interne. Nu vrem decett ceea ce dupd drept ni
se cuvine si, aduptetnd drepturile noastre nu
worn scurta pe nimeni in drepturile lui. Dar ceea
ce dupd drept ni se code acum cei nd zorile drep-
tatii au reisdrit pretutindeni, o worn care nein-
fricosat, si nu existet jertfd pe care sa nu o
aducem cu drag pentru implinirea idealulut nos-
tru".

Gruparea cerea autonomie pentru
romanii din Bucovina, colaborarea stransa cu
roma nil din Transilvania si desemnarea de de-
legati pentru congresul de pace, ford set
aminteascci de unirea cu Romdnial Aceeasi omi-
siune o putem constata din declaratia vechii
grupari nationale, care prin organul ei "Viata
Noud" din Suceava staruia numai pentru
colaborare cu roman!! din Transilvania, decla-
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rand ca alaturi de ei este locul nostru. Pentru
nos, roman!! bucovineni, calea pe care trebuie
s-o urmam este hotarata. Dincolo de munti, in
Transilvania si Ungaria, locuiesc 4 milioane si
jumatate de romani si for li s-a garantat
suveranitatea si independenta nationals prin
cuvantul imparatului nostru, al regelui lor, ala-
turi de ei ne e locul. Soarta ne cheama ca
impreune cu ei sa incepem o noud viata
nationals, inchegand una si aceeasi individua-
litate de stat national si independent.

Cu totul in alta directie era orientate ati-
tudinea romanilor bucovineni aflatori in
Moldova si Basarabia si a Corpului ofiteresc de
voluntari, care prin Comitetul for executiv
prezentau la 6 octombrie 1918 regelui Fer-
dinand urmatoarea declaratie, semnata de Ion
I. Nistor si T. V. Stefanelli, membru al
Academiei Romane:

"Majestate,
Cu ada.- veneratie si cu neclintitei loiali-

tate ne apropiem de scaunul domnesc, care
vrem sa fie at tuturor romanilor, find de mult
convinsi ca Majestatea Voastret sunteti ocroti-
torul intelept al nazuintelor drepte si sfinte ale
romanilor subjugati, pentru dezrobirea cdrora
nu ati pregetat de a aduce cele mai grele jertfe.
Cu deplincl incredere in puternicul spryin at
Majestettii Voastre, romemii bucovineni care au
rupt toate legei.tur!le cu Austria Habsburgica,
v-au jurat credintd si ca ostasi surd gata sd
aducd once sacrificiu pentru unirea politiccl a
tuturor romanilor, pentru Dinastie, indisolubil
legatei de destinele intregului nostru neam.

Cu nestrefunutatcl credintcl in realizarea
idealului nostru national, at ceu-ui viu si august
simbol sunteti Majestatea Voastret, indroznim a
prezenta in numele romanilor bucovineni afieitori
pe teritoriul Regatului Romeiniei urmatoarea
declaratie:

Declaratie
Roma' nii bucovineni aflati pe teritoriul

Regatului Roman, in numele nostru si al fratilor
subjugati de acasa, a cetror constiintcl le e siluitd
si deci in imposibilitate de a se manifesta liber,
declare cele ce urmeazei:

1. Cerem sd fim liberati de sub jugul
Monarhiei Austro-Ungare si suntem hotertretti sa
lupteim pe toate cdile si prin toate mgloacele, ca
intreg neamul roma' nesc sa fie constituit intr-un
singur stat national liber, sub domnia Dinastiei
Romeine.

2. Nu recunoastem Monarhiei Austro-
.

Ungare dreptul de a se ocupa de roma- nil din
Bucovina, deoarece did nsa, veacuri de-a rel ndul
ne-a tinut in cea mai rusinoasei robie.

Toate incerceirile de federalizare ale Casei
de Habsburg surd gesturi disperate ale unei
impOrcitii osti ndite set se descompund si sei
piarei.

Starea romanilor din Austro-Ungaria s-a
hotelrett prin. reizboiul Regatului Roman si prin
vointa liberet a intregului popor romemesc, pe
care o va consfinti Congresul de pace generals,
la care vor lua parte si reprezentantii oficiali ai
Romeiniei eliberatbare.

3. Cerem ca intreg teritoriul din Monarhia
Habsburgica revendicat de Statul Roman,
recunoscut si garantat prin tratatul de aliantd
incheiat de Romania cu puterile Intelegerii safe
liberat si unit cu P9.tria Mama.

4. Toate declaratiunile romanilor din
Bucovina contrare aspiratiunii nationale le con
sideram ca stoarse de autoritettile dusmane si
aceste declaratiuni nu vor putea induce in
eroare opinia lumet care a proclamat principiile
de dreptate la libertate pentru toate nemurile
asuprite".

Pentru propagarea acestui program
politic, s-a constituit la Chisinau un Comitet
Executiv al refugiatilor bucovineni in frunte cu
Ion I. Nistor, comitet din care faceau parte T. V.
Stefanelli, G. Tofan, Em. Iliu si N. Cotos. Acest
comitet era calauzit de gandul de a desfasura
in Bucovina o apriga propaganda pentru
intarirea relatiilor cu Romania. Cum Bucovina
trecea de sub o ocupatie sub alta, adica de la
austrieci la rusi si invers, refugiatii reusira sa
patrunda in Bucovina si informeze pe cei
de acasa asupra situatiei politice generale si
asupra victoriilor de la Marasti si Marasesti,
cat si asupra apropierii ceasului de izbavire.
Cu autorizarea guvernului roman s-au putut
initia actiuni in vederea lamuririi celor de
acasa asupra scopului pe care Romania it
urmarea prin sangerosul razboi de efiberare,
combatand propaganda austro-germane care
se facea in teritoriul ocupat. Aceste actiuni mai
aveau in vedere si familiile soldatilor si ofite-
rilor bucovineni care luptau sub drapelul
roman. S-a redactat si un Statut pentru orga-
nizarea serviciului de propaganda roma- neasccl
in Bucovina", care prima aprobarea guvernului
roman din Iasi la 1 noiembrie 1918.

Dar cum evenimentele politice se preci-
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pitara, fruntasii romanilor bucovineni, uitand
divergentele politice dintre ei, hotarara sa con-
voace pe ziva de 27 octombrie o mare adunare
politica. la Cernauti, pentru alegerea "Consiliu-
lui National" ca organ reprezentativ al
romanilor din Bucovina. Mil de oameni sosira
din toate colturile tarii pentru a participa la
marea adunare. Presedinte fu proclamat Iancu
Flondor, care deschise adunarea rostind urma-
toarea cuvantare:

"Domnilor, o iobeigie national(' de aproape
un secol si jumdtate, pe cat de dureroasd, pe
ate-act de rusinoasd, e pe sfarsite. Poporul roman
din Bucovina este pe cale de a sparge si de a
lepridri lantul care i-a ferecat sufletul. Liberi, in
puterea suveranitdtii nationale, d-voastre veti
hoteird asterzi ce veti afla de bine pentru un viitor
fericit si falnic al neamului romdnesc din
Bucovina. Dar sd nu uitdm, domnilor, cd acest
moment ineilteitor s-a ndscut din suferinte grele
si din add ncd jale si e sfintit in sangele abun-
dent at eroilor nostri. Vd provoc sd va sculati in
picioare in semn de juruintd cd nu-i vom uita
niciodatd si cd ne vom ardta totdeauna demni
de sacrificiul lor. Inchei cu rugdmintea fierbinte:
Dea Dumnezeu ca in momentul acesta mare si
cele ce vor urma, sd afle in reindurile noastre
numai suflete mart".

Sub impresia acestei scurte cuvantari,
adunarea se proclama Constituantcl
protestand cu hotarare contra dezmembrdrii
ducatului Bucovinei, votes in unanimitate urma-
toarea motiune:

"1. Reprezentantii poporului din Bucovina
indrumati astei zi in ziva de 27 octombrie 1918 in
capitala Bucovinei se declares, in puterea
suveranitdtii nationale, Constituanta acestei tart
romemesti.

2. Constituanta hotdreste unirea Bu-
covinei integrate in celelalte terri roma- nesti intr-un
stat national independent si va purcede in acest
scop in deplind soltdaritate cu romemii din Tran-
silvania si Ungaria.

3. Spre a conduce poporul roman din
Bucovina si a-i apeira drepturile si spre a stabili
o legdturd stransd intre toti romernii, Consti-
tuanta institute un Consiliu National de 50
membri. Acest consiliu ne va reprezenta prin
mandatari si la conferinta de pace si, in afard
de el, nu recunoaste nirruirtui dreptul de a hoterri
sau trata asupra poporului roman din Bucovina.

4. Constituanta respinge cu hotcireu-e once
incercare ce-ar tinti la stirbirea Bucovinei,

doreste insd sd se inteleagd cu popoarele con-
locuitoare".

Puss la vot, motiunea a intrunit unani-
mitatea voturilor, adunarea intonand "Des-
teapta-te Romane". In vederea alcatuirii celor
50 de membri ai Consiliului National, s-au ales
reprezentanti din toate judetele Bucovinei si
din toate startle si categoriile sociale: tarani,
meseriasi, invatatori, preoti, slujbasi publici,
avocati, fosti deputati ai Dietei Bucovinei, pro-
fesori secundari si universitari, magistrati,
jurisconsulti etc. Dupes alegere, membrii con-
siliului proclamara. pe Iancu Flondor pre-
sedinte.

Corespondentul ziarului "Glasul Bu-
covinei" relateaza ca ochii tuturor erau scaldati
in lacrimi de bucurie, dupes 4 ani de lacrimi de
jale. In timp ce se constituiau birourile si secti-
unile, mu de barbati, femei si tineret stra-
bateau strazile orasului, intonand cantece
nationale. Multimea manifests in fata palatului
administrativ si a primariei, cerand arborarea
steagurilor tricolor pe edificiile publice.
Presedintele Consiliului National, octogenarul
Dionisie Bejan, aparu in balconul Palatului
National Roman si, adresandu-se manifes-
tantilor, rosti cuvintele cuviosului Simion din
Scripture: "Acum slobozeste Doamne, pe robul
Tau, caci imi vazura ochii mantuirea neamu-
luir

Proclamarea independentei si consti-
tuirea unui guvern provizoriu puse pe ganduri
pe profesorii strain de la Universitatea din
Cernauti. Membrii senatului universitar se
intrunird in sedinta plenard si hotarara ca bi-
blioteca, laboratoarele si colectiile universitare
sa fie ridicate si evacuate in grabs la Viena,
intervenind la directia miscare a cailor ferate
din Cernauti sa puns la dispozitia universitatii
20 de vagoane in vederea acestui transport.
Singurul membru roman din senatul universi-
tar, profesorul Vasile Gheorghiu, care re-
prezenta Facultatea de teologie, ridica un ener-
gic protest contra evacuarii bibliotecii si a
colectiunilor la Viena, intruca toate acestea
apartineau Bucovinei, care intelege sa le
pastreze pentru satisfacerea nevoilor culturale
ale populatiei sale. El arata Ca evacuarea
zestrei universitatii ar egala cu desfiintarea
acestui inalt asezamant de invatatura ce s-a
dezvoltat in jurul vechiului Institut Teologic,
care luase fiinta Inca de la 1828. Dar cu tot
protestul profesorului Gheorghiu, senatul uni-
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versitar persists in hotararea sa si interveni
pentru obtinerea vagoanelor necesare.
Protestatarul roman, insa, nu se lass invins. In
fruntea directiei de miscare a cailor ferate aus-
triece din Cernauti se gasea Cornet Tar-
novietchi Topor. Acestuia i se adresa
Gheorghiu in disperarea sa, apeland la senti-
mentele sale omenesti si implorandu-1 sa
amane sine die cererea de vagoane pentru
evacuarea zestrei universitatii. Gratie acestei
interventii, nu s-a gasit numarul de vagoane
necesar pentru transportul bunurilor univer-
sitatii acestea au ramas in Bucovina. Totusi,
guvernul Republicii austriece tidied pretentii
asupra universitatii din Cernauti, preconizand
mutarea ei la Salzburg. La pretentiile acestea
s-a raspuns din Cernauti ca profesorii germani
sunt liberi sa piece la Salzburg. Universitatea,
insa, cu toate institutele ei ramane la Cernauti,
caci si romanii au nevoie de un asezamant de
inalta invatatura. Universitatea cu institutele
si seminariile au lamas pe loc, numai cea mai
mare parte din profesorii strain! au parasit
Bucovina.

indata dupes instalarea sa, presedintele
Consiliului National aduse la cunostinta guver-
nului Etzdorf ca hotararile Adunarii Consti-
tuante ii cereau transferarea puterii guverna-
mentale. Guvernatorul ezita insa de a remite
puterea administrative, sub pretextul lipsei de
instructiuni de la Viena.

La 6 noiembrie 1918 insa, o delegatie a
Consiliului National Ucrainean se prezenta
guvematorului cerandu-i, la randul tor, sa le
transmits puterea administrative. Cererea for

cominatorie era sustinuta de un pluton din
legiunea ucraineana care ocupase palatul
administrativ. Guvernatorul se declara gata de
a remite puterea, ceru insa ca delegatia
ucraineana sa se inteleaga mai intai cu mem-
brii Consiliului National Roman. Dintre mem-
brit Consiliului Roman se gasi unul singur,
Aurel Onciu, care se invoi sa imparta puterea
guvernamentala asupra Bucovinei cu ucrai-
nenii. Acesta trata, fara stirea si autorizatia
Consiliului National din care nu facea parte, cu
ucrainenii si cazuse la o intelegere cu ei in baza
careia Bucovina urma sa fie guvernata in
comun de romans si ucraineni, constituind un
fel de condominiu romano-ucrainean pana la
delimitarea definitive.

In dupd-amiaza acelei zile, delegatia
ucraineana, insotita de Onciu, se prezenta
guvernatorului pentru a prima puterea, decla-
rand ca a cazut de acord cu romanii in privinta
aceasta. Guvernatorul, constrans de impre-
jurari, transmise atributiile puterii asupra
ducatului Bucovinei pretinsilor reprezentanti
ai romanilor si ucrainenilor, semnand cu ei
urmatorul proces verbal de predare:

Protocol, dresat in Cernauti la 6 noembrie
1918.

La orele 11.35 aparurd la mine domnii
deputati parlamentari Semaka si Speral, insotiti
de Popovicz, membru in consiliul permanent at
dietei provinciale si de locotenentul file Popovicz
in numele consiliului national ucrainean.

Deputatul Semaka imi aduse la cunostinta
ca palatul guvemului tdrii este ocupat de militari
ucraineni si ma provocci sd remit puterea de
guvemare in teritoriile ucrainene si in orasul
Cernauti asupra Consiliului National Ucrainean.

Eu ii Trispunsei cd cedez fortat si cd
incetez de a mai function. In fata acestei si-
tuatiuni declarai cd sunt gata sd remit puterea
de guvernare in tara Bucovinei asupra reprezen-
tantilor natiunii ucrainene si roman si anume
asupra acelor reprezentanti care vor executa
aceasta remiterre in interesul tariff

In urma comunicdrilor ce s-au facut la
orele 4 dupd amiazd, Consiliul National
Ucrainean si deputatul Onciu, care mi-a declarat
cd este delegatul Consiliului National Roman,
constituit din deputati ce sustin proclamatia in
sensul manifestului prea malt si sunt gata de a
exercita puterea guvernamentald in intelegere
mutuald.

Asa fiind remit puterea guvernamentala. in
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tam Bucovinei numitilor domni reprezentanti ai
natiunii roman si ucrainene.

Sernnat: Etzdor j; m.p. Semaka m. p. Onciu
m.p. Prezidiul guvemului Kull Bucovina, imperi-
al regal 6 noiembrie 1918 nr. 12.566 prez."

Dupa primirea puterii, delegatii bucovi-
neni ai radei nationale ucrainene din Lvov
lansara. la 6 noiembrie un manifest adresat
"cetatenilor liberi ai tuturor natiunilor si
starilor tarii" prin care populatia Bucovinei era
chemata sub steagul libertatii. Cum "guvernul
vechi austriac a pierit de la sine", delegatii
ucraineni declarau ca s-au vazut nevoiti sa "ia
in mains guvernul in orasul Cernauti si in acea
parte a :tarii care in majoritate este locuita de
ucraineni". Rada de la Lvov desemna pe
Omelian Popovici comisar ucrainean national"
al partii Bucovinei locuita de ucraineni.

Cu de la sine putere, Onciu se declares
"comisar national roman" pentru partea
romaneasca a Bucovinei. In calitatea aceasta,
Onciu lansa si el o proclamatie prin care
aducea la cunostinta populatiei bucovinene ca
guvernul imperial din Viena considerand misi-
unea sa implinita, i-a incredintat lui si lui
Omelian Popovici "insusirea de comisari
national! ai poporului roman pe de o parte si
ucrainean pe de alts parte, puterea in
Bucovina, fora sd o imparter. Dar "comisarii"
primind puterea indiviza, au impetrtit-o totusi
intre el, in modul urmator:

1. Ated poporul roman cat si cel ucrainean
isi rezerud pretenttile sale relativ la teritoriul
Bucovinei, precum au fost formulate de
reprezentantii sat iegitimi, lasd insd ca congre-
sul de pace se/ hotdreascd definitiv in
chestiunea aceasta.

2. Pond la hotciretrea viitoare se mentine
starea de fapt.

3. Competinta ambelor guverne respective
se bazeazd pe majoritatea relative/ din comund
precum a fost constatatd ea la recensdmeintul
din 1910. Drept aceea, comunele in care majori-
tatea relativd a populatiei este romand, sunt
supuse guvemului roman; iar comunele in care
majoritatea relativd este ucraineand, guvemului
ucrainean.

4. In comunele acelea in care majoritatea
populatiei nu este nici romdneascd, nici
ucraineand, reprezentanta legald a cornunei va
hoteird cciruia din ambele guveme din chestie
urea sd fie supusa. Lipsind o reprezentantd

hotOrdrea respectivd se ua lua sub

prezidiul gerentului respectiv constituit din sfa-
tul consultativ, iar lipsind si el, de membrii
prezenti in cornuna a ultimului comitet ales
legal.

5. Rind ce se vor lua hoteirdrile acestea,
comunele Alexanderdorf si Katerinendorf,
Sadagura si Vijnita sunt supuse guvemului
ucrainean, toate celelalte comune neromerne,
afard de Cernauti, guvemului roman.

6. Orasul Cernduti, capitala tariff, reuntb-te
sub administratia intocmiter de pedici acuma,
dispozitiuni in a doua instanter se pot lua nurnai
in intelegere intre guvernul roman si cel
ucrainean.

Invoiala prezenta intro imediat in vigoare.
Comisar al Cernautilor ajunse un oare-

care Ossyp Bezpatko, care in dimineata zilei de
9 noiembrie tinu sa aduca la cunostinta popu-
latiei cernautene ca delegatia bucovineand a
Consiliului Ucrainean "a gasit de bine se/ -1
numeasca comisar urban al capitalei Buco-
vinei".

In noua sa calitate de administrator al
Moldovei de Sus, Aurel Onciu pleca. la Iasi pen-
tru a notifica guvernului roman tranzactia sa
cu ucrainenii si de a se intelege asupra rapor-
turilor diplomatice dintre Bucovina in-
jumatatita si Romania. La gara din Iasi, insa,
refugiatii bucovineni, indignati peste masura
de indrazneala impostorului, it primird cu
huiduieli si loviri sa se intoarca cu
rusine la Cernauti, unde nu se invrednici de o
primire mai buns ca la Iasi. Astfel disparu
acest trist personaj de pe arena politica,
acoperit de dispretul obstesc si de oprobiul
general, find eliminat si din Consiliul National.

Dar cu toata insufletirea si bunavointa
sa, Consiliul National nu-si putea indeplini
misiunea, cats vreme nu avea o forta military
pe care sa se poata bizui. Garzile Nationale,
care luard fiinta la sate si orase, erau stanje-
nite in activitatea for de ostilitatea vechilor
organe administrative austriece, care conti-
nuau sa functioneze. Pentru a iesi din acest
impas nu ramasese deschisa alts cale decat
apelul la interventia armatei romane.

5. Intrarea armatei romine in Bucovina

intre Limp, situatia interns din Bucovina
devenea din zi in zi mai critics si mai alarman-
ta. Legiunea ucraineand, in grupul" arhi-
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ducelui Wilhelm se gasea in plina debandada si
descompunere. Soldatii demobilizati se in-
torceau acasa aducand cu ei arme si
pe care nu intelegeau sa le predea legiunii ci le
pastrau pentru ei. Mai mult chiar, depozitele
de acme si efecte ale regimentelor bucovinene
erau devastate si golite de catre bande de hull-
gani, care terorizau populatia pasnica. Aceasta
nu mai era sigura de avutul si viata ei.
Propaganda bolsevica prinse radacini chiar si
in sufletele demobilizatilor romani. Cativa din
randurile lor sosind la Cernauti, marturisira
unui deputat roman adeziunea lor la doctrina
comunista: "Noi am imbrcitisat credinta mosco-
vitd de slobozenie si ne-am intors de pe front
asa precum ne vedeti, inannati pond -n dirtti si
vet rugclm sd ne cgutati a scoate tara Bucovinei
din ghiarele bogatasilor si ccirnatarilor. Noi stim
cd d-ta ai multi dusmani, dar sd nu to temi pen-
tru cd not suntem gata chiar azi sci-i impuscam
pe toti. Noi vrem sd facem Republicd din
Bucovina. Te rugdm scl ne fact sfaturi cdtanesti,
precum le au Muscalii din Rusia si sd ne ajuti a
pune la cale treburile obstesti precum le-au pus
la cale cdtanele moscelesti din Rusia".

Imperiul bolsevic al demobilizatilor
roman a putut fi potolit indata ce li s-a aratat
ca reforma agrara este discutata de Consiliul
National. "Daca este sigur - replicara ei a-
tunci nu ne mai trebuie consilii catanesti, caci
daca cineva ar indrazni sa se atinga de palma
noastra de loc, sau de familiile noastre, i-am da
cu toporu in cap".

Cu totul alta era atitudinea demobiliza-
tilor ucraineni, in randurile carora doctrina
bolsevica prinsese radacini foarte adanci. La
Cozmeni, ei constituird chiar un guvern "re-
volutionar" care proclama "Republica Ucrai-
neand". Membrii guvernului tineau consiliile
chiar la primaria comunala.

Surprinsi in plina sedinta., ei incercara sa
fuga, dar furs arestati si deferiti justitiei. La
perchezitia ce s-a facut membrilor guvernului,
care erau preoti, invatatori, meseriasi, tarani,
s-a putut descoperi tot planul de actiune re-
volutionara, inspirat de Consiliul National
Ucrainean din Lvov.

La 17 noiembrie 1918, Republica Ucrai-
neand din Cozmeni lua sfarsit fara sa-si fi
putut duce la indeplinire planurile. Ucrainenii
erau atat de siguri de izbanda cauzei lor, incat
la 3 noiembrie 1918 au praznuit cu un mare
sobor de preoti, in biserica catedrala din
Cernauti, unirea Bucovinei de nord cu Galitia

in statul lor national.
Dar nici in sudul Bucovinei situatia nu

era mai bund. Unitatile grupului arhiducelui
Wilhelm paraseau frontul din valea Bistritei si
se retrageau in debandada spre Cernauti, des-
facandu-se in bande teroriste care pradau si
devastau tot ce gaseau in cale. Populatia
romaneasca se organiza, in dispretul fats de
neputinta autoritatilor austriace, in garzi
nationale si consilii nationale, la Dorna,
Campulung, Humor, Radauti si Suceava in
scopul dezarma.rii grupurilor teroriste,
actionand pentru apararea vietu oamenilor si
avutului lor. Era mare indrazneala din partea
populatiei romanesti sa recurga la auto-
aparare, cand stapanirea austriaca avea inca
in mans tot aparatul administrativ, armata cu
dreptul statutar, jandarmeria temuta a lui
Fischer, care pe multi nevinovati ii tarase in
lanturi in temnita, huiduiti, ghiontiti si
scuipati de pretinsii aparatori ai cauzei aus-
triece. In garzile nationale se inscrisera si multi
dintre cei care infundasera lagarele de trada-
tori valahi", pe care suferintele nu-i do-
borasera, ci dimpotriva, ii otelisera in darzenia
lor de lupta pentru cauza romaneasca..

Garzile nationale se dovedira insa foarte
cura.nd prea slabe pentru a putea rezista cu
succes bandelor inamice inarmate. Dandu-si
seama de aceasta inferioritate, Consiliul
National din Gura Humorului se adresa
autoritatilor romane din Falticeni, cerand aju-
tor armat. La 5 noiembrie 1918 prefectura din
Falticeni expedie la Iasi o telegrama urgenta cu
urmatorul cuprins:

In Gura Humorului si la Campulung,
dupci plecarea autoritatilor austriece, bande
armate s-au dedat Ia dezordine si jafuri. 0 de-
legatie a locuitorilor din oras cere interventia
noastrci si trimiterea grabnicd de ajutor pentru a
fi apdrati. Asteptand dispozitiunile guvernului in
aceastd privintcl, adaug ca un excadron de ca-
valerie aflat in localitate poate fi trimis in once
moment, cum si un detasament de jandarmi. Un
ordin afirmativ ar produce o impresie de cele
mai fericite in toatd populatiunea".

Guvernul din Iasi, in fruntea caruia se
gasea Alexandru Marghiloman, aproba inter-
ventia armatei roman in Bucovina "pentru
protectia populatiunii". A doua zi, la 6 noiem-
brie, unitati din armata romana, sub comanda
generalului Neculce, trecea frontiera Bucovinei
la Cornuluncii si la Bunesti, indreptandu-se
spre Gura Humorului si Suceava. In seara zilei
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de 6 noiembrie, unitatile romanesti intrara in
Gura Humorului si Suceava, unde furs primite
cu mare bucurie si insufletire de locuitorii
roman. Ordine similare de interventie primird
si autoritatile din Botosani si Dorohoi, pentru
punctele Burdujeni si

Consiliul National din Cernauti nu
numai ca aproba apelul garzilor nationale la
ajutorul armatei romane, dar el numi un agent
diplomatic pe langa guvernul din Iasi care,
intre altele, avea si insarcinarea de a solicita
interventia ostirii romane in Bucovina. La Iasi
se produse o schimbare de guvern. Marghilo-
man isi inaintase demisia si in locul lui ajunse
la sefia guvernului generalul Constantin
Coandet, care satisfacu cererea Consiliului
National din Cernauti, autorizand, in Intelegere
cu inaltul comandament militar, interventia
armatei romane in Bucovina, o hotarare care
fusese solicitata si de Comitetul refugiatilor
bucovineni din Iasi. Interventia era de multa
vreme luata in vedere si realizata in parte de
cateva unitati militare din Falticeni. De aster
data era insa vorba de o operatiune militara
sistematica avand drept obiectiv curatirea
Bucovinei de grupurile teroriste austro-
ucrainene si ocuparea virtuala a tart!. Cu efec-
tuarea acestei istorice operatiuni fusese
incredintata divizia a 8-a, sub comanda gene-
ralului Iacob Zadic.

In dupa-amiaza zilei de 9 noiembrie
1918, un aeroplan roman, plutind deasupra
Cernautilor, anunta populatiei intrarea
armatei romane in Bucovina prin urmatoarea
proclamatie semnata de generalul Zadic:

"Bucovineni, retspunzdnd la chemarea
Consiliului National Bucovinean armata ro-
mans, din malt ordin at M. S. Regelui Ferdinand
I -ui al romemilor, a posit pe pamantul Marelui
Voievod Stefan pentru a ocroti viata, avutul si li-
bertatea locuitorilor de once neam si credintd
irnpotriva bandelor de criminali care au inceput
opera for de distrugere in frumoasa voastrci
taro.

Trecand hotarul pus irttre noi de o soartd
vitreget duper o sutd de ani si mai bine, trupele
romane sosec in mylocul vostru, aclucemdu-vd
dragostea si sprilinul for pentru libera impcirtire
a dorintelor netscute din dreptul legitim al
popoarelor de a dispune de soarta lor.

Stetpeutit de aceste simtetminte si cu cre-
dinta in sinceritatea cererii voastre de ajutor,
inviteun poporul bucovinean ca sd nu se abates
sub nici un motiv de la viata si ocupatiile sale

normale.
Subsemnatul garanteazet oricarui locuitor

libera exercitare a drepturilor sale civile si face
cunoscut in acelasi time ca se va reprima cu
toatd severitatea cuvenitd, once incercare de
dezordine, acte de violentd sau nesupunere la
ordonantele date de noi".

Sfaramand "cordonul" blestemat, trecand
paraul Molna, unitatile diviziei a 8-a inaintara
liberatoare spre Cernauti,. primite cu flori si
lacrimi de bucurie de populatia romaneasca
din sate si din orase, ajungand la Ceahor, unde
isi instalara postul de comanda in casa pro-
topopului Artemie Berariu. La 11 noiembrie
divizia romans isi facu intrarea triumfala la
Cernauti, capitala Bucovinei, oprindu-se in
"Piata inelului" Ringplatz - care in amintirea
acestui eveniment a fost numita Plata Unirii. In
sala festiva. a "Societatii pentru cultures ", ge-
neralul Zadic si insotitorii sat furs salutati de
Iancu Flondor cu urmatoarea alocutiune:

"Domnule General, ca presedinte al
Comitetului National Roman am datorinta sd
binecuv antez falnica oastea romance in capitala
Bucovinei, a tcirii care pastreazez in sdnul ei sfin-
tele moaste ale marelui nostru domn Stefan.
Acum cand suntem pe cale set intregim
mostenirea lui, Romania Mare, simtim sufletul
tut nemuritor in millocul nostru. Un sfant fior
trece prin inimile noastre. Insd nu e dat fiintei
romdnesti sei exprime si sa fvceze aceste senti-
mente in cuvinte. Numai o rugeiciune care se
Ina/tiff. /a ceruri fora cuvinte ii poate corespunde
Inca' tva.

Domnule General, dati-mi vote sei vd
binecuvantez, asa cum fac dot fray cart dupes o
lungcl si dureroasd despdrtire, se intalnesc pen-
tru a nu se mai despeuti niciodatd , o fac
deschizand bratele mele si strangemdu-va la
piept.

Domnilor, acum set multumim din ado- ncul
inimii noastre, celui mai mare si mai bun Roman
al neamului, nostru, Majesteitii Sale Regele
Ferdinand, sd tretiasceir

La cuvintele de salut ale lui Flondor, ge-
neralul Zadic raspunse:

Onorati cetdteni ai Bucovinei,
In urma dorintei Consiliului National

bucovinean, M. S. regele Ferdinand si Tara
Romemeascd au raspuns cherruftrAi si au adus
ajutorul for pentru ca linistea acestei tart safe
asiguratei. Sosind, aduc salutul si sentirnentele
de iubire frdteasca si pot spune de mama a
Rome-inlet libere cdtre Tara Bucovinei!
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In acelasi timp, geindul meu se inaltcl ccitre
Dumnezeu si -i adreseazet multumirile Rometniet
Mari cd a scos sfanta dreptate la suprafatei.
Sfanta dreptate a biruit. Pentru despeu-tirea
Bucovinei de Moldova a trebuit set se verse
sange; a trebuit set cadet cap de dome; pentru
recastigarea ei inset, n-a curs nici un pic de
sange. In aceste momente de bucurie set strigam
cu totii: Trcliascei Romania Mare! Treiiascet
Bucovina] Tretiascd Regele Ferdinand!"

Tot atunci, Iancu Flondor trimise Regelui
urmatoarea telegram5.:

"Astetzi la orele 11 din zi intreind falnica
armatd a regelui Romemiei in capitala Bucovinei
Cerneiutt, inteunpinatd cu entuziasm general,
aduc Weskit-1i Voastre, plin de credintet si
iubire, omagiile Bucovinei eliberate. Trcliasca M.
S. Regele Rome-Intel Mari!"

In aceeasi zi sosi si raspunsul regelui cu
urmatorul cuprins:

"Cu cea mai adancci emotiune si cu inima
piing de bucurie patrioticd primesc stirea ca tru-
pele mete au intrat in capitala Bucovinei
Roman, aduccind ordine si liniste sufleteascci
pentru toti care in aceste momente istorice au
simtit si au lucrat pentru implinirea visului se-
cular. Imt inchipui bine cum inima voastret caldci
de roma ni a tresdrit de bucurie patrioticei la ye-
derea tricolorulut national purtat de Ostasul
Roman, frate de sange st suflet. Din adancul
inimii vet sunt recunoscdtor pentru munca patri-
offal ce ati depus si pentru iubtrea de neam ce
ati ardtat cu atetta bell-13(41e, vd multumesc cum
si tuturor acelora care v-au ajutat cu inima
curates in aceste timpuri marete. Set dea
Atotputerrticul ca tot poporul din Bucovina set
gciseascei mereu ocrotire, dreptate si libertate
sub cutele drapelului national!"

Vestea despre intrarea armatei romane,
care fusese solicitata. de Comitetul Refugiatilor
Bucovineni din Iasi, trezi un entuziasm de
nedescris in sufletele acestora. Presedintele
Comitetului, Ion I. Nistor, trimise M. S. Regelui
urmatoarea adresa:

Majestate,
In momentele de bucurie si indltare

sufleteasccl, &Ind ostirile nebiruite ale Majestatii
Voastre pun stdpanire vesnicd pe mosia marilor
nostri voievozi, zdrobind lanturile robiei seculare
cu care o stdpeinire vrajmascrt tinea legat neamul

romeinesc, urrneu-ind desfiintarea lui, in aceastd
clip& card opera de liniste si de ordine infciptu-
itet de oastea romaneascd de sub ordinele
Majestatii Voastre spats toatel hula si bayocura
ce de o sutd cincizeci de ant ni s-a aruncat in
fats de toti uzurpatorii ca unui neam de robi,
romanii bucovineni refugiati, care in timpul
pribegiei for amare pentru infeiptuirea sfintei idei
a unirii, s-au bucurat de protectia Majestatii
Voastre si de dragostea fratilor for liberi, Vci
roagd set primiti omagiul for de nestreimutatet
credintcl, loialitate si aclemcci recunostintei, asi-
guremdu-vet cd sunt gata cu totii a aduce jertfa
supremo pentru incoronarea operii de intregire,
care sub conducerea inteleaptet a Majestatii
Voastre si a armatei roman se indreaptet spre
in.fetptuirea ei desciveirsitet.

Ca fit ai Bucovinei, in numele nostru, at
peirintilor st fratilor nostri retmasi acasd,
indrciznim a aduce prinosul nostru cel mai curat
de multurnire pentru mult asteptata opera de
eliberare si de realipire pentru vecie is patria
noud a Wit noastre, opera care rename pentru
totdeauna legatcl de augustul nume at Majestatii
Voastre si at armatei romane victorioase.
Treitascd Majestatea Voastrd, Rege eliberator!"

Sosirea armatei romane in Bucovina a
inspirat poetului Constantin Berariu urma-
toarele versuri bine simtite:

Tu vii cu cel mai mandru getnd
Ce I-am avut vreodata!
De asteptare tremurand,
Ca lantul set se rump&
In taro noastra noastrd scumpet
Te saluteurt, armatd!

Tu vii cu cel mai dulce dor
Ce inima desfata!
Cu sufletul tremurator
Prirnim a to solie,
Cu plans de bucurie
Te salutetm, armata!

Tu vii cu falnicul avant
La vrerea-nvetpcilated
Ramat de -acorn pe-acest peirnemt,
Al nostru din vechtme,
Sel nu-I mai fure nime,
Te salutcim, annatal
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6. Activitatea Consiliului National.
Colaborarea cu Comitetul Refugiatilor.
Convocarea Congresului General

De la Cernauti, unitatile Diviziei a 8-a
trecura. Prutul in urmarirea bandelor ucrai-
nene si ocupara targurile Boian, Sadagura,
Cozmeni si Zastavna, ajungand la Colacin si
Nistru. Alte unitati apucara pe malul drept al
Prutului, ocupard targurile Vascauti si Vijnita,
oprindu-se la Ceremus, vechea granita a
Bucovinei cu Pocutia galitiana. Bandele
ucrainene fugira din fata armatei romane din-
colo de aceasta granita, impreund cu delegatii
bucovineni ai Consiliului National Ucrainean
din Galitia. Repetatele for incercari de a
patrunde din nou in Bucovina furs usor
respinse de armata romans. Ocupand Buco-
vina, Divizia a 8-a implinise in mod stralucit
misiunea ei in Tara de sus a Moldovei, resta-
bilind in mod stralucit ordinea si linistea si
asigurand viata si avutul tuturor cetatenilor,
fares deosebire de limbs si credinta, savarsind o
laudabila opera de pacificare.

Dupes restabilirea ordinii si discipline! in
Cernauti si in restul tariff, Consiliul National
Roman putea incepe activitatea legislative si de
organizare a aparatului administrativ menit sa
inlocuiasca administratia austriaca in corn-
pieta descompunere. La 18 noiembrie 1918,
Consiliul National se intruni in sedintd publicd
in sala de sedinte a fostei Diete provinciale a
Bucovinei, sub presedintia lui Iancu Flondor.
Consiliul votes Legea fundamentalo provizorie
asupra puterilor tariff Bucovinei, in baza careia
Consiliul National intrupa suprema putere a

atat legislativd cat si executivd. Puterea
executive cadea in seams "guvernului" subor-
donat Consiliului National, compus din
presedinte si 14 "secretari de stat". Membrii
guvernului erau desemnati de Consiliul
National, prestand "juruinta" in fata presedin-
telui Consiliului.

Cele 14 resorturi priveau: internele,
finantele, justitia, apararea nationals, agricul-
tura, instructia publics, cultele, comertul si
industria, alimentatia, lucrarile publice si de
refacere, comunicatiile, posta si telegraful,
salubritatea.

Consiliul incredinta pe scriitorul Con-
stantin Berariu cu editarea foii oficiale

Monitorul Bucovinei". Iancu Flondor, find
ales sef al guvemului, dernisiond din demni-
tatea de presedinte al Consiliului National,
find inlocuit cu Dionisie Bejan. Guvernul
proclama. starea de asediu asupra tinutului
Cernauti, asupra nordului Bucovinei de la Prut
pand la Nistru, precum si asupra districtelor
Vijnita, Vascauti, Siret, Radaut" si Storojinet.

Presedintele guvemului, Iancu Flondor,
lansa catre poporul roman urmatorul manifest:

Rdzboiul mondial, lupta gigantica a drep-
tdtii si libertatii in contra militarismului si irnpe-
rialismului a dat nastere si libertdtii natiunilor
subjugate. RonaThi bucovineni, folosinclu-se si
ei de dreptul suverartitdtii nationale, recunoscut
acum de toatd lumea, au hotdrdt in constituan-
ta for din 27 octombrie 1918 sd stcipaneascd
singuri tara for Bucovina, sfantul for parnarn
strarnosesc.

Fostul guvern s-a opus la aceastd cerere
indrepteititd, a cedat insd forte! Rutenilor. Astfel
a trecut puterea tdrii in rrulinile Rutenilor si s-a
dezlantuit in urrnd anarhie peste toatd tam.

In fata acestor imprejurdri, Consiliul
National, reprezentanta legitirnd a poporului
roman, a fost nevoit sd recurgd la ajutoul
fratilor roman din Regat, cerand interventia
oastei romanesti.

Majestatea Sa regele Rornd niei rdspunand
la aceastd cerere, intemeiatd, a dispus intrarea
armatei in tard.

Spre a restabili dreptatea si ordinea,
Consiliul National a luat in ziva de 10 noembrie
in seamd stapemirea tdrii si va exercita puterea
prin guvernul sdu.

Locuitorii acestei tan, de a/td nationalitate
sunt provocati, chiar in interesul lor, bineinteles,
sd se supuie acestui guvern, care va sti sd is in
considerare intereselor for firesti".

In sedinta Consiliului National din ziva
de 13 noiembrie, Iancu Flondor expuse progra-
mul guvemului, la discutia caruia luara parte
aproape toti membrii Consiliului. Se hotarase
ca, pang la votarea unui regulament intern al
Adundrii Consiliului, sa se aplice la dezbatere
dispozitiile fostei camere provinciale a
Bucovinei.

In expunerea programului de guver-
namant, Flondor zicea ca inainte de toate tre-
buie sa accentueze ca guvernul actual nu se
poate ocupa decat de chestiuni provizorii, pen-
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Vasile Gold's

tru ca are in vedere sa aduca curand un protect
de lege electorald pe baze largi, dupes care se
vor face alegeri si vor fl reprezentate toate
startle, natiunile si confesiunile. Privitor la
politica externs, guvernul va cauta sa intretina
legaturi stranse cu Regatul, Ardealul si cu cele-
late state, daces va avea posibilitatea, trimitan-
du-se deocamdata un agent diplomatic" pe
langa guvernul din Iasi. Privitor la politica
interns, se va cauta stabilirea unui contact viu
al organelor administrative cu populatia prin
consilii districtuale cu vot consultativ. Se vor
pregati legi electorale pentru comune si pentru
reprezentatiile rurale si urbane, pe baze
sufragiului universal, direct si secret, cu
alegere pasiva si actives, cu dreptul de alegere si
pentru femei. Se propunea votarea unui buget
pentru acoperirea cheltuielilor administrative;
se va recurge la un imprurnut provizoriu" pans
la contractarea unui credit de la statele
Antantei. Banca Tart! va deveni banal de stat si
se va starui pentru inflintarea unei filiale a
Bdncii Nationale a Romaniei in lipsa unui insti-
tut propriu de emisiune. Se prevedea crearea
unei Curti de Apel la Ceranuti si a unui Senat
cu atributiile Curtii de Casatie, cu instanta a
treia. Privitor la apararea tarn, se luase in
vedere reorganizarea jandarmeriei in legatura
cu oastea din tars, organizarea unei legiuni
bucovinene compusa din voluntari sub coman-
da ofiterilor bucovineni, precum si formarea
unei cohorte de cercetasi roman! sub condu-
cerea profesorilor si ofiterilor bucovineni. Se va
studia reforma agrard. Se mai anuntau reforme
scolare si convocarea congresului bisericesc,

rechemarea mitropolitului Vladimir in scaunul
arhidiecezean. Se mai aveau in vedere masuri
pentru refacerea gospodariilor ,taranesti dis-
truse de razboi, pentru reorganizarea sistemu-
lui sanitar s.a. A urmat apoi o lungs discutie
asupra programului guvernului, care a tinut
pand la miezul noptii, in cursul careia membrii
consilieri si-au exprimat parerile asupra
punctelor din program. Urmarind dezbaterile to
credeai transpus in parlamentul din Viena sau
in Camera provinciala din Cernauti, din timpul
de pace. Numai ca obiectele discutiei erau
depasite de evenimentele si de perspectivele
razboiului.

Citind raportul asupra dezbaterilor din
sedinta Consiliului National, din 13 noiembrie
1918, ramai surprins cat de usor s-a trecut in
ordinea de zi asupra problemei celei mai impor-
tante a momentului, adica asupra relatiilor
externe. Flondor asigura ca guvernul buco-
vinean va cauta sa intretina legaturi stranse cu
Regatul si cu Ardealul si poate chiar cu alte
state. De ce natures vor fi legaturile cu Romania
si Transilvania si cu care alte state va intra in
legatura seful guvernului, nu spunea nimic si
nici membrii Consiliului nu manifestara nici o
curiozitate. totusi aceasta era problema de
cea mai mare actualitate. Cum putea guvernul
sa nu-si dea seama ca provincia Bucovina nu-
si putea asigura prin ea insasi fiinta" de stat si
fares armatd proprie si fares myloace ftruanciare.

Surprinzator era si faptul ca nici unul
din fostii membri ai parlamentului si ai dietei
bucovinene n-a avut cunostinta de tratatul de
Wimp a RorneuThiei cu puterile Antantei din
august 1916 si de prevederile acestui tratat
privitor la Bucovina. Cum puteau ei sa nu stie
ca doar pentru incorporarea Bucovinei si
Transilvaniei in granitele Regatului intrase
Romania in sangerosul razboi contra Austro-
Ungariei?

Singur profesorul Sextil Puscariu, deprins
prin cercetarile sale filologice sa patrunda mai
adanc in fondul problemelor, isi dadea seama
ca solutionarea problemei Bucovinei, deo-
potriva cu cea a Transilvaniei si a Banatului,
este indisolubil legata de politica externs a
Regatului roman, care a intrat in razboi pentru
dezrobirea fratilor subjugati, jertfind floarea
ostirii sale, aruncandu-si in cumpana pans si
flinta de stat suveran. Din octombrie 1918,
Puscariu a tinut legatura cu Comitetul
Refugiatilor Bucovineni din Chisinau, prin
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tanarul de incredere Vasile Sulea, cazut jertfa
gripei spaniole care bantuia atunci in
Basarabia. Puscariu era convins de necesitatea
colabothrii fratesti intre Consiliul National si
refugiatii bucovineni, dand expresie acestei
convingeri intr-un articol din Glasul
Bucovinei":

"Acura, card granitele dintre diferitele
provincii romartesti au dispdrut, cand Romania
Mare este pe cale a se alcatui, acum fiecare
provincie romaneascift trebuie sa aducd noului
stat tot prinosul sdu de putere. Acum nu se mai
poate lipsi de nirneni spre a putea tine piept
muncii urtase ce se asteaptd. Avem nevoie de
cei ce ne-au paretsit pentru cdtva timp. Vom lasa
Basarabenilor cu dragd (Klima pe cativa dintre
bar-bat-1i nostri, dacd are neaparatcl nevoie; nu
ne putem insd lipsi de toti, si mai ales de unii
dintre ei. Consiliul National va trebui sd ceard
cat mai cura nd inapoierea lor. Abia prin ei ne
putem intregi daces vrem ca in aceste vremuri
hotciratoare actiunile noastre sa nu devind uni-
laterale. De sfatul lor, de vederile castigate de ei
in acesti ani de multiply experientet avem
nevoie, tot ata t de mutt, precum si ei au sd reia
legdturile cu noi, spre a fi pregcltiti pentru ziva
de main. Avem dar lipsd de bejenarii nostri, de
povetele lor si de munca lor".

Din fericire, legaturile directe intre
Consiliul National si Comitetul Refugiatilor au
putut fi luate foarte curand. In calitatea sa de
secretar de stat la Externe, Sextil Puscariu sosi
la Iasi pentru a prezenta M. S. Regelui mesajul
de multumire din partea Consiliului National,
pentru scutul si ocrotirea de care s-a invred-
nicit Bucovina din partea M. Sale, cu ocazia
trimiterii armatei romane in Bucovina. lata
cuprinsul mesajului:

Meu-ia. Ta, venim ca soli ai Bucovinei si
multumim but Dumnezeu ca ne-a Invrednicit pe
not de aceastet cinste - ca sd Va aducem inimile
si sufletele moldovenilor de peste Molna inimi-
le pline de multumita si eternd recunostinta
pentru ocrotirea ce ne-ati dat ca sa implinim
visul pcirintilor nostri, si sufletele primenite in
anii grei de suferinta, care nu cunosc altd do-
rintcl dealt de a putea lucra si ele la alccituirea
Romaniei Mari!

Venial, Maria Ta, sd vd aducem vesti al in
clipa cand vechiul tinut at Sucevei si at
Cerndutifor, cu ocolul aunpulungului si Cotma-
nului au fost unite cu Tara Marna, sub lespedea
din Putna, Sfa ntul dupes o sutd patruzeci st. trei

de ani de somn greu, tulburat de visuri urette,
si-a aflat iar odihna, ccici de acum stie ca soar-
ta fiilor sat. este pusd in me-ma Regelui
Ferdinand, eliberatorul tuturor roma-fluor, Sd.
trcliesti Maria tar

Cu ocazia prezentei sale la Iasi, Puscariu
avu o intrevedere si cu Nistor, presedintele
Comitetului Refugiatilor Bucovineni, in cursul
careia fu pus in cunostinta asupra situatiei
politice si militare din Romania, asupra demer-
surilor facute de comitet pe langa guvernul
roman, asupra programului politic si a pla-
nurilor de actiune. De pretutindeni, de la
Universitate si de la Academie, Puscriu putu
afla ca evenimentele externe se precipitau in
mod veritiginos, ca Austria, Cehoslovacia,
Polonia, Iugoslavia isi proclamasera indepen-
denta nationals, iar Comitetele Nationale din
Transilvania, sprijinindu-se pe garzile ratio-
nale st pe unitatile armatei romane chemate in
ajutor, pregateau convocarea Adunarii
Nationale la Alba Julia pentru proclamarea
unirii cu Romania, si ca, prin urmare,
Bucovina trebuie sa activeze la fel, pentru a
demonstra puterilor Antantei ca toti romanii
din fostele teritorii habsburgice doresc sa se
uneasca. cu Regatul roman. Si guvernul roman
ar avea nevoie de concursul politic al tuturor
provinciilor romanesti pentru a revendica cu
demnitate si tarie respectarea clauzelor trata-
tivelor de la Bucuresti, cu privire la
Transilvania si Bucovina, in fata conferintei de
pace.

Cu mintea sa luminata si cu spiritul sau
ager si patrunzator, Puscariu intelese usor Ca
pe urma capitularii Germaniei, Austriei,
Ungariei, Bulgariei si Turciei, evenimentele
politice se rostogoleau vertiginos si nu mai
ingaduiau Consiliului National din Cernauti
dezbateri stranse cu privire la organizarea
statala. a Bucovinei si la vastele reforme in lega.-
tura cu injghebarea unei subrede suveranitati
cu reprezentatii diplomatice, cu imprumuturi
externe, cu emisiune de bonuri de tezaur si cu
baterea unei monede proprii. Era evident ca.
Bucovina, ca de altfel si Basarabia, la vremea
sa, nu se putea gandi la infiriparea unei vieti de
stat independente, ci trebuie sa recurga farce
intarziere la proclamarea unirii cu Patria-
Mama. Timpurile nu mai ingaduiau conti-
nuarea pertractarilor cu romanii din Transil-
vania si nici delegarea de mandatari la confe-
rinta de pace, unde numai reprezentantii
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Romaniei intregite puteau sustine cu autori-
tatea convenita revendicarile neamului roma-
nese de pretutindenll

incredintandu-se de temeinicia acestor
observatii, Puscariu lua cunostinta de progra-
mul politic al refugiatilor ardeleni si bucovi-
neni, care cereau unirea imediatei si ne-
conditionatd a Transilvaniei si a Bucovinei cu
Regatul liber al Romaniei, insusindu-si-1 in
intregime. Reintorcandu-se la Cernauti, el
informs pe colegii sal din Consiliul National si
din guvern asupra situatiei reale din Romania
si asupra programului politic al refugiatilor din
Transilvania si Bucovina, convingandu-i asu-
pra necesitatii colaborcirii cu ei. La invitarea
guvernului bucovinean, refugiatii bucovineni
in frunte cu Ion I. Nistor, in numar de peste
150 de persoane, sosira in ziva de 23 noiem-
brie 1918, dupes o pribegie de 4 ani, cu un tren
special, la Cernauti, unde li se facu o primire
oficiala de catre delegati ai Consiliului National
si ai comandamentului militar, de primarul
orasului, precum si de un public numeros. La
cuvantul de bun sosit, Ion I. Nistor raspunse
plin de emotie. In Plata Unirii s-a incins o hors
de regasire la sunetele cantecelor nationale:
Pe al nostru steag" si Desteapta-te Romane".
In aceeasi zi, Ion I. Nistor trimise Regelui
urmatoarea telegrama:

Dux' patru ani de pribegie, cdlcemd
asteizi cu adtincci emotie pe pdmantul teirii noas-
tre, liberate de glorioasa annatd romans, gem-
dul nostru se indreaptcl cu devotament,
recunostintei si admiratie cdtre Majestatea voas-
trd, care intrupemd ideea nazuintelor noastre
ne-a ddruit clipa fericita de a ne putea intoarce
la vatra noastrd".

In sedinta Consiliulului National din 25
noiembrie au fost cooptati 12 refugiati, intre
care si Ion I. Nistor, T.V. Stefanelli, D.
Marmeliuc, V. Grecu, G. Tofan, A. Morariu, G.
Rotica, F. Dobos s.a. La salutul de binevenire
al presedintelui Eusebie Popovici, raspunse
Gh. Tofan, care a spus intre allele:

Procesul istoric de veacuri al neamului
nostru se lichideazd astdzi. In aceste momente
inaltatoare, not refugiatii si voluntarii bucovineni
ne-am intors la vetrele noastre parasite. Avand
satisfactia datoriei implinite, not intindem
frateste mem.a celor reimasi acasd care si-au
pcistrat nepetngetritet constiinta si dorinta sincerei
de a munci impreunci la ridicarea tariff si a nea-
mului. Ne in.chirufun inaintea muncii generatiei

inaintase care in imprejurdri exceptional de
grele a apeu-at caracterul rorneinesc al tdrii,
pdstrand mereu in suflet focul viu at aceluiasi
ideal ce ne insufleteste azi pe toti.

Credinciosi traditiei istorice nu ne vom feri
a pdsi si in fats si a da solutii potrivite tuturor
problemelor mars care agita astazi viata
popoarelor.

Suntem inainte de toate aderenti intran-
sigenti ai unirii neconditionate si desdvarsite a
tuturor tarilor romeznesti in hotarele for etnice si
istorice intr-un stat national, cdci numai astfel
poporul nostru va putea implini menirea sa
istoricei.

La dezlegarea tuturor problemelor de
interes obstesc vomfl condusi de cele mai largi
principii democratice, dOnd maselor poporului
rasplata cuvenitdjertielor aduse cu prisosintd in
trecut si in timpul de fatcl.

Recunoastem fiecarei minoritciti nationale
dreptul de a se dezvolta liber in cadrele organi-
zatiei statului rorneMesc unitar si, in conformi-
tate cu aspiratiile poporului romemesc betstina
in aceastd tarn, cerem insd inldturarea si
repararea tuturor nedreptdtilor sciveu-site in
dauna noastrcl, in scurgerea de 144 de ani de
stcipanire strains.

Ridiceindu-ne deasupra tuturor pre-
judeditilor, uitdnd tot trecutul neintelegerilor,
gandurile noastre se indreaptcl in aceste clipe
mdrete numai la viitorul neamului nostru iubit si
cheamd la muncd pentru fericirea lui pe toti cei
de un gand cu not ".

Colaborarea intre refugiati si cei ce
ramasesera in tars s-a stabilit repede si a fost
de mare folos cauzei pe care o serveau cu totii
deopotriva cu aceeasi dragoste si cu acelasi
spirit de jerta si de abnegatie. La punctul de
vedere al refugiatilor cu privire la proclamarea
unirii neconditionate a Bucovinei cu Romania,
s-au raliat si membrii Consiliului National. 0
divergenta de pared se ivi numai cu privire la
unirea cu conditii sau faro conditii. Dupa largi
dezbateri contradictorii, a fost acceptata de toti
votarea unirii feud. condiriL Ajungandu-se la o
intelegere unanima asupra acestui punct
nevralgic, Consiliul a hotarat convocarea in
ziva de 28 noiembrie 1918 a Congresului ge-
neral pentru stabilirea raportului politic al
Bucovinei fates de Regatul Romd niei. Invitatii la
Congres s-au trimis si reprezentantilor natiu-
nilor minoritatilor: ucrainenilor, germanilor,
polonilor si evreilor. Germanii si polonii au par-
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ticipat la Congres. De la evrei si de la ucraineni
nu s-a primit nici un raspuns. Totusi, mai
multe comune ucrainene au tinut sa participe
prin delegatii for la Congres. Fostul presedinte
al Comitetului Refugiatilor, profesorul Nistor,
fu insarcinat cu redactarea Actului de Unire si
cu ingrijirea vastei corespondente cu guvernul
de la Iasi si cu ministrii plenipotentiari ai pu-
terilor Antantei.

Delegatii roman la Congres din toate
judetele si din toate paturile sociale erau 75 la
numar: Anghel Ion, Balan Grigore, Bancscu
Gheorghe, Bejan Dionisie, Berlinschi Ilie,
Bodnarescu Vasile, Bodnarescu Victor, Bon-
ches Gheorghe, Botezat Eugen, Bucevschi
Dimitrie, Candrea Ion, Carabioschi Nicolae,
Clain Cornel, Cojocaru Nicolae, Cozmiuc
Constantin, Dan Dimitrie, Dobos Filaret,
Tudose Vasile, Flondor Iancu, Flondor Nicolae,
Gheorghian Octavian, Gheorghiu Vasile, Gre-
chic Vasile, Grigorcea Radu, Grigorcea
Gheorghe, Hacman Maximilian, Homiuc Cor-
nel, lacoban Motrei, Iacoban Alexandru, Iesan
Alexandru, Jemna Gheorghe, Leustean Teodor,
Lupu Florea, Lavric Gheorghe, Marcu Vasile,
Marmeliuc Dimitrie, Mihalescu Nicolae, Moran
Aurel, Nastase Constantin, Neculita" Popovici
Constantin, Nichita Vasile, Nistor Ion, Odo-
chian Ilie, Patras Apolo, Popescu Petrea,
Popovici Doriedont, Popovici Eusebie, Pridie
Atanasie, Procopovici Alexie, Puscariu Sextil,
Repta Vladimir, Reus Vasile, Reut Vespazian,
Rolled Rotariu Gavril, Saghin Stefan, Sandru
Gheorghe, Sandru Alboi Vasile, Sarbu
Gheorghe, Sbiera Ion, Sbiera Radu, Scarlat
Modest, Stefanelli Teodor, Starcea loan,
Tarnayschi Ipolit, Tarnayschi Cornel, Tofan
Gheorghe, Tomasciuc Victor, Tomoioaga Lau-
rentiu, Turcan Aurel, Voronca Aurel, Turcan
Dimitrie, Vasilovschi Nicolae, Vlad Nicolae,
Voitcu Gheorghe, Voronca Octavian.

Germanii aveau 7 delegati in Congres, iar
polonii 6.

7. Actul Unirii de la Cernauti

Congresul s-a intrunit la Cernauti in ziva
de joi, 15/26 noiembrie 1918, in Sala Sinodala
din Resedinta Mitropolitand, cu ordinea de zi:
Stabilirea raportului politic Intre Bucovina si
Regatul Rometnesc. Prezenti erau toti delegatii
roman' si minoritari, 88 la numar. Lojele erau

arhipline. Miff de oameni veniti din toate
colturile tarn umpleau curtea palatului mitro-
politan, coridoarele si scarile de acces la sala
de sedinta a Congresului. La orele 11 Dionisie
Bejan, presedintele Consiliului National,
deschise sedinta Congresului rostind urma-
toarele:

"Ilustrd Adunare,
Consiliul National, singurul reprezentant

legitim at vointei natirmale a poporului roman
din Bucovina, a hoteirat in sedinta din 25 noiem-
brie, constituirea sa in Congres care set se
intruneasal ast dzi la 28 noiembrie spre a aduce
la indeplinire dorul si aspiratiunile pe care
poporul nostru le nutreste si le pdzeste cu sfinte-
nie vreme de un secol sijurndtate.

Intruniti asteizi in acest metre( lei cas, care
este si trebuie sd rcimeina simbolul in credintd,
credinta in Dumnezeu si in neamul nostru, salut
cu netcirmurita dragoste pe reprezentantii
vitezei ar-rnate roman, care la ordinul M.S.
Regelui Ferdinand, at Romaniei, ne-au intins
mana de ajutor in clipele de cea mai grea
cumpcinci, salut cu aceeasi dragoste pe
reprezentantii fratilor nostri din Basarabia si
7)-ansilvania; yd salut cu inima indutosatcl pe
voi, fruntasii neamului romanesc din Bucovina,
care ati venit cu inima insufietitei din tuspatru
unghiurile tdrii, ca sa asezati piatra fundamen-
tald pe care sd se cleideascet trainic si neclintit
Romania Mare. Implor harul si binecuvantarea
dumnezeiasca asupra hoteirarilor ce yeti luar

Propunerea pentru conducerea dezbate-
rilor de catre delegatul Iancu Flondor fu accep-
tata. Primind prezidarea Congresului, el
multumi pentru alegere, desemna pe Radu
Sbierea cu functia de secretar si saluta pe
reprezentantii Basarabiei, Halipa si Pelivan.
Trecand la ordinea de zi, presedintele dadu
citire urmatoarei motiuni:

"Congresul general at Bucovinei intrunit
azi, in 15/28 noiembrie 1918 in Sala. Sinodald
din Cernduti:

Considerand cd de la fundarea Prin-
cipatelor roman, Bucovina care cuprindea
vechile tinuturi ale Sucevei si Cernauti, a feicut
pururea parte din Moldova care in jurul ei s-a
intregit ca stat;

considerand cd in cuprinsul hotarelor
acestei tart se gdsesc vechiul scaun de domnie
de la Suceava, gropnitele domnesti de la
Reideiuti, Putna si Sucevita, precum si multe alte
urine si amintiri scumpe din trecutul Moldovei;
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considerand cd flit acestei tart, umdr la
umdr cufratti lor din Moldova si sub conducerea
acelorasi domnitori, au apdrat de-a-lungul
veacurilor fiinta neamului for impotriva tuturor
inceilceirilor din afar& si a cotropirii pagan;

considerand ca in 1774 prin viclesug
Bucovina a fast smulsd din trupul Moldovei si cu
de-a sila alipitei coroanei Habsburgilor;

considerand cd sute de ant poporul
bucovirtean a indurat suferinta unei oceirmuiri
strain care ii nesocotea drepturtle nationale si
care prin strei mbdtate si persecutii cduta set-I
instrdineze firea st sd invrdjbeascd celelalte
nearnuri cu care el voieste se' trdiasca ca frate;

considerand cd in scurgere de 144 de ant,
bucovinenii au luptat ca niste mucenici pe toate
campiile de beiteilie din Europa sub steag strain,
pentru mentinerea gloriei si apardrit asuprito-
rilor si ca ei, drept rasplatd, aveau set. indure
micsorarea drepturilor mostenite, izgonirea lim-
bit for din viata public& din scoald si chiar din
bisericei;

considerand ca, in acelasi timp, poporul
bdstinas a fost sistematic impiedicat de a se
folosi de bogcltia izvoarelor de cdstig ale acestei
tart si despoiat in kind parte de vechea sa
mostenire;

considerand, cu toate acestea, bucovinenii
n-au pierdut ncidejde cd ceasul memtuirii astep-
tat cu atei ta dor si suferinta va sosi st cd
mostenirea for strethunet tdiatei prin granite
nelegiuite se va reintregi prin realipirea Buco-
vinei in Moldova lui Stefan si ca au nutrit vesnic
credinta cd marele vis at neamului se va infdp-
tui, cand toate tdrile roman dintre Nistru si Tisa
se vor uni intr-un stat national unitar;

Congresul constatd ca ceasul acesta mare
a sunat!!

Asteizi, cand dupe' sforteiri si jertfe uriase
ale RomeuThlei si ale putemicilor si nobililor ei ali-
ati, s-au intronat in lume principtile de drept si
umanitate pentru toate neamurile, si cand in
urma loviturilor zdorbitoare, monarhia s-a
zguduit in temelitle ei si s-a prdbusit, st cand
toate neamurile incdtusate din cuprinsul ei si-au
ceistigat dreptul de liberd hotclrei re de sine, cel
dintat gand al Bucovinet dezrobite se indreaptcl
ceitre Regatul Rome-inlet de care intotdeauna am
legat neidejdea dezrobirii noastre. Drept aceea,
not, Congresul General at Bucovinei, intrupemd
suprema putere a tariff sifiind investiti siruguri cu
puterea leg iuitoare in numele suveraniteitii
nationale hoteird m:

Unirea neconditionatd si pentru vecie a
Bucovinet in vechile granite pane' in Ceremus,
Colacin si Nistru cu Regatul Romdntei ".
(ceremisii - o populatie fino-ugrica de pe Volga
mijlocie)

Motiunea citita de presedinte fu primita
cu repetate aplauze de membrii Congresului.

Se anunta la cuvant profesorul I. Nistor,
membru al Congresului, caruia presedintele
acorda cuvantul. Trecand la tribunal, oratorul
rosti urmatoarea cuvantare:

"Domnule Presedinte,
Statele suet pld smuiri vremelnice create

prin forte' de marta omeneascci, cdtd vreme nati-
untie sunt organisme vii, care se nasc, se dez-
voltd st-si implinesc, prin vrednicia lor, rolul lor
in lume st prin vointa for din gratia but
Dumnezeu. Contrastul acesta intre stat si nati-
une s-a evidentiat in mod drastic si in trecutul
poporului roman. Natiunea romans este una si
nedespartita de in Nistru pang is Tisa. Aceeasi
obarsie, acelasi grai, aceeasi doing, aceleasi
datini pretutindeni. Vitregia vremurilor a impie-
dicat pe irtaintasii nostri de a crea un stat
national unitar care se' cuprindd neamul intreg
in hotarele sale etnice. Ardealul, legeinul
copildriei noastre, a fost cotropit de unguri
inainte de o mie st mai bine de ant si insesi
voievodatele roman, ce se injghebaserd in
poalele Carpatilor, ford stargenite in dezvoltarea
for si ingustate in hotare nelegiuite.

Asa s-a «detrunchiat0 Moldova lui Stefan,
prin rapirea Bucovinei tar mai teirziu si
Basarabia.

Era in sfeu-situl redboiului ruso-turc din
anti 1768 1774 cand, dupe' impdrtirea
Poloniet, Austria ceru Portii Otomane o fasie de
pan-Le-int pentru a-si deschide un nou drum intre
Galitia de curand ocupatei si Transilvania sub-
jugate de mai inainte. Consimteundntul Portii fu
cumpdrat cu pungi de galbeni st obiecte de mare
pret. Cand vent insd la delimitare, pajura aus-
triacei 1st infipse de mai inainte ghiarele in trupul
seingerand al Moldovei, cuprinzei rid in «cordunulo
ei blestemat intreg tinutu/ Cernautilor si cea mai
mare parte din tinutul Sucevei cu mausoleele
descaletorilor Moldovei de in Retdcluti si cu
insesi mormd ntul but Stefan cel Mare de la Putna

intr-un cuveint, petmantul cel mai bogat in urine
din trecut si amintiri scumpe pentru intreg nea-
mul romdnesc, pe o intindere de peste 10.000
km2.

Stirbirea teritoriald a mostenirii maribor
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voievozi moldoveni zgudui adeinc sufletele
strecbunilor nostri care jeleau pierderea celui mai
Inca' nteitor colt din Tara Moldovei, uncle ursita
asezase legeinul statului moldovenesc. intr-acle-
vdr, in tot largul cuprins al pdmemtului romd-
nesc, de to Nistru pond la Tisa, nu intalnesti un
alt tinut cu Medea urine si amintiri ateit de
imbeisugate, asa de indepcirtate si asa de
scumpe sufletului roma nese, Bucovina este un
adevcirat muzeu in aer liter! Era decifiresc ca ei
sd se impotriveasal reipirii unui pcintecrit pe care
dirt most-strdmosi it apetraserci veacuri de-a ran
dul impotriva tuturor atacurilor din afard si-i
imprimaserei pecetea vitejiei, priceperii si hdrni-
ciei lor.

Grigore Ghica Vodd cdzu jertfa acestei
impotriviri. Moartea lui tragicd a minas insd
pond asteizi nerd zbunatcl, ca si retezarea capu-
lui lui Mihai Viteazul pe campia Turzii. Astfel se
asocia la frauda cu care fuseserd rdpite aceste
doud tinuturi si crima sdngeroasd, mijloacele
obisnuite ale diplomatiei habsburgice pentru a
rapt parti strain si a despoia popoarele de
drepturile for nationale.

Pentru a acoperi prada in ochii diplomatiei
europene, Austria botezel noua sa pradci teritori-
ald cu numele Bucovina, dupes bucovinele sau
codrii de fag care inviorau lanurile mdnoase ale
scumpei noastre patrii. Dar cordunul tras de-a
lungul retuletului Molna, marcat cu pcgurile aus-
triece n-a devenit niciodatcl o granites despeirti-
toare de neam, precum se asteptau uzurpatorii
ei. El a rcimas o simpld ccirare prin codrii de fag
bdteitucitci de «finanterii» habsburgici, care gri-
jeau ca crangurile din =bele pdrti sd nu se
atingd. Dar ei nu puteau impiedica rdddcinite
din ademcime de a nu se atinge si de a nu sorbi
seva datectoare de viatd din amintirea unei train
impreund de sute de ant.

Traclitiile, datinele vechi cu care neamul
nostru 1st inamgazinase capitalul de cunostinte
si experienta politicd, agonisite prin sfortdri se-
culare, comorile de gandiri si simtiri comune, au
alimentat mereu dorui nostru de a ne intoarce la
setnul Patriei Mame, de la care fusesem rapid.
Mistuiti de acest dor ne-au murit mosii si
peirintill

Actul de cesiune, semnat la Palamutca pe
Nistru, si ratificat la Sistov de pe Dundre, s-a
incheiat, feud asentimentul strciburtilor nostri, de
Poarta suzerand, care, in virtutea vechilor capit-
ulatiuni convenite cu voievozii nostri, n-avea
dreptul de a instraina nici o palmy din pdmdn-

luliu Maniu

tul tdrii. Declaratiunile de mai tel rziu ale
peirintilor nostri nu pot avea nici o putere legalei,
find stoarse de la o populatiune robitei si
dezbrcicatd de dreptul ei firesc de a se rosti slo-
bod asupra soartei sale.

Astazi, ceind puterile contractante de atun-
ci, Turcia si Austria, s-au prdbusit sub povara
pdcatelor for si crimelor for seculare, tar puterea
protestatard de atunci, - Romdnia de asteizi -
prin interventia armatei ei biruitoare, ne-a
inlesnit sd ajungem stet:pc-ail pe hotarele noastre,
declardm actul din 1775 nut si neavenit si
hotdretm realipirea Bucovinei noastre la
Moldova, din trunchiul cdreia fusese detrunchi-
atd.

0 sutd patruzeci si patru de ant
steipecnirea strain a apdsat asupra taut noas-
tre. 0 sutd patruzeci si patru de ani am indurat
tirania unei oceirmuiri care ne-a nesocotit drep-
turtle de popor bdstinas si care prin sarnavol-
niciile si persecutiile ei a incercat sd ne mod flee
firea si sd ne invrajbeascd cu concetdtenii nostri
de alt neam, cu care not voiam sa &dim in pace
si bund intelegere. 0 sutd patruzecei si patru de
ani am luptat sub steagul pajurei cu cloud
capete pe aimpurile de luptet din Italia, Boemia
si Bosnia pentru izbeinda cauzei asupritorilor
nostri, tar drept recompensd pentru jertfele
noastre de sange, am fost stetrgeniti in dez-
voltarea noastrd national& urmdriti ca trndn-
tori, scuipati si huliti ca niste retufacdtori,
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osanditi la inchisoare si irnpuscati si spemzurati
ford trine/ si judecatd, precum s-a intamplat in
cursul actualului rdzboi. Limba noastrd a fost
izgonitd din serviciile publice, din scoalcl si din
bisericd.

In scurgerea celor o sutd patruzeci si patru
de ani, strdinii s-au bucurat de toata solici-
tudinea oceirmuirii austriece si au beneficiat de
toate bogcitille si izvoarele de ca stig, in timp ce
populatia autohtond rornaneascd ajunsese la
sapd de lemn. Rosi de mizerie, multi din ai
nostri se vdzurd silly de a-si parasi cu lacrimi in
ochi vetrele strdmosesti si a pribegi peste ocean.

In cursul rdzboiului, vitrega steipanire aus-
triacd, reprezentantd in Bucovina prin faimosul
Fischer, ne-a terorizat fora teamd, recurgemd
ford nici un scrupul la cele mai odioase crime si
feirdelelegi. In timpul din urmd s-au fdurit chiar
planuri pentru impartirea Bucovinei cu
ucrainenii, urmasii fugarilor nenorociti din
Galitia, adcipostiti prin satele noastre razdsesti.

ta mai ramemea sa irnpeb-tirn mostenirea
Moldovei cu fugarii galitieni! Nu e mirare deci
dacd la vestea maltratdrilor si persecuyilor celor
de acasd, soldatii bucovineni de pe frontul din
Galitia si Italia aruncau armele, predd ndu-se
pentru a se incorpora in legiunile de voluntari
romani ce se irtighebau in Rusia pentru a lupta
aldturi de arrnate/e roman contra asupritorilor.

Acum, ca si altadntd, not romanii, singuri
peistratori ai vechilor tradittuni politice, istorice
si culturale, ne impotrivirn cu toatd hoteira rea
acestor tendinte nelegiuite, fiindca am fi niste
urmasi netrebnici ai vitejilor nostri inaintasi,
dacd ne-am intoarce la sanul patriei mame cu
mostenirea stirbiteil

0 suta patruzeci si patru de ani am
indurat jugul robiei habsburgice dar n-am pier-
dut niciodatcl nadejdea ca ceasul izbavirii noas-
tre va suna odatei si pentru noi, stdruind neclin-
titi in credinta cd visul de our at neamului nos-
tru se va infaptui si cd ne vom uni cu totii in
largile si incdpatoarele hotare ale Romemiei
Mari.

Noi bucovinenii, suntem o ramurd greu
incercatci a neamului roma- nesc, care a golit
pang la fund paharul amdrdciunilor, at asuprir-
ilor si nedreptdtilor seculare. Dard, cu toate
acestea, not nu fdurim planuri de rdzbunare si
de urei fatd de rdzbundtorii nostri. Am avut o
veche socoteald cu Austria si aceastd socoteald
o incheiem astdzi prin votul de unire cu
Romania. De astdzi inainte, ajunsei in std-

nirea drepturilor noastre nationale asupra
solului Bucovinei intregi, uitdm toate adver-
sitdtile si ameirciciunile din trecut; dorim sa
trdim in armonie cu toy aceia care surd hotarciti
de a respecta drepturile noastre nationale
asupra solului imbibat de sangele strdmosilor
nostri si stropit cu sudoarea seirdciei si ostenelii
lor.

Tindnd seama de toate aceste considerati-
uni, recomand onoratului Congres sd primeascd
motiunea de Unire propusd de dl. Presedinte".

Delegatul polonilor, recunoscand "pe
deplin drepturile imprescriptibile ale poporului
roman asupra tarilor din sudul Nistrului in
general si in special asupra Bucovinei", declare
ca voteaza motiunea de unire. Delegatul ger-
manilor "asteptand alipirea Transilvaniei si
Banatului la Romania", se pronunta pentru
realipirea Bucovinei la Regatul Romaniei.
Vasile Bodnarescu, constatand ca motiunea
propusa si discursul lui Nistor au fost aclamate
de Congres cu mare insufletire, socoti ca nu
mai e nevoie sa se continue discutia asupra
motiunii si propuse inchiderea acesteia. Pusa
la vot, propunerea pentru inchiderea discutiei
a fost primita. Apoi, presedintele puse la vot
motiunea pentru Unire, care fu primita in una-
nimitate, in aplauzele nesfarsite ale Congre:
sului si ale galeriei. In momentul acela furs
dezvelite portretele M.S. Regelui si Reginei in
uralele entuziaste ale multimii. La propunerea
presedintelui se alese o delegatie de 15 membri
din Congres pentru a prezenta M.S. Regelui la
Iasi Actul de Unire a Bucovinei. Din delegatie
faceau parte: mitropolitul Vladimir Repta,
Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion I. Nistor,
Alexandru Hurmuzachi, Vasile Bodnarescu,
Radu Sbiera si altii. Presedintele dadu citire
telegramelor adresate M.S. Regelui Ferdinand,
guvernului roman si ministrilor plenipotentiari
ai Frantei, Angliei, Italiei si Statelor Unite ale
Americii. Telegramele furs primite cu aplauze
de Congres.

Constatand ordinea de zi a Congresului
terminate, presedintele Flondor rosti urma-
torul cuvant de inchidere:

"Onorat Congres,
Cand istoriograful va avea odatd scl

cerceteze nexul cauzal at istoricului act sdvdrsit
astdzi in sala aceasta, el, faro indoialei, se va
opri la hotdrarea consiliului de coroand at
Roma niel de a intra in lupta cea gigantica ald-
turi de Puterile Antantei. El va constata ca
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aceastd hotetreu-e decisivd era strarts legatd de
persoana Regelui Ferdinand I, care a stiut sd-si
implineascd misiunea sa istoricd. Cronicarul va
putea urmeiri foul cauzaliteitii, cdci la intrebarea
de ce a domnit in Romania pe vremea aceea, cea
mai criticd a istoriei neamului nostru, tocmai
Regele Ferdinand I, el nu va afla alt rdspuns
deceit: Providenta.

Iar nos, conternporanii Regelui, care impre-
urui cu El am suferit si ne-am bucurat, avem
impresia nemillocitet a tuturor intei mpleirilor. Noi
nu vom uita peind la ultima suflare jertfele Sale
ford asemdnare pe care le-a adus Regele, ca
fiintei omeneascd pentru idealul nostru national.
Stim cd numai Lui avem multumim daces
rdzboiul mondial ne-a adus Romania Mare, care
de altfel reuneme pururea numai un ideal natio-
nal nerealizabil. Deci sd indreptetm sufletele
noastre cdtre El si jurdm vesnicd si nestret-
mutata credintd.

Treiinscd Majestatea Sa, iubitul si Marele
nostru Rege Ferdinand I.

Traiascd Majestatea Sa regina Maria,
Crdiasd adoratd de toti Romaniil

Tretiasai Dinastial"
Coral intones imnul regal in aplauzele

celor prezenti.
Cu aceasta, presedintele inchise Con-

gresul.
Telegrama trimisa. M.S. Regelui la Iasi

avea urmatorul cuprins:
"Congresul general al Bucovinei, care

intrupeazd suprema putere a rani, in numele
suveranitdtii nationale, a votat astdzi cu una-
nimitate unirea neconditionatd si pentru vecie a
Bucovinei, in hotarele ei actuate, cu Regatul
Romanies

Multumind proniei ceresti cd ne-a inured-
nicit de a vedea ispdsitd nelegiuirea ce s-a
set varsit acum 144 de ani fats de tara noastrei,
mandri cd avem fericirea de a denumi pe
Majestatea Voastrd domn Eliberator si purteitor
de gnjd al Bucovinei, rugdm sd ne primly sub
sceptrul ocrotitor a/ Majestdtii Voastre si rein-
noddnd firul istoric rupt cu silnicie inainte cu un
veac si jumdtate, sd reinnoiti strdlucirea
coroanei lui Stefan.

Majestate, sd trditi multi si fericiti anti
Trdiascd M.S. Regina!
Trei inscd Romania Mare!"
La telegrama Congresului, Genera/u1

Coandd, presedintele Consiliului de ministri,
raspunse cu urmatoarea telegrama:

"Guvernul regal salute/ cu cea mai vie
bucurie Congresul General al Bucovinei si is act
cu netarmuritet multumire de hoteuttrea sa in
unanimitate de glasuri. Poporul Roman din
Regat, prin glasul guverrtului sdu, vd aduce
asigurarea cea mai desdva rsitei ca nu va cruta
nimic pentru ca frumoasa Bucovina., in hotarele
ei istorice sd ramand pe veci lipitd de trupul
Patriei Mame. Poporul roman s-a sculat cand
ceasul a sunat, pentru a face sd triumfe drep-
turile si libertatea neamului; el vd va spryini si
apdra ca pe odorul sdu cel mai scump. De acum
inainte Romania Mare este infaptuita. Set multu-
mim si set strigeim: Traiascet Romania
lui Mihai Viteazul si a lui Stefan cel Mare si
Sfdnt, astdzi Romania Regelui Ferdinand I ".

Ministrul Frantei, Saint Aulaire, trimise
la telegrama Congresului urmatorul raspuns:

"Sant addnc miscat de sentirnentele nobile
ce le exprimati Frantei, in numele Congresului
General at Bucovinei, ca si de gandul ce ati aflat
de bine sd-I exprimati, indeosebi dragostea
d-Voastrei cdtre tara mea, tocmai in momentul
cand proclamati Unirea cu Romania.

Md simt indemnat sd impcirtasesc aceasta
guvernului Republicii, rugdrulu-lsei apere cauza
romemeascei. Franta a rdmas credincioasd mist-
unit sale marl in lume. Nu voi uita niciodatd cd
romeinii, frati de sange ai francezilor, au facut
pentru acelasi ideal, aceleasi jertfe si sacrificii.
E vointa acestor martin care porunceste sd
rant:einem units pentru totdeauna.

In numele guverrtului francez, cat si in
numele meu, aduc felicitdri generoasei
d-Voastre natiuni, Regelui d-Voastre loial si
credincios si Bucovinei, noii provincii roman, si
d-Voastre personal 1...]"

insarcinatul cu afaceri al Italiei, Auriti,
raspunse:

"Am onoarea sd vet anunt primirea
telegramei d-Voastre, la care n-am putut
rdspunde pang acum, primitd cu inteuziere.

Principiul nationalitettilor ca bazei a
funddrii statelor a fost proclamat de un bdrbat
de stat Italian si sustinut de poporul italian
dupes o sutd de ani de lupte si de arrnatele ita-
liene in patru reizboaie. Astazi, infdptuindu -se
realizarea acestui principiu, in. toatd lumea,
Italia se bucurd de eliberarea celorlalte popoare
subjugate ca si de aceea a propriilor sdifii, si cu
arkincd multumire si emotionare, ea priveste la
poporul roman, care sub sceptrul Regelui sdu,
prin vigilenta armatei sale si prin credinta sa
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infciptuieste unitatea tarii sale. Nu voi lipsi de a
aduce telegrama d-Voastre la cunostinta guver-
nului regal si multumindu -vd pentru amabilele
D-Voastre expresiuni, c_duc si din parte-mi cele
mai sincere felicitari pentru fericirea si prosperi-
tatea Romaniei Mari".

Delegatia cu insarcinarea din partea
Congresului de a prezenta M.S. Regelui actul
de Unire de la Cernauti sosi chiar a doua zi la
Iasi si fu primita in audienta solemna de M.S.
Regele Ferdinand si Regina Maria, prezenti
find membrii guvernului, capeteniile ostirii si

demnitari inalti militari si civi 1.
Prezentand regelui Actul Unirii, Iancu

Flondor rosti urmatoarea cuvantare:
"Majestate,
Aducem Majesteitii Sale, Rege at tuturor

Romdnilor, anima unei tdri intregi. Aceastd taro
a avut vechi temeiuri curat romemesti pe vremea
cand pastorii roman strdbdteau muntii galitieni
si canal plugarii romans colonizau satele din
Tara Haliciului. Spre aceste locuri rornanesti
s-au indreptat mai intai voievozii descdleccitori,
venind din Maramures ca sd faca tard noun
pentru neamul lor.

Acolo la noi, la Radcluti, s-au amestecat in
petmeint oasele intemeitorilor Moldovei, acolo la
noi, in Suceava, s-a asezat cea dinted mitropolie
pentru toate tinuturile acelei domnii a rometnilor.
Acolo la noi, Putna, ctitoria lui Stefan cel Mare,
cel mai mare dintre inaintasii Majesteitii Voastre,

si-a ales vesnicul loc de odihnd, a oaselor but tru-
dite, nu numai pentru apararea natiei sale, ci
pentru cea a crestindtettii rasa. ritene intregi, si a
apusului crestin, in fata caruia sta zdgaz
nebiruit vitejia lui. De acolo, de la noi, arta de
clddire moldoveneascd a sdpat ziduri wide azi
clopotele bdtrane sung pentru unirea noastral cu
partea rdrnasd liberd a tarsi, cele mai marl tri-
umfuri ale ei.

Aceastd tard inchindm, Maria Ta, not
toti, nu numai urmasii vajnicilor luptcitori romani
de pe vremuri, care n-au uitat niciodatd din ce
trup national fac parte, ci si reprezentantii tutur-
or neamurilor, care cu vremea au venit sa se
aseze sub Wanda si omeneasca obldduire a
domnilor roman( ai Moldovei si care stiu cd
Romania de asteizi a mostenit toate bunele
traditii ospitaliere ale acestei Moldove.

Acum 144 de ant ne-a desfdcut de
Moldova o pace incheiater intre turci, care
n-aveau dreptul sd ne inc/duneze si intre aus-
triecii, care inainte de a ne calca granita
moldoveneascd nu se ingryiserd de a intreba
locuitorii de voia tor. Astdzi puterea for nu mai
este si nici umbra de legitimare pe care a creat-
o un tratat cumpdrat cu bani nu mai exists pen-
tru a pcistra un hotar, faro seas, pe care nicio-
data in chip liber, n-am declarat cd ii acceptdm.

Plecati mai putini, ne intoarcem acum mai
multi. Sufletul cel vechi, neschtmbat, 1-am trans-
mis oaspetilor si fratilor nostri de alt ream, care
impreund cu noi, yin inaintea Majestdtii Voastre.
Nu e o cucerire a armelor, ci intoarcerea la vatrd
a fratilor despcirtiti, care in Majestatea Voastrd
gdsesc pe pdrintele de mult pierdut si mult
dorit".

Regele primi cu mare emotie Actul Unirii
Bucovinei, multumi in cuvinte alese Congresu-
lui pentru votarea istoricului act si asigura pe
noii roman' din Bucovina, de dragostea,
ocrotirea si grija sa parinteasca.

Membrii delegatiei bucovinene fury invi-
tati sa participe la intrarea triumfala a Regelui
si Reginei in Bucuresti.

In memoriile sale, Regina Maria, refe-
rindu-se la actele de unire de la Cernauti si
Alba Iulia, scria:

"Cel mai de seamy eveniment petrecut in
aceste sciptdmani de asteptare a fost sosirea
unei delegatii din Transiluania si Bucovina, care
venise sa declare ca tara e una cu vechiul regat,
tara mama, sub ale caret aripi nadeljduiau tot-
deauna sd se uneascd cu totii. Ii prirnisereim in
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mod solemn si salutard pe Regele Ferdinand si
pe Regina Maria ca dezrobitorii lor; au venit la
not ca niste copii care-si cautd peirintii si ne-am
privit unit pe aitii cu orliincd zguduire, aducem-
du-ne aminte cat erau de striviti sub cc:lice-tile
dusmanilor, paned acum cat-Iva ani; visul nostru
de unire ".

Referindu-se la trimiterea armatei
romane in Bucovina amenintata de bolsevis-
mul ucrainean, Nicolae Iorga zicea:

"Acest ajutor 1-a dat alor sat Ace la care e
astclzi Regele Tuturor Romel nilor. Dar prin el a
lucrat o putere care e mai mare deceit a oricdrui
om traitor pe petmeint, puterea acelora care au
luptat in vremuri bune, care au suferit in vre-
murile rele, a acelora care de ani sau de veacuri
asteaptei in morminte o reisplatire care le-a lipsit
prea mult timp.

Noi toti, care am avut norocul ca aceste
lucruri mart sd se indeplineascci in vremea noas-
tra, si pe numele nostru, suntem rasplatiti fats
de detnsii si responsabili fats de cei care vor veni
dupes noi. Ceici nu in ceea ce ne dau impre-
jurdrile se poate cunoaste meritul nostru, ci in
ceea ce vomfi in stare noi insine sa adriugam la
imprejurari. Cei tineri dintre noi mai ales, care
au in fata lor, pentru a crede si munci, cdci faro
muncd ce insecurma credinta si feud credintd
ce vaboare poate avea munca? pe beitra ni care
au dovedit cei au in sufletul lor atetta tinerete.

In sdneitatea intregdtorilor st orlaugeito-
rilor neamului rometnesc ma inchin!"

La 18 decembrie 1918 aparu decretul
lege care hotara ca. Bucovina in cuprinsul
granitelor sale istorice este si rdmetne de-a
pururea unity cu Regatul Romer.- niei". In aceeasi
zi fu semnat si Decretul lege pentru adminis-
trarea Bucovinei, prin care se decreta ca in
Bucovina raman in vigoare legile si ordonantele
locale. Legile esentiale nu puteau fi modificate
deceit pe cale legislativa sau prin decrete legi.
Ordonantele in vigoare puteau fi schimbate de
ministrul delegat al guvemului la Cernauti,
care avea dreptul de a da ordonante privitoare
la administratia Bucovinei in cadrul legilor in
vigoare. Pentru Bucovina, in consiliul de
ministri urmau sa intre doi ministri fara porto-
foliu. Unul dintre acesti doi ministri ca delegat
al guvemului pentru administrarea Bucovinei,
cu sediul la Cernauti, iar al doilea la Bucuresti.
Pentru trebuintele Bucovinei s-a alcatuit un
buget, administrat de ministul delegat al
guvemului la Cernauti. Pentru administratia

Bucovinei se institui un serviciu administrativ,
cuprinzand urmatoarele secretariate de servi-
ciu: pentru Interne, Justitie, Finante, Instruc-
tie Publics, Lucrari Publice, Culte, Industrie si
Comert, Asigurarea socials, Agricultura,
Domenii Alimentare si Salubritate Publics. In
fruntea fiecarui secretariat de serviciu se va
numi un secretar sef.

Afacerile straine, armata, siguranta sta-
tului, caile ferate, posta, telegraful, telefonul,
circulatia fiduciary, vdmile si imprumuturile
publice in Bucovina vor fi administrate de catre
administratiile centrale de resort din Bu-
curesti. Ca parte milliard, jandarmeria ramane
sub ordinele ministrului de Rdzboi. Publicatiile
oficiale pentru Bucovina se vor face prin
Monitorul Oficial. Functionarii din Bucovina
vor fi propusi de ministrul delegat si intarite
dupes gradul lor prin decret regal sau decizie
ministeriala. Iancu Flondor si Ion I. Nistor furs
numiti ministri secretari de stat fares portofoliu.
Flondor cu resedinta la Cernauti, iar Nistor cu
resedinta la Bucuresti. Actul de Unire a fost
ratificat de parlamentul roman in sedinta din
29 noiembrie 1919. Iata cuprinsul expunerii de
motive la proiectul de lege rostita de Ion I.
Nistor, ministrul Bucovinei:

"Bucovina este o parte a Moldovei care
inatnte cu 144 de ani a fost rapitet prin intriga si
alipita Austriei habsburgice. In timpul acestei
indelungate robii, populatia Bucovinei n-a pier-
dut nici o citpa constiinta nationalci si nddejdea
al mai cum-1nd sau mai tarziu va sosi ceasul
izbduirii Prtn suferin.te fora numdr, prin injosiri
si umilinte ea si-a afirmat pururea dreptul de a
se reuni cu conationalii sat din Regatul
Rometniei libere, de care o leagd aceeasi origin
etnica, aceeasi Umbel si aceleasi traditii istorice
si culturale.

Dar niciodatei suferintele acestei populati-
uni n-au fost asa de mart si zdrobitoare ca in
timpul ultimului rdzboi, in cursul cdruia urmasii
falnicilor pldiesi ai lui Stefan cel Mare erau siliti
a lupta si a-si veirsa sdngele pe toate ceunpiile
de bateilie sub steagul asupritorilor, pentru
izbeinda unei cauze care nu era a lor. Jertfele si
suferintele celor de pe front be impdrteau
aproape in aceeasi meisurei st cei reirnasi acasd
in ghearele crude ale jandarmeriei fairnosului
Fischer. Dar suferintele acestea ale unui neam
greu incercat n-au putut sei ineibuse constiinta
nationalCt pe care o afirmau cu toatd tdria vo-
luntarii.bucovineni pe frontul de la Meirdsesti,
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1 decembrie 1918- Alba lulia
Rezolutia Adunarii Nationale de la Alba lulia prin care consfintqte unirea Transilvaniei cu Romania

aldturi de camarazii for sositi din Rusia cu
hotdrarea nestrdmutatd de a se jertfi pentru
dezrobirea patriei for Si pentru infaptuirea ide-
alului for national, visat de veacuri. Si a vrut
Durnnezeu ca set invingd cauza cea dreaptei si
prin vitejia neclintitd a ostirii roman s-a sters
nedreptatea comisd in 1774 vechii Moldove.

In ziva de 15/28 noiembrie 1918 s-a
adunat la Cernduti Congresul General at
Bucovinei, care, intrupand suprema putere a
tdrii si find investit cu puterile legiuitoare, in
numele suveranitatii nationale a hotdrat unirea
neconditionatd si pentru vecie a Bucovinei in
vechile ei hotare, la. Ceremus, Colacin Si Nistru,
cu Regatul Romaniei.

Prin decretul lege nr. 3771 din 18 decem-
brie 1918 M.S. Regele a binevoit set con-
sfinteascd vointa Congresului General at
Bucovinei, astfel pentru Bucovina
dorul cel mai scump al unui neam intreg Si asi-
gurdnd totodatd temeliile Romaniei Mari.

Raman ca Adunarea Nationald prin ros-
tul ei sd ratifice acest decret lege Si sci-1
investeasca cu putere de lege inarticuleindu-1
Constitutiei Roma- de azi. scopul acesta

prezint jurnalul aldturat".
Astfel vedem cum prin manifestul

Consiliului Refugiatilor Bucovineni din 6
octombrie, prin proclamarea Constituantei din
22 octombrie si prin votarea unirii din 28
noiembrie 1918, in Congresul General din
Cernauti s-a afirmat in mod demn si hotarat
vointa romanilor bucovineni de a se reintoarce
la mated. Prin memorabilul Act al Unirii de la
Cernauti s-a inchis, pentru totdeauna, dupes
un veac si jumatate de framantari, lupte si
suferinte, vechiul proces al Bucovinei cu
Austria, s-au restabilit vechile hotare ale
Moldovei la Ceremus, Colacin si Nistru.

Astazi, cand intamplarile acestea emotio-
nante au ramas in domeniul istoriei noastre
nationale, cand patimile s-au potolit, ce mult ii
place sufletului sa pluteasca printre asemenea
amintiri! In viata sufleteasca, ca si in cea tru-
peasca, este nevoie de aspiratie si respiratie,
sufletul are nevoie sa absoarba sentimentele
altor suflete, sa si le insuseasca pentru a le
reda mai bogate. Farce acest frumos fenomen
omenesc, anima n-are viata, ii lipseste aerul, ea
sufera si piere....

396

.4.1'

i J : . firwi -.,i.i ,... ` 0-%!Rig'r%11:174'.:3;' ..4-.4., 4,:514,,,.,.,..4,..,
; '4.-"Aerifgatiesi tx .t.i" 44

: ir -X.". 1 Aeit.,..._ 1444419, 44«:rte;,-44,'':74',,4-;: 4g:,;,--': 'YX4k.4.1.,,.,/,,1.1.11<ftrx--,
A407tt -4,0,:,,Jetriv04.1.44...?1,4:44.4T7 ........4'r,,...20:stfei,.:.:t4:,,.,4 44,..e.4.;4.,,Y4

Olfirnkt A.44C,...9e4weik:444-7

,,tk
ds

ht. 7g.4.44,1;-.4'4 ...va.Af-ay.---44,---.44,44.0401:7.4'
4,4M. !

.40. ;;,414. 1.7

omr,tIt.

. .

%.4.,

y f

t
144 , .44o: kr. *AA!:

'`des ; 3

fiskaw.latt .

isk 4,41.4-r0.2 .

4`301,4, 6,4p.

A.et sx 4 a ;; 4,14.

.-
ApCxeiNA.k.."4".

ew.no. 4 444
$43.6.n 4

,44641,:d

.er bifima

,..4.,.:&eieX...Ade<arafiv4.4".;, * f IT ; : 5.
411 fif"-Tft):iark ' . `, O. L. . 14,9904,caiews4a4

. ; . c60; s..

it... 1:z - 0 ;-11

implirtincl

14416,1.4, ....4C,,,, .t.;* -..-Arzve ;,..,,,..e ,., ..,.: ,......,:.' ...4,

' Mti;adeaOaVor.P.A...41,..=4...,44144/..., P'.,,v;.,44.7#1.9.1m,/,....:
,v4/...i.k. .45:?;.,,,,- 4.4,,,,,,.

A-g.
46:lar 'volt V.,..,...;,....41K. .....,.

,e.' ,:-.;,,,,..40,,,po ,,,s.. r,. 4:,./.....,,,,.171,*A....V.4.,,e 4.A o .) ,5,4.,...*.;, .. ".. ,.....att ,K.I.,.

Aa.,,,,,,4,45..., , Ai4,401,441P7.4!,*, 11 .6.5 .444 . i . ..,
4 r! Jar.. 40 4.144,,AV bi If 4, 4.Z I 4 /9041 e .4.1:v.N.Ih ,v.e: ,

' e .V.,,61.,.a N".'441., ,1". 4 ,C.' .4....S.A 'no. as"..r .: 4
...c.4 ..74....4,,,,, ,....4,,,,,;r4aa,'::........44......1. ,..04...*:.

,,,C.reg.A.. Ar'' ;Al A Xiwe. Ao.iry... ...le-% ,+;4,,,:.....e...te.:^.,2, .x. , .4, 4E.S. *A:, 4.'..,e.a./.--,.... .,i,..:-.:-."........;#4, ,
,,,, .... #1,..,44.4..., Aolgt.As 4

.46:41444.....1.4.441014., 44 .4.4444. Ala A, .44 0.41.4.4..;.44 ...t./..44 .44.4"44,44../.........4/4 ..- . 4 144 4'4,/. ,- ......t. ;so ......4

'
. --

% z....4....,z ...pd. 3i.., 4C.py ; 4,,,..* ..,..44,4 J;:n ...*Yrfils,614.-,A.;./Av 04i..
...440.44 4 4444.:.:P% '....t ,44. ..4.,{41.

,if ...a.' . ,.1, .4...4 .44.4.4-4r,,,, ..
,I444 19.466t h.v.

..044. 11 IV9! 4%.,,,MA:

311, ....,424,.......::/r 4--.I.,-...., 4 . .,
4.74Val 4.-:

.114110er.11,, /.4.;. *Mg t P.Ais,041014/445. A to.- ..,,,,,,,...

Awet.v4A.0.441 L ,,,,,y/m.otala .462.1.-1.4,1/4,;:0401 44 +%.45. ,,,,pi .04. A f 101* w.,,..«.....,,, .f. .0.4... )
: 7.4

'.
e

In

www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

Ca p itol u I III

BASARABIA IN TIMPUL RAZBOIULUI MONDIAL (1914 - 1918)

1. Interventia Rusiei tariste in rizboiul mondial. Conventia de neutralitate si trata-
tul de alianta cu Romania
2. Izbucnirea revolutiei in Rusia. Detronarea tarului Nicolae. Proclamarea
Republicii. Declararea libertatilor nationale. Comitetele, cohortele si congresele
moldovenesti din Basarabia
3. Respingerea pretentiilor ucrainene asupra Basarabiei. Proclamarea Republicii
Democrate Federative Moldovenesti
4. Revolutia bolsevica din noiembrie 1917. Tratatul de pace de la Brest-Litowsk.
Interventia armatei romane in Basarabia. Proclamarea independentei Republicii
Moldovenesti
5. Actul Unirii cu Romania din 27 martie 1918

1. Interventia Rusiei tariste in rizboiul
mondial. Conventia de neutralitate si
tratatul de alianta cu Romania

Inca din timpul tarului Petru cel Mare,
politica de expansiune a Rusiei era indreplata
asupra tarilor balcanice si indeosebi asupra
Constantinpolului. In cursul secolului al XVIII-
lea si al XIX-lea, rusii intreprinsera nu mai
putin de zece campanii contra turcilor pentru
izgonirea lor din Europa si ocuparea capitalei
imperiale, Tarigrad. Drept pretext pentru cam-
paniile lor, servea ideea eliberarii popoarelor
crestine de sub jugul musulman. Acestia erau
grecii, dar indeosebi bulgarii, sarbii si muntene-
grenii, care, pe langa credinta pravoslavnicd, se
considerau legati de rusi si prin originea
Misticismul pravoslavnic, dublat de propagan-
da panslavistd, intretinea vesnic vii aspiratiile
rusesti asupra stretmtorilor care inchideau dru-
mul vaselor rusesti spre Mediterand. Tarul li-
berator chezasui eliberarea bulgarilor de sub
jugul otoman, iar Serbia si Muntenegru
datorau rusilor independenta lor. Restaurarea
dinastiei Caragheorghievicilor in Serbia si
incuscririle cu Nichita din Muntengru consoli-
dard legaturile cu Rusia. De aceea, nu e de
mirare ca Sasonov, cu ocazia vizitei tarului la
Constanta din iunie 1914, conditiona men-
tinerea pacii in Europa de sistarea actelor de
agresiune contra Serbiei. Era deci de asteptat

ca la declaratia de razboi a Austro-Ungariei
remiss Serbiei, Rusia sa raspunda la 4 august
1914 cu declaratia de razboi contra Austro-
Ungariei si Germaniei si mai apoi contra
Turciei la 13 noiembrie 1914 si contra Bul-
gariei la 15 august 1915.

inainte de inceperea ostilitatilor, guver-
nul rus cauta sa ajunga la o intelegere cu
Romania. Poklewski Koziel, ministrul Rusiei la
Bucuresti, starui pe Fanga guvernul roman
pentru obtinerea unei neutralitati binevoitoare
in cazul unui razboi al Rusiei cu Austria si
Germania. Diamandi, ministrul Romaniei la
Petersburg, avu repetate conversatii cu
Sasonov in chestiunea aceasta, in urma carora
el sosi la Bucuresti cu propuneri concrete din
partea rusilor care servird ca baza pentru
intelegerea secretci roma no-rusd din 18 septem-
brie/1 octombrie 1914. indata dupes izbucnirea
razboiului, marele duce Nicolae, comandantul
suprem al trupelor rusesti de operatii, cauta sa
ajunga la intelegere si cu polonezii. Prin mani-
festul din 14 august 1914, marele duce raga-
duia polonilor restaurarea regatului lor "sub
sceptrul imparatului Rusiei". Polonia urma sa
renasca libera in religia ei, in limba ei si in
administratia proprie. Cum intre limp Polonia
fusese ocupata de trupele germane, guvernul
rus reveni asupra manifestului din august,
declarand ca manifestul nefiind semnat de tar,
nu se referea la Polonia ruseasca, ci avea in
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vedere numai teritoriale poloneze, cum erau
Poznanul german si Galitia austriaca.

Prin decretul de mobilizare, peste 15 mi-
lioane de oameni furs chemati sub steag.
Rezervistii basarabeni se prezentara la
unitatile lor, care pornira pe campul de lupta
pentru o cauza care nu era a lor. La granita de
la Prut domnea linistea, in urma conventiei de
neutralitate binevoitoare cu Romania. Opera-
tiuni militare erau in curs numai in judetul
Hotinului, la granita cu Bucovina, de unde
trupele rusesti patrunsera in Bucovina,
ocupand-o pans la Siret.

La inceputul razboiului, trupele rusesti
obtinura oarecare succese in Bucovina si
Galitia, inaintand spre Lvov si ocupand
Cernautii. Curand insa, trupele inamice aus-
tro-ungare patrunsera adanc in dispozitivul
rusesc, cucerind Polonia ruseasca si zdrobind
armata rusa la lacurile Mazuriene. Austro-ger-
manii invingatori proclamard in 5 noiembrie
1916 restaurarea statului polon, pentru a incu-
raja colaborarea garzilor nationale poloneze
sub conducerea lui Josef Pilduscki, seful par-
tidului social democrat polon, ostil rusilor.
Infrangerea sarbilor si retragerea la Corfu a
regelui Petru si a resturilor armatei sale pre-
cum si pribegia in strainatate a regelui Nichita
al Muntenegrului, fora ca rusii sa fi putut sari
in ajutor, a produs la Petrograd mare des-
cumpanire. Rusia intrase doar in razboi pentru
apararea sarbilor contra cotropirii austro-
ungare. Intrarea Turciei in razboi contribui si
ea la deziluzia cercurilor conducatoare din
Rusia care se asteptau la deschiderea stramto-
rilor si la ocuparea Constantinopolului. La
insuccesele acestea se mai adaugara si canca-
nurile de la curtea tarului provocate de misti-
cismul destrabalat al lui Rasputin, tolerat si
incurajat de imparateasa Alexandra si de
cuconetul de la Tarskoe Selo. In imprejurarile
acestea, miscarea defetista cuprinse cercuri tot
mai largi in societatea rusa.

In primavara 1916 incepu ofensiva ge-
neralului Brussilov, cu succese apreciabile pe
fronturile din Polonia, Galitia si Bucovina.
Pentru sustinerea acestor succese, comanda-
mentele puterilor Antantei aveau nevoie de
ajutorul armatei romane care staruia insa in
neutralitate. Guvernul roman fu solicitat atat
din partea Frantei, cat si din partea Rusiei sa
intre in razboi. La 22 iunie 1916, generalul
Alexiev sustinea ca "situatia porunceste

Genera lul Alexandru Averescu

Romaniei de a se alatura rusilor acum on
niciodata..." Iar generalul Joffre, eroul de la
Mama, sustinea ca a sosit ceasul intrarii
Romaniei in razboi.

La presiunea aceasta din partea puterilor
Antantei, guvernul roman se vazu nevoit sa
cedeze staruintelor franco-ruse si se gandi
serios la parasirea neutralitatii si la intrarea in
hora sangeroasa a razboiului. Dar inainte de
luarea unei hotarari atat de grele, Bratianu
ceru aliatilor sa recunoasca formal reven-
dicarile teritoriale ale Romaniei in Transilvania,
Banat si Bucovina. Prin tratatul de la
Bucuresti din 17 august 1916, Rusia, Franta,
Anglia si Italia recunoscura aceste revendicari
si garantasera prin semnaturile delegatilor lor
realizarea acestor revendicari la tratativele de
pace. Totodata s-a incheiat si o conventie milt-

Card cu Rusia, in care se stabilea planul de
operatiuni pe frontul roman. Rusia lua asupra
ei obligatia de a inainta cu trupele din Galitia
si Bucovina in Transilvania pana la Targu
Mures, unde sa is legatura cu trupele romane
si sa continue operatiunile in Ungaria, cu
obiectivul Budapesta. Rusia se mai obliga sa
tina in frau Bulgaria, diriguind forte militare in
Dobrogea si Cadrilater, in cooperare cu armata
romans care opera acolo, obligatii care, din
nefericire, in Transilvania n-au fost implinite,
iar in Dobrogea si Cadrialer, doar partial.
Numai dupa semnarea acestor note, se intruni
in ziva de 28 august la Cotroceni Consiliul de
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Coroanci, care hotari mobilizarea generala a
armatei romane si trimiterea declaratiei de
razboi la Viena.

2. Izbucnirea revolutiei in Rusia.
Detronarea tarului Nicolae. Proclamarea
republicii. Declararea libertatilor natio-
nale. Comitetele, cohortele si congre-
sele moldovenesti din Basarabia

In timpul neutralitatii si pand la intrarea
Romaniei in razboi, Basarabia ramase crutata
de ocupatii militare straine, linia frontului
mentinandu-se mereu in Carpati. in cursul
operatiunilor militare din Moldova, soldatii si
ofiterii moldoveni din Basarabia si Transnis-
tria, care faceau parte din armata ruses, au
venit in contact cu ofiterii si soldatii romani, iar
presa romaneasca din Iasi avea intrare libera
in Basarabia. Era deci firesc ca din aceste con-
tacte sa porneasca un schimb de vederi politice
nationale atat asupra idealului pentru care
Romania intrase in razboi, cat si asupra situ-
atiei romanilor dupa razboi. Acest fapt con-
tribui foarte mult la lamurirea sufleteasca a
ostasimii moldovenesti si la lamurirea mintilor
tulburate de propaganda revolutionard de din-
colo de Prut. Din aceste fecunde legaturi porni
trezirea constiintei nationale si a simtului de
solidaritate, trezire care nu intarzie sa dea
roadele dorite.

Cu totul altfel se prezenta situatia
politica si militara la Petrograd. Acolo, intrigue
si framantarile politice erau in actiune.
Conducerea razboiului era aspru citicata de
lumea politica nemultumita de autocratismul
tarist. Nemultumirile acestea gasira un puter-
nic rasunet in Duma imperial& combinata de
partidul liberal al octombristilor sub sefia lui
Gucikov si de partidul cadetilor constitutio-
nal democratic pfezidat de Miliukov. Pe bang
partidele acestea burgheze cu tendinta imperi-
alists, activa si partidul social-democrat re-
volutionar al muncitorilor, care dupa rastur-
narea lui Kerenski s-a numit Partidul Comunist
Rusesc. Numele de Partidul Bolsevic porneste
de la Congresul Partidului muncitorilor social-
democrati rusi, care avu loc la Londra in 1903,
cand s-a produs ruptura in partid. Majoritatea
membrilor, adica a celor multi boise s-a
numit gruparea bolsevicilor, sub conducerea
lui Lenin si Plehanov. bar minoritatea, adica a

celor mai putini mense s-au numit
mensevici, sub conducerea lui Axelrod si
Martov. Cauza rupturii era calea pe care avea
sa o urmeze clasa muncitoare: o politica opor-
tunista sau pur revolutionarei. Lenin sustinea
politica revolutionara. Dupa convingerea sa,
muncitorimea trebuia indrumata spre con-
stiinta politica de clasa, cu ajutorul unei orga-
nizatii centrale, diriguita de revolutionari de
profesie care sa stea in fruntea maselor munci-
toresti si sa be sustina, cad numai o organiza-
tie de conducere revolutionard si strict disci-
plinata ar putea duce inainte miscarea maselor
muncitoresti. in 1905, bolsevicii isi stabilira
programul de lupta revolutionard. In vreme ce
mensevicii tindeau la legalizarea miscarilor
politice muncitoresti, bolsevicii militau pentru
razvratirea proletariatului si lupta lui pe fats
impotriva claselor liberale si monarhice, ca
tinta cea mai apropiata a partidului social re-
volutionar rusesc. In lupta aceasta, bolsevicii
cautau sa -si asocieze si taranimea, prin inse-
rarea in programul partidului for a problemei
confiscarii latifundiilor marii proprietati mirene
si ecleziastice. Scopul politic urmarit de
bolsevici era rasturnarea tarismului si procla-
marea dictaturii muncitorilor si a plugarilor
saraci, iar ca urmare a revolutiei era realizarea
socialismului.

Partidul Social-Revolutionar era divizat in
aripa de dreapta a mensevicilor, condusa de
avocatul Alexandru Kerenski si aripa de stanga,
a bolsevicilor sub sefia lui Lenin si Trotki, refu-
giati in Elvetia.

Lenin Ulianov Vladimir-llici (1870 1924),
flub unui inspector scolar, a studiat dreptul la
Kazan. Numele lui adevarat era Uljanov,
pseudonimul Lenin venea de la raul Lena din
Siberia, unde se nascuse la Sibirsk. Dupd ter-
minarea studiilor juridice, deveni avocat la
Samara si apoi la Petrograd. El se indeletnici
cu organizarea muncitorimii din industrie in
spiritul marxist. In 1894, infra in Asociatia lup-
tcltorilor pentru eliberarea clasei muncitoresti.
Pentru propaganda marxista, in 1897 fu a-
restat si deportat in Siberia. Dupd expirarea
condamnarii de 3 ani, Lenin se reintoarse la
Petersburg, apoi se expatrie in Elvetia unde
edita ziarul Jskra" Scanteia.

Trotki - Lev Brounstein creatorul
armatei rosii, exclus din Partidul Comunist,
expulzat din URSS in 1929 1933, a trait in
Turcia, apoi in Franta si la urma in Mexic,
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unde fu ucis.
Deputatii Dumei combateau samavol-

niciile tarului si desfraul de la curte patronat
de tarina, cerand tot mai hotarat reforme con-
stitutionale.

In toamna 1916 se preconiza chiar o
intelegere cu puterile centrale victorioase.
Miscarea defetista era sustinuta si incurajata
de imparateasa si de cercurile reactionare
rusesti, sub influenta lui Rasputin si a
pravoslavnicilor din Sfantul Sinod. Tarul se
impotrivea insa curentului care slabise mult
prin uciderea lui Rasputin, la 29 decembrie
1916. In suprimarea lui Rasputin juca un rol
important si deputatul basarabean Parische-
vici, care sustinea ca datoria cetatenilor este
de a nu se supune legilor", ceea ce-i asigura un
loc de frunte intre protagonistii revolutiei
rusesti.

Tarul Nicolae al II-lea (1894 1917) avea
o fire sfioasa, nehotarata, find complet domi-
nat de imparateasa Alexandra, fosta principesa
germana de Hessa, coplesita de misticism,
superstitii si suferinte de tot felul. Kerenski
sustinea ca prevazuse de mult caderea tarului
si ca membrii familiei imperiale avertizau pe tar
ca mentinerea lui Protopopov, omul tarinei, si
influenta lui Rasputin aveau sa provoace
caderea lui. Nimeni nu-1 voia pe tar - zicea
Kerenski - a fost prea slab fats de sotia lui.
Tarul era bun, insa avea o iubire patologica
pentru tarina, care-1 domina fiziceste.

El nu se putea hotari la reformele cerute
de deputatii Dumei. De aceea, reformele i s-au
impus contra vointei lui pe cale revolutionard.
Rau sfaituit de sfetnicii sal, tarul semna la 27
februarie 12 martie 1917 ucazul de dizolvare
a Dumei imperiale. Deputatii Dumei nu se
supusera insa decretului de dizolvare si se
mentinura pe pozitiile lor. Opozitia deputatilor
fu sustinuta si incurajata prin manifestatii
publice, demonstratii de masa si greve munci-
toresti. Armata fu consemnata si trimisa pe
teren pentru restabilirea ordinei. Soldatii insa
refuzard sa traga in multime si se solidarizara
cu ea pentru a sustine revendicarile poporului
care cerea pace, pdine si libertate, lozinca
tuturor manifestatiilor de acest fel. Membrii
Dumei dizolvate se intrunird in adunarea con-
stituantd si instituira un guvern provizoriu sub
presedintia presedintelui Dumei, Rodzianko,
guvern din care faceau parte sefii octom-
bristilor si cadetilor, Gucikov si Miliukov. Dar

nici sfaturile muncitorilor si soldatilor nu se
lasara mai prejos. Ei constituird si un guvern
revolutionar, cu Rodzianko si Kerenski in
frunte. Ambasadorii Angliei si Frantei,
Buchanan si Paleologue, recunoscura noul
guvern revolutionar. La 14 martie, tarul, care
se gasea in drum spre cartierul general de la
Pskov, fu arestat. In ziva urmatoare, sefii
guvernelor provizorii, Rodzianko si Kerenski,
convenird la detronarea tarului si la convocarea
unei adundri constituante pentru votarea
reformelor democratice. Pang la intrunirea noii
adundri, se constitui un guvern comun cu
Lurodvov la presedintie, cu Miliukov la
Externe, cu Gucikov la Razboi si Kerenski la
Justitie. Activitatea noului guvern era supusa
controlului sovietului lucratorilor si soldatilor
din Petrograd.

La 15 martie 1917, tarul Nicolae semna
decretul de abdicare la Pskov, sediul marelui
cartier general rus (1915 1917) in favoarea
Marelui Duce Mihail, fratele sau. In ziva urma-
toare, la 16 martie, abdica si Mihail iar Rusia
deveni republicei. Tarul Nicolae, tarina
Alexandra, tareviciul, impreuna cu marile
ducese au fost inchisi la Tarskoe Selo, detinuti
la Tobolsk si de acolo deportati la
Ecaterinenburg, in Ural, unde furs condamnati
la moarte de sovietul local si impuscati in iulie
1918, din ordinul lui Beloborodov. Sentinta de
condamnare a fost aprobata de Comitetul
Executiv Central din Moscova. Agentia Naxex
anunta ca tarul si familia sa au fost impuscati
de bolsevicii din Ural la Ecaterinenburg, ca sa
nu cads in mainile voluntarilor cehoslovaci
care cantonau in apropiere de Orenburg. La
vestea mortii tragice a tarului, ofiterii taristi de
pe frontul din Carpati, jelind aceasta moarte,
au oficiat un parastas la Bicaz, la care lug
parte si Regina Maria, vara tarului.

In mai 1917, reprezentantii liberalismu-
lui burghez Gucikov si Miliukov se retrasera
din guvern, iar Kerenski ajunse la conducerea
ministerului de Razboi si Marina. In iulie se
retrase si Lurodvov din presedintia guvernului,
facand loc lui Kerenski, care pastra relatiile cu
guvernele Antantei si starui pentru conti-
nuarea operatiunilor militare contra austro-
germanilor. In 29 iunie 1917, el ordond ultima
mare ofensiva contra austro-germanilor pe
frontul de est, care esua. In iulie, lug
presedintia consiliului, in septembrie deveni
generalisim, dar in noiembrie fu rasturnat de
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Alexandra Marghiloman

bolsevicii lui Lenin si, infrant la Tarskoe Selo,
fugi in strainatate. Comanda armatei trecu
asupra lui Korni lov.

In urma revolutiei din noiembrie 1917,
Lenin rasturna guvernul lui Kerenski si

proclama republica sovieticd. Ca presedinte al
Consiliului Comisarilor Poporului, el conduse
pana la moarte destinele Rusiei Sovietice, pre-
cum si ale Partidului Comunist, sprijinit de
Trotki, Buharin, Zinoviev, Stalin si Cicerin,
lucrand la construirea statului socialist si
tintind la revolutia mondiala. Activitatea sa
publicistica avea un caracter agitatoric si
polemic.

La 27 mai 1917 aparu manifestul
sloboda in care soldatii de pe toate

fronturile erau invitati sa se constituie in
comitete ostdsesti si sa depuna juramantul
pentru republic& Soldatii primird cu mare
insufletire proclamarea libertatii si se con-
stiuira in comitete dupa nationalitati. Cu
proclamarea libertatii cazura restrictiile
nationale ale popoarelor subjugate din Rusia,
ca polonii, bielorusii, ucrainenii, circazienii,
tatarii din Crimeea precum si roma-nil din
Basarabia si Transnistria, care incepura sa
respire liber si sa-si revendice drepturile
nationale, nesocotite de guvernele tariste.
Ucraina se declares Republica Nationale Fede-
rative in cadrul imperiului rusesc.

Soldatii moldoveni de pe diferitele fronturi
de lupta se constituira si ei in comitete si sfa-

turf ostasesti. Delegatii for se intrunira la
Chisindu si Odessa pentru a se pronunta
asupra noii organizatil a tarn for pe temeiuri
nationale. Dupes pilda soldatilor incepura sa se
miste si asociatiile profesionale, care, pe langa
constiinta de tagmd, incepura sa manifeste si
constiinta national&

Delegatii cooperativelor satesti din Ba-
sarabia se intrunira in zilele de 6 si 7 aprilie
1917 in congres general la Chisinau, pentru a
cere autonomia administrative', religioasei, in-
telectual& economics a Basarabiei, introdu-
cerea limbii moldovenesti in viata publics, pre-
cum si convocarea unei adundri legislative,
care sa voteze legile necesare. Ca organ politic
al noii organizatii preconizau instituirea unui
"Sfat" sau Divan legislativ pentru votarea
legilor cu privire la viata interns a tariff.
Miscarea nationals depasi granitele Basarabiei,
atragand in valtoarea ei pe moldovenii de din-
colo de Nistru. La 16 aprilie 1917 avu loc la
Odessa un mare meeting moldovenesc, la care
luara parte, pe langa soldatii moldoveni din
regiunea Odessa, si un mare numar de intelec-
tuali, studenti, proprietari funciari, clerici de
toate cultele. Numarul participantilor se tidied
la zeci de miff de moldoveni. Adunarea ceru
guvernului Kerenski, intre altele, pe langa
autonomia Basarabiei si sa se trimita pe fron-
tul roman din Moldova batalioane de soldati
moldoveni recrutati de pe ambele maluri ale
Nistrului, pentru reprimarea jafurilor la care se
dedau unitatile rusesti in retragere de pe linia
frontului. Armata rusa se gasea in plina deban-
dada. Disciplina disparuse din randurile ostirii
rusesti. Actele de brigandaj sporeau pe zi ce
trece intre Prut si Nistru. Populatia Basarabiei
din drumul cortegiilor de soldati ce se
retrageau in dezordine de pe front, era tero-
rizata si despoiata de avutul ei.

Cu ocazia unei anchete facute in
Basarabia, geograful francez E. de Marton afla
din gura unui satean din judetul Soroca faptul
ca, in momentul tratatului de pace de la Brest-
Litowsk, soldatii rusi se retrageau in bande
prin Basarabia. "In drurnul lor, ei intrau prin
casele locuitorilor pasnici, cereau meincare si
beiuturei, ridicand tot ce le placeau din case si
plecau. La scurt timp dupci aceea, Insd, ei se
reintorceau in sat, continuo:Ind a bea si a
ameninta pe Omni. A doua zi ei manifestau
apucaturi si mai rele, cu furturt si incendii
Fratele meu si cumnata mea au fost ucisi".
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Tinand seama de cererea adanarii de la
Odessa, se hotari formarea de cohorte mol-
dovenesti pentru mentinerea ordinii publice in
Basarabia. Ele luard flinta in mai 1917, cu
aprobarea comandamentului suprem al
armatei ruse. Comitetul central ostasesc, care
fusese ales in adunarea de la Odessa, ceru ge-
neralului Scerbacev, care comanda pe frontul
din Moldova, sa retraga unita.tile din Basarabia
si sa mareasca numarul cohortelor mol-
dovenesti, pentru a putea apara populatia
basarabeand contra jafurilor soldatilor rusi in
retragere peste Prut. Generalul Scerbacev
autoriza prin pricaz formarea de 16 detasa-
mente sau cohorte moldovenesti compuse din
100 de soldati basarabeni, pentru mentinerea
ordinei in Basarabia, repartizandu-le cate cloud
de judet.

In zilele de 19 20 aprilie se intruni la
Chisinau Congresul Preotimei Basarabene care
ceru ca in fruntea bisericii basarabene sa fie
chemat un arhiepiscop moldovean. Preotimea
se pronunta si ea pentru autonomia Basa-
rabiei, propunand convocarea unei adunari
nationale care sa aleaga un Malt Sfat cu puteri
legislative si executive.

Invettatorimea basarabeana se adund si
ea in Congres la Chisinau si hotari moldov-
enizarea inudtdmantuiui si inlocuirea literelor
chirilice cu litere latine.

Comitetul Central Ostasesc isi insusi
hotararile preotimei si invatatorimei si hotari la
16 iulie 1917 sa convoace la Chisinau o
adunare tonstituantd in Sfatul Tarii, care sa
elaboreze statutul de autonomie nationals si
teritoriala. pentru Basarabia. La 2 septembrie,
Comitetul Central Ostasesc hotari editarea
ziarului Soldatul roman".

In fata acestor manifestatiuni nationale,
nu puteau ramane nepasatori nici intelectualii
moldoveni din Basarabia. Boerimea strdind
parasi tam in fuga spre Paris, unde, consti-
tuita in Comitet pentru. salvarea Basarabiei",
uneltea contra miscarii de renastere nationals
si culturala a moldovenilor. Boerimea moldo-
veand insa, cu dragoste de neam si tars, isi
dadu mana cu tineretul democrat", infiintand
in aprilie 1917 Partidul National Moldovenesc,
sub presedintia lui Vasile Stroescu. Organul
partidului deveni ziarul Cuvant Moldovenesc",
care milita pentru autonomia Basarabiei, pe
plan politic, bisericesc, scolar si economic. La
16 iulie 1917, comitetul soldatilor moldoveni

din armata de pe frontul Moldovei se intruni la
Iasi si vota o rezolutie prin care arata necesi-
tatea de a convoca o adunare a basarabenilor
care sa hotarasca asupra organizatiei auto-
nome a Basarabiei. 0 adunare similard se tinu
si la Odessa la 20 iulie 1917, in care se hotari
sa aduca hotararea de la Iasi la cunostinta
Runcerod-ului de la Odessa, adica a Comi-
tetului Frontului Roman at Marti Negre si
Odessei". Acesta era un comitet revolutionar ce
se compunea din reprezentantii trupelor
rusesti de pe frontul de sud si sud-est al mad-
narilor flotei din Marea Neagra, al Varanilor,
muncitorilor si salariatilor din guberniile
Basarabiei, Herson si Odessa. Conducatorul
Runcerod-ului era Rakovski, delegat al guver-
nului sovietic din Petrograd, inzestrat cu
depline puteri pentru combaterea contra-re-
volutiei roman si ucrainene".

3. Respingerea pretentiilor ucrainene
asupra Basarabiei. Proclamarea Republi-
cii Democrate Federative Moldovenesti

Concomitent cu manifestatiile nationale
ale moldovenilor din Basarabia, proclamarea
libertatii pusese in miscare si pe ucraineni. La
6 aprilie 1917, delegatii comitetelor se
intrunird in Congres panucrainean" la Kiev,
care proclama autonomia nationald a Ucrainei
in cadrul Rusiei federative. Congresul alese in
1917 si o reprezentanta nationals numita Rada
Centrald sub presedintia profesorului Mihai
Hrusewski, compusa din 150 de membri.
Aceasta, prin universalul" ei din 10 iunie,
decreta formal autonomia Ucrainei, care la 4
august 1917 fu recunoscuta de guvernul cen-
tral de la Petrograd. Prin recunoasterea
autonomiei Ucrainei se intrerupse legatura cu
guvernul central de la Petrograd. Din izbanda
aceasta, guvernul ucrainean incerca sa
inglobeze si Basarabia in granitele Ucrainei.
Rada Centrals autoriza secretariatul ei central
sa invite la Kiev si pe comisarul Basarabiei,
pentru a cadea de acord asupra viitoarei orga-
nizatii comune. Invitatia aceasta, care rasa sa
se inteleaga pretentiile ucrainene asupra
Basarabiei, trezi protestul cel m.i energic din
partea basarabenilor. Partidul National Mol-
dovenesc in sedinta sa din 16 iulie raspunse cu
indignare amestecului Ucrainei in treburile
interne ale Basarabiei si asupra tendintelor ei
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de expansiune dincoace de Nistru. La pro-
testele acestea se asocie si ziarul Cuvant
Moldovenesc" care blama tendintele imperia-
liste ale ucrainenilor, numai de curand
desprinsi de Rusia tarista. La 22 iulie,
Comitetul Executiv al Sfatului ofiterilor si
ostasilor moldoveni respinse cu hotarare incer-
carea ucrainenilor de a-si anexa Basarabia,
calificand o asemenea indrazneala antidemo-
craticel, anexionistei si preidalnicer. Comitetul
Executiv Roman invita pe ucraineni la o cola-
borare frateasca si de buns vecinatate cu
basarabenii. Si soldatii si ofiterii din circum-
scriptia mifitara rusa de pe frontul roman res-
pingeau in mod categoric incercarea de a
ingloba Basarabia in granitele Ucrainei,
socotind o asemenea incercare drept o uzur-
patie". La protest se asociara si organizatiile
profesionale din Basarabia, atat cele mol-
dovenesti cat si cele polone si evreiesti.

In zilele de 20, 24, 28 iulie si 7 august
1917, reprezentantii autorizati ai gruparilor
politice, economice si sociale din Basarabia, si
anume delegatiile zemstvelor, ale partidelor,
ale capitalei Chisinau si ale gruparilor etnice
romane, ucrainene, poloneze, germane si
evreiesti se asociara fard rezerva protestului
contra anexiunii Basarabiei la Ucraina, auto-
rizand pe secretarul gubernial sa transmits
Radei ucrainene ca in numeroase congrese
taranii, invatatorii, cooperatorii si preotimea au
exprimat vointa unanima a poporului ca
Basarabia sa-si pastreze autonomia teritoriala.
Reprezentantii gruparilor politice, economice si
sociale au revendicat de asemenea constituirea
unui sfat basarabean pe baza principiului
reprezentarii juste si proportionale a nationa-
litatilor conlocuitoare.

Cum insa intre timp dezagregarea ostirii
rusesti pe frontul din Moldova facea mereu
progrese si numarul dezertorilor sporea din zi
in zi, Consiliul militar basarabean din Iasi ceru
generalului Scerbacev sa intervina cohortele
moldovenesti din Basarabia si sa sporeasca
numarul lor. Generalul Scerbacev tinu seama
la 22 august 1917 de cererea comitetului
moldovenesc, radicand numarul cohortelor de
infanterie de la 16 la 50 si completandu-le cu
20 cohorte de cavalerie, recrutate in Basarabia.

La protestele unanime ale moldovenilor,
Rada ucraineand se vazu nevoita sa revind
asupra intentiei sale, prin telgrama adresata.
atat Partidului National, cat si delegatiei per-

manente guberniale, sa comitetului gubernial,
ca nu s-a gandit sa anexeze pamantul
moldovenesc si nici sa rapeasca parti din el,
desi ar avea pretentii intemeiate asupra unor
parti din judetele Hotin si Cetatea Alba, unde
salasluiesc destui conationali ucraineni. La
remarca aceasta basarabenii raspunsera ca
acele pretinse drepturi asupra unor parti din
judetele Hotin si Cetatea Alba sunt suficient
recompensate prin numarul mare de mol-
doveni din guberniile Podolia si Herson, unde
traiesc numerosi conationali moldoveni.

La cererea moldovenilor, Runcerodul
adresa la 20 iulie 1917 guvernului revolutionar
de la Petrograd un energic protest contra
poftelor ucrainene asupra Basarabiei, cerand
guvernului Kerenski sa recunoasca in mod ofi-
cial moldovenilor dreptul de a se ocarmui prin
ei insisi in hotarele istorice si etnice ale tarii
lor.

In zilele de 1 si 2 octombrie, congresul
taranimii basarabene, ingrozita de devastarile
si jafurile soldatilor rusi in retragere, ceru
guvernului Kerenski dreptul de a-si organiza
apararea teritoriului, intrucat guvernul de la
Petrograd se dovedise incapabil de a asigura
ordinea si linistea in Basarabia. Congresul
ceru autorizatia de a constitui un sfat moldove-
nesc, compus din 100 de membri, in care
moldovenii, ca populatie majoritara, sa fie
reprezentati prin 70 de deputati, iar natiunile
minoritare, impreund, prin 30 de deputati.
Consiliul alese totodata si o comisie care sa
elaboreze regulamentul de functionare a sfatu-
lui. Cinovnicii rusi si boierimea rusa sau rusi-
ficata se opunea dorintelor moldovenilor de
emancipare de sub jugul rusesc, dandu-si
seama ca. autonomia Basarabiei ducea fatal la
independenta si la alipirea la Romania. De
aceea, unii dintre boierii rusi si rusificati
parasira Basarabia, refugiindu-se la Paris,
dedandu-se la agitatii neputincioase contra
curentului de regenerare a moldovenilor
basarabeni.

Astfel amutira revendicarile ucrainenilor
asupra Basarabiei care, ca fosta parte a
Moldovei voievodale, n-avea nimic de-a face cu
Ucraina. Ramanea, deci, ca basarabenii sa-si
organizeze autonomia tarii lor in concordanta
cu cerintele ei nationale, culturale si econo-
mice. in zilele de 20 - 27 octombrie 1917, se
intruni la Chisinau, Mamie Congres Ostdsesc,
la care luara parte peste 900 de delegati ai
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ostasilor moldoveni din armata ruse.
Dezbaterile congresului au durat mai multe
zile. In sedinta din 21 octombrie, Congresul
accepta in unanimitate principiul autonomies
Basarabiei, votand cu mare insufletire urma-
toarea rezolutie:

"Luand in considerare cultura nationald a
poporului roman precum si trecutul sau istoric,
pornind de la principiul revolutionar, in virtutea
ceiruia fiecare popor are dreptul de a decide el
insusi, liber de soarta sa, precum si de la do-
rinta de unire a intregii natiuni roman si de a-i
asigura progresul economic si intelectual, con-
gresul hotcirciste si declard autonomia teritorialci
si politica a Basarabiei".

In sedinta din 23 octombrie 1917, con-
gresul decreta convocarea unui Sfat Suprem al
Basarabiei, hotarand ca: "Pentru administrarea
Basarabiei trebuie constituit, in cel mai scurt
timp posibil, Sfatul Suprem alceituit din 120 de
membri. In consiliu, moldovenii vor avea 84
locuri, iar celelalte nationalitati 36 locuril Toate
institutiile de ordin administrativ vor depinde de
Sfatul Suprem. Indatei ce Sfatul Suprem va fi
constituit, toate comitetele din Basarabia nu vor
mai avea dreptul de a se amesteca in afaceri
politice".

Congresul alese un comitet, care fu
insarcinat cu pregatirea si conducerea
alegerilor. Comitetul sau biroul electoral era
condus de locotenentul Vasile Tantu.

Din lipsa unei organizatii administrative
solide, alegerile pentru Sfatul Tarii nu s-au
putut efectua direct, intrucat multi dintre
alegatorii basarabeni, pang la varsta de 48 de
ani, nu se intorsesera Inca de pe fronturile
rusesti. Din pricina aceasta s-a recurs la
alegeri indirecte prin comitetele ostasesti,
taranesti si muncitoresti, precum si prin cor-
poratiile profesionale constituite. In felul aces-
ta, comitetele ostasesti alesera in Sfatul Tani!
44 deputati, congresul taranesc 36 deputati,
comisiile judetene si comunale, cooperativele
profesionale, asociatia clerului, a corpului
didactic, a baroului, a slujbasilor publici etc.
alesera la un loc 58 deputati. S-a tinut seama
ca 79% de numarul deputatilor in Sfatul Tarii
sa fie moldoveni, iar restul de 30% sa fie repar-
tizat natiunilor minoritare: rusi, ucraineni,
poloni, germani, evrei s.a. Constituit astfel din
reprezentantii legitimi ai tuturor nationa-
litatilor si claselor sociale din Basarabia, Sfatul
Tarii se intruni la 21 noiembrie 1917 cu mare

solemnitate pentru constituire si alese pre-
sedinte pe Ion Inculet.

Dupa lungi si agitate dezbateri in Sfatul
Tarii, in sedinta memorabila din 2/16 decem-
brie 1917, gubernia Basarabiei a fost procla-
mata Republica Democrats Federativei. Mol-
doveneasca iar Inculet a fost ales presedinte al
noii republici. La izbucnirea revolutiei din fe-
bruarie martie 1917, guvernatorul gubemiei
se retrasese din functie, trecand atributiile
administrative asupra lui Mimi, presedintele
zemstvei guberniale, pe care guvernul din
Petrograd it confirms in functia de comisar al
sau in Basarabia. De asemenea, atributiile
prefectilor trecura asupra presedintilor zem-
stvelor judetene. Dar contra lui Mimi se pro-
nunta taranimea, ceea ce determina pe mem-
brii guvemului de la centru sa delege pe
Inculet in functia de comisar gubernial in
Basarabia. Dar pand la sosirea noului comisar
la Chisinau, fusese insarcinat cu girarea agen-
delor administrative Vladimir Cristi, fostul aju-
tor al lui Mimi. Inculet se multumi deocamdata
cu functia de ajutor de comisar pe langa Cristi,
pentru a nu nemultumi boierimea conserva-
toare din care facea parte Cristi. Prin procla-
marea lui Inculet ca presedinte at Republicii,
transmiterea puterii se facea in mod automat,
Vladimir Cristi demisionand din postul de
comisar, pe care-1 detinuse pana atunci. Astfel
trecuse prin transmisiune directa puterea
administrative din mainile organelor constitu-
ite de guvernul rus asupra presedintelui
Republicii Moldovenesti. Presedintele era aju-
tat in exercitarea atributiilor sale administra-
tive de Consiliul Directorilor, sub presedintia lui
Pantelimon Erhan, care constituia noul guvern
al Basarabiei.

Intre limp, se produsera mari schimbari
si in Ucraina. La 20 noiembrie 1917, Rada
Centrals rupse legaturile cu guvernul central
de la Petrograd si proclama. Republica Ucrai-
neand Independents cu capitala la Kiev,
recunoscuta de Anglia, Franta si Romania,
care trimisera cate un reprezentant diplomatic
pe langa guvernul ucrainean.

La 17 decembrie, guvernul moldovenesc
primi din partea guvernului Republicii
Ucrainene din Kiev invitatia de a participa la
formarea unui guvern comun in vederea
negocierilor de pace din Brest-Litowsk cu pu-
terile centrale, Germania, Austria, Bulgaria,
Ungaria si Turcia, flindca numai in felul acesta
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interesele ambelor republici puteau fi aparate
cu mai mare succes. In caz contrar, guvernul
Ucrainei isi va apara numai interesele proprii.
Guvernul moldovenesc nu gasi insa de cuviinta
sa participe la negocierile de pace cu austro-
germanii.

4. Revolutia bolsevica din noiembrie
1917. Tratatul de pace de la Brest-
Litowsk. Interventia armatei romine in
Basarabia. Proclamarea independentei
Republicii Moldovenesti

In vremea in care basarabenii isi
dobandira autonomia nationals, proclamand
Republica Federative Moldoveneasca., la Petro-
grad se produsera schimbari radicale. Guver-
nul revolutionar, care continua razboiul si
intarziase cu reforma agrara, fu rasturnat si
Kerenski silit sa fuga in strainatate. Lenin si
Trotki, sefii fractiunii bolsevice, se intoarsera
din Elvetia in vagoane germane si convocard
congresul sovietelor muncitoresti si soldatesti
care le incredinta puterea. Noul guvern sovietic
se grabi sa lanseze la 21 noiembrie 1917 un
apel care toate tame beligernate, invitandu-le
sa depuna armele, sa sisteze operatiunile si sa
imbra.tiseze cauza pacii si a eliberarii maselor
muncitoresti de once robie si exploatare. Se
oferea fostilor inamici amnistie generala, cu
invitarea de a incepe imediat tratativele de
pace.

La 28 noiembrie 1917, guvernul bolsevic
aducea la cunostinta puterilor beligerante
hotaiarea sa de a pune capul razboiului:

"Paces pe care o propunem trebuie sa fie o
pace a popoarelor, ea trebuie sa fie o pace de
onoare a intelegerii care sei asigure fieccirui
popor dezvoltarea economics si culturalci. Noi
am dat publicitettii tratatele secrete ale tarului si
ale burgheziei si le-am declarat inexistente pen-
tru poporul rus. Noi propunem irtcheierea unui
nou tratat politic cu toate popoarele, pe baza
intelegerii si colaboretrii. Propunerea noastrci a
fost tratatd cu refuz din partea reprezentantilor
oficiali ai claselor dominante din tdrile aliate de
a recunoaste guvernul sovietic si de a se intelege
cu el asupra negociatiunilor de pace. Guvernul
revolutiei victorioase renuntcl, la respectarea
diplomatiei profesionale, dar not intrebcim
popoarele daces diplomatia reactionard exprimd
geutdurile si nazuintele lor, daces popoarele ingd-

duiesc diplomatilor for de a leisa sa cadd per-
spectiva de pace ce se deschide prin revolutia
ruses ".

Concomitent cu acordul asupra pewit fu
dat publicitatii si decretul de expropriere a la-
tifundiilor boieresti si ecleziastice, fares nici o
despagubire. Exproprierea cuprindea si bogati-
ile subsolului, padurile si apele. Decretul
declara fabricile, uzinele, caile ferate si fluviale,
vasele de navigatie maritime si fluviale drept
bunuri ale poporului. Cu aceste decrete se
inaugura regimul comunist a carui lozinca era:
,,Proletari din toate tarile, uniti-va!" Drapelul
rosu prezenta secera si ciocanul.

Regimul comunist se deosebea funda-
mental de regimul democrat occidental, care
preconiza principiul natiunii suverane si egali-
tatea tuturor cetatenilor in fata legii. Regimul
bolsevic se intemeia pe principiul luptei de
class, a carui aplicatie logica este dictatura pro-
letariatului. Dar si dictatura era considerate ca
un mijloc pentru atingerea scopului final: re-
voIutia social& Bolsevicii eliminard clasele pro-
prietare, burghezia urbana si pe mosieri.
Comertul liber era suprimat iar uzinele ajun-
sera sub controlul muncitorilor. Marne lati-
fundii imperiale, ecleziastice si boieresti au fost
nationalizate pentru creared de gospodarii de
stat sovhozuri si gospodarii colective - col-
hozuri.

Cum numarul membrilor partidului
bolsevic era foarte redus, partidul nu se putea
mentine la putere decat prin teroare si prin
organizarea unei armate proprii - armata rosie.
In Congresul Sovietelor, adica al Sfaturilor
muncitorilor, soldatilor si plugarilor, din 5 ia-
nuarie 1918, s-a votat constitutia republicilor
sovietice federative cuprinse in Uniunea
Republicilor Sovietice Federative, U.R.S.S.
Dupes noua constitutie, de drepturi politice nu
se bucurau decat muncitorii care isi intretin
viata prin munca productive si utild
De la drepturile politice erau exclusi toti aceia
care profitau de munca altora. Congresul
Sovietelor se intrunea o data sau de doua ori pe
an pentru alegerea Comitetului Executiv care,
la randul sau, alegea pe membrii Consiliului
Comisarilor Poporului, adica ai ministrilor sau
secretarilor de stat. In realitate, principiile con-
stitutiei nu se aplicau intocmai, iar alegerile nu
erau libere. Dictatura proletariatului nu era
decat o formula teoretica, care insemna in rea-
litate dictatura partidului bolsevic si a sefilor
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lui, Lenin si Trotki, cu controlul sever al preset,
scolii si armatei. Organizarea comunista se dis-
tingea de organizatiile de stat, devenind treptat
mai mult o religie, o bisericei de stat, al carui rol
se raporta la educatie si propaganda. Re-
ferindu-se la revolutia din noiembrie 1917,
kW Visarionovici Stalin declara Ca acea re-
volutie a insemnat o cotitura radicals in isto-
ria omenirii, in soarta istorica a capitalismului
mondial, in mijloacele de lupta si formele de
organizare, in felul de trai si traditie, in cultura
si ideologia maselor exploatate din toata
lumea.

Totusi, n-au incetat nici miscarile anti-
revolutionare conctuse de amiralul Kolceag si
de generalul Wrangel. Cand in martie 1920
generalul Denikin depuse comanda asupra
armatei de voluntari din sudul Rusiei, Wrangel
ii lua locul si se proclama dictator al Rusiei
(Reichsverveser). Dupa primele succese de
arme, el fu silit sa se retraga in Crimeea, cand
insa trupele rosii ocupard istmul de la Perekop,
in zilele de 7 11 noiembrie 1920, Wrangel
parasi la 14 noiembrie 1920 Sevastopolul si se
imbarca cu 140.000 soldati pentru Istanbul si
Serbia. Dupa dizolvarea armatei sale, Wrangel
se refugie la Bruxelles in 1925, unde muri in
aprilie 1928. Osemintele lui furs transportate
si inhumate la Belgrad. Generalul Denikin
izbutise sa canalizeze nemultumirile paturilor
burgheze fats de regimul sovietic, sa intareasca
unitatile sale si sa inainteze spre Harkov,
Ecaterinoslav, Kursk si Voronej. incantat de
succesele actiunii sale, Denikin refuza colabo-
rarea cu unitatile ucrainene ale lui Petliura.
Dar in vreme ce unitatile antibolsevice ale lui
Denikin si Petliura se sfasiau intre ele, armata
rosie macina fortele antirevolutionare ale lui
Kolceag si Judonicz, asigurand izbanda guver-
nului sovietic.

Puterile Antantei, intre care si Romania,
refuzard sa participe la tratativele de pace. In
schimb, puterile impatritei intelegeri: Austria,
Germania, Bulgaria si Turcia se grabira sa
trimita delegatii for la Brest-Litowsk, unde se
gasea cartierul general al armatei germane de
est, al carui sef era printul Leopold de Bavaria.
Acolo se intalnira Trotki cu Czernin si
Kuhlmann impreuna cu delegatii Turciei si
Bulgariei, in ziva de 5 decembrie 1917 si
hotarara, inainte de toate, incetarea focului pe
tot frontul rasaritean dintre Marea Baffled si

Marea Neagra, incluzand si frontal roman,
pand la 17 decembrie. La 17 decembrie s-a
semnat armistitiul pe un termen limitat pans
la 14 ianuarie 1918. Ca baza a tratativelor de
pace fu recunoscut proiectul rusesc privind
dreptul de autodeterminare al natiunilor si
renuntarea la anexiuni teritoriale si despagu-
biri de razboi.

La 22 decembrie, incepura negocierile de
pace in cursul carora propunerile puterilor
centrale intampinara serioase obiectii din
partea rusilor, mai ales in privinta provinciilor
baltice ocupate de germani.

intre timp, Ucraina, care la 6 aprilie 1917
se declarase republicd in cadrul Rusiei federa-
liste, cu reprezentanta ei nationals - Rada
Centrals de la Kiev, la 9 ianuarie 1918 isi
proclama independenta fats de Rusia si tri-
mise delegatii la conferinta de pace de la Brest-
Litowsk.

Contra acestei proclamatii se ridica
Comitetul Central al sovietelor de muncitori,
soldati si tarani ca reprezentanti al Republicii
Populare Ucrainene de la Harkov, denuntand
Rade-I de la Kiev ca o injghebare burgheza con-
tra interesului claselor muncitoresti, con-
testandu-i dreptul de a vorbi in numele po-
porului ucrainean. Trotki era de partea comite-
tului de la Harkov, ironizand pe Czernin care
se grabeste sa incheie pace cu delegati fdrd
tare, fiincica singurul pamant de care mai dis-
pun delegatii Radei de la Kiev ar fi doua camere
de hotel, pe care acei delegati le detin la Brest-
Litowsk.

Cu toata. impotrivirea Rusiei, delegatii
puterilor centrale se declarard pentru admi-
terea delegatilor Ucrainei independente si pen-
tru continuarea negocierilor de pace cu parti-
ciparea acestora. In sedinta conferintei de la 9
ianuarie se impaca si Trotki cu participarea
delegatilor ucraineni la tratativele de pace. In
sedinta din 12 ianuarie, Czernin facu, in
numele puterilor quadruplei intelegeri, decla-
ratia de recunoastere a delegatiei ucrainene ca
delegatie de sine statatoare si ca reprezentanta
autorizata a Republicii Ucrainene Independente.

Trativele cu Trotki intampinard serioase
dificultati, neputandu-se ajunge la o solutie
care, cel putin, sa apropie ambele parti. Tinand
seama de aceste dificultati, delegatii puterilor
centrale incercard sa ajunga la o intelegere cu
delegatii Ucrainei Independente. In sedinta con-
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fidentiala. din 13 ianuarie 1918, delegatii
ucraineni revendicau, pe baza dreptului de
autodeterminare a poporului ucrainean, a-
nexarea la Ucraina a guberniei Chelsa precum
si autonomia teritoriilor locuite de ucraineni
din Monarhia Austro-Ungard, adica a Galitiei
orientate si Bucovinei de nord. Pretentiile
Ucrainei asupra Galitiei si Bucovinei intam-
pinard un refuz categoric din partea centralilor.
Kuhlmann replica delegatului ucrainean
Holubowicz ca guvernul care nu respecta
integritatea teritoriala a unuia dintre aliatii
centrali, care constitute o conditie preliminary
pentru tratativele de pace, nu vrea pacea, ci
razboiul. In urma acestei declaratii, ucrainenii
nu mai insistard asupra incorporarii la Ucraina
a Galitiei si Bucovinei de nord si se multumira
sa obtind cel putin respectarea drepturilor
politice si nationale ale consangenilor for din
provinciile austriece. Czernin asigura pe dele-
gatii ucraineni ca guvernul austriac se obliga
sa asigure libertatea nationals si culturala a
ucrainenilor din granitele Monarhiei prin
crearea din teritoriile locuite de ei in Galitia si
Bucovina a unei provincii ucrainene autonome
in cadrul Monarhiei habsburgice. El ceru, insa,
ca pentru a nu indispune pe poloni, care reven-
dicau pentru ei Galitia intreaga, obligatiile
acestea sa ramana secrete. Czernin se mai
obliga sa treaca de urgenta prin parlamentul
austriac proiectul de lege pentru organizarea
Galitiei orientale si a Bucovinei de nord intr-o
provincie autonomy ucraineana, pe care con-
ducatorii ucraineni o considerau, dupes pilda
Poloniei, ca restaurarea vechiului principat de
Halici, Halicia sau Galitia. Evenimentele
politice care au urmat n-au mai dat lui
Czernin, demisionat la 14 aprilie 1918, posibi-
litatea de a trece prin parlamentul de la Viena
proiectul de lege pentru constituirea provinciei
autonome ucrainene. Obligatia aceasta ramase
strict confidentiala, fares sa fie inmatriculata in
tratatul de pace cu Ucraina semnat la Brest-
Litowsk, la 9 februarie 1918. Tratatul a fost
semnat de Trotki numai la 3 martie, sub pre-
siunea inaintarii trupelor germane spre
Petrograd.

In schimbul recunoasterii independentei
Ucrainei si a obligatiilor privitoare la Galitia
orientala, guvernul ucrainean se insarcina sa
livreze Austriei un milion de tone de cereale si
alte alimente pentru alimentarea populatiei
infometate de la Viena. De aceea, pacea de la

Brest-Litowsk s-a numit cu drept cuvant
pacea p dine.

Pentru apararea existentei sale, Ucraina,
care se intindea de la Hrucz (Zbrucz) si Nistru
pana. la Don, avea nevoie de asistenta military
din partea austro-germanilor impotriva agitati-
ilor si tulburarilor bolsevice. Cererea de ajutor
a guvernului ucrainean fu grabnic satisfacuta.,
indeosebi de Austria, care avea nevoie de asis-
tenta proprie military pentru ridicarea si trans-
portul cerealelor din Ucraina, partea cea mai
bogata din imperiul rusesc, care in timp de
pace contribuia cu 40% la exportul rusesc de
cereale, 80% de zahar, tar cloud treimi din pro-
ductia de carbuni si de fier proveneau din
minele si uzinele ucrainene.

In cursul lunilor martie, aprilie, mai
1918, trupele austro-germane, sub comanda
maresalului Einhorn ocupara. toata Ucraina
pana la Don, cu excluderea Crimeii. Rada cen-
trals de la Kiev era zguduita de adeversitati
intense. Atitudinea dusmanoasa fats de tru-
pele de ocupatie austro-germane, se accentua
tot mai mult, silind pe comandantii acestora la
aspre masuri de represiune, care recursera
chiar la arestarea de deputati din sedinta
Radei. Taranii nemultumiti cu rechizitionarea
produselor for de catre trupele de ocupatie aus-
tro-germane si cu exproprierile comuniste, se
ridicard contra Radei si proclamard pe gene-
ralul Paul Skoropadski, fost adjutant al tarului,
hatman si dictator al Ucrainei, unul din sefii
contrarevolutiei. El se putu mentine cu aju-
torul trupelor de ocupatie austro-germane,
pand cand fu rasturnat de unitatile de
haidamaci sub comanda lui Petliura. Dupes
capitularea Austriei, trupele austro-germane,
care ocupasera. Ucraina si parte din judetul
Hotinului, furs retrase, tar Petliura ramase
sa-si masoare puterile cu armata rosie, cu
unitati antirevolutionare.

La 6 iulie 1918, ambasadorul german
Mirbach a fost asasinat de social-revolutionarii
de stanga, cu ajutorul Garzii Rosii formats din
revolutionari letoni, pentru ca ar fi sprijinit pe
Skoropadski, care impreund cu partizanii sai
se cartelasera cu germanii. Germanii erau pre-
tutindeni urati de populatie pentru ca ex-
ploatau populatia cu rechizitiile for de ali-
mente. Teroarea dainui pretutindeni. Ura
aceasta, care la inceput se manifesta din
partea antirevolutionarilor rusi, fu impartasita
si de bolsevici. La 31 iulie 1918, fu asasinat si

407
www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

cumnatul lui Skoropadski, maresalul Einhorn,
de garda rosie letona. Comisarul Poporului la
Externe era Cicerin.

Dupes semnarea tratatului de pace de la
Brest-Litowsk, trupele austro-ungare patrun-
sera adanc in Ucraina pentru asigurarea
rechizitiilor de cereale de care Viena avea mare
nevoie.

La 15 martie, austriecii ocupard Odessa,
la 5 aprilie Harkovul cazu in mainile lor, car la
20 mai unitati din armata austro-ungara ocu-
para. Crimeea si Rostovul pe Don, ridicand din
regiunile acestea mari cantitati de cereale,
zahar, grasimi etc.

Cu ajutorul unitatilor austriece, ucrai-
nenii sperau sa poata cuprinde in granitele for
si parte din Basarabia. Si de fapt, in scopul
realizarii acestor sperante, trupele austro-
ungare ocupard si o bund parte din judetul
Hotin, cu linia ferata de la Ocnita, facand
numiri de slujbasi publici, mentinandu-se
acolo pans in octombrie 1918. La inceputul
anului 1919, generalul Petliura, fiind
amenintat de trupele sovietice de o parte si de
trupele generalului Denikin de alts parte, se
vazu silit sa incheie un tratat de alianta mili-
tary cu guvernul polon, impotriva sovieticilor,
reusind sa reocupe Kievul cu ajutor polonez.
Dar contraofensiva armatei rosii respinse inter-
ventia polond si in avantul sau victorios
patrunse 'Jana sub zidurile Varsoviei. Pilduscki
reusi insa sa opreasca ofensiva rusa si sa res-
ping unita.tile rosii. La 18 martie 1921 s-a
semnat tratatul de pace polono-rus la Riga,
stabilindu-se noua frontiers polona-rusa.,
impartind in doua teritoriul Ucrainei. Parasit
de trupele sale, Petliura fugi in strainatate si fu
asasinat la Paris in 1926.

Incalcarea teritoriului Republicii Mol-
dovenesti provoca proteste energice din partea
Sfatului Tarii din Chisinau. intr-o motiune
adresata guvernului ucrainean, Sfatul Tar!!
tinu sa limpezeasca aceasta chestiune, care
tulbura relatiile de prietenie intre ambele tali.
lata cuprinsul acestei motiuni:

"Sfatul Tariff, parlamentul Republicii
Moldovenesti, afland despre tendintele ucrai-
nene asupra unor pcirti ale Republicii
Moldovenesti si in special asupra unei parti din
tinuturile Hotin si Cetatea Alba, isi exprimd fars
de guvemul Republicii Ucrainene, fates de Ruda
Centrald si fates de intreg norodul ucrainean
protestul sciu energic impotriva tentativelor

asupra drepturilor de autodeterminare ale
poporului moldovenesc si ale actor popoare
locuitoare pe teritoriul fostei gubernii a
Basarabiei!

Sfatul Tarii declares cd Republica
Moldoveneascd s-a proclarnat independentcl in
24 ianuarie 1917 in granitele fostei gubernii a
Basarabiei, de care fapt au fost anuntate toate
statele si Ucraina.

Sfatul Tclrii aminteste Ucrainei cd intre
Republica Moldoveneasoft si cea Ucraineanci,
din momentul in care ele si-au declarat autono-
mic, s-au stabilit cele mai amicale raporturi de
vecindtate si Ucraina intotdeauna a avut o ati-
tudine de respect fates de Republica Moldo-
veneascd, recunoscand dreptul ei de autodeter-
minare si independent&

In raporturile si adresele sale cdtre
Republica Moldoveneascd, guvemul ucrainean,
intotdeauna privea R.M. ca pe un stat aparte,
ale cdrui interese se deosebesc de interesele
Ucrainei.

Cu atat mai mare a fost surprinderea
Sfatului Tcrtrii cand a aflat despre dorinta
Ucrainei de a participa la conferinta de pace de
la Bucuresti in legciturd cu chestiunile R.M. ale
caret interese le poate reprezenta numai ea.
Sfatul Tarit, intemeindu-se pe trecutul istoric al
Basarabiei, care in mod istoric s-a format intr-o
regiune unitary indivizibild, tar pe de altd parte,
avaind in vedere interesele economice ale tdrii
aratd poporului ucrainean nedreptatea ames-
tecului Ucrainei in treburile Moldovei.

Republica Moldoveneascd, ca si cea
Ucraineanci mult timp au suferit sub regimul
crud at tarismului, ambele au trecut calvarul
luptei pentru libertate si aind scopul a fost
atins, aind ambele republici au devenit inde-
pendente, Moldova cu amarticiune afld despre
tentativele surorii ei mai mari impotriva inde-
pendentei R.M., care si ea doreste sa trdiascd in
neatarnare.

Sfatul Tarii, in care sunt reprezentate
toate natiunile ce locuiesc pe teritoriul Basa-
rabiei, isi exprima in unanimitate protestul sciu
energic impotriva tentativelor neauzite ale unui
popor abia eliberat asupra dreptului si libertcitii
altuia, care si el a devenit liber.

Sfatul Torii declard tare ca vointa tuturor
popoarelor care locuiesc in Basarabia este de a
vedea R.M. neat?" mate' si inclivizibild si once
tentative, de on uncle ar vent ele, indreptate
impotriva independentei si indivizibilitdtii R.M.
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situatd intre Nistru, Prut si Marea Neagrid in
hotarele fostei gubernii a Basarabiei, le consi-
demi ca o violentd neauzitd contra dreptului de
autodeterminare al unui popor care si-a re-
dobandit drepturile cu atei tea sacrificii.

Sfatul Tarii isi exprinui convingerea ferrnd
si nestreilnutata cd poporul ucrainean eliberat
nu va voi sd sugrume politiceste si economiceste
popoarele libere ale R.M."

Cand in februarie 1918, guvemul roman
se vazu nevoit de a intra in tratative de pace cu
austro-germanii, guvemul ucrainean se adresa
guvernelor german, austro-ungar, bulgar, turc
si roman, cerand admiterea delegatului sau la
aceste tratative, motivand cererea sa precum
urmeaza:

"Guvernul ucrainean este arifinc interesat
de soarta unei regiuni limitrofe a Republicii
ucrainene, de Basarabia. Cu toate cd regiunile
locuite de cloud popoare dominante, cel ucrai-
nean si cel moldovenesc, se perindeazei reciproc,
nu incape nici o indoiald oft in partea de nord a
teritoriului Basarabiei locuiesc cu preferintd
ucraineni, iar in partea de sud (cuprinsd intre
gurile Dundrii si ale Nistrului si litoralul Mari(
Negre) ei au o majoritate relativei. Astfel
Basarabia, din punt de vedere etnogra -fic, eco-
nomic si politic, formeazd o unitate indivizibild a
teritoriului Ucrainei.

Poseddnd o builg parte din litoralul Mani
Negre, in a aftrui parte de vest se gaseste impor-
tantul centru economic Odessa, cu care toatd.
Basarabia de sud este legaki, guvemul
ucrainean crede cd once modificare a fostei
granite roman -ruse si in special in pcirtile ei de
nord si de sud atinge adeinc interesele politice si
economice at Republicii Ucrainene.

Intrucdt o bung parte din teritoriul
Basarabiei este ocupatei de armatele roman,
iar chestiunea cui va apartine in viitor
Basarabia, poate fi obiectul discutiei la confe-
rinta de pace din Bucuresti, guvemul Republicii
Populare Ucrainene gaseste cd discutia acestei
chestiuni si solutionarea ei, nu poate avea loc
deceit numai cu participarea si consimteimeuitul
reprezentantilor guvemului ucrainean".

Guvernul roman din Iasi primi adresa
guvernului ucrainean din Kiev, pe care o comu-
nica fora intarziere Consiliului directorilor"
din Chisinau care, considerand cererea Radei
din Kiev ca un amestec ilicit in drepturile
suverane ale Republicii Moldovenesti, a
raspuns la nota guvernului ucrainean in ter-

menii urmatori:
Avand in vedere declaratiile repetate de

mai multe on ale Radei ucrainene despre
mentinerea ei la principiul de autodeterminare
al natiunilor, pentru care a luptat si ea,
deopotrivd cu guvemul Republicii Moldovenesti
si pe care 1-a confirmat prin diferite acte oficiale
si promisiuni solemn, incepeind cu constituirea
comisarilor gubemali si a reprezentantilor
comitetelor executive guberniale ale Ucrainei si
Basarabiei din 25 iulie 1917, guvemul Republi-
cii Populare Moldovenesti cu onoare roagd
guvemul Ucrainei a comunica intrualt aceste
stir sunt exacte, care sunt principiile de care
guvemul ucrainean a fost calduzit intreprinza nd
pasii care sunt in contradictie cu interesele de
stat ale Moldovei.

Guvemul Republicii Moldovenesti tine de
datoria sa sa reaminteascd guvemului Ucrainei
urmatoarele: dupei alaituirea guvernului
Republicii Moldovenesti, Rada Centraki din Kiev
nu °data s-a adresat Republicii Moldovenesti cu
diferite chestiuni in asa termeni cu care ea se
adresa altor regiuni autonome, create de terito-
riul fostului imperiu rus, dupei cum aceasta se
vede din telegrama din 27 noiembrie 1917,
telegrama din 12 decembrie prin care delegatii
Republicii Moldovenesti erau invitati sd is parte
is conferinta de la Brest-Litowsk, aceasta fiind-
al Rada avea sd-si apere numai interesele ei.

In proiectul de organizare a Ucrainei din
15 septembrie 1917 se spune cd teritoriul
Ucrainei cuprinde guberniile Kiev, Podolia,
Voihinia, Rolosina, Cemigov, Poltava, Ecaterino-
slay si Taurida, faro regiunile locuite de neu-
craineni. Universalul din 7 noiembrie 1917
declares cd teritoriul Ucrainei cuprindea guberni-
ile: Kiev, Podolia, Volhinia, Cernigov, Poltava,
Harkov, Cherson, Ecaterinoslav si Taurida, ford
Crimeea. Iar Universalul din 12 ianuarie 1918
declared independenta Basarabiei in granitele
ard tate mai sus.

Avand deci toate acestea in vedere, guver-
nul R.M. socoate ca numai el singur, ford nici un
fel de amestec din afard, are dreptul de a
reprezenta si apdra interesele de stat ale
Republicii neateu-nate a Moldovei Trans-prutene.
In consecintd, guvemul R.M. are onoarea a ruga
guvemul ucrainean de a binevoi a da in aceastd
chestiune larnuririle cuvenite. Si aceasta cu
atdta mai mult, cu cat din momentul infiintani
acestor republici, guvemele for au mers totdea-
una manes in mans, gasind sprijin unui in.altul
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si tindnd ambele seama de apcirarea intereselor
nationale si de stat ale teirilor vecine".

In sedinta Sfatului Tani! din 16 martie
1918, Daniil Ciugureanu, seful guvernului
basarabean, raspunzand unei interpelari, zicea
intre altele:

"Din discutiile Radei din Kiev, din incer-
carea de a face numiri de functionari in
Basarabia si a ocupdrii lirtiei ferate de la Ocnita,
se vede ca cei de la Kiev nu numai cd nu vor sd
recunoascd guvernul republicii noastre, dar
neagd si dreptul Basarabiei de autonomie".

Sfatul Tarii hotari sa trimita la Kiev o de-
legatie ca sa protesteze in fata Radei contra
amestecului ei ilicit in treburile interne ale
Republicii Moldovenesti. Delegatii basarabeni
n-au mai ajuns la Kiev, unde stapaneau nemtii
incoltiti mereu de armata rosie si de trupele
antirevolutionare. Insasi situatia guvernului
ucrainean deveni atat de critics, incat erau
bucurosi sa-si poata apara existenta, necum sa
se mai gandeasca la revendicari teritoriale din-
coace de Nistru.

Cererea guvernului ucrainean de a fi
admis la tratativele de pace de la Bucuresti a
fost, precum era si firesc, respinsa. Puterile
centrale si-au asigurat libera trecere a trupelor
for prin Basarabia, la Odessa.

5. Actul Unirii cu Romania din 27
martie 1918

Republica Moldoveneasca independents
era insa mereu amenintata in existenta ei de
vecinii ei de dincolo de Nistru. Ucraina ridica
mereu pretentii de stapanire asupra Basarabiei
ca fosta gubernie ruseasca, sau cel putin
asupra unor parti din ea, cum erau judetul
Hotin si Cetatea Alba. Linistea si ordinea
interns era tulburata de propaganda bolsevica
si de cetele de soldati rusi care para. seau fron-
tul de pe Siret si se intorceau acasa prin
Basarabia. Pentru a putea face fata amenin-
tarilor din afara si tulburarilor dinduntru,
Republica Moldoveneasca nu dispunea de
mijloacele necesare unui stat independent. Ii
lipseau in primul rand mijloacele financiare
pentru intretinerea fortelor militare, indispen-
sabile pentru apararea granitelor si asigurarea
ordinei interne. Cohortele moldovenesti, desi
erau sprijinite de unitati ale armatei romane
trimise in ajutor, nu dispuneau de armamentul

necesar pentru a rezista cu succes atacurilor
armatei rosii de peste Nistru, care gaseau spri-
jin si in randurile unora dintre minoritatile din
Basarabia.

Se ridicau voci care cereau unirea cu
Romania, incurajand pe membrii Sfatului Tariff
sa is o asemenea hotarare. Membrii zemstvei
judetene de la Ba.10 se intrunird la 3 martie
1918 in adunare generala si votary urmatoarea
motiune:

"Avancl in vedere cd noi acum o sutei doi-
sprezece ani, smulsi cu forta de la sdnul mantel
noastre scumpe, cu care noi ne simtim uniti asa
de strans;

avand in vedere cd, in urma acestor
imprejurdri grele, dupa care D-zeu ne-a eliberat
in fine de tirania ruseascci,. care ne-a asuprit in
cursul anilor lung( de groazd, Romania a griftbit
sa vind in mod fratesc in alutorul nostru;

avand in vedere cd noi suntem prea putin
numerosi, prea slabi si in imposibilitate de a ne
guvema si a ne apdra noi insirte, ford a risca de
a ccidea sub o stetpanire strains, care ne-a
redus odata la starea de robie:

noi ne exprirnam dorinta de a ne alipi la
Romania, patria noastrd mama, pentru a
impartasi cu ea destinul nostru in viitor ca pe
timpul lui Stefan cel Mare".

In consecinta., membrii zemstvei din Balt"
cereau Sfatului Tali! "sa proclame de urgent&
In numele tacrii intregi, unirea asa de fierbinte
doritd, unirea sacra si vesnicci a Basarabiei cu
patria-mamd care, ca o mama bund si ade-
vdratei va chezdsui drepturile dobandite de
poporul nostru prin revolutia din 1917".

Adunarea boierimii din Balti adera la
hotararea zemstvei judetene prin votarea
urrna.toarei motivari (in ziva de 13 martie
1918):

"Bizuindu-ne pe principiile proclamate
prin revolutie, poporul moldovenesc desccilecat
aci de douclzeci de veacuri de strabunii sdi
Romanii, au declarat Basarabia Republica
Moldoveneasal;

considerand al de 19 veacuri Basarabia a
facut totdeauna parte din Moldova de pe malul
drept al Prutului;

avand in vedere cd in 1812 Basarabia a
fost ruptcl, ford vointa ei din trunchiul etnogra-
fic;

Noi declardm astcizi in mod solemn inain-
tea lui Dumnezeu si a lumii intregi oft reclamarn
unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei sub un
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regim constitutional in care not vedem chezdsia
existentei noastre rationale, precum si pro-
pel: sirea noastrd economics si intelectuald".

0 rezolutie similard a fost votata si de o
adunare a zemstvei din Soroca, de consiliul
municipal, de deputatii clerului si de marii si
mijlociii proprietari, precum si de comunitatile
evreiesti, cerand alipirea la Romania a
Basarabiei care a facut corp din Moldova.

"Data find pilda semnificativd glasuia
motiunea a Regatului romeinesc care in curs
de o perioadd relativ scurtei a existentei sale ca
Stat independent, a putut sd -si impund respec-
tul fatd de prieteni, dar si fates de inamici, prin
sporirea rapider a civilizatiet... In urma acestor
constateiri, not prodamdm solemn reunirea
Basarabiei cu Romania".

Se alese si o delegatie care sä prezinte
Regelui Ferdinand motiunea adunarii.

Dupes potolirea entuziasmului re-
volutionar, lumea incepu sa -si dea sema ca
Basarabia, redusa la puterile ei, n-ar putea
implini obligatiile ce se impun unei tart de sine
statatoare. Desfacandu-se de Rusia, ea urma
sa se reintoarca la patria mama, din trunchiul
careia fusese rupta in 1812. De necesitatea
aceasta se convinsera mai intai consiliile
judetene de la Balti si Soroca, grabindu-se sa
voteze motiuni in acest sens. Dorinta de
intoarcere la matca nu disparu niciodata din
sufletele moldovenilor din Basarabia. Ea
dainuia in subconstientul tuturor generatiilor
basarabene, asteptand momentul prielnic pen-
tru trezirea si ducerea ei la indeplinire. Si cum
aceasta dorinta fu exprimata de tara intreaga,
Sfatul Tarii, compus din 138 de membri, votes,
cu 86 voturi pentru si 36 abtineri, motiunea
de unire a Basarabiei cu Romania. Iata cuprin-
sul ei:

numele poporului Basarabiei, Sfatul
Tarii declarei:

Republica Democratd Moldoveneascd
(Basarabia), in hotarele sale dintre Prut, Nistru,
Dundre si Marea Neagrd si vechile granite cu
Austria, ruptd de cc-lire Rusia acum o sutd si mai
bine de ant din trupul vechii Moldove, in vederea
dreptului istoric si a dreptului de neam, pe baza
principiilor ca noroadele singure sd-si hotcirascd
soarta lor, de azi inainte si pentru totdeauna se
uneste cu mama sa Romdnia. Aceastd unire se
face pe urmeitoarele baze:

1. Sfatul Tdrii actual reurteuie mai departe
pentru rezolvarea si realizarea reformei agrare

dupes nevoile si cererile norodului; aceste
hotcirdri se recunosc de guvemul roman;

2. Basarabia isi pdstreath autonomia
provincia/d, avdnd un sfat al tdrii (dieter) ales in
viitor prin vot universal, egal, direct si secret, cu
un organ implinitor si o admtnistratie proprie;

3. Competenta Sfatului Teirii este
a) votarea bugetelor locale;
b) controlul tuturor organelor, zemstvelor si

oraselor;
c) numirea tuturor functionarilor adminis-

tratiei locale prin organul se-cu implinitor, iar
functionarii inalti sunt intariti de guvem;

4. Recrutarea armatei se va face in prin-
cipiu pe baze teritoriale;

5. Legile in vigoare si organizatia locales
(zemstve si orase) reunem in putere si vor putea
fi schimbate de parlamentul roman numai dupes
ce vor lua parte in lucrdrile lui si reprezentantii
Basarabiei;

6. Respectarea drepturilor minoriteitilor din
Basarabia: doi reprezentanti ai Basarabiei vor
intra in consiliul de ministri roman, acum
desemnati de Sfatul Teirii, iar pe viitor luati din
sdnul reprezentantilor Basarabiei in parlamen-
tul roman;

7. Doi reprezentanti ai Basarabiei vor intra
in consiliul de ministri roman, acum desemnati
de Sfatul Tdrii, iar pe viitor luati din sdnul
reprezentantilor Basarabiei in parlamentul
roman;

8. Basarabia va trimite in parlamentul
roman un numdr de reprezentanti, proportional
cu populatia, alesi pe baza votului universal,
egal, direct si secret;

9. Toate alegerile din Basarabia pentru
sate, orase, voloste si zemstve in parlament, se
vor face pe baza votului universal, egal, direct si
secret;

.10. Libertatea personaki, libertatea tiparu-
lui, a cuveintului, a credintei, a aduneirilor si
toate liberteitile obstesti vor fi garantate prin con-
stitutie;

11. Toate a:lice-vile de lege, facute din motive
politice in vremile turburi ale prefacerii din urmd
sunt amnestiate.

Basarabia, unirtgiu-se ca filed cu mama sa
Romania, parlamentul roman va hotdri convo-
carea neinteuziatd a constituantei, in care vor
intra, proportional cu populatia, si reprezentantii
Basarabiei, alesi prin vot universal, egal, direct,
secret spre a hotciri inscrierea in Constitutie a
principillor si a garantiilor de mai sus.
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Primitd, in Sfatul Teirii la 27 martie 1918,
Chisinclu.

Presedintele Sfatului Teirii ss. Ion Inculet,
secretarul Sfatului Teirii. ss. Ion Buzdugan".

Dupa citire, declaratia fu pusa la vot si
primita cu 86 de voturi pentru, 3 voturi contra
si 36 abtineri. Rezultatul votului fu comunicat
presedintelui consiliului de ministri al Ro-
maniei Alexandru Marghiloman, care fu invitat
in sala de sedinta, unde rosti urmatoarele:

"Domnilor deputati,
In numele poporului roman si in numele

regelui Roma- niei cu meu-tdrie iau act de decla-
ratia domniilor voastre pentru unire si declar al
Basarabia este de acum units pe vecie cu
Romania si nedespolrtitci In aceste clipe neui-
tate sd ne inchin.cim in fata geniului rasei noas-
tre care, dupei o despcirtire de un veac intreg,
gclseste singur calea fireasal, care sci-1 dual la
mcIntuirea, calea fireascd arcitatcl de istorie. Sci
ne inchintim in.aintea conducdtorilor acestei tart
care, fora getnd de mcirire, din conduccitori s-au
fdcut slujitori modesti ai neamului lor. Am luat
act de declaratia domniilor voastre si in numele
guvernului roman declar ca o primesc. Trdiascd
Romania, una si nedespei rtitcil"

La cuvintele acestea, deputatii si publicul
din tribune strigau cu insufletire: "Traiasca.
Romania Mare!", "Traiasca Regele nostru iubit
Ferdinand I-ul, cel mai mare democrat din
Romania Mare!" Deputatii si publicul se
imbratisara, ochii tuturor erau innourati de
lacrimi de bucurie. Entuziasmul general
cuprinsese in valurile sale pe deputatii care se
ablinusera de la vot, felicitand pe patriotii
moldoveni care-si facusera datoria de buni
moldoveni, deveniti acum buni roman!.
Clopotele de la toate bisericile vesteau lumii
intregi bucuria moldovenilor dezrobiti. Bu-
buitul tunurilor saluta marele act al Unirii,
aeroplanele se ridicau spre inaltimile nemargi-
nite ale cerului albastru de veselie, purtate ca
prin farmec de aripile nevazute ale bucuriei
celei mai curate si sfinte.

Memorabilul act al Unirii fu adus la
cunostinta Regelui Ferdinand la Iasi. Ion
Inculet, presedintele Sfatului Tarii din Basa-
rabia, expedie Regelui urmatoarea telegrama:

In numele Sfatului Tani, care reprezintcl
poporul rometnesc din Basarabia, desrobit de
jugul secular, aduc Majestettii Voastre expre-

siunea credintei neclintite a intregului popor
romonesc din Basarabia Rcisclriteand, care in
unire cu Tara Mama, vede chew-1.sta dezvoltdrii
sale libere, calea neimpiedicatd spre cultura
nationald si dreptatea socialci".

Regele se grabi sa raspunda cu urrna-
toarele cuvinte:

"Cu arlancd emotiune si cu inirna plind de
bucurie am primit stirea despre importantul act
ce s-a sciveirsit is Chisindu. Sentimentul natio-
nal ce se desteptase asa de putemic in timpul
din urrnci in inimile moldovenilor de dincolo de
Prut a primit prin votul indltd.tor al Sfatului Tdrii
o solernnci afirmare. Un vis frumos s-a infciptuit.
Din suflet multumesc bunului Dumnezeu ca
mi-a dat in zilele de restriste ca o dulce
mange-dere, sci veul dupcl o sutd de ani pe fratii
basarabeni revenind iarcisi la Patria-mama.
Aduc prinosul meu de allduroase multumiri
domniilor voastre, si SfatuluiTdrii, ale comi
patriotice sfortdri au fost incurtunate cu succes.
In aceste momente solemne si inaltcitoare pentru
patrie, de aici inainte comuncl, vs trimit la toll
cetettenii din Noua Roma- nie de peste Prut, reges-
cul meu salut, incorgurd ndu-vd cu aceeasi ini-
moasci si coldd iubire pdrinteascd ".

Dupa unire, fostul presedinte al Republi-
cii, Ion Inculet, si fostul sef al sfatului directo-
rilor, Daniil Ciugureanu, intrard in guvernul
roman, iar in fruntea diverselor resorturi
administrative furs oranduiti directori admi-
nistrativi, care constituiau Consiliul directorilor.
Grija cea mai mare a acestora si a deputatilor
din Sfatul Tali! era sa intocmeasca reforma
agrara care interesa in inalt grad taranimea
basarabeand. in noiembrie 1918, proiectul legii
agrare ajunse in dezbaterile Sfatului Tarii care
it si vota spre multumirea tuturor. Reforma
agrara a redus latifundiile ecleziastice si bi-
sericesti, punand capat repartitiei nedrepte a
proprietatii rurale. In 1916, 1.993 de mari
propietari detineau 1.718.148 deseatine de
pamant. Proprietarii mijlocii, in numar de
71.586 de familii, detineau 1.155.300 desea-
tine, iar proprietarii de sub 10 deseatine, in
numar de 216.083 familii, stapaneau 626.382
deseatine. Din statistica aceasta se vede ca
circa 2.000 de mari proprietari posedau ei sin-
guri aproape atat pamant ca cei 288.000 de
proprietari mici mijlocii! In vastul imperiu
rusesc disproportia aceasta era si mai mare.
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Constatarile acestea explica pentru ce propa-
ganda bolsevica a putut prinde usor in Rusia
Sovietica. Raspandirea acestei propagande re-
volutionare in tarile romanesti a putut fi stavi-
lita prin reformele agrare din Regat, Transil-
vania si Bucovina.

Dupa votarea legit de impropietarire a
taranilor, Sfatul Tarii isi. indeplinise principala
sa obligatie fats de tars si de aceea el se intruni
la 10 decembrie 1918 pentru revizuirea motiu-
nii de unire din 27 martie, in sensul renuntarii
la conditiile stabilite atunci, votand urma-
toarea motiune:

"In urma unirii cu Romania -Mamd a
Bucovinei, Ardealului, Banatului si a celorlalte
tinuturi ungurene, locuite de romdni, in hotarele
Dundrei si ale Tisei, Sfatul Tani declard ca
Basarabia renuntei la conditiile de unire specifi-
cate in actul de la 27 martie a.c., find incre-
dintatd ca in Romania tuturor romanilor regimul
democratic este asigurat pe viitor. Sfatul Tdrii in
preziva Constituantei roman, care se va alege
dupd votul universal, rezolvand chestiunea
agrard dupd nevoile si cererile norodului,
anuleaza celelalte conditii cuprinse in actul
unirii din 27 martie si declard unirea
neconditionatcl a Basarabiei cu Romania
Mama".

Mai ramasese ca actul Unirii neconditio-
nate din 10 decembrie 1918 sa fie ratificat de
Parlamentul Roman, ceea ce se si facu in sedinta
Camerei din 29 decembrie 1919. Votand pentru
ratificare, Vasile Stroescu, presedintele de varsta
al Camerei, rosti cu lacrimi in ochi urarea: "Sa.

dea Dumnezeu ca aceasta unire sa fie intr-un
ceas bun cu noroc si pentru totdeauna!"

La 6 martie 1920, Pelivan anunta din
Paris ca. la Conferinta de pace a fost recunoscut
in mod definitiv dreptul Romaniei asupra
Basarabiei.

Prin conventia de la Paris din 28
octombrie 1920, semnata de principalele puteri
aliate (Franta, Marea Britanie, Italia si Japonia)
se recunoscu unirea Basrabiei cu Romania. Prin
articolul din Conventie, Marea Britanie, Franta,
Italia si Japonia isi luara angajamentul, ca dupa
depunerea ratificarilor, sa faca un demers colec-
tiv, de indata ce in Rusia va fi un guvern
recunoscut de ele, in sensul ca si acest stat sa
recunoased reunirea Basarabiei cu Romania.

In zilele de 27 martie 2 aprilie 1924 au
avut loc la Viena tratative romano-sovietice pen-
tru recunoasterea unirii Basarabiei de catre
U.R.S.S. Cu acea ocazie, delegatul roman Langa
Rascanu arata ca cererea de plebicist in
Basarabia facuta de delegatul sovietic
Krescinski ramane lard obiect, intrucat in
alegerile din 1919, 1920 si 1922 pentru parla-
mentul roman, populatia Basarabiei s-a pro-
nuntat deja categoric pentru Unire.

Prin articolul din conventie se avea in
vedere solicitarea adresata Rusiei, de indata ce
va avea un guvern responsabil, de a adera la
acest tratat, dar farce ca frontierele basarabene
sau sutieranitatea Romaniei asupra acestora sd
poatd fi repusd in discutie.

Stalin ratified conventia la 10 martie
1927.

Sterna Romaniei
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Capitolul IV

DESTEPTAREA ROMANILOR DIN TRANSNISTRIA SI
CONSTITUIREA REPUBLICII MOLDOVENESTI

1. Asezarea, originea, numitrul si traiul moldovenilor de dincolo de Nistru
2. Trezirea nationals. Congresul de la Tiraspol. Votarea unirii cu Basarabia
3. Organizarea invatimantului moldovenesc. Aparitia ziarului "Plugarul Rosu ".
Propaganda pentru dobandirea autonomiei nationale
4. Constituirea Republica Moldovenesti. Granite le noului stat moldovenesc.
Scopurile politice urmarite prin crearea republicii
5. Harta Regiunilor Transnistriene locuite de moldoveni

1. Asezarea, originea, numarul si traiul
moldovenilor de dincolo de Nistru

Revolutia ruseasca a trezit la viata
nationals pe moldovenii de dincolo de Nistru.
In guberniile Podolia, Ecaterinoslav, Cherson si
Taurida traia din vechime, amestecata cu
ucraineni si rusi, o populatie moldoveneasca in
numar de 400.000. in raioanele Rabnita,
Dubasari, Tiraspol si Ananiev, populatia
moldoveneasca era in majoritate fata de
strain!! asezati acolo. Sate le de pe malul stang
al Nistrului, de la Movilau pana la Ovidiopol
din fata Ceta.tii Albe, erau vechi asezari
moldovenesti, care prin insusi numele lor
indica originea romaneasca a descalecatorilor
lor. Iata numele acestor sate moldovenesti:
Iampol, Rascov, Dubasari, Chetroasa, Ocnita,
Tiganauca, Saratica, Botosani, Doi Bani,
Mahala, Tiraspol, Lunga, Cosnita, Tacu,
Cornita, Ma Idlest!, Cristesti, Tarnauca, Stram-
ba, Gavanos, Caragaci, Slobozia, Gradinita,
Moldoveanca, Grigoriopol, Scurta altele.

Asezarile romanesti nu se insira numai
de-a lungul Nistrului, ci patrund si in interior,
atingand Bugul si chiar trecand peste acest flu-
viu, ajungand pang la "Targ la Lisaveta",
Elisabetgrad. Asezarile romanesti dintre Nistru
si Bug se grupeaza in jurul orasului Balta,
insirandu-se in doua una Balta-Iampol
si alta Balta-Tiraspol. Asezarile romanesti din
partile acestea poarta nume ca: Floarea,
Coasa, Cornovata, Pasat, Mosneagul, Lapusna,
Cucul, Jugascu, Busuiocul, Caprita, Parisari,
Manesti si altele. Sate romanesti se gasesc si

pe malul stang al Bugului, pand la Elisavet-
grad.

Sate le romanesti sunt asezate de-a lun-
gul \Tailor, cu preferinta in partite unde se
intretaie regiunea paduroasa cu cea a campiei.
Romani! sunt asezati in regiunile cele mai pro-
ductive si mai proprii pentru cultura. Locurile
sterpe si putin proprii pentru cultura sunt co-
lonizate cu bulgari, germani si chiar ucraineni,
ceea ce arata ca romanii s-au asezat acolo
inaintea acestor colonisti straini. Acestia,
venind mai tarziu, trebuiau sa se multumeasca
cu pamanturi mai putin manoase. Din con-
statarea aceasta rezulta ca romanii sunt cei
mai vechi gospodari din Transnistria. Inca" sub
stapanirea tatarilor nomazi, romanii salasluiau
acolo inaintea celorlalte neamuri, lazuind
codrii si luncile, uscand mlastinile si infigand
plugul in telind neatinsa. Moldovenii au fost cei
care au aprins acolo faclia culturii, imprimand
acelei regiuni pecetea muncii, priceperii si har-
niciei lor.

In stapanirea teritoriului locuit astazi de
moldoveni se imparteau polonii si tatarii.
Granita Podoliei lituane si mai apoi poloneze
cobora in jos pand la raul lagortic, care se varsa
in Nistru in fata Orheiului si pans la Codarna,
care se impreuna. cu Bugul la Ovidiopol. De la
aceasta linie in jos pand la Marea Neagra se
intindea intre Bug si Nistru Olatul Oceacouului,
numit Ucraina Hanului, adica tara de granita
a hanului tataresc care isi avea resedinta la
Bahaisarai in Crimeea.

Din jurnalul de calatorie al capitanului
Lauterer din 1782 aflam ca olatul tataresc de la
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Oceacov se numea Basarabia, deopotriva cu
olatul bugetian de dincoace de Nistru, cu
resedinta la Cacisani.

Pe harta lui Rigelmann din 1786, Bu-
geacul aparu impreund cu olatul de la Oceacov
sub numirea de Basarabia.

In relatarile comisarului polonez Sar-
nicki, vadul de la Ostrog se numea vad
basarabean - brod basarabski.

Oceacovul era vechea cetate tatard Uzu,
din limanul comun al Bugului si Niprului,
numita de moldoveni Vozia, unde isi avea
resedinta caimacanul hanului din Crimeea cu
rang de seraschier.

Cele mai vechi asezari moldovenesti erau
satele Kitrosy (Pietrosul) Malojeszty (Malaiesti)
si Piskolung (Pisculung). Erau asezari vechi
moldovensti, al caror numar sporea mereu prin
cetele de pribegi din Moldova. Luptele pentru
domnie aruncau mereu palcuri de refugiati
moldoveni dincolo de Nistru. Camarazii de
lupta si prietenii lui Alexandru Voda Cornea,
infranti de Petru Rares, fugira in Podolia
polona si se asezara acolo. In 1541 sultanul
Soliman, cuceritorul Tighinei, reclama regelui
Poloniei ca. niste raufacatori dintre supusii
nostri moldoveni au navalit in tara. langa
Cetatea Alba si Tighina, au pradat sate, au ucis
pe multi, au furat of si alte dobitoace, au pra-
dat multe marfuri si au fugit in taro la tine,
adeca in tam leseasca si s-au asezat acolo".

Dupes constituirea raialelor de la Chilia,
Cetatea Alba si Tighina-Bender, multi mol-
doveni isi parasira vetrele din raiale, fugind
peste Nistru in Podolia, fiindcs nu se mai
puteau impaca cu noua stapanire. Dar si
exploatarile unor domni hapsani faceau pe
multi moldoveni sa fuga in Transnistria si sa se
aseze acolo. Grigore Ureche arata in cronica sa
cum cazacii "au gasit niste sate din sus de
Tighina pe decindea de Nistru, care sate erau
descalecate pe hotarul lesesc de turci ciutaci si
de moldoveni foarte multi, cari iesise din tarts de
nevoile ce erau in zilele Iancului Voda (1579
1582); si multa moarte au facut intransii si
prada si robie si cu dobanda s-au intors pe la
casele for ".

In 1582, beiul turcesc din Tighina adresa
starostelui moldovean din Rascov urmatoarea
scrisoare in limba moldoveneasca:

"Eu, Ali beiudin Tighina, scriu multd viata
si sanatate starostelui din Rascov. Dup'aiasta
dau stire dumitale ca set stiti dumrteavoastrd sa

nu va hie nici o grijd, nici o teama de nimenea;
ci sd hiti foarte cu pace bund de cdtre noi, c-am
auzit ca va temeti. Akita doand de veti banui pre
noi, atata, cace c-am mars de am lovit niste sate
de am luat cativa robi pentru care, c-au fost vina
tor, ceea ce c-au prins niste spahei de ai nostri,
deci, pentru care lucru s-au fa cut aceasta. lar de
cdtre noi bine sa stiti ca vd suntem foarte cu pri-
inta buret si stim pretesugul cel bun si va sun-
tem cu toatd inima si cu toatd credinta. De aias-
ta va dam stove. De la Domnul, amin".

Astfel, in cursul veacurilor al XV-lea si al
XVI-lea, numeroase cete de moldoveni se stre-
curasera, printr-o penetratie lenta dar conti-
nua, peste Nistru in regiunile poloneze si
tataresti ca agricultori, pastori, herghelegii,
negustori, carutasi si mercenari, ca pribegi
politici pentru gasi acolo rostul vietii.

Elementele acestea constituiau vechiul
substrat etnic al moldovenilor transnistrieni.
Ca oameni viteji si indrazneti, ei erau
cunoscuti ca luptatori vajnici si cautat.i atat de
poloni, cat si de cazaci. Regele polon Stefan
Bathory arata intr-o scrisoare catre sultan cum
campiile dintre Nistru, Bug si Nipru erau popu-
late de o adunatura de oameni, compusa din
poloni si litvani, dar si din muscali si romdni.
In instructiunile date solului sau Care hanul
tataresc, Bathory sustinu despre cazaci ca
sunt "o adunatura de oameni care nu se supun
nimanui, fiind stransi dintre moscali si romani
dar si dintre supusii polonezi osanditi la
moarte".

Din mijlocul moldovenilor transnistrieni
se ridicara si unii dintre faimosii domnisori"
care ravneau la coroana Moldovei. Acestia se
intovaraseau cu cazacii, treceau Nistrul
urmareau norocul. Unii reuseau ss punts
coroana pe cap, altii plateau cu viata indraz-
neala tor, ca Petru Lungul, Petru Cazaciu, Joan
Potcoava s.a.

Multi boieri moldoveni detineau mosii
intinse in regiunile de dincolo de Nistru, pe
care be munceau cu oameni adusi din Moldova.

In secolul al XVII-lea, asezarile moldove-
nilor in Transnistria sporisera mult. Aceasta se
vede foarte bine din contingentele cu care ei
participau la ostirea cazaceasca a lui Hmil
(Bogdan Hmielnitchi). Kurzewicz, consilier
municipal si utriusque juris doctor", care
luase parte la negocierile liovenilor cu Hmil,
descrie pe moldovenii transnistrieni la intrarea
for Lvov ca o ceata nedisciplinata si ameste-
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Ion Pelivan cu Onisifor Ghibu

cats cu tatari". La asedierea capitalei
aseza pe moldovenii acestia chiar in centrul
liniei de atac, avand la dreapta pe cazaci, iar la
stanga pe tatari. El arata ca contingentele
moldovenesti erau compuse din cohortele de
veterani ale Dacilor Transnistrieni" in medie
veteranos dacorum Transnistrianorum cohortes
(Valachorum) sub patrudio suo zaharin Chmel-
nicky posuit cohortele de veterani ale dacilor
transnistrieni luptasera sub polcovnicii lor, ca
Puscaru, Lobodan, Nalevaicu

Rascoala lapusnenilor si orheienilor con-
tra lui Duca Voda, sub capetenia lui Hancu si
Durac, arunca un nou val de moldoveni din-
colo de Nistru. Nicolae Costin relateaza ca
"dupes infrangerea lui Hancu si Durac, si cape-
teniile celelalte fugira cu totii peste Nistru". 0
alts relatare contemporand arata ca. in 1672
trecura Nistrul la Rascov 3.000 de pribegi.
Emigrarile in Transnistria luasera mad pro-
portii sub domnia lui Duca Voda, care ajunse
in 1679 si hatman in Ucraina. Cronicarul
Mustea relateaza ca Duca Voda "au inceput a
sili pe boieri si pe toata tara si a asupri cu
dajdii si fugeau oamenii in Ucraina peste Nistru
si nici zlotasii nu puteau opreascd ". Insusi
Voda purcese "cu multe gloate" in Ucraina. El
zidi "case domnesti cu beciuri de piatra la
Tiganauca, impotriva Sorocei peste Nistru si
alte case in Pesteu, aproape de Nemirava, au
inceput a-si face stupi, vaci, oi, pluguri de pe la

toate targurile de pe cea parte de Nistru, vol-
nita de holirca, de bere si allele, cumpara miere
si ducea la Ucraina de facea mieduri de vindea,
si mica avea de gand sa se mute acolo, cum si
era cuvant Care oameni, cum sa paraseasca
Moldova si sa se mute cu toata casa lui la
Ucraina si de acolo sa traga la Mare". Pilda
Domnului era urmata si de boieri care
cumparau mosii in Transnistria si le munceau
cu oamenii din Moldova, care ramaneau acolo
si ingrosau randurile moldovenilor trans-
nistrieni. Soltuz de Tiganauca era un anumit
Goguma, care la 1683 semna cu tots "capitanii"
un act de vanzare in limba moldoveneasca.
Targurile Movilau si Rascov tineau de Moldova.
Tarul Petru cel Mare oferise lui Dimitrie
Cantemir titlul de Principe de Movilciu, pe care
fostul Domn al Moldovei nu-1 accepts.

Dupes impartirea Poloniei si supunerea
tatarilor, Rusia isi intinse stapanirea asupra
Transnistriei, atingand in baza tratatului de
pace de la Iasi din 1782 granita Nistrului. In
timpul repetatelor ocupatiuni rusesti, coman-
damentele moscovite aveau de grija sa ridice
oamenii in masa pentru colonizarea regiunilor
cucerite de la tatari. Dupes planul lui Pania,
toata. populatia Moldovei urma sa fie mutates
dincolo de Nistru pentru a crea acolo o
"Moldovei NOLO". Rapoartele oficiale rusesti se
grabeau sa vesteasca ca "cloud treimi din popu-
latia Moldovei" s-ar II mutat dincolo de Nistru.
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Chiar atata multime de oameni nu va fi trecut
Nistrul, dar oricat, numarul imigrantilor
moldoveni sport foarte mult sub obladuirea
moscaleasca in Transnistria.

Noua achizitie teritoriala fu inglobata
guberniei Ecaterinoslavului. La 27 ianuarie
1792, imparateasa Ecaterina trimise guverna-
torului din Ecaterinoslav un ucaz prin care it
vestea ca a gasit de bine sa alipeasca la guber-
nia administrate de dansul "teritoriile de
curand cucerite de la tatari si asezate intre
raurile Bug si Nistru". In vederea colonizarii
acestei regiuni cu oameni ce vin de peste
granita, imparateasa porunci ca Transnistria
sa fie impartita in judete si sa se aleaga locuri
potrivite pentru fundarea de orase. Atunci s-a
pus piatra de temelie a oraselor Nicolaev,
Odessa, Ovidiopol si Tiraspol s.a. "Sci luati cele
mai serioase mdsuri porunci Ecaterina ca
tara dintre Bug si Nistru sd fie in cel mai scurt
timp colonizatd, formandu-se loturi pentru
slobozii de stat si pentru slobozii boieresti". In
ucaz se mai spunea ca "Boierii moldoveni care
de bunewoie si cu mare osandie s-au fdcut
supusi rust, meritei sd primeascd in dar pdmant
si mosii". Lemnul necesar pentru constructia
oraselor urma sa se aduca din Moldova.
Transnistria, numita "oblastia. Occeacouului",
fu impartita in patru judete: Nicolaev, Odessa,
Tiraspol si Ananiev.

In izvodul" de judete gasim ca proprie-
tari de mosii 54 de boieri improprietariti cu
377.445 deseatine de pamant. intre acestia
intanim pe Ion, Matei si Nicolae Cantacuzino,
T. Russet fostul Domn, Ilie Catargi, Mihai si
Scarlat Sturdza, Ion Canasi, Deleanu Can-
tacuzino, Emanoil Bals si altii. Boierii impro-
prietariti se straduira sa colonizeze paman-
turile primite in cel mai scurt timp, aceasta
find una din conditiile impuse for la improprie-
tarire. Ei Isi angajau muncitori agricoli din
Moldova. Cu fostii vecini din tars fundara
fratii Ion si Nicolae Cantacuzino asezarea
Cantacuzinova pe Bug. Ilie Catargi funds loca-
litatea Catargi din Transnistria. Consulul rus
din Iasi dezvolta o vie propaganda pentru emi-
grare in Transnistria. Sute de familii se
anuntau de bund voie la consulatul rus pentru
emigrare. Poarta elibera un firman pentru ridi-
carea "dezertorilor" nisi prin organele admise
si nu prin agent! rusi. Un raport consular
francez din Iasi arata ca aproape 4.000 de
oameni cu stare primird protectia consulatului

rus, fund gata sa emigreze.
Rezultatul acestei intense coloniza'ri se

vede din constatarile mitropolitului Gavril
Banulescu, care arata ca majoritatea popu-
latiei din Transnistria e constituita din roman!
Inca din vremea dominatiei tatare. Din cele 67
de comune parohiale aratate de mitropolitul
Gavril, 49 erau locuite exclusiv, sau in ce mai
mare parte, de moldoveni. Din cele 41 de sate
mentionate de Sergherovski in oblastia Ocea-
covului, numele a 30 dintre de apare pentru
intaia data numai in 1792. Pentru ingrijirea
sufleteasca a romanilor din Transnistria luase

inca la sfarsitul veacului al 'NI-lea, epis-
copia Proislaviei sau Brailei, care pastorea pe
credinciosii ortodocsi din raialele
Ismail, Chilia, Akkerman si Bender, precum si
olaturile tataresti ale Bugeacului si Oceaco-
vului. La 1765 era Danifl "Mitropolit al
Proislaviei, Tamaroviei, Hotinului si al tar-
murilor Dundrii si Nistrului si al Ucrainei
Hanului". De la el s-au pastrat multe hirotonii
in limbo. moldoveneascd. Dupd anexarea la
Rusia, Transnistria trecu sub jurisdictia bi-
sericeasca a arhiepiscopiei Chisinaului si
Hotinului. Unirea aceasta bisericeasca dainui
pand la 1847, cand pentru credinciosii de din-
colo de Nistru se infiinta eparhia Chersonului
si Tauridei, cu resedinta la Odessa.

Elementul moldovenesc de dincolo de
Nistru s-a inchegat din pribegii, emigrantii si
colonistii din Moldova care, manati de diferite
nevoi, erau siliti sa-si paraseasca vetrele stra-
mosesti, pentru a gasi un trai mai bun in noua
patrie. Ocupatia for principals a ramas cea din
tara de origin, agricultura si prasila vitelor.
Pamanturile find largi si manoase, indeletni-
cirile agricole si pastoresti le asigurau o
bund stare materials. Mestesugul razboiului si
al carausiei erau izvoare de castig pentru cei
mai indrazneti si mai intreprinzatori dintre ei.
Cazacliii faceau negot cu polonii, dar mai ales
cu cazacii, de unde fi s-a tras porecla. Nistrul
devenise o ape moldoveneasca si plugul
moldovenesc tragea brazda civilizatiei departe
spre rasarit, pand la Bug si chiar dincolo de
acest fluviu. Vestite au ramas pans astazi fer-
mele agricole, gradinile de zarzavat laptariile
din jurul orasului Ananiev. Ei au introdus cul-
tura vitei de vie dincolo de Nistru. In jurul
caselor tor, construite in stilul specific mol-
dovenesc, cu cerdac si prispa imprejur, se ga.-
sesc pometuri, fiindca gospodarul moldovean
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nu poate trai multumit, fora umbra racoritoare
a pomilor plantati de el in preajma casei.
Gospodinele tore la furca si tes panza pentru
nevoile Tor. In interiorul casei se gaseste "cup
torul", iar masa si laitele pe langa perete sunt
acoperite de laicere si toale. La capataiul patu-
lui este asezata "lada de zestre". In grinda si
dupa icoane se vad manunchiuri sau struturi
de flori, ca busuioc, vazdoage, calapar etc.
Numai vechiul port moldovenesc a cam iesit
din uz. Totusi in unele part!, femeile mai poarta
"menesterguri" pe cap, ca in Bucovina si
Basarabia. Iar flacaii isi impodobesc palariile
cu flori. Barbatii sunt robust!, sprinteni si
curajosi, sunt soldati buni si de nadejde.
Datinile obiceiurile la nasteri, la nunti si la
inmormantari sunt aceleasi ca in Moldova.
Traind in mijlocul for nu-ti dai seama de
hotarul Nistrului. Dincoace si dincolo de acest
fluviu despartitor traieste acelasi neam, cu
aceeasi limba, cu aceleasi datini si obiceiuri
cu aceeasi credinta in Dumnezeu. In 1776,
protopopul Mihail Strilbitchi, care primi
invatatura la manastirea Neamtului,
deschise la Movilau si apoi la Dubasari chiar o
tipografle, de sub teascurile careia aparura
Pravda si Ceaslovul in moldoveneste, precum
Istoria Alexandrului celui mare si a lui Dariu din
Persia a Imparatilor, Lectiuni pentru cu-
noasterea limbii moldovenesti si rusesti,
Calendarul pe dos ani, Dialoguri de casd ruso-
moldovenesti s.a. Scoli moldovenesti nu erau.

2. Trezirea nationals. Congresul de la
Tiraspol. Votarea unirii cu Basarabia

Revolutia ruseasca din 1917 provoca
prabusirea imperiului tarist. Guvernul re-
volutionar, in intelegere cu sovietele soldatilor
si muncitorilor, decreta la 27 mai 1917 "svobo-
da", adica libertatea popoarelor din Rusia de a-
ss drepturile nationale. Moldovenii
transnistrieni, urmand pilda fratilor for din
Basarabia, care pand atunci, dupa propria for
declaratie, traiau "ca intr-o padure in-
tunecoasa", se trezira la o noud viata. natio-
nale. Unii dintre ei faceau serviciul militar pe
frontul roman, unde aveau ocazia sa-i
cunoasca pe conationalii din Regat si din
Basarabia si sa se-nfrateasca cu ei. Cei ramasi
acasa se intalnira cu cetele de refugiati din
toate regiunile romanesti. De la acestia,

Daniil Ciugureanu

transnistrienii aflau stiri despre viata politica a
neamului romanesc in intregimea lui si despre
aspiratiile lui politice si nationale. Atunci ei
avura prilej de a lua cunostinta de scopul ade-
varat al intrarii Romaniei in razboi pentru
infaptuirea unitatii politice a neamului roma-
nese de pretutindeni.

La Visca si Gruscaia de langa Elisabet-
grad, la Aluski, langa Nicolaev, la Cherson si
Odessa se stabilisers grupuri masive de refu-
giati munteni, moldoveni, transilvaneni si
bucovineni care intrara in legatura cu fratii for
moldoveni descalecati acolo din vremuri
batrane, se intelegeau cu ei in limba romans si
trezira in ei constiinta solidaritatii nationale.
La Visca si Gruscaia se refugiasera mai multi
carturari bucovineni, ca preotul Constantin
Morariu, care facea serviciul divin in limba
moldoveneasca, atragand sute de credinciosi
moldoveni si din satele vecine pentru a asculta
slujba bisericeasca in limba Tor. Serviciul divin
in romaneste se facea si in una din bisericile
din Cherson pentru refugiatii roman!. La multe
slujbe luau parte si moldovenii localnici din
acele part!. In cucernicia Tor, ei ascultau slujba
in genunchi, cu lacrimi in ochi. Intrebati
asupra cauzei induiosarii Tor, un crestin mai in
varsta raspunse in moldoveneste: "Da cum sa
nu plangem cand am vazut ce n-am pomenit si
am crezut, am auzit slujba bisericeasca in
graiul moldovenesc".

In mai 1917, transnistrianul octogenar
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Stefan Ciobanu

Filimon Marian cerea sa se publice in ziarul
"Cuvant Moldovenesc" din Chisinau, dorinta
sa:

"Am de acum 76 de ani: ca maine voi
muri, da tot nu ma indur sa se stingd moldove-
neasca. De aceea vet rog st vet poftesc sa nu-i
uitati nici pe moldovenii de pe malul Nistrului cel
din steinga din gubemia Chersonului, ca toate
satele de pe malul Nistrului sunt moldovenesti,
da preoti mai sunt rusi. Si tare mi-e intuneric cu
asa slujire! Foarte ni-i sete de preoti moldoveni
si nu-i avern; desi sunt unii moldoveni, tot
ruseste cetesc. Vet rog se' ma bucurati cu un
rdspuns bun la cererea mea".

Dupes o saptamana, redactia primi de la
batranul Filimon o a doua scrisoare si mai
induiosatoare:

"Inset dacd milostivul Dumnezeu ne-ar
invrednici pe not sd ni dea un preot moldovean,
beistinas, asemenea si un psalt, atunci noun ni
s-ar pdrea ca aiasta este la not un at doilea
Pasti. Of, Doamne, cum voi ajunge eu veld
aiasta mare bucurie!? In creerii mei set. incep
cede °data indoieli, iar cote o odatet gasesc o
deosebitd bucurie, crezemd cd aiasta se poate.
Inset ah, daces acestea tote s-a implini in fapt!"

Chestiunea moldovenilor transnistrieni a
preocupat din capul locului pe conducatorii
miscarii nationale din Basarabia. In programul
Partidului National din Chisinau, care se con-
stitui la 3 aprilie 1917, se prevedea in art. 10
din Statut:

"Moldovenilor de dincolo de Nistru sa Ii se

chezasluiascet aceleasi drepturi nationale, pe
tardmui cultural, bisericesc si economic, pe care
le vor avea in Basarabia locuitorii de alt neam".

La Congresul invatatorilor moldoveni ce
s-a tinut la Odessa in zilele de 24 mai 2 iunie
1917, s-a hotarat ca in scolile si bisericile
romanilor din Basarabia limba rusd sd fie
inlocuitei prin cea moldoveneascd, iar predarea
sa se faces de preoti si dascali moldoveni.
Congresul mai hotari sa se infiinteze la
Dubasari o episcopie moldoveneascd, iar in
fruntea aceleia vladica sa ajunga un arhiereu
moldovean. Pe Tanga seminarul clerical din
Odessa sa se deschida clase paralele mol-
dovenesti cu profesori moldoveni, iar pentru
scolile moldovenesti din Transnistria sa se
creeze un inspectorat scolar aparte. Tot atunci,
Congresul lua hotararea ca invatatorii trans-
nistrieni frecventeze cursurile de limba si
ortografia romans, ce se deschisesera la
Chisinau. Si in adevar, intre cei peste 500 de
invatatori care au frecventat aceste cursuri se
aflau si numerosi transnistrieni, intre care
erau Teodosie Malai, Mihail Mosculencu,
Alexandru Teodorescu si altii. La 13 noiembrie
1917, zemstva guberniala din Chisinau se
adresa zemstvelor din Podolia si Ecaterinoslav,
cu rugamintea de a comunica numarul copiilor
moldoveni de varsta scoalard.

La congresul soldatilor moldoveni ce s-a
tinut la Chisinau in 21 octombrie 1917 parti-
cipard si numerosi soldati transnistrieni. In
congres, unul din mijlocul Tor, Toma Jalba,
rosti urmatoarea cuvantare:

"Fratilor, odd ca toff v-ati hoteirett sd luati
ce vi se cuvine... sd sccipati scumpa noastrei.
Basarabie din mama vregmasilor, precum scoate
ciobanul oaia din gura lupului. Dar eu vci intreb,
fratilor care sunteti moldoveni, cum ne ldsati pe
not moldovenii, cei ce suntem rupti din aceastd
Basarabie, sd trdim pe celdlalt mal al Nistrului?
Noi rcimeinem ca soarecii in gura motanului. De
veti uita, not vom sapa malul Nistrului si vom
indrepta apa dincolo de pcimeintul nostru, cad
mai bine sd-si schimbe raid mersul, deceit sd
rcima nem despdrtiti unii de altii".

Tinand seama de impresionantele obser-
vatii ale transnistrianului Jalba, congresul
basarabenilor din 25 octombrie 1917 vota o
motiune prin care se hotari a se mentine lega-
turi stranse cu organizatiile moldovenesti de
dincolo de Nistru si a pune la dispozitia for 10
mandate in Sfatul Tarii din Chisinau.
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Ziarul "Romania Nona", editat la Chisinau,
director Onisifor Ghibu

Congresul mai hotari sa ceard Radei Ucrainene
din Kiev si guvernului provizoriu din Petrograd
sa recunoasca moldovenilor din Transnistria,
Caucaz, Siberia si din alte parti unde se vor
mai gas!, aceleasi drepturi pe care moldovenii
le recunosteau concetatenilor for de alts limba
din Basarabia.

Treziti la noua viata nationals,
transnistrienii se constituird in Comitet
Moldovenesc si hotarard, in adunarea de la
Grigoriopol din 19 noiembrie, convocarea
Congresului Romani lor Transnistrieni la
Tiraspol in ziva de 17 decembrie 1917.
Fruntasii lor, Praporgie Bulat, Toma Jalba,
Durbaila, Dumean si Moloman, lansara urma.-
toarea Chemare:

"Fratilor Moldoveni,
Am ajuns o vreme, in care toate natiunili

(noroadeli) s-au scos drepturili sale, iar not
moldovenii am rcimas mai pe urmd at toatelor
neamuri ca cum ar fi read. cit un cardisor de of
de la toatd turma! Noi, fratilor, am dormit si nu
am avut cine ne trezi pan ci nu o mers alte nea-
muri pe langd nos, bucurandu-se sub steagurile
sale.

Iatd noi, ceia ce ne-am trezit si infierbern-
teindu-se sangele cel frdtesc in noi, neam pornit.
ca sd trezim pcirintii, fratii si surorile, ca impre-
und cu tatii sa ne arcitifun ca sa stii toate nati-
untie, ca si not suntem un neam bogat, delecat
sifoarte cult. Pentru aceia noifierbinte vet poftirn

partntilor, fratilor si surorilor moldoveni ca sa ne
adundm (grdmadirn) cu totii si impreund sa ne
ridiccim steagul natiunii (norodului) nostru.

Foarte fierbinte vd poftim ca sd vd adunati
alesii frati cote doi (2) oamenii din tot satul
moldovenesc cart trdim pi malul stang at
Nistrului (Herson si Camenita Podoliei guber-
niale) la intdiul congres moldovenesc unde au sa
se deslege toate dreptatile cinstitului Neam
Moldovenesc in oras Tiraspol la 17 decembrie
1917 an in Ispaen. Comiteld Soveld R.S. i Cr.
Dep.

Lumenare
Cine-trebui nou.

Cap.1-1. Ni trebui nou scola sd fii in
limba norodului moldovenesc. Cu fiiste care
moldovan sd stii cel invatd pi dansu.

Cap. 2-i Invdtdtura afard de scoald, bi-
blioteca sd fie pe limba moldoveneascd ca sa
putem not Moldoveni a ne lumena mai bine in
lume de cum am fost par acum.

Cap. 3.-i. Rugdciunea in sfa rad Bisericd
sd fie pe limba Norodului Moldovean, ca fiiste
care Battrein sau Tana- sdn-teleaga cu ci fel di
rugdciune merge Preutul pentru ddrisii in nain-
tea lui Dumnezeu.

Cap. 4-a. Trebui ca sd fit judecdtorii
curat moldoveni, ca judecata sd fit in-teleaptd
pantru Moldovanu nostru, si ca sd poatd el cu
gura /ui a spune toatd durerea sa la judecatcl.

Cap. 5-a. Doftorii trebui sd fii cunostiirea
limbii moldovenesc. Ca sd poat-el, in.telege aceia
ci i-a spune bolnavul moldovan.

Cap. 6. Deci not moldovenii n-am fost
inuatatard pan acum, pentru ca ni -au fost opritd
desteptarea si lumenarea Neamului Nostru in
limba Noastrd Moldoveneascd.

Comitetului de organizatii: Praporgie
Bulat, Toma Jalbd, Grajdaniu Durbailci,
Praporgie Moloman, Balinopret Dumean".

La congres sosird delegati din 20 de
comune transnistriene. Sfatul Tarii din
Chisinau era reprezentat prin deputatii Hali-
ppa, Mare, Gafencu si Crihan. Lucrarile con-
gresului erau conduse de Bulat. Dezbaterile
s-au concentrat asupra celor 6 puncte din pro-
gramul "Lumenare". insufletirea atinse culmea
cand delegatul Sfatului Tarii din Chisinau
incredinta presedintelui steagul tricolor, ros-
tind cuvintele:

"Delegatul din Chisinau vd pune in many
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steagul acesta. El este steagul neamului nostru.
Sub umbrirea lui trdieste intregul neam
moldovean si rornanesc si pentru izbal nda lui
luptdm cu totii in aceste vremuri.

Voi pond acum n-ati avut steag, n-ati avut
drepturi, n-ati avut consideratia nationalci. De
azi inainte steagul nostru national va flutura
mandru si plin de incredere peste voi. Sd lucrati
asa, ca faceti cinste, sd lucrati asa ca
duceti peste toate la izbandd".

La incheierea dezbaterilor, congresul s-a
exprimat in unanimitate asupra urmatoarelor
revendicari nationale: slujba moldoveneasca in
biserici, scoala nationals si scriere cu alfabetul
latin, predarea istoriei in licee in limba
moldoveneasca, infiintarea de case de citire
pentru norod si un arhipastor moldovenesc
pentru credinciosii transnistrieni. Se hotari
introducerea limbii moldovenesti in serviciile
publice si in justitie si, ca incoronare a tuturor
revendicarilor, unirea Transnistriei cu Basa-
rabid

"Suntem trimisi declarau congresistii
cu aiasta vorbd, sci fim cu D- voastrd impreund;
cu aiasta ne asteaptd pe not la sate" a fost
ultimul cuvant al delegatilor la congres.

Actul de unire cu Basarabia trezi insa
energice proteste din partea Radei Ucrainene
din Kiev care revendica Transnistria cu Odessa
pentru Ucraina, recunoscand insa moldove-
nilor deplind autonomie nationals, invitandu-i
sa trimita delegati pentru tratarea chestiunii.
S-au si desemnat doi delegati pentru Kiev,
Precu si Dumitrascu. Dar Rusia, in loc sa dis-
cute problema autonomiei nationale a mol-
dovenilor transnistrieni, tidied pretentii de
suveranitate si asupra Basarabiei. La pretenti-
ile acestea neintemeiate, delegatul Dumitrascu
raspunse cu multa dreptate ca numarul
moldovenilor din Transnistria este mult mai
mare decat numarul ucrainenilor din Basa-
rabia. Asa fiind, drepturile basarabenilor
asupra Transnistriei erau cu mult mai inte-
meiate decat revendicarile Ucrainei asupra
Basarabiei. In toiul acestor controverse, se pro-
duse, in aprilie 1918, lovitura hatmanului
Skoropadski, in urma careia Rada Ucrainei fu
imprastiata, si cu disparitia ei se puse capat si
diferendului ucraino-basarabean. Comunistii,
infrangand rezistenta organizatiilor antire-
volutionare rusesti, operau inglobarea Trans-
nistriei in U.R.S.S., astfel ca Nistru redevenise
rau de hotar, iar moldovenii de acolo supusi

Alexie Mateevici

regimului sovietic. Conferinta de pace de la
Paris recunoscu Unirea Basarabiei cu
Romania.

3. Organizarea invatimantului moldove-
nesc. Aparitia ziarului "Plugarul Rosu".
Propaganda pentru dobandirea auto-
nomiei nationale

Unirea Transnistriei cu Basarabia, votata
de congresul de la Tiraspol, n-a putut fi adusa
la indeplinire din cauza ostilitatilor romano-
ruse si a luptelor de la Nistru. Guvernul sovie-
tic de la Moscova ingloba Transnistria in
Ucraina si inabusi once miscare a moldovenilor
pentru alipirii for la Basarabia. Rolurile se
schimbasera. Refugiatii protestatari din Basa-
rabia in unire cu tovarasii for din Transnistria
se constituira la Odessa in asa-numitul
Comitet Revolutionar Basarabean, dezvoltand
in intelegere cu Comitetul pentru salvarea
Basarabiei, de la Paris, o apriga propaganda
sovietica dincoace de Nistru in scopul ras-
turnarii ordinii burgheze si impunerea regimu-
lui sovietic. Pentru sustinerea propagandei for
in Basarabia, membrii comitetului revolutionar
de la Odessa isi insusira revendicarile congre-
sului de la Tiraspol, staruind pentru re-
cunoasterea autonomiei moldovenilor, in sen-
sul doctrinelor sovietice revolutionare.

Pentru realizarea planului de infaptuire a
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autonomiei, Comitetul revolutionar interveni in
decembrie 1923 la Moscova. Guvernul sovietic
aproba planul autonomiei, considerandu-1 ca
prima etapa a sovietivizarii Basarabiei. Misiu-
nile sovietice din strainatate primira ordinul de
a sonda terenul pentru a vedea cum ar fi
vazuta noua formatiune sovietica. Se amanase
insa punerea in aplicare a planului pand duped
tratativele romemo-sovietice de la Viena din
primavara 1924. Cum insa aceste tratative
esuara., nu mai statea nimic in calea realizarii
planului autonomiei. Si astfel incepu, cu apro-
barea guvernului central, o apriga propaganda
in satele moldovenesti pentru infiintarea unei
republici autonome, sovietice, in seama
moldovenilor transnistrieni.

Pentru desfa.surarea unei propagande cat
mai eficace intre satenii moldoveni, s-au trimis
student' transnistrieni din institutul de propa-
ganda din Moscova in centrele moldovenesti,
precum si pe langa diversele cooperative, aso-
ciatii si organizatii comuniste. Para la 25 sep-
tembrie 1924 studentii delegati aveau sa
depuna rapoartele Tor. "Sectiunea moldove-
neascd" a fost constituita la Odessa, la 24
iunie, cu scopul de a organiza si conduce
invatamantul moldovenesc in scoala si in afara
scolii, infiintand case de citire, cluburi, bi-
blioteci si teatre ambulante in toate regiunile
locuite de moldoveni. Cu alte cuvinte,
"Sectiunea moldoveneasca" nu facea decat ses
satisfaca dorintele moldovenilor exprimate la
congresul de la Tiraspol in cele sase puncte ale
"Lumenarii" Tor.

In iulie 1924 aparu si organul saptarna-
nal al Sectiei moldovenesti "Plugarul Rosu", cu
deviza: "Proletari din toate tarile, uniti-var,
puss sub semnul secerii si ciocanului. Primul
organ de publicitate in limba moldoveneasca
din Transnistria a fost intemeiat cu scopul de a
face o cat mai vie si mai intensa propaganda
pentru infiintarea republicii moldovenesti intre
Bug si Nistru.

"Plugarul Rosu" din 21 august 1924
aducea urmatoarea "instiintare":

"Toti cetdtenii cart stiu sd scrie, sd
citeasca si sd vorbeasca moldoveneste si care
vor sd lucreze pe linia sovieticd pentru
moldoveni, sunt rugati sd se inregistreze in
Sectia moldoveneascd de pe langd sectia guber-
niald a inveitcirnantului obstesc, Odessa, strada
Baranova nr. 10".

In acelasi numar aparura si urmatoarele

informatii:
"Sectia moldoveneascd pentru invdtcirnd n-

tul moldovenesc este created spre a organiza si
indruma inveitdmantul moldovenesc.

Pentru moldovenizarea cat mai grabnicd a
tuturor institutiunilor si asezeunintelor din cen-
trete moldovenesti au fost trirnisi in guberniile
Odessa si Nicolaev studenti din sectorul roman
de pe bfingd Universitatea din Moscova, pentru a
radia din punct de vedere cultural si politic
starea populatiunii moldovenesti.

S-a hotarat conducerea de cursuri
pregatitoare, de cursuri pedagogice superioare,
a unei scoli incepcitoare de gospoddrie in folosul
cdrora Editura gubernialei din Odessa a inceput
sd publice carts scolare pentru incepatori si
brosuri pentru veirstnici in limba moldove-
neasccl.

later lista cartilor didactice, ce au inceput
sd fie publicate in limba moldoveneascd:

a) Pentru copii: Abecedar, alcatuit de
tovardsul invdtdtor Edelstein din Cosnita;
Aritmetica de toy. Gh.

b) Pentru varstnici, nestiutori de carte:
Abecedar si Carte de Citire;

c) Pentru stiutori de carte: 1) Cine a fost
Lenin; 2) Despre cooperative; 3) Despre noroa-
dele mica in Uniunea Sovietica; 4) Legile
pamantului; 5) Povesti moldovenesti de Ion
Creanga".

Cu privire la limba cartilor didactice se
spunea:

"Pentru cd dialectul moldovenesc este
prea sa-ac in cuvinte, din care pricing se ingre-
uneazd mult munca cultivald si de turrtinarea
norodului moldovenesc, s-a hotarat ca in scoale,
case si asezciminte de cultures moldoveneascd,
sd se intrebuinteze limba romdneascd care este
mai bogata in cuvinte.

Tot din aceleasi pricini s-a hotarat sd se
invete in scoalele moldovenesti limbile latine
(roman) intrebuintata in cea mai mare parte a
lumii crestine, pentru incepatori abecedarile
(bucvele vor fi tipdrite cu litere /bucve latine).
Cc-utile si gazetele pentru cei cart stiu de acum
sd citeascd, vor fi tipdrite ca si pdnd astdzi, cu
buchile cirilice (rusesti) ".

Dar pentru ca instructia in limba
romaneasca sa fie completes, s-a infiintat pe
Tanga Sectorul roman al Universitatii Noroadelor
Apusene din Moscova un curs pregoititor de 10
locuri pentru tdrani si muncitori moldoveni.
Absolvent al acestui sector pare sa fi fost
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Sergievski, autorul lucrarii Studii moldovenesti,
aparuta in limba ruses in 1936 in editia
"Institutului de Limber si Cugetare" de pe langa
Academia de Stiinte din Moscova.

Pe langa universitatea din Odessa lug
fiinta Institutul Moldovenesc din care faceau
parte mai multi tined scriitori care sporeau
numarul frumosului manunchi de carturari
moldoveni grupati in jurul revistei Moldova
Literary ", in frunte cu Nicolae Smochina,
Toader Malai, Nicolae Turcan, Simion Dumi-
trascu, Toader Andreescu si altii. Din grupul
tinerilor scriitori faceau parte Mitrea Marcu,
Alexandru Caftanachi, Iacob Doibani, Ion
Corcin-Corcinschi, Dumitru Batrancea, Nistor
Cabac s.a., care manifestau in scrierile for fru-
moase sentimente nationale romanesti.

In schimb, propaganda bolsevica arunca
pe plata o sumedenie de publicatii comuniste
precum: "Declamatorul Moldovenesc", "Okto-
ber in Moldova", "Pajina Literary ", "Foaia
Moldoveneasca", "Pajina Moldoveneasca." si
multe allele. Curand insa, cercul literar roma-
nese din Tiraspol cam jertla vigilentei secu-
ritatii bolsevice, membrii cercului furs arestati
si deportati in Siberia sub invinuire de "natio-
nalisti" si de "romanie". Dar regimul de teroare
nu putea incatusa si sufletele tineretului
nationalist, ale carui sentimente nationale
gasira o prea frumoasa expresie in oda lui
Nistor Cabac inchinata Nistrului:

Curgi mereu si spald-ti rana adanca,
Cori tu vesnic, Nistru, vet

Cei nd va fi din cloud Ward o tarn
Iar tu un reiu de vajnici infratiri.
De asemenea, in toamna anului 1924 s-a

deschis o sectie moldoveneascd pe langa Scoala
Gubemiald Sovieticd de Partid, cu 36 de locuri,
si anume pentru tinutul Odessa 15 locuri,
Cherson 1, Nicolaev 1, Balta 12, Zinoviev 3 si
Intai Mai 4 locuri. S-a mai hotarat sa se alca.-
tuiasca pentru lama "o trupd miscdtoare de
teatru moldovenesc pentru slujirea satelor
moldovenesti". Conducerea tuturor aseza-
mintelor romanesti de propaganda si de invata-
tura a fost data "Reprezentantului natiunii
moldovenesti", tovarasul Kanton 0. Dicescu-
Dyk, fratele faimoasei comuniste Paula Kan-
ton.

La 21 august 1924, tovarasul Florian
lansa prin "Plugarul Rosu" urmatorul apel pen-
tru invatatorii moldoveni:

"Tovardsi!
Au trecut aproape 7 ant, de card marea

revolutie din octombrie a slobozit de sub jugul
Tarismului milioane de tarani si muncitori.
Practica noastrcl de fiecare zi ni aratd in chip
lirnpede ca preschimbarea ce s-a fcicut, prin
Marea revolutie din octombrie cu desfiintarea
proprietatii, nu este pasul de pe urmd at ccilei
infaptuite obstei comuniste.

Pentru a ajunge la acest tel, trebuie sa
desteptam norodul pentru scoaterea lui din
intunericul mostenit de la vechea alcdtuire
tartstd.

Norodul moldovenesc care nu este o natie
deosebitd de noroadele republicii noastre (sic!) ci
se deosebeste numai prin limber si cultura sa
inapoiatci de celelalte nationalitdti ale Republicii
Sovietice. Norodul acesta a reimas in urma celor-
lalte nationalitati.

Dar pentru ca statul sovietic pe care it au
tekanii si muncitorii, constitutia votatei de at
3-lea congres al Sovietelor, prin art. 17 garan-
teaza si drumul la inveitdturd in chip larg copiilor
de tarani si muncitori si care pot prisni invatd-
tura ford plates, tot asa pot sa invete si oamenii
in vdrstei.

Tinand sear-n(1 ca toata carmuirea este in
mainile muncitorilor si tdranilor sclraci, iar
invatcitura se poate dobartdi intr-un chip multu-
mitor prin aceea cd statul pune la inderna net
toate milloacele tehnice si materiale pentru
scoaterea de jurnale, ceirti, brosuri si pentru
once opera de publicitate a caror rcispandire
este garantatei;

Tinand seama ca pentru Icirgirea si
garantarea invdtamtintu/ui statul sovietic, ca r-
muit de clasa muncitoare, asigurn torartilor
saraci si muncitorilor toate casele publice cu
mobilier, lurnind si inceilzit;

Sectiunea moldoveneascd de pe langa
,,Gub. Oka), care s-a infiintat acum, roagei pe toti
inveitcitorii moldoveni sa inceapei lucrul pentru
desteptarea copiilor de tarani si muncitori,
moldoveni, a caror stare culturald a rdmas cu
mult in urma celorlalte noroade ale Republicei.

Tovardsi inveitcltori si Inveitcltoare!
Cdtre voi se indreaptei nadejdea taranimii

seirace si muncitorilor moldoveni. Voi sunteti
conducdtoriifrontului cultural. Norodul moldove-
nesc care din neam in neam a cclzut in intune-
ric, stie sa pretuiascei munca voastrd. In millocul
acestui norod amortesc si se preipoidesc ele-
mentele tinere si poate genii, cart din pricinci ca
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nu primesc cultures, nu pot fi de folos carmuirii
sovietice. Nurnai prin staruinta si activitatea
noastra vom putea sa invingem greutettile ce se
pun in calea noastrei.

Azi, cand toate nationalitatile au ceistigat
dreptul de a-si face invatettura in limba for
materna, populatia moldoveneascci in rand cu
celelalte nationalitati, isi are libertatea de a-si
forma si pregeiti cultura in limba moldove-
neasca..."

In continuare, Florian cerea invatatorilor
relatii asupra numarului copiilor bunt de
scoala, asupra persoanelor varstnice care
doresc sa se instruiasca in limba moldove-
neasca, asupra asezamintelor scolare, care
urmeaza sa fie moldovenizate etc. El isi incheie
apelul care dascalime cu urmatoarea pe-
roratie:
"Sub cdrmuirea tarismului lacom si asupritor,
norodul moldovenesc a trait intr-o perioadd de
intuneric si deznationalizare. Politica de rusofi-
care dusts de tarism a dat cele mai strasnice
roade de ddramare si distrugere a culturii
moldovenesti. Totusi, neuitandu-se la lipsa de
cultures moldoveneascd, de slabirea limbii
moldovenesti, vedem ca nurnarul moldovenilor
s-a metrit cu cateva sute de mil. Jar apoi nati-
unea moldoveneascd este luata in seams.
Norodul moldovenesc este domic de a-si face
cultura trebuincioasd pentru a iesi din intune-
cimea de sute de ant in care 1-a aruncat vitregia
tarismului. Pentru aceasta se cuvine set ne
strangem toate puterile si set ne pregdtim toate
cadrele pentru inceperea unei munci largi in rem-
durile moldovenilor!"

Propaganda nationals prinse usor in ran-
durile moldovenilor transnistrieni fiindca ei
vedeau in aceasta propaganda inceputul rea-

programului for national votat in congre-
sul de la Tiraspol. In urma acestei propagande,
"Plugarul Rosu" anunta la 21 august 1924 ca.
in 21 sate din gubernia Odessa a si inceput a
se grai "numai moldoveneste" si ea toti judeca-
torii, invatatorii, preotii si primarii de sate 'Tura
obligati sa invete si sa vorbeasca limba
moldoveneasca". In continuare, organul oficial
se grabi sa comunice cititorilor ca. "din mai
multe sate moldovenesti s-au primit rezultatele
adundrilor cu cereri sa se ridice chestiunea
organizarii Republicii Moldovenesti pe teritoriul
tinuturilor Odessa si Salta".

Ianaki Chioru, delegatul raioanelor mol-
dovenesti de pe malul Nistrului, sustinea in

fata guvernului ucrainean din Harkov ca "pe
malul Nistrului in Basarabia au rdmas mai mult
de un milton sijurnatate de frati de ai nostri de
sange moldovenesc, cart impeund cu not au
facut revolutia si can azi gem sub jugul
burgheziei roman. Acesti fray ar vedea cu ochii
for cum infaptuieste puterea Sovietelor dreptul la
aceasta slobozire a noroadelor mici si ar mai
vedea cum poate norodul sd infaptuiascei o viatd
norocoasd".

Referindu-se la cererile acestea, Badaca
Costica dadea in "Plugarul rosu" din 28 sep-
tembrie, sub titlul Rasare Soarele", urma-
toarele informatii:

"Miscarea moldovenilor pentru organi-
zarea Republicii Moldovenesti a patruns in toate
colturile guberniei noastre care este locuitd de
moldoveni. De prin orase si sate se primeau
rezolutiuni prin care se exprimau sperante si
dorinte de a avea Republica Moldoveneasca.
Iatei ce spun ele: «Cerem infiintarea Republicii
Moldovenesti, pentru ca not moldovenii sa
putem dezvolta cultura national& ca sa putem
intari mai mult gospoddria noastrd».

Cand cetesti rezolutiile moldovenilor
nostri, iti vine a plange de bucurie. Simtim in ele
sufletul curat al tetretnimii. De unde bun deinsul
aceste vorbe de our? Din adancul inimii sale,
care veacuri Intregi a indurat numai chinuri si
suferinte.

Si intr-adeveir, unele dintre rezolutiunile
votate de roma- nil. transnistrieni merits sd fie
retinute. Dam ca pildd rezolutia romanilor din
Dubasari, vechea asezare rornetneascd pe malul
Nistrului. Iatet cuprinsul

«Noi, muncitorii agricoli din Dubdsari
cerem ca dorinta noastrei privitoare la infiintarea
Republicii Moldovenesti sa fie realizatd. Noi,
moldovenii, pidnd acum nu ne -am folosit de toate
drepturile chezeisluite noud dupes Constitutie,
find inturtecati, cad Inca n-am iesit din intune-
ricul in care ne-a aruncat tarismul. Pentru a ridi-
ca cultura noastret moldoveneasca, spre a dez-
volta limba noastrd stricata, spre a ridica cu
multet reusire gospoddria noastret, avem nevoie
de Republica noastrd Moldoveneasceio.

Sdtenii moldoveni din Pancevo se asoci-
azei si ei In cererea generals pentru infiintarea
Republicii Moldovenesti, ziceutd:

«Credem cd ar fi cu case, al in localitdtile
acestea se gdsesc moldoveni, dar care localiteiti,
dupes asezarea for geografica nu pot fi unite cu
Republica Moldoveneaseci, set fie deosebite in
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unitatea moldoveneascdo".
In septembrie 1924 membrii Comitetului

revolutionar se intrunird in congres general la
Odessa, alegand in prezidiu pe tovarasii Marin,
Baciuscan, Oborocea si Bondar, acesta din
urma ca delegat al ostasilor rosii moldoveni.
Tovarasul Radeev raporta Congresului rezul-
tatele propagandei pentru inflintarea Republi-
cii, ara.tand ca miscarea a cuprins toata popu-
latia romaneasca. din Transnistria. El arata ca
la miscarea moldovenilor pentru autonomie
participau si satele ucrainene si rusesti. Mol-
dovenii din congres sustineau cu hotarare infi-
intarea republicii in limba lor. Marea for insu-
fletire era relevata si de presa din Odessa. Infi-
intarea republicii era sustinuta si de organiza-
tiile proletare din Podolia si Harkov, precum si
de comitetul executiv al guberniei Odessa, care
interveneau la locurile in drept pentru crearea
republicii moldovenesti.

4. Constituirea Republicii Moldovenesti.
Granite le noului stat moldovenesc.
Scopurile politice urmarite prin crearea
republicii

Teritoriul transnistrian facea parte din
Republica Sovietica Socialists a Ucrainei.
Desprinderea partilor moldovenesti din
Ucraina nu se putu face Para asentimentul
Consiliului Comisarilor Poporului din Harkov.
Dandu-si seama de aceasta, Comisariatul
Afacerilor Straine din Moscova dadu instruc-
tiuni misiunii sovietice din Berlin sa aduca de
la societatile studentesti din strainatate cat
mai multe petitii colective prin care sa se ceard
concursul Comitetului Executiv Ucrainean
pentru inflintarea Republicii Moldovenesti.
Interventifie acestea fury incoronate cu succes,
la sfarsitul lui septembrie. Ciubdr, presedintele
Consiliului Comisarilor Poporului din Harkov,
raspundea afirmativ cu privire la separarea
raioanelor, ca lucrarile delimitarii sunt spre
sfarsite si ca "s-a stabilit ca. Republica
Moldoveneasca va avea o populatie de 3
400.000 locuitori", iar centrul ei administrativ
va fi probabil la Ananiev.

"Populatia muncitoare moldoveneascei
continua Ciubar a fost supuscl unei rustficeb-i
fortate, ca si muncitorii ucraineni. Rusificatori
principali in Moldova si Ucraina au fost mosierii
si cinovnicii taristi, cari au ndbusit once mani-

festatie de independenta nationals si crestind
Muncitorii moldoveni au acum putinta de a
adanci si intensa opera lor creatoare in
granitele unei unitati teritoriale si administrative
independente. Republica Moldoveneascd nu
este mare ca Intindere si nici ca populatie nu
este prea nurneroasti; industria este de aseme-
nea slab dezvoltatd, regiunea aceasta insd are
toate sansele pentru o dezvoltare economics in
viitor. Primii pasi vor fi grei, dar ajutorul fratesc
dat de republicile sovietice va asigura inflorirea
republicii socialiste sovietice moldovenesti".

Dupa rezultatele raionarii in regiunile
locuite de moldoveni, noua republics moldove-
neasca urma sa cuprinda urmatoarele raioane:

Retbnita, cu 48.784 locuitori, dintre care
25.387 moldoveni;

Dubd sari, cu 57.571 locuitori, dintre care
33.690 moldoveni;

Tiraspol, in intregime moldovenesc;
Ananiev, cu 43.585 locuitori, dintre care

24.294 moldoveni.
Comisia administrative teritoriala a

guberniei Odessa a hotarat sa moldovenizeze
urmatoarele raioane: Slobozia Tiraspol,
Grigoriopol Dubdsari, Ananiev Retbnita
Crut, unde cea mai mare parte a populatiei
sunt moldoveni. "Plugarul Rosu" sustinea ca ar
trebui sa fie unite si moldovenizate si raioanele:
Camenca si Velico-Cosnita din tinutul Tulain,
gubernia Podoliei.

Hotararile comisiilor de raionare furs
trimise la Harkov spre aprobare. Ciubar inain-
ta propunerile tovarasului Petrovski, presedin-
tele Comitetului Central Executiv al Intregii
Ucraine (Vutia). La 8 octombrie 1924, Comite-
tul se intruni in sedinta plenard, cu oridnea de
zi: inflintarea Republicii Moldovenesti. Des-
chizandu-se discutia, Grigore Ivanovici Barisov,
cu numele conspirativ Starti Mosneagul, mem-
bru al Consiliului, pleda pentru inflintarea
Republicii, pentru urmatoarele motive:

"Noi, tdranii si muncitorii moldoveni de pe
malul Nistrului, Vd rugdm sa ne dati putinta de
a clddi viata noastrd culturald si sa ne dati
dreptul de alccituirea Republicii Sovietice
Socialiste Autonome Moldovenesti (R.S.S.A.M.)
care va fi parte din Ucraina sovieticd si va antra
in setnul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Rusesti (U.R.S.S.)".

Dupa Grigore Mosneagul, urma la cuvant
Chioru Ienachi, care citi Declaratiunile dele-
gatilor moldoveni la a treia sesiune a Vutic-ului:
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"Noi, delegatii sdtenilor moldoveni de pe
malul Nistrului, in numele tovarasilor nostri,
care la shodurile si aclunewile lor, precum si la
conferintele for raionale si-au spus cuvel ntul lor,
ne indrepteun cettre sesia Vutic-ului si instiintcim
ca acum 7 ani muncitorii si tdrartii imperiului
tarului au dciretmat puterea boerilor si capita-
listilor si au pus temelia celei dinteti Republici a
muncitorilor si taranilor. In lupta impotriva con-
trarevolutiei si in silinta de ridicarea gospodei riei

muncitorii si settenii moldoveni au fost ald-
turi de toate celelalte noroade ale republicii,
impartind frateste cu ele si durerile infra ngerilor
si bucuria izbemzilor.

In temeiul acestui drept si pe temeitil legd-
turilor fratesti ale norodului moldovenesc cu
norodul ucrainean si cu toate celelalte noroade
din Soiuz, legclturi pecetluite cu setrtgele vcirsat
in lupta cu contrarevolutia, not venim astdzi in
fata sovietului muncitorilor si teiranilor din
Ucraina, in fata Vutic-ului si ne indreptdm cdtre
el cu rugdmintea set ne ajute in munca noastrd
pentru rewlicarea economics, politicd si culturald
a norodului moldovenesc.

Norodul moldovenesc a ramas unul dintre
cele mai inapoiate noroade ale Soiuzului nostru.
Pentru lurninarea but, not avem nevoie de qj u-
toml si sfaturile voastre, not avem nevoie de
alcdtuirea unui Ccimin moldovenesc, in care sd
jic mai usor sd ne lumindm pe limba pe care o
pricepem mai bine. Dupd pcirerea noastrd, aCest
ceunin ar putea fi numai R.S.S.A.M. Pentru asta
vet rugcim sesia Vutic-ului set deslege dorinta si
cererea si sd ne dea rdspuns la aceastd intre-
bare.

Delegatia raioanelor moldovenesti:
Stared, Chior, Iarake, Kamburina, Badoev,

Pascar Seitanou, Corgevan".
Urma la cuvant Corniusin, secretarul

Gubiscomului din Odessa, care rosti urma-
toarea cuvantare:

"Tovardsil
Ceumuirea noastrd aduce la hoteirdrea

sesiei Vutic-ului un document istoric. Dupes do-
cumentul aista un teritoriu mare cu locuitorirne
moldoveneascd se tale din gubemia din O-
dessa. Si de aceia, tovardsi, vreau sd grdtesc
cateva cuvinte set vd povestesc istoria mica a
nasterii republicii aisteia.

Natiunea aiasta mica care se desteapta
din nou spre viata, s-a imprietenit cu noi.
Implinind hoteufwea guvemului nostru incd de
pe vremea raionizatiei, noi am fost martorii unei

rcidicciri de la sine a maselor sdtenilor moldoveni
care se strangeau la shoduri si dedeau dovada
rddicd rii ior. Ei votau (glcisuiau) rezolutii, in care
au cerut set fie tdiat teritoriul locuit cu moldoveni
cu centrul administrativ al lor care sd aibei si un
rol gospoddresc.

Aceste shoduri au avut loc in mai multe
tdri, pentru cd. guvernul Republicii ucrainene a
dat multd samd si putere pentru retdicarea cul-
turii moldovenilor. Voi stiff cd cultura moldove-
nilor a fost asa cum era pe vremea lui Petru cel
Mare. Si numai o munca mare si fares osteneald
a facut ca cultura a inceput sd se ridice si a
ajuns paws ce moldovenii au inteles sd cearet
organizarea republicilor".

Corniusin incheie cuvantarea cu pro-
punerea de a se vota infiintarea Republicii
Moldovenesti.

Dupd ce tovarasul Sumski raporta
asupra scolilor moldovenesti si asupra in-
vatamantului in limba moldovoneasca, Adu-
narea Comitetului Central Executiv al intregii
Ucraine vota urmatoarea motiune:

sutele de adundri st meetinguri,
moldovenii au ardtat vointa for tare de a organi-
za viata for nationald si gospoddreascet. Luand
in seamd vointa muncitorilor si tdranilor
Moldovei sovietice, spuset sus si tare, si avancl
in vedere bazele neclintite ale Constitutiei
Sovietice, a treia sesiune a Vutic-ului si al 8-lea
sovciz hotdreste:

a) A organiza in sdnul Republicii Sovietice
Socialiste Ucrainene, Republica Autonomd
Sovieticei Socialistei Moldoveneascd.

b) Granitele Republicei Moldovenesti vor fi:
1. La Nord-Vest, la granita campului satu-

but: Gruschi si Ocnita, raionul Velico-Cosnita,
jud. Tulcim, Gubernia Podolscaia, apoi la gra-
nita raionului Kamenca, jud. Ttdcim, gubemia
Podolscaia, lasand la o parte satul Bulgan st
tetrgusorul Zagniacou, mergand mai departe
inspre satele Pisetrenca, Petrovca, raionul Crut,

jud. Balta, gubernia Odessa, apoi mergand spre
statia Borgti si satele Ghiderim, Positel,
Osipova.

2. La Rdscirit, pe granita de rdsdrit satul
Mihalovca, in spre targul Ananiev, Valea-
Gutului, Antonovca, Nova-Alexandrovca, Slo-
boda Ploscoe, Grewlinita, Targul Tiraspol, Hutori
Slobozia, apoi pe lirnanul Cucurgan, prin locul
Plesoie in spre satul Troitca.

3. La Sfintit si Sud-Vest pe granita de stat
a S.S.S.R.

Pentru organizarea organelor de adminis-
tratie pe teritoriul R.A.S.S.M. si pentru strdn-
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gerea congresului Sovietelor deputatilor, munci-
torilor, settenilor si din armata rosie de pe toatift
Moldova, sd se organizeze comitetul revolutionar
vremelnic, care sd albd p/ind putere pe teritoriul
R.A.S.S.M. panel ce va fi strans primul congres
at sovietelor".

Oficialitatea sovietica arata ca votarea
infiintarii Republicii Moldovenesti s-a facut in
mod solemn. " Proclamarea R.A.S.S.M. scrie
organul oficial este rezultatul nurneroaselor
cereri dirt partea populatiunii moldovenesti din
zona Nistrului, de care cereri Comitetul Central
Executiv Ucrainean a fost bombardat de mai
multe luni de-a randul. Adundrile tdranilor
moldoveni aglomerau comitetul central cu
rezolutiunile privitoare la rezolvarea cat mai
grabnicd a acestei chestiuni, precum si a
acorddrii dreptului culturii moldovenesti de a se
dezvolta in acelasi grad ca si a altor nationa-
liklti care fac parte din Soiuzul Republicilor
Sovietice Socialiste.

Zilele acestea se va comunica ordinea
alegerilor si timpul congresului general al sovi-
etelor deputatilor tclrani si munciton:. Congresul
va alege Comitetul Central Moldovenesc si va
elabora noua Constitutie a Republicii. Comitetul
Central va trebui apoi sd elaboreze un sir de
proiecte relative la ridicarea si renasterea cul-
turii moldovenesti, a scolii, limbii etc., sift fuceze
baza economicd a Moldovei si sa is masuri pen-
tru propasirea populatiunei moldovenesti".

Alegerile pentru congres s-au tinut in
primele zile ale lunii noiembrie 1924, iar con-
gresul s-a intrunit la 7 noiembrie la Birzula.
Atunci s-a constituit si Comitetul Central at
Republicii. Presedintele Comitetului Central fu
ales Grigore Ivanovici Borisov. Rus de felul sau,
fost muncitor in atelierele cailor ferate din
Tighina, care facea parte din partidul comunist
rus Inca din 1901. Dupe unirea Basarabiei,
fugise peste Nistru si luptase in armata rosie
contra lui Petliura, find unul dintre cei mai
aprigi propagandisti ai doctrinei comuniste. Ca
vechi revolutionar si cunoscator al limbii
moldovenesti, Borisov frecventase facultatea"
pentru muncitori si se puse in fruntea propa-
gandei si miscarii pentru crearea Republicii
Moldovenesti. Primul ajutor al presedintelui fu
ales bulgarul I. Stroiev, avocat de profesie.
Membri ai Comitetului Central erau si
Krivosukov, A. I. Ivanov, Badaev, Buciuscan si
Caterina Arbore. Krivosukov, Ivanov si Badaev
erau rusi de origine. Buciuscan era moldovean,
fost invatator in Basarabia si deputat in Sfatul
Tarii din Chisinau, de unde fugi peste Nistru.
Caterina era fiica lui Zamfir Arbore, comunista

infocata. Prima sedinta a Comitetului Central
s-a tinut la Birzula in ziva de 9 noiembrie
1924. In discursul tinut in limba moldove-
neasca, presedintele Borisov Mosneagul arata
ca Soiuzul Republicilor Sovietice Socialiste este
unica tars in care a unit numeroase national-

intr-o familie de muncitori. "Pune-1.nd fun-
damentul renasterii noastre - zicea presedintele

not niciodata nu vom uita de fratii nostri care
gem sub jugul boieresc". (adica la romanii din
Basarabia si Romania).

Astfel lua fiinta, in ziva de 8 octombrie
1924, Republica Autonomet Sovieticd Socialistd
Moldoveneascd. Constituirea Republicii Mol-
dovenesti era fora indoiala un eveniment de
insemnatate istorica pentru romanii trans-
nistrieni. Cei 400.000 de moldoveni, dornici de
invatatura in limba lor, isi dobandisera autono-
mia politico si nationald!

Din nefericire, noua republics nu
cuprindea pe toti moldovenii raspanditi intre
Nisti-u si Nipru. Granitele de rasarit ale repu-
blicii nu atingeau Bugul, necum sa fi trecut
apele acestui rau. Pe langa limba oficiala
moldoveneasca se intrebuinta cu egala indrep-
tatire si limba rusa si ucraineand. Adunarea
constitutive a noii republici s-a tinut la Birzula,
iar centrul administrativ s-a fixat in mod provi-
zoriu la Balta. Proclamarea Republicii Mol-
dovenesti s-a sarabatorit in satele moldove-
nesli cu mare insufletire prin manifestatii pu-
blice si militare, la care s-a intonat
"Desteapta-te romane".

Cu totul altele erau scopurile urmarite de
vechii revolutionari prin inflintarea Republicii
Moldovenesti, care se grabira sa proclame pe
Rakowski drept "cel mai vechi si mai calduros
congresist al Moldovei". Din lista guvernului
Republicii Moldovenesti vedem ca din cei 7
membri care constituiau acest guvern, numai
doi erau moldoveni, iar din ceilalti cinci, unul
era bulgar, iar patru rust. Ziarul "Izvestia" din
Moscova arata Ca: "In compunerea nu-
meroaselor delegatiuni moldovenesti sosite la
Harkov se gdseau foarte multi revolutionari
vechi, unii dintre ei fiind propusi de ceitre satele
moldovenesti in viitorul guvern sovietic moldove-
nesc". Numai ca scopurile urmarite de ei erau
deosebite de nazuintele nationale ale taranilor
moldoveni.

Dupe marturisirea lui Medvedev, secre-
tar al Comitetului Central Ucrainean, "staru-
inta pentru crearea Republicii Moldovenesti
este un fel de protest contra politicei teroriste si
apdsd toare a Romaniei fates de populatia
basarabeaner . El sustinea ea prin crearea unui
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stat separat si independent care sd asigure pe
deplin dezvoltarea culturala si nationals a
moldovenilor, "se va ardta basarabenilor cd
cine anume este aperdtorul for adevdrat". In for-
matiune statala, natiunea moldoveneasca va fl
in stare sä creased repede si sa produces "o
mare influenta culturald si politica asupra
Basarabiei".

Ciubar, presedintele guvernului ucrai-
nean din Harkov, sustinea ca "taranii si munci-
torii moldoveni din Republica Moldoveneascei 1st
vor dezvolta gospoddriile for lard amestecul
mosierilor rusi. Muncitorimea de peste Nistru va
vedea cum se poate dezvolta o republics munci-
toreasai care nu este legatd de jugul ocupatiei
roman ca Basarabia".

Oficialul "Izvestia" constata. "Noua
republicd sovieticd unde e numai o parte din
populatiunea moldoveneascei... 0 mare parte
din tdranii si muncitorii moldoveni, care locuiesc
pe teritoriul Basarabiei, ocupata de trupele
roma nesti, inca se afld acolo sub jugul boierilor
roman ".

Un ziar ucrainean din Harkov sustinea
ca "noua" republics "va putea exercita o influ-
ents culturald asupra Basarabiei vecine subju-
gate de roman ".

Din talcul acestor declaratii oficiale si ofi-
cioase reiese clar ca lumina soarelui ca ideea
crearii unei republici autonome pe seama
moldovenilor transnistrieni n-a pornit din gan-
dul generos de a reeduca o populatie harnica si
muncitoare scoasa din intunecime si sclavie
sufleteasca la o noua viata politic5.-nationala. si
culturala. Dimpotriva, plasmuitorii acestei
republici urmareau cu totul alte scopuri,
straine de ideea libertatii nationale. Ei voiau sa
dobandeasca o baza mai sigura pentru propa-
ganda for comunista si sa creeze un punct de
atractie, "magnet puternic pentru moldovenii
basarabeni", "o resided amenintare pentru
Romania., o sulitd in coasta Basarabiei".

Aceeasi interpretare o intalnim si in
presa strains.

Ziarul "Vossiche Zeitung" reproducea
raportul corespondentului ei din Moscova, care
arata ca: "Republica Moldoveneascd, mica pen-
tru moment, urmeazcl sa se uneascd la timpul
sou cu Basarabia si sa formeze o mare repu-
blics sovieticd in cadrul Uniunii Sovietice. Acesta
este intelesul noii Republici Moldovenesti".

Corespondentul ziarului "Times" arata
Ca:

"Sovietele au elaborat not planuri pentru a
atata necontenit dezordinea in Basarabia.

ACTUL UNIRII
votat de Sfatul Tarii la 27 martie, s.v. 1918

Aceste planuri cuprind si crearea unei not re-
publici moldovenesti pe malul Nistrului. Aceastcl
republicd va servi astfel de centru de agitatie, de
exemplu atractiv pentru Basarabia si Romania".

"Corriere de la Sera" din Milano releva ca:
"Republica Moldoveneascd e destinata sd de-
vincl un stat de rudenie si un punct de atractie
pentru Basarabia. Ea tindea in mod veidit sa
zdruncine pozitia Romaniei in Basarabia. Din
parte-ne avem de addugat un singur lucre: fap-
tul ca Rusia gaseste necesarei si posibild o
republicd moldoveneascd dincolo de Nistru,
dovedeste cu atat mai mult moldovenismul
Basarabiei si deci romanitatea ei incontesta-
bild".

Ziarul "Pester Lloyd" constata ca "prin
crearea acestui stat in miniature, conducatorii
sovietici par a voi sa creeze Roma' niei o sursd de
not nepleiceri"

Ziarul finlandez "Usi Snomi" arata ca
"proclamarea republicii moldovensti se in-
feitiseazci ca un atac al sovietelor impotriva
Roma rtiei, facut cu scopul de a revolutiona popu-
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latia basarabeand".
Ziarul bulgar "Demokraticeski godinar"

califica infiintarea republicii moldovenesti
drept "o provocare directa la adresa Romanies ".

Ziarul parizian "Le Temps" reproducea
interviul cerut lui Vintild Brcitianu, care avea
urmatorul cuprins:

'Romania e fericitd de a vedea guvernul
sovietic recunosceind asteizi in chip concret ca la
roiseiritul Nistrului trdieste Inca o populatie de
400.000 de roman, ceea ce permite marelui
imperiu rusesc sa creeze un nou stat, o ade-
vdratd repub/icd moldovenescd, adicd roma-
neascd, si aceasta duper ce guvernul rus contes-
tase acest caracter rometnesc Basarabiei,
provincie situats totusi la vest de Nistru, adecd
mntr -o regiune si mai omogena, deoarece face
corp cu masa compactd a poporu/ui roman. Este
aceasta confirmarea cea mai evidenta a intin-
derii rasei noastre in aceste regiuni.

Aceasta dovedeste -Inca °data mntelep-
ciunea politicei romanesti care, desi cunoaste
existenta a 400.000 dintre conationalii sal in
regiunea ce se intinde dincolo de Nistru pang la
Herson, n-a avut totusi niciodatd veleitatea de a
voi sd Inglobeze aceasta populatiune in fron-
tierele sale politice, precum au declarat-o de alt-
fel delegatii roma-n la diferite conferinte inter-
nationale si in special la conferinta peicii de la
Paris intrunitei la Versailles.

Sperei m cei crearea unui stat roman Intre
Rusia si not va permite dezvoltarea, in imperial
rus, a unei vied nationale rorneinesti, nu va
putea deceit sa Inlesneascd relatiile Intre statul
rus si tara mea. Romania, care si-a realizat
revendicdrile sale nationale complete, este tara
cea mai interesatd la mentinerea peicii si are
atdtea de fdcut pentru a consolida rezultatele
ultimului rdzboi, Incdt ea, cea dinted ar fi fericitd
de once act ce ar putea Intdri pacea in aceasta
parte a Europe! ".

Ion Inculet, fost presedinte al Sfatului
Tarii din Chisinau, se exprima asupra infi-
intarii Republicii Moldovenesti in felul urma-
tor:

"Bolsevicii au hotdrei t, duper lungi pregdtiri
in presa lor, sa formeze pe ma/ul sting al
Nistrului, o Republica Moldoveneascei, sovieticeL
care sd intre in uniunea generaki a sovietelor
ntsesti. Ei au hotarat ca in aceastd republicd sa
fie introdusd limba moldoveneascei si chiar
limba romance, graiul poporului fiind insuficient.
Ce scop urrndreau bolsevicii cu aceastd repu-
blicd este clan Noi credem insd ca la urma
urmelor acest instrument se va intoarce contra
lor. Am convingerea aceasta deoarece regimul

comunist niciodatei nu poate sift convince oricdrui
tdran, si mai ales taranului moldovean, care
este extrem de individualist si tine mult la pro-
prietatea particulard, mai ales asupra peirnantu-
/W.

La noi, prin reforma noastrd agrard, tot
peirnd ntul este impdrtit in loturi individuate, cater
vreme peste Nistru, tot pdmemtul este declarat
ca proprietate a statului si este dat numai in

folosinta obstiilor celor ce vor sa -I lucreze.
Mai este si altd laturei, semnalatd si de

altii. Prin crearea republicii moldovenesti,
bolsevicii au recunoscut ca neamul nostru se
Intinde mult mai departe de Nistru. Repet Inca
°data ca acest instrument se va intoarce
impotriva sovietelor".

Sergiu Nita, fost ministru al Basarabiei,
arata ca unul din motivele care au determinat
pe cei din Moscova sa satisfaca dorinta celor de
la Odessa, a fost ingrijorarea conducatorilor
sovietici fats de miscarea ucraineana. Pentru a
contrabalansa tendintele spre independents
ale Ucrainei, i s-a pus in coada Republica
Moldoveneasca.

Un alt fruntas basarabean, D. N.
Alexandri, vedea in noua republics moldove-
neasca infaptuirea "unui gand viclean al
Sovietelor".

Din punctul de vedere national roma-
nese, infiintarea unei republici moldovenesti
dincolo de Nistru are scmnificatia ei. Re-
cunoasterea oficiala ca dincolo de Nistru trai-
esc din vechime 400.000 de romani, frati de
sange si de limba cu basarabenii, nu mai inga-
duie nici o discutie asupra caracterului etnic
romanesc al Basarabiei. Si daca guvernul
roman a ezitat de a lua la cunostinta si de a
aduce la indeplinire actul unirii romanilor
transnistrieni cu Basarabia, votat in congresul
de la Tiraspol din 17 decembrie 1927 in baza
principiilor wilsoniene de autodeterminare a
popoarelor si nici n-a ridicat revendicari terito-
riale dincolo de Nistru, el s-a abtinut cu durere
in suflet de la toate acestea de dragul pacii si
bunei vecinatati cu poporul ucrainean, relatii
amicale pe care dorea sa le pastreze si sa le
cultive.

Dar daca si din punct de vedere politic,
crearea Republicii Moldovenesti insemna far.1
indoiala o directs provocare la adresi
Romaniei, din punct de vedere cultural, autono-
mia nationals conferita romanilor trans-
nistrieni contribui la desteptarea constiintei si
a simtului de solidaritate nationals roma-
neasca, care-i incuraja in lupta for de conser-
vare nationals.
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PARTEA XX

ROMANIA INTREGITA
SUB DOMNIILE REGILOR

FERDINAND I, CAROL II, MIHAI I.
PROCLAMAREA REPUBLICII

I. Conferinta de pace de la Paris. Semnarea tratatelor de pace.
Asezarea noilor granite. Ostilitatile cu Ungaria si Rusia

II. Organizarea unitara a statului roman sub domnia regelui Ferdinand I
III. Romania sub regimul celor doua dictaturi: regala si antonesciana

IV. Risturnarea dictaturii antonesciene.
Actul regelui Mihai I de la 23 august 1944

V. Romania sub regimul republican

VI. Miscarea culturala

fCapitolele I si II lipsesc din dactilogramd]
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Capitol u I III

ROMANIA SUB REGIMUL CELOR DOUA DICTATURI:
REGALA SI ANTONESCIANA

1. Urcarea pe tron a regelui Carol al II-lea. Framantarile politice si activitatea le-
gislativa sub guvernele Mironescu, Maniu, Iorga, Vaida si Duca. Moartea lui Vintila
Bratianu si asasinarea lui I. G. Duca
2. Guvernarea liberals din anii 1933 - 1937. Conversiunea datoriilor agricole.
Reluarea raporturilor diplomatice cu Uniunea Sovietica. Activitatea legislativa.
Inzestrarea armatei. FrAmantarile politice interne. Noile alegeri parlamentare.
Demisia guvemului Tatarescu
3. Guvernele de tehnicieni: Octavian Goga, Miron Cristea si Armand Calinescu. Noua
Constitutie. Dizolvarea partidelor politice. Inceputul celui de-al doilea razboi mon-
dial. Asasinarile lui Zelea Codreanu si Armand Calinescu. Guvernele pacifiste
Argetoianu si Tatarescu. Ocuparea Basarabiei si Bucovinei de Nord de trupele sovi-
etice. Guvernul de colaborare cu legionarii prezidat de Ion Gigurtu. Aderarea
Romaniei la Axa Berlin-Roma-Tokio. Conventia de la Craiova si evacuarea
Cadrilaterului Dobrogean. Dictatul de la Viena si amputarea Transilvaniei
4. Abdicarea regelui Carol al II-lea. Inceputul domniei regelui Mihai I. Dictatura
legionara a generalului Ion Antonescu. Agresiunea germanilor contra Iugoslaviei si
Greciei. Izbucnirea ostilitAtilor dintre Germania si Rusia Sovietica. Recolonizarea
germanilor din Bucovina si Dobrogea. Cutremurul de pamant din noiembrie 1940.
Asasinarea lui Nicolae Iorga. Rebeliunea legionarilor contra lui Antonescu.
inabusirea rebeliunii cu ajutorul armatei. Manifestul lui Antonescu pentru intrarea
Romaniei in razboi contra Rusiei Sovietice. Recucerirea Bucovinei de Nord si
Basarabiei. Fortarea granitei de la Nistru si ocuparea Odessei. Administratia
romaneasca in Transnistria. Deportarea evreilor si tiganilor in Transnistria.
Principiile enuntate de Roosevelt pentru combaterea tiraniei hitleriste. Declaratia
Natiunilor Unite de la Washington. Intelegerea anglo-americano-rusa. Conferinta de
la Teheran. Caderea lui Mussolini. Razboiul total si bombardamentele americane si
engleze. Prabusirea frontului german din Rusia. Inaintarea Armatei Rosii pans la
Nistru. Tratativele de armistitiu cu anglo-americanii de la Cairo

1. Urcarea pe tron a regelui Carol al II-
lea. Framantarile politice si activitatea
legislativa sub guvernele Mironescu,
Maniu, Iorga, Vaida si Duca. Moartea lui
Vintila Bratianu si asasinarea lui I. G.
Duca

La 6 octombrie 1929 muri regentul
Buzdugan. Corpurile legiuitoare completard
Regenta, delegand in locul raposatului pe
Constantin Sarateanu, consilier la tnalta Curte
de Casatie. Agitatia in jurul acestei alegeri,
contestata de lume din diverse motive, incura-

ja si mai mult miscarea carlista si inteti propa-
ganda pentru reintoarcerea ex-principelui
Carol, care se bucura si de simpatia ofiterimii
mai tinere. Propaganda carlista era impartasita
si de printul Nicolae, membru al Regentei.
Insusi patriarhul Miron se exprima unui intim
al sau, zicand: 'Tara nu merge, pentru ca n-are
cap; printul Est fumeaza tigdrile; Scirciteanu
cerceteazd ccirtile; eu, un preot, nu pot dealt set
incerc o impcicare".

Aderentii principelui, in frunte cu
atasatul militar la Paris, it tineau la curent cu
situatia din tares si-1 indemnau sa se intoarca,
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pentru ca armata si tara it asteapta ca pe un
salvator. Ex-principele cedes indemnurilor sfet-
nicilor sal, parasi Parisul pe calea aerului si
ateriza in ziva de 7 iunie 1930 pe aerodromul
de la Baneasa.. De acolo el fu insotit la
Cotroceni, unde fu primit cu onoruri militare si
imbratisat de fratele sau, principele Nicolae.
Vestea sosirii sale se raspandi cu iuteala ful-
gerului in capitala. Incepu pelerinajul la
Cotroceni, pentru diverse motive si interese.
Cele mai surprinse de sosirea lui Carol erau
cercurile guvernamentale, care nu se asteptau
la un asemenea act de indrazneala. Si totusi
reintoarcerea ex-principelui pare sa fi fost
organizata din vreme de aderentii sai, in frunte
cu colonelul Gavrila Marinescu, Teodorescu
s.a., pentru a pune guvernul in fata unui fapt
implinit. In fata acestei neasteptate situatii,
membrii . guvernului, care contestasera in
diferite ocazii legalitatea actului de renuntare a
principelui, sustinand restauratia, se vazura
siliti sa se impace cu noua stare de fapt, creates
prin venirea neasteptata a principelui, si sa
incerce sa ajunga la intelegere cu el. Presedin-
tele Consiliului, Iuliu Maniu, se prezenta
principelui la Cotroceni, 11 salutes in numele
guvernului cu cuvintele Bine ati venit" si ii
oferi demnitatea de Tutore-Regent al fiului sau
minor, regele Mihai.

Mihalache era pentru restauratie. Iorga
era de parere sa i se ofere principelui un loc in
Regenta. Averescu, care se intalnise cu prin-
cipele in Italia, se prezenta. la Cotroceni pentru
a-i ura bun sosit in tars. Numai Partidul
Liberal, cu Vintila Bratianu in frunte, consi-
dera reintoarcerea principelui Carol o aven-
tura, puss la cale de adulatorii sai. in schimb,
gruparea neo-liberals a lui George Bratianu,
care se desfacuse de Partidul Liberal si se con-
stituise in grupare aparte, era pentru re-
cunoasterea restaurarii, fiind incantata de
declaratia principelui ca, ajungand rege,
doreste "sa domneasca cu generatia lui". Cum
insa gruparea neo-liberals era considerate
mult prea slabs pentru a guverna, caldura
relatiilor ei cu noul rege se stinse foarte
curand.

Principele Carol nu era insa omul
jumatatilor de masura. El pretindea sa fie
proclamat rege in toata regula. Iuliu Maniu
ezita insa de a-si asuma raspunderea restau-

ratiei. El isi inainta demisia din presedintia
Consiliului. Regenta i-o primi la 7 iunie si-1
insarcina pe Gheorghe Mironescu cu pre-
sedintia guvernului. Acesta convoca corpurile
legiuitoare pentru aplanarea crizei consti-
tutionale. La 8 iunie 1930 se intruni
Parlamentul. Deputatii si senatorii liberali lip-
sird de la sedinta. Armata lua toate masurile de
siguranta. Presedintele Camerei, Stefan Cicio
Pop, deschise sedinta si puse in discutie pro-
punerea de anulare a actelor de la 4 ianuarie,
si anume actul de renuntare a principelui
Carol la drepturile sale de mostenitor al tronu-
lui si actul de instituire a Regentei. Dupes
votarea anularii ambelor acte s-a primit prop-
unerea de a proclama pe regele Mihai "Voievod
de Alba Iulia". 0 data inlaturate aceste impe-
dimente legale..Adunarea a votat proclamarea
principelui ca Rege al Romaniei, Carol al II-lea.

Presedintele Adunarii salutes cu cuvinte
frumoase pe noul rege, urandu-i domnie lunga
si rodnica. El facu totodata un calduros apel
catre noul rege de a se impaca cu principesa
Elena. Regele multumi Adundrii pentru votul si
sentimentele ei dinastice si patriotice, staruind
asupra inclinatiilor sale de iertare si impacare.
In aclamatiile multimii, regele pleca de la
Parlament la resedinta principesei Elena de la
Sosea. Din nefericire nu s-a ajuns la impacare
intre sots. Principesa, al carei divort fusese con-
firmat de Curtea de Casatie, parasi tara
insotita de fiul ei minor Mihai, Marele Voievod
de Alba Iulia si mostenitor al tronului
Romaniei. Tara, care o iubea, regreta adanc
plecarea ei. Savarsindu-se astfel actul restau-
ratiei, membrii regentei trecura prerogativele
for asupra noului rege, care presta juramantul
de domnie in fata Adundrii Nationale, inau-
gurandu-si domnia printr-un pelerinaj la
Curtea de Arges, pentru a se inchina la mor-
mantul parintelui sau, regele Ferdinand.

Ajungand la domnie, regele Carol al II-lea
facu apel la toate partidele politice de a se
grupa in jurul tronului si de a-si da tot con-
cursul pentru implinirea inaltei sale misiuni.
La apelul regelui raspunse si Vintila Bratianu,
seful Partidului Liberal, care it asigura de
devotamentul partidului sau, dar refuza sa
participe la guvernul de concentrare cu gene-
ralul Prezan in frunte. Ramase Mironescu,
urmat de Maniu. Partidul National-Taranesc,
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cu Maniu si Mihalache in frunte, dadu curs
apelului regal. Mironescu demisiona si Maniu
reveni la Presedintia Consiliului, pentru a
demisiona din nou, in octombrie 1930, facand
loc din nou lui Mironescu, pand la 18 aprilie
1931, cand sefia guvernului fu incredintata de
rege lui Nicolae Iorga care, ajutat de
Constantin Argetoianu, constitui un guvern de
tehnicieni. Guvernul Iorga ramase la carma
tariff pand la 31 mai 1932. La 29 aprilie 1931
Iorga dizolva Parlamentul si organiza not
alegeri in cartel electoral cu liberalii. Reusind
in alegeri, noile corpuri legiuitoare alesera
presedinte de Camera pe Dimitrie Pompei si la
Senat pe Mihail Sadoveanu. La obiectiile ce i se
faceau lui Sadoveanu ca ar fi francmason, el
declara lui Iorga ca francmasonii lui, in opozitie
cu francmasonii Lojei Marelui Orient Evreiesc,
sunt pentru societatea burgheza si nationals
de astazi, find alesi dintre oameni absolut
onesti si care se sustin prin ei

Guvernul Iorga avu de luptat cu marl
dificultati financiare, find silit sa recurga la
reduceri de functionari si la curba de sacrificiu,
care provoca violente reprosuri in armata si
mai ales in randurile corpului didactic de toate
gradele. Iorga a fost autorul legii pentru orga-
nizarea invatamantului universitar, promul-
gata in 22 aprilie 1932.

La 4 mai 1931 s-a anuntat logodna
principesei Ileana cu arhiducele Anton de
Austria, fiul arhiducelui Ludovic.

In ianuarie 1932 guvernul roman avu not
negocieri la Riga pentru incheierea unui pact
de neagresiune cu URSS. Negocierile esuard
insa din cauza cererii sovieticilor de a se intro-
duce in textul pactului o formula din care ar
rezulta ca guvernul sovietic nu recunoaste
unirea Basarabiei cu Romania.

In septembrie acelasi an s-au reluat la
Geneva tratativele cu URSS in chestiunea
pactului de neagresiune. Dar nici aceste
negocieri n-au dus la vreun rezultat, pentru ca
delegatul sovietic cerea si semnarea unui act
aditional care sa constate ca pactul de neagre-
siune "nu rezolva diferendele existente intre
aceste cloud tail ".

In februarie 1933 statele Micii Intelegeri
hotarara sa dea raporturilor de amicitie si de
alianta dintre ele o baza organica si stabila, for-
mand astfel o unitate internationals supe-

rioara , deschisa si altor state. Astfel lua flinta
Consiliul Permanent at Micii Antante, compus
din ministrii de externe ai celor trei state corn-
ponente: Romania, Cehoslovacia si Iugoslavia.
Un regulament special reglementa. functio-
narea acestui consiliu.

La 9 februarie 1933 s-au pus bazele
Antantei Balcanilor la Atena intre Romania,
Grecia, Turcia si Iugoslavia. Puterile semnatare
isi asigurau reciproc granitele in Peninsula
Balcanica si se obligau sa nu intreprinda nimic
contra altei tar balcanice Para asentimentul for
prealabil. Iar la 4 iulie 1933 s-a semnat la
Londra protocolul prin care URSS, Polonia,
Romania, Letonia, Estonia si Lituania se inte-
lesera sa evite razboiul ca instrument de con-
strangere intre aceste state. In textul proto-
colului s-a recunoscut de teritoriu care nu
poate fi supus unui act de agresiune acel teri-
toriu asupra caruia un stat isi exercita de drept
autoritatea. Asa s-a ajuns la recunoasterea
unirii Basarabiei cu Romania.

La 17 octombrie 1933 s-a semnat
tratatul de amicitie, neagresiune, arbitraj si
conciliere cu Turcia.

In martie 1933 isi inaugura activitatea de
presedinte al SUA Franklin Delano Roosevelt,
candidatul Partidului Democrat, care-1 inlocui
pe republicanul Hoover.

Dar aceste staruinte nobile pentru
respectarea principiilor wilsoniene si asigu-
rarea pacii si convietuirii pasnice intre state si
natiuni au fost zadarnicite de miscarile fasciste
in Italia, national-socialiste in Germania si
comuniste in Rusia. Dictator! Mussolini, Hitler
si Stalin, in nazuintele for imperialiste, se ridi-
cau impotriva principiilor democratice.

In Germania, Adolf Hitler (flu al unui
impiegat vamal, nascut in 1889 la Braunau, in
Austria), care Meuse razboiul ca voluntar intr-un
regiment bavarez si se atasase in 1919
Partidului National Socialist al Muncitorilor
Germani National Sotialistische Deutsche
Arbeiter Partei (NSDAP) incerca, cu ajutorul
generalului Ludendorf, sa intreprinda, ca si
Mussolini, un mars asupra Berlinului pentru a
dobandi puterea prin revolutie nationals.
Incercarea esua intr-o baie de sange la
Milnchen, in 9 noiembrie 1923, cand 14
national-socialisti isi gasira moartea. Partidul
fu dizolvat si Hitler condamnat la 5 ani
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inchisoare la Landenberg. El isi redobandi li-
bertatea in decembrie 1924 si refacu la 25 fe-
bruarie 1925 NSDAP, cu scopul de a cuceri
puterea in stat pe cale legala. Obtinand ceta.te-
nia germana, Hitler candida contra lui
Hindenburg la presedintie si obtinu 36,8% din
voturile exprimate. Hindenburg fu totusi ales

numi pe contracandidatul sau Hitler can-
celar al imperiului in aceasta calitate el hotari
in octombrie 1933 retragerea Germaniei din
Liga Natiunilor. Iar dupa moartea lui Hinden-
burg, la 2 august 1934, Hitler isi lua, prin
plebiscitul din 19 august 1934, titlul de Fiihrer
and Reichss Kanzler des deutschen Volkes,
adica "conducator si cancelar imperial al
poporului german".

La 31 mai 1932 Iorga prezenta regelui
urmatorul act de demisie:

"In fata greutdtilor bugetare pe care nu
vdd cum le-ar putea rezolva deplin si imediat un
guvern care nu se reazemd pe un partid puternic,
rog pe Majestatea Voastrci set primeascd demisia
Cabinetului pe care am avut, un an de zile si mai
bine, dureroasa sarcind de a-I prezida".

La succesiune Iorga recomanda pe li-
berali, ca partid puternic. "Ca gust si astclzi
sunt contra for - replica regele ratiunea Erni
zice altfel". "Atunci de ce nu se adreseazd M.V.
la tribunal?" intreba Iorga. "Sunt periculosi",
zise regele. Iorga replica: "Poate pentru M.V.
personal. Dar ei sunt un adevdrat partid, cu
traditie si merite fatd de taro... E culeudrat Inset
cd ar fi inlocuirea dinastiei M.V. cu dinastia
Brcitianu".

Neincrederea regelui in liberal! isi gasea
explicatia in faptul ca, dupa doctrina
regele domneste, dar nu guverneazci.

Or, regele Carol dorea sa domneasca, dar
sa si guverneze. El isi pusese in gand crearea
unui partid cu elemente din toate gruparile
politice existente si din toate clasele sociale, cu
un program de asanare morals si politica, cu o
educatie civics dupd conceptiile sale sociolo-
gice si cu un dezvoltat simt al datoriei fata de
patrie. In noul partid personal regele spera sa
gaseasca cuvenitul suport pentru instaurarea
dictaturii regale, dupd modelul contempo-
ranilor sai Pilsuski, Kemal-Pasa, Hitler,
Mussolini, Stalin, Franco, Salazar si Riza-Han-
Pahlevi, sahul Iranului. Numai ca toate aceste
personalitati cucerisera puterea dupa lupte

sangeroase sl cu marl riscuri personale - cats
vreme regele Carol mostenise puterea regala si
nu avea decal sa o exercite dupes prevederile
cons titu tionale.

Dupa demisia guvernului Iorga, regele
apela din nou la Partidul National Taranesc,
incredintandu-1 cu formarea guvernului la
refuzul lui Maniu - pe Alexandru Vaida,
vicepresedintele acestui partid. Guvernarea lui
Vaida dainui din iulie pans in octombrie 1932,
cand presedintia trecu asupra lui Maniu, din
octombrie 1932 pand in ianuarie 1933, cand
Vaida reveni la presedintia guvernului, pand in
noiembrie 1933, cand Partidul National Tara-
nesc se retrase de la putere.

Dupes demisia guvernului Vaida, regele
se adresa Partidului Liberal pentru a-i oferi
puterea. Liberalii suferisera intre timp o mare
si ireparabila pierdere prin moartea neastep-
tata a sefului lor, Vintila. Bratianu, intamplata
la 23 decembrie 1930, in urma unui violent
atac de apoplexie. Disparuse de pe arena
politica a Romaniei unul dintre cei mai celebri
oameni ai tail!, care pana la moarte a ramas
credincios devizei sale: "Prin not insine".
Patriotismul sau luminat, munca sa neobosita
si dezinteresata pentru binele obstesc, dublata
de proverbiala sa probitate, i-au asigurat
dragostea stima partizanilor sai, ca si
respectul numerosilor sai adversari politici.
Moartea lui Vintila Bratianu a fost regretata de
tara intreaga.

Urmasul disparutului la presedintia
partidului a fost I. G. Duca (noiembrie 1933
decembrie 1933), unul dintre cei mai activi
mai distinsi colaboratori ai Bratienilor. In noua
sa calitate de sef al partidului, Duca reusi sa
aplaneze si ultimele divergence pe care partidul
le mai avea cu Coroana si astfel ajunse sa fie
incredintat de regele Carol la 14 noiembrie
1933 cu formarea noului guvern liberal, cu
recomandarea de a incepe o colaborare cu
Gheorghe Bratianu si Octavian Goga. Tra-
tativele de colaborare n-au dat insa nici un
rezultat si atunci regele a consimtit la formarea
unui guvern pur liberal, incredintand lui Duca
si decretul de dizolvare a Parlamentului si de
consultare a corpului electoral. Noul guvern
lua angajamentul solemn de a mentine si
intari ordinea autoritatea de stat in toate
domeniile vietii publice, ordine si autoritate
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care erau atat de gray subminate de elementele
Garzii de Fier a lui Zelea Codreanu, cu care
Maniu incheiase in vederea alegerilor un pact
de neagresiune. Totusi, legionarii s-au dedat in
timpul campaniei electorale si dupa aceea la
acte de violenta si intimidare.

In zilele de 20 si 22 decembrie avura loc
alegerile generale, care adusera guvernului
majoritatea necesara pentru a-i asigura o rod-
nica activitate legislativa. Credincios angaja-
mentelor sale de a mentine ordinea
noul guvern hotari la 9 decembrie 1933
dizolvarea Garzii de Fier si a tuturor gruparilor
subversive si arestarea principalilor agitatori.

(Garda de Fier, ca si Partidul National
Crestin al lui A.C. Cuza din care emanase,
propaga o politica antisemita, inspirata din
programul crestin-social din Germania, care in
cele "25 de puncte" prevedea, intre altele, ca:
cetatean al Reichului german nu poate fi dedat
locuitorul de origine strict germana. Cei de aka
origine dedat cea germana si indeosebi evreii
erau considerati ca strain! si tratati ca atare.
Dupa proclamarea lui Adolf Hitler ca Fuhrer, la
30 ianuarie 1933 incepu prigoana evreilor cu
fixarea de numerics clausus pentru evrei in
institutele statului.

National-socialismul apare ca o miscare
populard, bazata pe comunitatea de sange si de
pamant, spre deosebire de miscarea fascists,
care se intemeiaza pe conceptia de stat imperi-
alist- nationalists.)

Hotararea amintitei dizolvari fu luata la
staruintele ministrului de externe Nicolae
Titulescu, care credea ca prin masura aceasta
ar putea creste prestigiul Romaniei in fata
strainatatii. Dizolvarea Garzii de Fier exaspera
pe conducatorii ei si-i impinse la odiosul act de
asasinare a primului ministru Duca la Sinaia,
in seara zilei de 29 decembrie 1933, cand,
intorcandu-se de la o audienta de lucru cu
regele, sosise la gara pentru a lua trenul de
Bucuresti. Crima starni o indignare generals in
toata tara, care-1 iubea si stima pe Duca, ca pe
un suflet bun si bland si ca pe un barbat de
stat respectat si apreciat in tara si in straina-
tate. Funeraliile fostului sef al Partidului
Liberal au prilejuit manifestatii de doliu in
tars. Osemintele lui Duca au fost depuse pen-
tru vesnica odihna in pridvorul bisericutei
satesti de la Mardaresti, jud. Vlasca, unde
avea resedinta de yard.

2. Guvernarea liberals din anii 1933 -
1937. Conversiunea datoriilor agricole.
Reluarea raporturilor diplomatice cu
Uniunea Sovietica. Activitatea legisla-
tiva. inzestrarea armatei. Framantarile
politice interne. Noile alegeri parla-
mentare. Demisia guvernului Gheorghe
Tatarescu

Dupa asasinarea lui Duca, presedintia
guvernului fu trecuta asupra lui Constantin
Angelescu (decembrie 1933 - ianuarie 1934),
care la 30 decembrie semna decretul prin care
se autoriza guvernul de a proclama regimul
starii de asediu in toata tara pe timp de 6 luni.
Parlamentul putea prelungi mereu din sase in
sase luni starea de asediu, daca se impunea
pentru mentinerea ordinii interne. La 3 ianua-
rie 1934 regele primi demisia lui Angelescu si
incredinta sefia guvernului lui Gheorghe
Tatarescu (ianuarie 1934 decembrie 1937),
care indeplinea functia de secretar general al
Partidului Liberal. In locul ramas vacant de
presedinte al partidului fu proclamat la 4 ia-
nuarie 1934 Constantin I. C. Bratianu, care
detinea si portofoliul Finantelor.

Guvernul Tatarescu avea de luptat
impotriva miscarilor subversive ale legiona-
rilor, care, cu toata starea de asediu, activau
sub camuflajul crestinismului antisemit,
propovaduind doctrina totalitara a fascismului
mussolinian si a national-socialismului hit-
lerist. Zelea Codreanu continua sa ademe-
neasca tineretul in miscarea legionara, impre-
siona clerul ortodox prin misticismul sau reli-
gion si ameninta lumea care nu intelegea sa
simpatizeze si sa se identifice cu vederile sale
demagogice, indemnand la crima si asasinate
ca acelea comise asupra lui Duca sau asupra
fostului sau colaborator legionar Stelescu, care
a fost ciopartit de fostii sai camarazi legionari
chiar pe patul de suferinta din Spitalul
Brancovenesc. Unul dintre numerosii adulatori
ai Capitanului i1 asigura pe Iorga ca Zelea
Codreanu este vrajit si inzestrat cu puteri
supranaturale, putand trimite la lucru sau la
moarte oricand vrea mii de oameni, exercitand
asupra for o influents magica. Era sigur ca-i va
veni vremea sa guverneze tara. Nici fascistii
italieni n-ar fi venit la inceput cu oameni mai
de seams.

Situatia politica pe care guvernul liberal
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o mostenea de la guvernele anterioare, dupa o
opozitie de cinci ani, era extrem de grea si
incurcata. Ordinea publics era amenintata de
curente anarhice de dreapta si de stanga.
Siguranta statului era in primejdie. Agentii
legionarilor patrunsesera in toate ramurile
administratiei publice. Masuri grabnice si
energice se impuneau. Ele furs luate de guvern
pentru a infrana dezmatul si agitatiile subver-
sive. Cei atinsi de aceste masuri recurgeau la
acte de violenta si intimidare. Dar ordinea
linistea publics trebuiau restabilite cu once
pret si cu once risc, pentru reinstapanirea
principiilor de legalitate si autoritate. Aparatul
de stat trebuia sa fie simplificat, cheltuielile
publice reduse si impozitele scazute. Datoriile
agricole si urbane apasand fara crutare asupra
debitorilor, conversiunea for devenise o pro-
blema de stat, a care! solutionare nu mai putea
fi intarziata.

La deschiderea Parlamentului, in ziva
de 15 noiembrie 1934, regele declara in
mesajul Coroanei cu privire la politica externs:
"Romania, in ce o priveste, va indeplini in
intregime datoria ei de stat national si de factor
european. Prin executarea scrupuloasd a tuturor
obligatiunilor din tratate, prin credinta nestirbita
fats de aliatii ei, prin stabilirea de legaturi de
prietenie cu toate popoarele faro deosebire, prin
paralelismul desdva rsit de actiune, stabilit intre
Intelegerea Balcanica si Mica Intelegere, Ro-
mania a ardtat cd nu va cruta nici o sfortare
pentru a-si ajunge tints: pace pretutindeni, dar
mai ales la hotarele noastre, pace desdvarsitd
cu toti, dar, mai presus de toate, pace care sit
respecte integral poruncile Constitutiei noastre
nationale".

Guvernul Tatarescu reusi sa reia rapor-
turile diplomatice cu Sovietele. La 9 iunie 1934
avu loc un schimb de scrisori intre guvernele
de la Moscova si Bucuresti, in care ambele
state isi anuntard intentia sa intretind relatii
normale si amicale sa coopereze pentru
binele reciproc si pentru mentinerea pacii. La 5
noiembrie 1934 avu loc instalarea ministrului
sovietic Ostrovski la Bucuresti si a ministrului
Romaniei la Moscova. Guvernul sovietic resti-
tui Romaniei o parte din obiectele si dosarele
depuse la Moscova in timpul razboiului, intre
care etalonul de plating al metrului si al
unitatilor de greutati. Cu acea ocazie au fost

aduse in tars si osemintele lui Dimitrie
Cantemir si inmormantate cu solemnitatea
cuvenita la biserica Trei Ierarhi din Iasi. Restul
valorilor istorice si artistice ale artei aplicate,
decorative si plastice romanesti, inclusiv
Closca cu puii de aur, au fost remise Romaniei
in iunie 1956. A mai ramas in Rusia Tezaurul
Bancii Nationale.

La 18 septembrie 1934 URSS era primita
in Liga Natiunilor.

La 4 februarie 1934 s-a semnat la Atena
de care guvernele Romaniei, Turciei, Iugos-
laviei si Greciei, Pactul Antantei Balcanice, un
adevarat tratat de amicitie, neagresiune, arbi-
traj si conciliere, pentru garantarea status-quo-
ului teritorial in Balcani. Bulgaria si Albania
refuzard sa adere la pact. Bulgaria nu era
multumita cu granitele impuse prin tratatul de
la Neuilly. Totusi Romania dorea o colaborare
mai stransa cu Bulgaria vecina, dorinta mani-
festata si de bulgari prin vizita regelui Boris al
II-lea la Bucuresti din ianuarie 1934 si prin
intalnirea regelui Carol al II-lea cu regele Boris
pe Dunare la 17 iulie acelasi an.

In octombrie 1934 furs asasinati la
Marsilia regele Alexandru al Iugoslaviei si
primul ministru francez Barthou.

La 29 august 1936 s-a ratificat de catre
Romania Conventia privitoare la regimul
StrCtmtorilor, incheiata la 20 iulie 1936 la
Montreux intre Romania, Bulgaria, Franta. si
Marea Britanie, conventie prin care s-a
recunoscut Turciei suveranitatea asupra
stramtorilor.

Pe teren intern s-a desfasurat pe timpul
perioadei legislative din anii 1934-1937 o vie
activitate de legiferare, cuprinzand aproape
toate organizatiile de stat. S-au promulgat legi
de interes economico-social, de creare de not
institutii de stat si de reorganizare a diverselor
ministere: al Apararii nationale, al Cultelor si
Artelor, al Educatiei nationale, al Finantelor
publice, al Industriei si Comertului, al Admi-
nistratiei interne, al Justitiei, al Muncii si
Asigurarilor sociale, al Sanatatii si Ocrotirii
sociale.

Dintre acestea merits o mentiune spe-
ciala. Legea Conversiunii datoriilor agricole, pro-
mulgate la 7 aprilie 1934. Prin aceasta lege
s-au redus datoriile taranesti in toata tara cu
50%, in Bucovina chiar cu 70%, ramanand ca
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restul datoriilor sa fie platite, in conditii favo-
rabile, in rate anuale. Prin aceasta lege s-a
realizat o simtitoare descarcare a gospodariilor
taranesti de sarcini strivitoare ale imprumu-
turilor uzuale.

In mai 1934 aparu Legea Regiilor
Autonome, iar prin legea din 14 noiembrie 1934
a luat fiinta Institutul Central de Statisticd. La
23 februarie 1935 aparu legea pentru Orga-
nizarea Monetdriei Statului. In anul urmator, la
1 ianuarie 1936, s-a inaugurat Postul de Emisie
de la Bod, jud. Brasov, in limp ce la 4 aprilie
1936 s-a promulgat legea pentru Organizarea
si functionarea Radio Diunii In martie 1936
s-au promulgat, in cadrul unei solemnitati, la
Palat, noul Cod Penal si noul Cod de Procedurd

ambele find puse in aplicare in ziva de
1 ianuarie 1937. De retinut era faptul ca prin
noul Cod Penal s-a mentinut abolirea pedepsei
cu moartea.

La 27 martie aparu noua Lege adminis-
trative!: ; la 16 aprilie s-a promulgat Legea
invdtcimantulut primar- normal. La 30 aprilie
1936 fu promulgata Legea pregatirii profesio-
nate si exercitarea profesiunti. In martie 1937
aparu Legea muncii in folos obstesc. Prin legea
din 29 aprilie 1937 s-a creat Consiliul superior
economic si s-a organizat Camera de Muncd. La
4 iulie aparu Regulamentul pentru. constituirea
Camerelor de Muncd. Pentru adapostirea
ucenicilor din diferite meserii au aparut la
Timisoara, Cernauti, Sibiu, Arad, Brasov,
Targu Mures, Slatina, Bacau, Roman, Bucu-
resti, Constanta, Galati, Hunedoara, Resita,
Chisinau, Dej centre pentru cazarea, intre-
tinerea si educarea viitorilor meseriasi si
muncitori calificati in diverse ramuri industri-
ale, numite Camine de Ucenici. Case de
Asigurari sociale pentru ingrijirea sanatatii
muncitorilor s-au ridicat la Bucuresti,
Campina, Cernauti, Braila, Galati, Constanta,
Iasi, Bacau, Brasov, Ploiesti s.a. Birouri de
plasare au luat fiinta in toate localitatile indus-
triale. In organizarea Asigurarilor sociale pen-
tru batranete si invaliditate a intrat si perso-
nalul casnic. S-a studiat problema incadrarii in
Asigurari si a muncitorilor sezonieri. In schimb
Legea munch in fobs obstesc n-a dat rezul-
tatele dorite si asteptate.

Pentru scincitatea publicd s-au creat
spitale noi, sporindu-se numarul paturilor in

spitalele existente. In capitalele "de plasa" si
comunele mai populate s-au creat Dispensare.
S-a dat o atentie deosebita ingrijirii vaduvelor
si orfanilor de razboi. Serviciul Ocrotirilor
sociale de pe langa Ministerul sanatatii avea
sub conducerea sa Caminele de batrani si
invalizi, debili mintali si infirmi.

Romania isi avea delegatii ei in
Consiliul Confederatiei Internationale a Muncii
de la Geneva, respectand hotararile acestui
inalt for international in chestiunile de interes
ale muncitorimii romane.

Astfel reusi Tatarescu sa realizeze o
apreciabila opera legislativa, asemanatoare
celei din anii 1922 1926. In conferintele
administrative convocate la Cluj, la Cernauti,
la Chisinau si in alte centre, membrii guvernu-
lui luau la fata locului contact cu autoritatile
locale pentru a solutiona pe loc diverse prob-
leme de indrumare si administratie.

In paralel cu administratia si legislatia
s-a desfasurat si o rodnica activitate de
redresare a vietii economice, de insanratosire a
creditului tarii prin incurajarea tuturor ra-
murilor de productie si prin restabilirea rapor-
turilor normale intre capital si munca. De
asemenea, au fost sprijinite si incurajate si
manifestarile culturale si stiintifice prin masuri
efective pentru combaterea somajului intelec-
tual si prin asezarea valorilor reale la locul
cuvenit. Aceasta activitate a guvernului
Tatarescu gasi aprobarea Congresului General
al Partidului Liberal, care se intruni la 9 iulie
1936 la Bucuresti pentru votarea programului
de activitate si pentru alegerea organelor de
conducere, anume prezidiul si comitetul cen-
tral al partidului. Presedinte a fost ales
Constantin I. C. Bratianu, iar secretar general
Gheorghe Tatarescu.

In vremea aceea pe terenul international
se produsesera evenimente insemnate. Adolf
Hitler desavarsise organizarea unitary a celui
de al treilea Reich, care in octombrie 1933 se
retrase din Liga Natiunilor de la Geneva. In
vederea realizarii pe etape a programului politic
el decreta in martie 1935 reintroducerea servi-
ciului militar obligatoriu. Ca adversar al prin-
cipiilor wilsoniene de autodeterminare a natiu-
nilor si de convietuire pasnica, Hitler reorga-
nize armata Wehrmacht - imperiului, pentru
"razboiul de revansa". La 16 martie 1935, el
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denunta clauzele militare ale tratatului de la
Versailles, iar in anul urmator, 1936, savarsi
ocuparea si militarizarea Alsaciei-Lorenei si
Renaniei. La 13 martie 1938 Hitler decreta
anexarea Anschluss Austriei si a regiunii
sudete din Boemia la imperiu. Tratativele lui
Chamberlain cu Hitler de la Miinchen dusera
la incheierea acordului din 29 septembrie
1938, care era o incercare de reconciliere a
aspiratiilor Reich-ului at III-lea cu necesitatile
echilibrului european, insistand asupra
solutionarii pasnice a chestiunii Cehoslovaciei.
Agresiunea hitlerista asupra Cehoslovaciei
demonstra insa foarte curand ineficacitatea
acordului, precum si credinta in securitatea
colectiva. In octombrie Hitler ocupa cu violenta
Praga si proclama. alipirea Cehoslovaciei la
Reich-ul german.

In 1935 Italia ataca Abisinia st o cuceri.
Liga Natiunilor de la Geneva nu recunoscu
cuceririle Italiei in Etiopia (sedinta fu prezidata
de Nicolae Titulescu, care trezi prin observati-
ile sale protestul jurnalistilor italieni din incin-
ta). Acest lucru it determines pe Benito
Mussolini sa caute o intelegere cu Germania.
Hitler recunoscu stapanirea Italiei in Etiopia si
se intelese cu Mussolini asupra programului
pentru "apararea patrimoniului sacru al civi-
lizatiei europene" contra bolsevismului. La 4
noiembrie 1936 Mussolini anunta in discursul
sau de la Milano constituirea "Axei Berlin-
Roma". La 25 noiembrie Japonia semna con-
ventia cu Germania pentru organizarea in
comun a apararii contra Internationalei
Comuniste Cominternul.

Dupes constituirea Axei, Italia se stradui
sa atraga de partea ei puterile Micii Antante.
Iugoslavia se arata dispusa la tratative cu
Roma, cats vreme Romania si Cehoslovacia
refuzara once colaborare, preferand o politica
defensive prin elaborarea planurilor de fortifi-
catii la granita si de inzestrare a armatei in
colaborare tehnologica cu industria Cehoslo-
vaciei. In scopul acesta se crease Consiliul
Superior al Inarmetrii sub presedintia regelui,
care se ocupa de dotarea armatei, facand
comenzi masive de tancuri si avioane. Avioane
se construiau si in tars, la Brasov, de IAR -
Industria Aeronautica. Romans, care luase
fiinta curand dupes incheierea pacii de la Paris.

Guvernul Tatarescu elaborase un vast

plan de inzestrare a Armatei. In sedinta
Consiliului Apararii Nationale, prezidata de
regele Carol al II-lea, se prevedea un credit de
20 miliarde lei repartizati pe zece ani, acoperiti
din imprumutul de inarmare din taxe speciale
pe paine si benzins si din alte venituri si
Imprumuturi. Se dadusera comenzi fabricilor
din tars. Pentru Resita erau prevazute 270 mi-
lioane lei anual. Pirotehnia armatei putea pro-
duce 100.000 piese pe zi. Se fabricasera pand
atunci 18.000 pusti-mitraliere. Uzinele de la
Resita, Ca lan, Astra Brasov s.a. erau in plind
activitate. S-a incheiat o Conventie de colabo-
rare intre armata romans si armata cehoslo-
vaca. Industria cehoslovaca, care fabrica
mitraliere pentru englezi, era gata sa livreze si
Romaniei mitralierele necesare. In baza con-
ventiei, guvernul cehoslovac se obligase sa dea
de lucru si uzinelor din Romania. Ambele state
hotarara sa colaboreze cu tehnicienii for mill-
tari la construirea fortificatiilor la granita de
vest a tarii contra Ungariei revizioniste.

In toamna lui 1937 expiry perioada le-
gislativa de 4 ani a corpurilor legiuitoare si
regele insarcina la 18 noiembrie guvernul
Tatarescu cu convocarea corpului electoral
pentru not alegeri. In campania electorala se
prezentara nu mai putin de 20 liste de candi-
dati din diferite partide si grupari politice
improvizate anume pentru alegeri. Principalele
partide erau Partidul National Liberal si apoi
Partidul National Teu-cinesc, sub sefia lui Maniu,
care in 1935 acceptase, la insistentele lui
Mihalache, noul program taranist. Vaida nu se
putea impaca cu modificarea aceasta de pro-
gram, si de aceea el si prietenii sai se desfacura
de national-taranisti pentru a se grupa in
Frontul Valah, din care se dezvolta Frontul
Renasterii Nationale, agreat si de regele Carol.
In iulie 1935 se desprinse si A.C. Cuza de
legionarii lui Zelea Codreanu, pentru a injghe-
ba cu Octavian Goga Partidul National Crestin,
cu caracter antisemit si tendinte totalitare.
Desfacandu-se de Cuza, capitanul Gcirzii
Nationale, Codreanu, ajunse la o intelegere cu
Maniu, incheind pactul de neagresiune pe tot
timpul campaniei electorate, recunoscandu-se
astfel Garda de Fier ca o forta politica de
guvernamant. (Zelea Codreanu declara pe fats
ca in 48 de ore de la venirea Garzii de Fier la
putere Romania va merge alaturi de Germania
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hitlerista si Italia fascists).
La campania electorala lua parte actives si

Partidul Social-Democrat sub conducerea lui
Gheorghe Grigorovici si Titel Petrescu, in
colaborare cu grupari oculte de stanga.

In conditiile acestea era deci firesc ca
lupta electorala sa devind extrem de in-
versunata, presarata uneori cu acte de vio-
lenta. Totusi Partidul National Liberal obtinu
in alegerile din 20 decembrie 1937 39,6% din
totalitatea voturilor exprimate, lipsindu-i dupes
legea electorala 0,4% pentru atingerea cotei
legale de 40%. La alegerile din 20 decembrie
pentru Senat, listele liberale intrunird majori-
tatea absolutes a voturilor exprimate.

Dupes rezultatul alegerilor era firesc sa se
constituie un guvern de colaborare cu partici-
parea partidelor care obtinusera cele mai multe
locuri in noul Parlament. La 29 decembrie
1937 Tatarescu prezenta demisia cabinetului,
pentru a nu obstructiona intentiile suveranu-
lui. Se prefigura o cotitura fatales in domnia
regelui Carol al II-lea, care avea sa clued la
dezastru, atat pentru suveran, cat si pentru
tara..

3. Guvernele de tehnicieni: Octavian
Goga, Miron Cristea si Armand CAli-
nescu. Noua Constitutie. Dizolvarea par-
tidelor politice. Inceputul celui de-al
doilea razboi mondial. Asasinarile lui
Ze lea Codreanu si Armand CAlinescu.
Guvernele pacifiste Argetoianu si TA-
tarescu. Ocuparea Basarabiei si Buco-
vinei de Nord de trupele sovietice.
Guvemul de colaborare cu legionarii
prezidat de Ion Gigurtu. Aderarea Roma-
niei la Axa Berlin-Roma-Tokio. Con-
ventia de la Craiova si evacuarea Cadri-
laterului Dobrogean. Dictatul de la
Viena si amputarea Transilvaniei

Rau sfatuit de anturajul sau, lipsit de
autoritate si prea putin serios, regele it incre-
dinta la 20 decembrie 1937 cu formarea guver-
nului pe Octavian Goga, al carui partid obti-
nuse in alegerile generale un numar insemnat
de locuri in noul Parlament. Goga isi constitui
in graba un guvern din randurile partizanilor
sal national-crestini, sperand sa obtind spriji-

nul legionarilor lui Codreanu, care obtinusera
si ei destule locuri in corpurile legiuitoare.

Intr -un interviu acordat ziarului "Daily
Herald", regele declara: "Guvemul Goga-Cuza
este guvemul meu si trebuie sa aibei aprobarea
mea. In ziva in care nu as mai fi multumit de
felul cum guverneazd, voi cere schimbarea".

Foarte curand regele isi manifests
nemultumirea fats de guvernul Goga, care nu
reusise sa obtind colaborarea cu Zelea
Codreanu si ceru la 29 ianuarie 1938, in
conditii dezastruoase pentru Goga, demisia
guvernului, apoi insarcina la 10 febr. 1938 pe
patriarhul Miron Cristea sa formeze noul
guvern, cu insarcinarea de a elabora noua
Constitutie. In functia de vicepresedinti ai
Consiliului de ministri furs numiti Averescu,
Vaitoianu, Iorga, Vaida, Mironescu, C. Argeto-
ianu, Maniu, Bratianu, Tatarescu.

Noul guvern declara ca "incepe o noun
era in istoria patriei, o era de rectificare, o era in
care erorile trecutului trebuie sa fie corectate cu
cea mai mare energie si cu profundei adancime".

Starea de asediu fu exstinsa asupra
tarii, alegerile parlamentare sistate. Condu-
cerea prefecturilor fu incredintata unor ofiteri
superiori. Inamovibilitatea magistratilor si
autonomia universitatilor furs revocate. Cen-
zura fu inasprita. Dictatura regales se facea
simtita.

Regele adresa catre tars o proclamatie
in care isi arata intentiile:

"imp de opt ant mi-am inchinat gandurile
si toate sfortarile mete sa ceirmuiesc tara,
rezemandu-ma pe organizatiile politice consti-
tuite din cauza cerintelor de a dobeindi un cat
mai mare numar de voturi. Propaganda fdcuta
cu prilejul diferitelor alegeri a adus o nesfei rsitcl
neliniste si tulburare in viata si sufletul poporu-
lui meu. Aceastd tulburare sufleteascd s-a
dovedit adeinc ddunettoare, seipemd chiar fiinta
necunului.

Romania trebuie salvatei si sunt hoteirett
sa o fac, me-mat de singurul si vesnicul meu
geind: interesele permanente ale Patriei si nepre-
cupetita ei interrire. Voi schimba deci aceasta
stare primejdioasci si voi past ford sovdiald la o
cat mai grabnicd indreptare a acestor stars.
Pentru aducerea la indeplinire a acestui impera-
tiv national, am alcdtuit sub presedintia
Patriarhului Roma- niei un guvern de oameni de
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reispundere care, rna nati de cel mai descivarsit
patriotism, descdtusati fiind de activitatea de
partid, vor avea tot reigazul sd-si inchine toate
gdndurile si toata munca numai binelui obstesc.

Acest guvern va despoliticianiza viata
administrativd si gospodeireascd, va alcdtui
schimbeirile constitutionale car0 e sd corespundd
nevoilor not ale tdrii si ndzuintelor de astdzi ale
unei Romdnii ce trebuie se se intcireascei. M-am
hotdrat cd peisesc pe aceastd noua cale cu toatd
energia si convingerea al este scdparea Patriei
si o fac manat de acel sentiment de dragoste
faro margini pentru tam mea, pe care am fost
chemat sd o ceu-muiesc si sd o apeu- prin Gratia
lui Dumnezeu si Vointa Nationale.

Sunt convins cd aceastd poruncd a timpu-
lui de astdzi corespunde nu numai unei nevoi
vadite, dar si ncizuintei sufletesti a tuturor
iubitorilor de Neam, ce doresc intdrirea si
propeisirea Patriei. In timpuri grele, singure
myloacele eroice sunt acelea ce pot intari
Romania si salvarea ei este suprema noastrd
lege, pe care o voi urrna faro ezitare".

La 17 februarie 1938 aparu decretul regal
prin care se interzicea preotilor, invatatorilor,
precum si tuturor slujbasilor publici de a face
parte din particle politice si de a lua parte la
manifestari de nature politica. La 20 februarie
regele prezenta proiectul noii Constitutii,
declarand:

"Infatisez astdzi poporului meu noua
Constitutie, menitd sa aseze temelii mai solide si
mai drepte statului nostru si sd indrume viata
obsteasca pe o cale mai sigurei, mai liberd si mai
sandtoaset. Prin aceastd noua Constitutie se
proclama hoteireit intaietatea Natiunii Roma' rte,
care prin jertfele si credinta sa a creat Statul
nostru national. Se statornicesc si se ldmuresc
mai bine datoriile si drepturile cetcitenilor. Se
reduce numeuul senatorilor si deputatilor. Se
asigurd mai dreapta reprezentare in parlamen-
tul tarii a agricultorilor, a muncitorilor, a intelec-
tualilor si celorlalti factori produccitori. Se pre-
vdd garantii si se hoteiresc incompatibilitdti
severe pentru mernbrii parlamentului, asa incest
alesii natiunii sa poata fi intr-adevdr reprezen-
tantii si ocrotitorii nevoilor obstesti.

Se asazei pe drumul indeplinirii datoriei
toti slujitorii teu-ii, ferindu-i de urrndrile primej-
dioase ale freimantarilor politice. Se prevdd
pedepse aspre pentru raufetcdtori si indeosebi
pentru cei virtovati de risipa avutului si bunului

public, aceasta fiind de astdzi inainte socotitd
drept crtmd. Se institute un riguros control al
avutului si cheltuielilor publice. Se statornicesc
drepturile tdrdnimii asupra pdmantului ce-1
stetpaneste. Se acorda o mai largd si dreaptd
participare la pretul concesiunii si la redeventa
proprietarilor de zdceirninte miniere expropriate
de stat.

Se asigurd o egald indrepteltire tuturor
semintiilor de altd rasa aflei toare de veacuri pe
petmantul Rorna niei intregite. Prin aceste indrep-
tdri atat de folositoare aduse legii de temelie a
statului roman, suet convins cd se chezdsuieste
poporului meu putinta de a se dezvolta liber st
stapOn pe destinele lui, pe calea ordinii, peicii si
propdsirii".

Proiectul noii Constitutii fu supus in
ziva de 24 februarie 1938 unui plebiscit, la
care se prezentard 4.288.808 cetateni, dintre
care 99,98% se pronuntara pentru protect. La
28 februarie regele promulga noua Constitutie
Plebiscitard pe care el o socotea "izvoreitcl dirdr-o
nevoie soindtoasd a cerintelor nationale si fu-
sese framed ntatcl in constiinta sa si a sfetnicilor
soli care, aleituri de neuitatul sclu pdrinte, au fost
creatorii Roma niei de azi".

Noua Constitutie spori drepturile
Coroanei, astfel ca regele lua asupra sa toata
raspunderea guvernarii. Corpurile legiuitoare
aveau un caracter mai mult profesional decat
de orientare politica. Discriminarea rasiala si
confesionala era oprita, in schimb se cerea
cetatenilor sa aiba o atitudine pozitiva fats de
stat. Regele era "capul statului", cu atributii
mult mai largi decat in vechea constitutie.
Initiativa legilor revenea regelui. "Regalitatea
spunea el - nu poate sd se preface in masinei de
iscalit. Nici Carol I nu o fcicea, nici presedintele
Lebrun, evitand protestul public, nu iscalea
once ". El, regele, considera o iscalitura ca un
act de constiinta si inalta moralitate. Astfel, e
gata sa discute, si, dace e convins, cedeaza.

Adundrile reprezentative, Camera si
Senatul, devenird adundri corporative. Ceta-
tenii alegatori urmau sa aleaga pe "corporalii"
de anume indeletniciri ca agricultori, meste-
sugari, negustori, industriasi si intelectuali.
Dreptul de vot la Camera era legat de varsta de
30 de ani. Votul era secret, universal si expri-
mat prin scrutin universal pe circumscriptii
stabilite de legea electorala. Deputatii se
alegeau pe sase ani. Senatul se compunea din
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senatori de drept, senatori numiti de rege si
senatori ales! cu vot obligatoriu si secret expri-
mat prin scrutin uninominal de membrii cor-
purilor constituite in conditiile stabilite prin
legea electorala. Deputatii si senatorii alesi
depuneau un juramant. Validarea alegerilor
trecea in seama Cur de Casatie. intre ambele
adunari exista egalitatea de drepturi si
atributii, bugetul general al statului urmand sa
fie votat si de Senat. Raspunderea politica a
ministrilor era numai fata de rege. Competenta
adunarilor legiuitoare se restrangea la pro-
bleme de gospodarire organizare administra-
tiva, latura politica a vielii parlamentare find
eliminate. Noua Constitutie cerea sa se faces
mai pulina politica si mai multa gospodarire,
sporeau insa drepturile suveranului. In timpul
vacantelor parlamentare regele avea dreptul sa
emits decrete-legi, care erau apoi supuse rati-
ficarii corpurilor legiuitoare. La fel in cazul
dizolvarii camerelor, pand la constituirea noilor
corpuri legiuitoare. Decretele-legi emise in
intervalul de la dizolvarea vechilor camere
pana la constituirea noilor camere nu mai
aveau nevoie de ratificare prin noile corpuri
legislative. Dreptul de discutie asupra consti-
tutionalitalii legilor era suprimat. Regele avea
obligatia sa respecte Constitutia si legile
sa apere drepturile nationale si integritatea
statului. El nu putea suspenda cursul an-
chetelor sau judecatilor si nici nu putea inter-
vene in administrarea justitiei. Problema
Regentei era solutionata in sensul ca regele
putea numi un regent si doi supleanli, care
dupa moartea sa sa-si poata exercita preroga-
tivele regale in timpul minoritatii succesorului.
Regele exercita si tutela asupra regelui minor.
Ministru si subsecretar de stat nu putea
ajunge decat acela care era roman de cel putin
trei generatii. Ministrii de justitie iesiti din
functie nu puteau profesa avocatura limp de
trei ani. Oricare ministru demisionat nu putea
face parte din consiliile de administratie ale
intreprinderilor cu care a incheiat contracte in
numele statului decat dupa un termen de trei
ani. In viitor initiativa pentru revizuirea
Constituliei urma sa porneasca de la rege, cu
consultarea prealabila a organelor legiuitoare.

La 31 martie 1938 aparu decretul pentru
dizolvarea partidelor politice si inlocuirea for la
16 decembrie 1938 cu noua organizatie publics

de masa: Frontul Renasterii Nationale. Dupes
decretul regal de organizare a noului partid,
acesta urma sa fie condus de catre un direc-
torat compus din 24 de membri. Consiliul
Suprem al Frontului se compunea din 50 de
membri. Frontul detinea monopolul activitalii
politice in Romania. Scopul era mobilizarea
constiintei politice in vederea unei actiuni de
intelegere si de progres pentru consol!darea
statului. In locul consiliilor de coroana
ocaz!onale se institui un consiliu de stat per-
manent, compus din cons!lierii regali desem-
nali de suveran dintre fostii ministri si dintre
alte personalitati politice de seama.

Parlamentul, care fusese ales in decem-
brie 1937, fu dizolvat si corpul electoral fu con-
vocat pe ziva de 1 iunie 1938 pentru noi alegeri
dupes normele no!! Const!tutii. Frontul
Renasterii invingator din alegeri, oblinand
marea majoritate de voturi in noua Camera a
deputatilor. In sedinta solemna a Senatului din
25 noiembrie 1938 fu proclamat senator de
drept principele mostenitor Mihai, care
implinise varsta de 18 ani, devenind astfel
major.

Noile corpuri legiuitoare isi votary regula-
mentele interne dupes care trecura la dez-
baterea si votarea diverselor legi organice, intre
care noua lege administrative, potrivit careia,
pe langa vechile unitati administrative comuna,
plasa si judetul, se mai crew si regiunea sau ti-
nutul, cu rezidenti regali in frunte.

La 28 aprilie 1938 aparu decretul pentru
desfiintarea gruparilor totalitare: Garda de
Fier, Arhanghelul Mihail si Totul pentru Tara, cu
pedeapsa domiciliului fortat pentru conduca-
torii acestor grupari "teroriste". Dar dizolvarea
organizatiilor legionare nu puse capat propa-
gandei legionare, sustinuta si finantata de hit-

Dimpotriva, miscarea legionary se
desfasura in mod clandestin, atragand in val-
toarea ei cercuri tot mai largi, prinzand rada-
cini tot mai adanci in randurile tineretului
ale populatiel rurale, atrasa de misticismul
religios al propagandistilor si de contestarea
dictaturii regale.

Folosindu-se de neputinta Ligii Natiunilor
de la Geneva de a pune ordine in viata politica
a Europei, guvernul national-socialist al lui
Hitler facea pregatiri pentru fortificarea
granitei de pe Rhin si pentru reorganizarea
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Wehrmacht-ului.
In 1939 si Cehoslovacia inceta de a mai

fiinta ca stat independent. La 15 martie 1939
trupele germane navalird in Cehoslovacia, si
Bohemia si Moravia devenira un Protectorat al
Bohemiei si Moraviei cu un Reichsprotektor in
frunte. Slovacia se desfacu de Boemia si deveni
stat de sine statator cu capitala Bratislava.
Rusia Subcarpatica trecu cu Galitia orientala
sub autoritatea sovietica. Galitia occidentald fu
alipita Poloniei, inglobata impreuna cu Polonia
Reich-ului si administrate de un guvernator
general desemnat de Hitler. Prin anexarea
Austriei Reich-ul ajunse stapan asupra intre-
gului bazin dunarean, cu posibilitati de
aprovizionare in estul si sud-estul Europei,
unde in locul Austro-Ungariei, al Imperiului
otoman si al Rusiei Tariste se injghebasera
state nationale cu forte disproportionat mai
mica fats de cele ale Reich-ului german. intre
aceste state subzistau inca intrigi si reven-
dicari revizioniste, care, in loc sa le apropie
pentru a opune rezistenta unei eventuale
invazii germane, le separa fatal. Mica Intelegere
se desfacu in componentele ei. Croatii Isi
restaurara vechiul regat cu capitala Zagreb, iar
sarbii, credinciosi sentimentelor for pansla-
viste, inclinau spre Rusia Sovietica. Nici
Confederatia Balcanied nu avu o soarta mai
buns. Iugoslavia si Grecia furs cotropite de
germani si numai Turcia pastra legaturile cu
Romania.

State le Unite ale Americii se retrasera
din Liga Natiunilor, iar Franta si Anglia,
sustinand pana in ultimul moment politica de
pace si dezarmare in cadrul Ligii, fusesera de
mult depasite, sub . raportul inarmarilor, de
catre statele totalitare: Germania, Italia si
Japonia, unite la 23 septembrie 1940 in axa
Berlin-Roma-Tokio. Rusia, care in 1914 se
gasea in alianta cu Franta si Anglia, nu mai
conta ca o forts capabila de a putea interveni in
afara frontierelor sale; si aceasta din cauza
framantdrilor interne si a purificarii cadrelor
armatei. Acordul de la Moscova, semnat de
Ribbentrop si Molotov ca o replica a acordului
de la Nurnberg, lass Germaniei mans libera in
sud-est. Se cazu de acord asupra impartirii
Poloniei si asupra extinderii zonei de influents
sovietice care o parte a Finlandei, catre tarile
baltice (Estonia, Letonia si Lituania) si catre

Basarabia romaneasca. Stipulatiile acordului
de la Moscova ramasera secrete, iar guvernul
roman n-a avut cunostinta de cuprinsul for
decat la primirea ultimatumului sovietic din
iunie 1940. incercarile puterilor apusene de

asocia Rusia Sovietica la politica for de
rezistenta contra amenintarii germane esua..
Guvernul sovietic trecu de partea Germaniei,
semnand la 23 august 1939 cu Hitler faimosul
pact de neagresiune intre Germania si URSS,
inlesnind astfel expansiunea Germaniei in sud-
estul Europei, in Ungaria, Iugoslavia, Romania,
Bulgaria si Turcia.

La 1 septembrie 1939 Hitler dezlantui
al doilea razboi mondial, care dainui 'Jana in
mai 1945.

Germania, units cu Italia si Japonia, cu
satelitii for Ungaria, Bulgaria si Romania, lup-
tau contra Poloniei, Frantei, Angliei, la care se
asociara ulterior Uniunea Sovietica, Statele
Unite ale Americii si China.

In prima parte a razboiului (1939
1942) puterile Axel Berlin-Tokio-Roma obti-
nura succese rasunatoare. Germania subjuga
in 4 saptamani Polonia, navali in Danemarca si
Norvegia, apoi in Luxemburg, Belgia si Olanda,
si in final in Franta, unde generalul Petain
semna armistitiul din iunie 1940, in vreme ce
generalul De Gaulle, refugiat in Anglia, anunta
hotararea Frantei de a continua lupta pentru
eliberarea patrieCin iunie 1940 Italia declara
razboi Frantei, unind fortele sale militare cu
cele ale Germaniei hitleriste. In aprilie 1941
Iugoslavia si Grecia furs ocupate de puterile
Axei. In Extremul Orient Japonia ataca la 7
decembrie 1941, prin surprindere, bazele mi-
litare americane de la Pearl Harbor, provocand
intrarea Statelor Unite in razboi. In 1941
Uniunea Sovietica denunta acordul de la
Moscova cu Germania hitlerista si intra si ea in
razboi alaturi de puterile apusene Impotriva
unitatilor Wehrmacht-ului german. Ungaria
putu fi usor atrasa de partea Germaniei cu
promisiuni pentru revendicarile teritoriale
pretinse de la Romania. Astfel ajunse armata
ungara, inarmata si sustinuta de unitati ger-
mane, sa formeze avangarda armatei Reich-
ului contra ostirii romane.

Romania, cu bogatele sale rezerve in
produse agricole, petrol si vite, era considerate
de germani drept cea mai bung, sigura si ime-
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diata baza de aprovizionare pentru largirea
expansiunii germane spre sud-est. Expan-
siunea trebuia pregatita din vreme printr-o
intensa propaganda si subventii banesti, pen-
tru a inlesni infiltrarea ideilor si principiilor
naziste, determinand curente si miscari
extremiste de dreapta, favorabile Germaniei.
Pentru atingerea scopurilor urmarite s-au sta-
bilit in Romania legaturi stranse cu gruparile
extremiste de dreapta, anume cu Partidul
National Crestin si cu miscarea legionard,
ambele favorabile unei apropieri si chiar unei
aliante cu Germania. Dupes informatiile servici-
flor Sigurantei, s-au trimis in 1941 din
Germania in Romania 500.000.000 lei organi-
zatiilor politice extremiste romanesti si Par-
tidului german cu ajutorul minoritatilor ger-
mane din Romania si al numerosilor agenti
speciali formati si trimisi in tara noastra ca
turisti, oameni de afaceri, specialisti etc.
Germania aduna informatii detaliate asupra
resurselor din Romania, intreprinderilor indus-
triale, comertului si activitatii statului pe once
teren, intocmind statistici, hart! si dari de
seama. La Munchen functiona un Institut care
se ocupa cu strangerea a tot felul de date
asupra statelor din Europa Centrals si
Orientals la care, crezand ca este vorba de un
institut cu caracter stiintific, colaborara si
numerosi specialisti roman.

La 18 iulie 1938 muri regina Maria, la
Sinaia si fu inmormantata alaturi de augustul
ei sot, regele Ferdinand, in biserica domneasca
de la Curtea de Arges. Trecerea la cele eterne a
reginei Maria a cernit sufletul intregului neam
romanesc, funded in clipele de grea cumpana a
istoriei romanesti ea a fost sustinatoarea
aparatoarea drepturilor si aspiratiilor noastre
nationale. In timpul neutralitatii ea a pledat
prin scrisorile ei adresate regelui George al
Angliei si tarului Nicolae al II-lea cauza justa a
revendicarilor noastre nationale. In timpul
razboiului pentru intregire ea a alinat durerile
si suferintele ranitilor pe campul de lupta. La
conferinta de pace de la Paris a stiut sa
imblanzeasca pornirile contra justelor noastre
revendicari teritoriale dincolo de munti si in
Banat. Ea a fost buna si sincera consoarta a
regelui Ferdinand si mama iubitoare a copiilor
ei, principii Carol si Nicolae si principesele
Elisabeta, Maria si Ileana. Ea a inlesnint

urcarea pe tron a principelui Carol si s-a bucu-
rat de fericirea familiala a fiicelor ei, principesa
Elisabeta casatorita cu regele George al II-lea al
Greciei, principesa Marioara casatorita cu
regele Alexandru al II-lea al Iugoslaviei si
principesa Ileana casatorita cu arhiducele
Anton de Habsburg. Regina Maria ramase si o
celebra scriitoare a timpului ei. Memoriile si
operele ei literare au fost traduse in toate lim-
bile de circulatie si au devenit un bun al lite-
raturii universale.

La 23 martie 1930 se semnase la
Bucuresti Tratatul asupra promoveirii rapor-
turilor economice dintre Regatul Roman si
Reichul german. Un "Plan Economic" pe zece
ani urma sa tins seama de cerintele de import
germane. Prin semnarea acestui tratat guver-
nul roman incerca sa-si asigure linistea in
ajunul izbucnirii marii crize internationale,
farce a se abate de la politica de alianta cu
Anglia si Franta. Puterile apusene erau con-
vinse de atasamentul Romaniei la politica lor si
de aceea atat Chamberlain cat si Daladier ros-
tird la 13 aprilie 1939 in fata Camerei
Comunelor si a Camerei Franceze declaratii
identice cu privire la raporturile lor politice cu
Romania. Luand in consideratie circum-
stantele speciale, ambele guverne au dat
Romaniei si Greciei asigurarea Ca, daces se va
intampla o actiune care sa puns in primejdie
independenta lor, guvernul englez si guvernul
francez se angajeaza de a le da imediat toata
asistenta ce sta in puterea lor. Turcia, aliata
Romaniei prin Pactul intelegerii Balcanice, lua
act de garantiile date Romaniei si Greciei de
Anglia si Franta, asociindu-se si ea la aceste
garantii. Intelegerea Balcanica fusese semnata
de Romania, Turcia, Iugoslavia si Grecia.
Bulgaria nu si-a dat adeziunea la pactul bal-
canic, al carui stop principal era mentinerea
ordinii teritoriale in Balcani. Pactul balcanic
ramase "singurul acord regional" din sud-estul
Europei, cuprinzand un teritoriu de aproape
un milion si jumatate de km2, cu o populatie de
peste 50 milioane de suflete. Staruinte s-au
facut din partea Romaniei pentru a atrage si
Bulgaria la Intelegerea Balcanica. Intr-o decla-
ratie de press, ministrul de externe Gafencu
afirma in iunie 1939: "Intelegerea Balcanica nu
cuprinde toate statele din Balcani, dar nu
exclude pe nimeni si nu e indreptatcl contra
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nimdnui. Ea este gata a priori pe toti ce vor sa
adere in virtutea politicii portilor deschise". La
21 septembrie Winston Churchill, in raportul
sau catre cabinetul de razboi, recomanda chiar
Romaniei "sd cedeze Bulgariei de bundvoie
partea de sud a Dobrogei, pentru a permite for
marea unui bloc balcanic". Dar, cu toate staru-
intele acestea, nu s-a putut obtine intrarea
Bulgariei in blocul balcanic, pentru pastrarea
neutralitatii balcanice in cadrul conflictului
european.

In octombrie 1939 Turcia incheia cu
Franta si Anglia tratatul de asistenta mutuala
pentru asigura flancul nordic contra ata-
cului din partea URSS. Prin semnarea pactului
tripartit turco-franco-englez puterile apusene
isi asigurara deschiderea stramtorilor pentru
flotele lor.

La 6 martie 1939 muri la Cannes patri-
arhul Miron Cristea, presedintele Consiliului
de Ministri. La 9 martie 1939 presedintia
guvernului trecu asupra lui Armand Calinescu,
care detinea portofoliul Internelor. Scaunul
patriarhal fu ocupat la 30 iunie 1939 de mitro-
politul Moldovei Nicoard Munteanul.

In toamna lui 1939 evenimentele
politice se precipitara. Dispozitiile acordului
germano-sovietic de la Moscova privitoare la
impartirea Poloniei furs aduse la indeplinire.
La 1 septembrie 1939 trupele Wehrmacht-ului
german navalira in Polonia, ocupara Varsovia
si in cateva saptamani toata partea din Polonia
cu Galitia occidentals. Rusia sovietica ocupd si
ea curand partea din Polonia cu Galitia orien-
tala. In temeiul acordului de la Moscova,
Franta si Anglia, aliate cu Polonia, declarard
razboi Germaniei si Rusiei Sovietice, dar papa
sa soseasca ajutorul lor, intreg teritoriul
Republicii Poloneze era cotropit de ostirile ger-
mane si sovietice. La 17 septembrie 1939
guvernul polonez, vazandu-se nevoit sa para.
seasca tara, ceru autorizatia guvernului roman
de a se refugia in Romania. Primind aceasta
autorizatie, presedintele republicii, seful guver-
nului si comandantul suprem al armatei, cu
ajutoarele lor, gasira ospitalitatea cuvenita in
Romania, pand la trecerea lor in Elvetia si
Franta. In circumstantele acestea guvernul
polonez nici nu mai avu posibilitatea de a face
apel la asistenta military a Romaniei, dat find
ca aceasta asistenta nu i-ar mai fi putut ajuta
la apararea tariff. Prin Romania ajunsera la

Constanta si camioanele cu tezaurul statului
polonez, gratie profesorului Olgert Gorka,
cunoscutul editor al Cronicii lui Stefan cel Mare,
descoperita de el in arhivele de la Munchen.

Prabusirea Poloniei atrase dupes sine si
caderea sistemului de aparare a Romaniei
impotriva unei eventuate agresiuni sovietice.
Alianta Romaniei cu Polonia avea drept scop
prevenirea unei asemenea agresiuni. Caderea
Poloniei priva Romania de singurul ei sprijin
prevazut in sistemul de aparare impotriva unei
agresiuni din rasarit. In acest context neastep-
tat, Consiliul de coroana hotari neutralitatea
fates de puterile beligerante. La 19 septembrie
1939 premierul Armand Calinescu nota:
"Avansul rusilor schirnbd situatia. Amenintarea
rusd primeazd acum. Schimbarea dispozitivelor
militare si concentrarea trupelor noastre in
Valea Siretului".

La 21 septembrie fu redactata nota de
declaratie de neutralitate si comunicata guver-
nului sovietic de la Moscova. Declaratia fusese
facuta in urma consiliului de Coroana de la
Cotroceni care hotari "observarea stricta a re-
gulilor de neutralitate, stabilite prin conventicle
internationale, cu privire la beligerantii conflic-
tului actual". Fusese ultimul act al presedin-
telui Consiliului de ministri Armand Calinescu,
care cateva ore mai tarziu cazu sub gloantele
unui comando legionar.

In timpul gravelor evenimente ce se pro-
duceau la granita de nord a tarii, tulburarile
legionare ajunsera la paroxism in urma asa-
sinarii lui Zelea Codreanu si a 12 dintre cei mai
intimi colaboratori ai lui. La uciderea Capita-
nului, legionarii raspunsera cu asasinarea lui
Armand Calinescu. In debandada care urma
odiosului atentat, regele chema in graba pe
generalul Gheorghe Argesanu la presedintia
guvernului, sub care s-a recurs la represiuni
sangeroase contra legionarilor. Guvernul ge-
neralului Argesanu nu dura decat cateva zile.
La 29 septembrie 1939 regele insarcina pe
Constantin Argetoianu cu formarea noului
guvern, care se mentinu numai pand la 24
noiembrie, cand demisiona, facand loc unui
guvern de pacificare prezidat de Gheorghe
Tatarescu (noiembrie 1939 iulie 1940), care
se stradui sa restabileasca ordinea si linistea in
tars si sa reia relatfile diplomatice cu Rusia
Sovietica, relatii ce fusesera intrerupte vremel-
nic.
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Impartirea Poloniei a fost numai prima
etapa din programul de aplicare a "Ordinii Noi"
preconizate de guvernul sovietic in . rasaritul
Europei. Aceasta noua ordine tindea la restau-
rarea vechilor granite ale imperiului tarist,
cuprinzand tarile baltice si Basarabia dintre
Prut si Nistru. Acordul de la Moscova cu
Germania ingaduia Rusiei Sovietice punerea in
aplicare a acestui plan. Si, cum atentia
Germaniei era indreptata asupra Romaniei, cu
bogatiile ei in materii prime, cereale si petrol,
Romania ajunsese stransa Ca in cleste de sem-
natarii acordului de la Moscova si amenintata
in existenta ei.

In imprejurarile acestea critice, regele
Carol II convoca la 10 aprilie 1940 la Palatul
regal un Consiliu de coroana, la care, pe langa
membrii guvernului, luara parte si fostii prim-
ministri si comandanti ai armatei. La ordinea
de zi a consiliului erau cele doua amenintari:
agresiunea sovietica si agresiunea germana.
Dupes o serioasa examinare a situatiei fortifi-
catiilor la granitele de vest si de est si a dispo-
zitivelor privitoare la armata, care fusese mobi-
lizata indata dupa izbucnirea razboiului euro-
pean, consiliul se hotari pentru rezistenta
armata in caz de agresiune, atat la est, cat si la
vest. Agresiunea din partea germanilor parea
pentru moment amanata, fiindca la 10 mai
1940 Germania dezlantui formidabilul atac pe
frontul de vest, cotropind Belgia si Olanda si
indreptandu-se spre Franta, silind apoi armata
franceza la capitulare. Alsacia si Lorena,
impreuna cu Luxemburgul, furs incorporate
Germaniei.

Dupes prabusirea frontului franco-bri-
tanic din Flandra, unitatile engleze parasira.
Franta si se retrasera dincolo de Canalul
Manecii. Generalul Weygand fu revocat din
Siria, lipsind astfel Turcia si Alianta balcanied
de singurul sprijin pe care 1-ar fi putut astepta
din partea Frantei.

La 10 iunie 1940 Italia declares razboi
Frantei si Angliei.

indreptandu-se spre sud-est, Hitler dez-
lantui operatiuni militare impotriva Iugos-
laviei si Greciei. In imprejurarile acestea tra-
gice, aparu la 2 iunie 1940 comunicatul
Consiliului de ministri roman prin care se
arata ca noua orientare in politica extema
urmeaza sa fie determinate de noua ordine

europeand care este pe cale de a fi realizata.
cadrul acestei not politici spunea comunica-
tul Romania renuntei la garantiile anglo-
franceze".

Capitularea regelui Leopold al Belgiei si
a armatei belgiene determinara pe regele Carol
sa convoace pentru ziva de 29 mai 1940 un
nou Consiliu de coroana. Se punea problema
de a persista in neutralitate sau de a se adap-
ta noilor comandamente politice internatio-
nale. Parerile membrilor consiliului erau
impartite. Gheorghe Gafencu, in calitatea sa de
ministru de externe, arata ca, in fata pericolu-
lui ce ameninta tara, Romania trebuie sa cada
la intelegere cu Germania pentru a putea face
fata agresiunii rusesti, dat find ca Franta
capitulase, iar Anglia isi retrasese unitatile mi-
litare de pe continent. Iugoslavia si Grecia erau
ocupate de fortele germane, iar Bulgaria se
aliase cu Germania. Ramdsese singura Turcia,
care, desi se declarase pentru o asistenta mili-
tara contra Germaniei, ezita, totusi, sa se
angajeze la operatiuni militare impotriva
rusilor. In schimb Ungaria revizionista era aid-
turi de Germania. In conditiile acestea
Romania, doar cu propriile ei puteri, n-ar dis-
pune de forte suficiente pentru a impiedica
dezastrul. Fratiei de acme cu Rusia sovietica i
se opunea chestiunea Basarabiei. 0 alts iesire
din impas nu s-ar putea intrevedea, decat
intelegerea cu Germania hitlerista. Se impunea
deci oferta de amicitie pentru Germania si ce-
rerea de ajutor impotriva amenintarilor sovie-
tice, potolindu-se totodata si agitatiile legio-
nare. Se rostira insa si parer! pentru perseve-
rarea in neutralitate, fiindca o schimbare
subita in orientarea politicii externe ar echivala
aproape cu capitularea. Adeziunea la cauza
germana n-ar inlatura primejdia agresiunii din
partea Rusiei Sovietice, dat find pactul de ami-
citie si alianta dintre cele cloud' puteri.
Abandonarea neutralitatii in favoarea Ger-
maniei n-ar modifica in nici un fel dorinta
Uniunii Sovietice de a reocupa Basarabia si de
a restabili astfel vechea granites de la Prut. Se
impunea deci pastrarea neutralitatii si contin-
uarea politicii de demnitate si independents,
pentru ca abandonarea neutralitatii n-ar ate-
nua gravitatea situatiei, ci dimpotriva, ar sport
riscurile farce nici un profit. Cumpanind
parerile, regele se pronunta contra pastrarii
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neutralitatii si pentru intelegerea cu Germania
hitlerista. Pena atunci, regele fusese un parti-
zan convins al neutralitatii, nefacandu-si nici o
iluzie asupra semnificatiei reale a "protectiei"
Reich-ului german. Dar in fata gravelor eveni-
mente din apus, regele considera ca nu mai
este limp de pierdut. Pentru a &di si a dainui,
Romania trebuia sa aleaga intre cele cloud pu-
teri care ramasesera in picioare: Reich-ul si
URSS. Amenintarile sovietice determinara
Romania sa se declare pentru Germania, pro-
cedand in consecinta, adica parasind neutrali-
tatea pentru a se adapta crudei realitati.
Hot Ararea regard a fost primita cu mare insu-
fletire de legionari, numai ca nadejdfie pe care
regele si legionarii si le pusesera in ajutorul
Germaniei contra agresiunii sovietice in
Basarabia se dovedird foarte curand amagi-
toare. Ispravile germane in apus determinard
pe rusi la actiuni similare in rasarit, in temeiul
acordului de la Moscova. In noaptea de 26 spre
27 iunie 1940 comisarul poporului la externe,
Molotov, se grabi sa remits nota cu caracter de
ultimatum prin care Romania era somata sa
cedeze Uniunii Sovietice, in termen de 24 de
ore, Basarabia si Bucovina de Nord cu plasa
Herta din judetul Dorohoi, potrivit unei hart
anexate la nota., in care Stalin insemnase cu
creion rosu noua linie de granita dintre Rusia
Sovietica. si Romania. Basarabia urma sa rein-
tregeasca la Prut vechea granita a imperiului
tarist, iar ocuparea Bucovinei de Nord cu capi-
tala Cernauti era socotita ca recompensa pen-
tru pagubele pe care URSS le-ar fi suferit in
timpul ocupatiei Basarabiei de care Romania.
Pentru sustinerea revendicarilor sale teritori-
ale, guvernul sovietic concentrase trupe masive
la granita Basarabiei si a Bucovinei de Nord, cu
ordinul expres de a inainta prin surprindere in
teritoriile romanesti aratate in harta anexata la
ultimatum. Pe calea aceasta intelegea guvernul
sovietic sa lichideze conflictul teritorial care
exista intre cele cloud taxi, conflict care dupes
parerea sovietica ar fi luat nastere in urma
"interventiei contrarevolutionare a armatelor
romane impotriva URSS in 1918".

La primirea notei fu convocat Consiliul
de coroana., la care, pe langa membrii guvernu-
lui, luard parte si presedintii de consiliu, pre-
cum si inaltii comandanti ai armatei. Se punea
problema primirii sau respingerii ultimatumu-

lui. Situatia era extrem de grava. Franta si
Anglia, care prin declaratia din 13 aprilie 1939
se angajasera ca in caz de agresiune sa dea
imediat Romaniei asistenta lor, se gaseau in
imposibilitate de a se achita de obligatii.
Singura. Turcia tinea sa-si respecte obligaliile ei
ca aliata. In imprejurarile acestea tragice se
facu apel la medierea Germaniei si Italiei.
Guvernul german recomanda acceptarea ulti-
matumului si executarea lui. Acordul ger-
mano-sovietic de la Moscova nici nu ingaduia
Germaniei alt raspuns. Numai dupes trei sap-
tamani de la ultimatumul sovietic remis
Romaniei, Hitler declara la 17 iulie 1940 ca
"acordul semnat la Moscova de Reich si de
URSS a stabilit precis si pentru totdeauna
zonele de influentd respective. Nici Germania si
nici Rusia n-au fdcut panel in aceasta zi nici un
pas in afara zonelor for de influents ". Basa-
rabia cadea in zona de influenta sovietica, ast-
fel ca Germania nu putea interveni. In schimb,
ramasesera in zona de influenta germane
Transilvania, Muntenia si Moldova, care prin
bogatiile for erau considerate o baza strategico-
economica, si aceasta prin bung intelegere,
fares varsari de sange. Acelasi sfat s-a primit si
de la guvernul italian (care la 2 septembrie
1933 semnase un pact de prietenie si neagre-
siune cu Rusia Sovietice), adica acceptarea
ultimatumului sovietic si executarea lui fares
rezistenta, in interesul path si in interesul
Romaniei. Ramasese examinarea mijloacelor
proprii de rezistenta. Fata de concentrarile
masive de trupe sovietice la granita Basarabiei
si Bucovinei, seful Marelui Stat Major al
Armatei romane, gen. Florian Tenescu, declares
ca armata romans, credincioasa traditiilor ei
eroice de la Marasesti si Tisa, este gata de
lupta, observand insa ca, in lipsa unui ajutor
din afara si lard o linie de retragere asigurata,
rezistenta armata nu va putea fi sustinuta
decat cateva zile. In momentele acelea critice,
Romania era complet izolata si lipsita de once
ajutor diplomatic sau militar, era deci de astep-
tat ca si Consiliul sa se pronunte cu strangere
de inima pentru primirea ultimatumului sovi-
etic. Contra acceptarii ultimatumului si pentru
respingerea lui se pronunta. profesorul Nicolae
Iorga, impreund cu membrii basarabeni, tran-
silvaneni si bucovineni din Consiliu.

Totusi hotararea acceptarii notei sovietice
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Regele Carol al II-lea

fu supusa unei not deliberari in al doilea
Consiliu de coroana, care lass in seama guver-
nului sarcina de a decide. Dupa o ultimo con-
sultare cu sefii armatei si membrii guvernului,
presedintele Consiliului, Gheorghe Tatarescu,
examina din nou cu regele intreaga situatie.
Momentul a fost dramatic.

"Majestatea Sa Regele mi-a inmei nat
relateaza Tatarescu spre contrasemnare decre-
tul de mobilizare generald si si-a oferit spada,
pentru a apdra in fruntea armatei pdmantul
strdmosesc. In numele destinelor roma- nesti am
implorat pe Majestatea Sa sa lase guvernului
sarcina sd is rdspunderea jertfei ce tara era

sd o facd, evacudnd provinciile voievodale.
N-am putut ciinti hotdrdrea regeascd si, numai in
temeiul rdspunderilor sale constitutionale, guver-
nu/ a hotdrat acceptarea ultimatumului ca sin-
gura solutie impusd de ratiune. Am hotdrat
acceptarea sub presiunea fortes si a violentei,
impotriva dreptului si dreptdtii. Am hotdrat
acceptarea care lasd deschise toate cdile viitoru-
lui, preferanclu-se rezistentei, care, deschizand
drumul altor agresiuni impotriva Romaniei,
putea pune in primejdie fiinta Statului Roman.
Am hotel. rat acceptarea pentru a pet. stra intacte
fortele armatei noastre, necesare ape-a-Cu-it altor
drepturi contestate ale neamului nostru".

Urma intrunirea corpurilor legiuitoare in
sedinta comund pentru a lua cunostinta de
cele intamplate. Cu acea ocazie s-au rostit
cuvantari de protest contra ocuparii Basarabiei

si Bucovinei de Nord de catre trupele sovietice,
anume de catre Stefan Ciobanu in numele
Basarabiei si de catre Maximilian Hacman in
numele Bucovinei. Protestele au fost luate la
cunostinta de Adunarea deputatilor si senato-
rilor. Ca si la retrocedarea Basarabiei de Sud in
1878, nu s-a semnat din partea guvernului
roman nici un act de cesiune, ci s-a dat un
simplu ordin trupelor si slujbasilor publici de a
se retrage din provinciile ocupate de trupele
sovietice. Evacuarea s-a facut in graba, dar
lard incidente sangeroase. Guvernul sovietic
nu se multumi numai cu Basarabia si
Bucovina de Nord; el ocupd si insulele din
Delta Dundrii.

La 4 iulie 1940 Gh. Tatarescu, care nu
adera la noua orientare politica spre Axa,
prezenta regelui demisia guvernului, care fu
primita. Cu formarea noului guvern de colabo-
rare cu legionarii fu incredintat inginerul Ion
Gigurtu. indata dupa instalarea sa, seful
noului guvern, insotit de ministrul de Externe,
Mihai Manoilescu, se prezenta lui Hitler la
Berchtesgaden si lui Mussolini la Roma, pen-
tru a le aduce omagii si pentru a le comunica
aderenta Romaniei la politica Axei. Intr -o nota
circulars adresata senior de misiune ai
Romaniei in strainatate, Manoilescu isi expri-
ma multumirea pentru primirea de care s-a
bucurat la Berchtesgaden si Roma: "Fiihrer-ul
si ducele s-au tnzestrat cu evidentd simpatie de
toate aspectele vietii noastre nationale... Tin sa
subliniez cd, contrar atettor legende absurde si
interesate, not ne-am pdstrat intreaga libertate
de a decide pentru destinele noastre... Trebuie
sd se stie in tard si in strdindtate cd situatiile si
evenimentele ca acelea prin care a trecut
Romania nu se vor mai repeta niciodatd ". far la
1 august seful guvernului dadu publicitatii
urmatoarea declaratie: "Putem afirma cd, in
realitate, de cativa ani facem o politico din ce in
ce mai apropiatd de Axd, faro a fi putut gdsi
forma pentru a o manifesta in mod precis. A tre-
buit vointa si hotdrarea M.S. Regelui pentru ca
aceastd apropiere sd se poatd face feud nici o
ezitare".

Din nefericire pentru tars, amputarile
teritoriale urmara foarte curand una dupa alta.
Ramasa stapana in zona ei de influents in sud-
estul Europei, Germania hitlerista trecu la
sfasierea teritoriului Romaniei, cu toata
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aderenta guvemului roman la politica Axei.
Pentru a satisface revendicarile teritoriale ale
Ungariei revizioniste, Hitler ceru guvernului
roman sa intre in negocieri cu guvernul
maghiar in problema Transilvaniei. In august
incepura la Turnu Severin tratativele romano-
maghiare, farce sa se poata ajunge la o
intelegere. Diferendul romano-maghiar ajunse
in fata Comisiei de arbitraj italo-germane, care,
intrunindu-se in palatul Belvedere de la Viena,
se pronunta in faimosul Dictat din 30 august
1940 in favoarea Ungariei. Teritoriul cedat
Ungariei cuprindea o suprafata de 43.000 km2
cu orasele Satu Mare, Sighetul Marmatiei, Baia
Mare, Oradea, Bistrita, Targu-Mures, Cluj,
Mierctfrea Ciuc, Sf. Gheorghe si Arad, cu o
populatie de 2.600.000 locuitori, dintre care
mai mult de jumatate erau romani. Actul de
cesiune impus guvernului roman trezi in
opinia publics romaneasca un puternic val de
indignare, provocand violente manifestaii de
protest in toate orasele din tard. Doar marea
adunare de protest, convocata pentru 15 sep-
tembrie la Alba Iulia, fu amanata. La 14 sep-
tembrie 1940 aparu urmatorul comunicat,
semnat de Iuliu Maniu: "Fates de apelul catre
tard at d-lui general Ion Antonescu, conducd-
torul statului si presedintele Consiliului de
ministri, considerdm cd in clipa de fatd este o
supremci datorie de a nu se da nici un pretext
pentru tulburarea linistii si ordinii interne.
Adunarea de protest impotriva ceddrii unei pc-try
din Ardeal, care urma sd aibd loc duminicd crt.,
la Alba Julia, se arnarid".

Dar Hitler nu se multumi numai cu sa-
tisfacerea revendicarilor maghiare in detrimen-
tul Romaniei, el starui si pentru satisfacerea
pretentiilor bulgarilor asupra Cadrilaterului
Dobrogean. La interventia cabinetelor din
Berlin si Roma, guvernul roman se vazu nevoit
sa consimta la inceperea tratativelor cu bul-
garii in problema retrocedarii Cadrilaterului.
Delegatii romani se intalnira la Craiova cu de-
legatii bulgari pentru tratative si la 7 septem-
brie 1940 s-a semnat Acordul roman-bulgar cu
privire la cesiunea Cadrilaterului Dobrogean si
la schimbul de populatie intre ambele tad.

Mai tarziu, prin Tratatul de pace de la Paris
din 1947, Bulgaria pierdu litoralul egeic si te-
ritoriile din Macedonia, mentinu insa Cadrila-
terul Dobrogean. Regele Boris al III-lea muri in

1943. Pentru fiul sau Simeon se institui o
regenta regala cu unchiul sau Ioachim in
frunte. in 1944 Armata Rosie ocupd Bulgaria.
Ioachim si numerosi oameni politici furs exe-
cutati, proclamandu-se apoi Republica Popu-
lard Bulgard.

4. Abdicarea regelui Carol al II-lea.
Inceputul domniei regelui Mihai I.
Dictatura legionara a generalului Ion
Antonescu. Agresiunea germanilor con-
tra Iugoslaviei si Greciei. Izbucnirea
ostilitatilor dintre Germania si Rusia
Sovietica. Recolonizarea germanilor din
Bucovina si Dobrogea. Cutremurul de
pamant din noiembrie 1940. Asasinarea
lui Nicolae Iorga. Rebeliunea legionari-
lor contra lui Antonescu. inabusirea
rebeliunii cu ajutorul armatei. Manifes-
tul lui Antonescu pentru intrarea
Romaniei in razboi contra Rusiei Sovie-
tice. Recucerirea Bucovinei de Nord si
Basarabiei. Fortarea granitei de la
Nistru si ocuparea Odessei. Adminis-
tratia romineasca in Transnistria. De-
portarea evreilor si tiganilor in Trans-
nistria. Principiile enuntate de Ro-
osevelt pentru combaterea tiraniei hi-
tleriste. Declaratia Natiunilor Unite de
la Washington. intelegerea anglo-ameri-
cano-rusa. Conferinta de la Teheran. CA-
derea lui Mussolini. Razboiul total si
bombardamentele americane si engleze.
Prabusirea frontului german din Rusia.
Inaintarea Armatei Rosii 'Ana la Nistru.
Tratativele de armistitiu cu anglo-ame-
ricanii de la Cairo

In urma dureroaselor amputari teritori-
ale suferite de Romania, autoritatea regelui
primi lovitura de gratie. La 1 septembrie 1940
Horia Sima lansa in numele legionarilor un
manifest contra regelui, declarandu-1 vinovat
de toate nenorocirile abatute asupra tarii si
cerandu-i sa abdice in favoarea fiului sau
Mihai. In manifest se facea apel la interventia
puterilor Axei pentru inlaturarea regelui, care
acum era lipsit de sprijinul partidelor politice
pe care le dizolvase si chiar de al propriului sau
partid, Frontul Renasterii Nationale, fiindca si
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pe acesta it desfiintase, improvizand la 22 iunie
1940 in locul lui o noud formaliune
Partidul Natiunii, sub propria sa sefie si cu
Ernest Urddreanu ca secretar general. Im-
provizatia regala n-a putut prinde radacini in
opinia publics si a sucombat in durerile
nasterii. In situalia critics in care ajunsese din
pricina hotararilor sale dictatoriale, vrand sa
domneasca si sa guverneze totodatd, regele se
vazu parasit de toti si silit sa recurga la aju-
torul legionarilor, care dupes asasinarea
Cdpitanului gasisera in generalul Ion Anto-
nescu un conducator cu oarecare autoritate.
Catre el se adresa regele la 4 septembrie 1940,
pentru a-1 incredinta cu formarea guvernului.
La 5 septembrie regele semna urmatorul decret
de numire:

"Carol al II-lea, prin gratia lui Dumnezeu
si vointa nationalcl, Rege al Romaniei. La cei de
fats si pe viitor sdnatate. Avand in vedere
Decretul lege Nr. 3052 din 5 septembrie 1940,
am decretat si decretoun:

Art. 1. Investim pe domnul general Ion
Antonescu, presedintele Consiliului de Ministri,
cu depline puteri pentru conducerea Statului
Roman.

Art. 2. Regele exercita urmatoarele preroga-
tive regale:

El este Caput Ostirii;
El are dreptul de a bate moneda;
El confers decoratiuni roman;
El are dreptul de gratiere, amnistie si

reduceri de pedepse;
El primeste si acrediteazd ambasadorii

si ministrii pienipotentiari;
El Incheie tratate.
Modificarea legilor organice, numirea

ministrilor si subsecretarilor de stat se vor face
prin Decrete Regale contrasemnate de Presedin-
tele Consiliului de Ministri;

Art. 3. Toate celelalte puteri ale Statului se
exercita de Presedintele Consiliului de Ministri.

Dat in Bucuresti, la 5 septembrie 1940 ss.
Carol ss. Pres. Consil. al. Min. Gen. Ion
Antonescu".

In tot cursul zilei de 5 septembrie
Antonescu incerca sa formeze un guvern capa-
bil.sd domine situalia care se agrava din ors in
ord. incercarile sale dadura insd gres. Nimeni
dintre oamenii politici de seams nu intelegea
ss incurajeze un general ambitios, care pand

atunci nu daduse nici o dovadd de destoinicie
politica. Nici chiar legionarii nu aveau deplind
incredere in el. Prey-az-and acest lucru si
cunoscand starea de spirit din tars si din ca-
pitald, Antonescu avertizs pe rege ca fiecare
situatie cere o noucl solutie. Era un avertisment
subtil ca poate va fi nevoit, daces situatia se va
agrava, ceard abdicarea. La orele 21 gene-
ralul fu instiintat de personalul Presedinliei
Consiliului ca se and focuri de arms in jurul
Palatului Presedinliei. Toate telefoanele anun-
tau ca multimea a atacat Prefectura Politiei,
uncle cazuserd trei jandarmi, ca se trag focuri
in Plata Teatrului si ca manifestatia inainteaza
catre Palat. Sub presiunea evenimentelor,
Antonescu porni la Palat sa ceard regelui abdi-
carea. Dupes o lung disculie cu regele, in care
facu tot procesul guverndrii din ultimii zece
ani, el ceru regelui sa abdice, dandu-i termen
de gandire pand la orele 4 dimineat.a.
Adjutantii regal, consultati de Antonescu in
prealabil, erau si ei de aceeasi parere. La orele
23 Antonescu pardsi pe rege, dandu-i voie sa
se consulte pand la 4 dimineata cu cine
doreste. Iesind de la rege, el ceru sa vadd pe
Marele Voievod Mihai, caruia i-a spus textual:

"Majestatea Voastra
Am volt sd and prezint Majestdtii Voastre

Inca de ieri; evenirnentele din aceste 48 de ore
s-au desfasurat insd cu atata repeziciune, incest
nu am avut nici o clips libera Situatia este
foarte gravel. Majestatea Voastral sa nu fie Insd
Ingrijoratcl: vd dau asigurarea ca Generalul
Antonescu isi va sacrifica chiar viata pentru
imbuncitattirea acestei situatii. Sa &dip,
Majestatea Voastrar

Intre limp regele se consultase cu ge-
neralii Teodorescu, Pantazi, Mihail, care 1-au
sfatuit sa nu abdice, precum si cu George
Bratianu, A. C. Cuza, Mihail Manoilescu si
generalul David Popescu, care se declarard
pentru abdicare. Vazand insa ca totusi regele
ezita de a semna actul de abdicare, Antonescu
fi trimise la orele 4 dimineata, prin lt.col.
Elefterescu, urmatoarea scrisoare:

"Sire,
M-am angajat sd ape& cu trecutul, cu

cinstea si cu viata mea Tara si Tronul. Incer-
cdrile mele de a gdsi oameni cu adevarat patri-
oti si priceputi, cu care sd fac o echipd noud de
redresare a statului si de reinfratire a Majestatii
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Tale cu Tara au esuat. Toti cer abdicarea
Majestdtii Tale. In fata czcestei situatii si a agi-
tatiilor pe care eu nu pot sa le inec in valuri de
se:Inge, pentru a arunca tara in.tr-un rdzboi civil
si a determina ocupatia stretind, ne-a venit dato-
ria sa supun si in scris Majestdtii Tale Glasul
Teirii. Cine afirma altfel, face o crima. Atrag insd
serios atentia Majestdtii Tale in privinta reispun-
derilor grave care vor apdsa pe veci asupra
Majestdtii Tale dacd nu des ascultare imediat si
fora ezitare cererii mele, care este si a armatei si
a tariff ".

Lt. col. Elefterescu primi ordinul sa
comunice regelui ca generalul astepta raspun-
sul regal pana cel tarziu la orele 6 dimineata.
Tonul din scrisoarea generalului facu impresie
asupra regelui care, parasit de sfetnicii si
colaboratorii sat, se hotari sa abdice, semnand
urmatorul act:

"Romani,
Vremuri de arloncci turburare si ingrijorare

trec peste scumpa mea tare): De acum 10 ant,
cand am luat locul de cuiancei rdspundere de a
fi carmaciul patriei mele, faro preget, faro odih-
nei si cu cea mai deseivarsitei dragoste, m-am
straduit de a face tot ce constiinta mea irni
poruncea pentru binele Romemiei. Azi zile de vi-
tregie nespusd indurereaza tara, care se
gdseste in fata unor mart primejdii. Aceste
primejdii vreau, din marea mea dragoste pentru
acest pamant in care am fost ndscut si crescut,
sd le in/dtur, trecand asteizi fiului meu, pe care
stiu cat de mutt It iubeste tara, grelele sarcini ale
domniei. Fcicdnd aceastcl jertfet pentru salvarea
patriei, inalt cea mai caldei rugedninte ca sa fie
cat mai folositoare. Lasand poporului meu pe
scumpul meu fiu, rog pe toti Rometnii sd-I incon-

joare cu cea mai caldd si deseiveu-sitcl credintei si
dreptate, ca sd poatel gasi in ele reazemul de
care are atetta nevoie greaua reispundere ce de
azi inainte apasd asupra umerilor sat. fragezi.
Tara mea sa fie pei zitd de Dumnezeul peirintilor
nostri, care sa -i hdreizeasca un cat mai falnic
viitor. Trdiascd Romdnial
Bucuresti, 6 septembrie 1940 ss. Carol II"

In dimineata zilei de 7 septembrie 1940,
ex-regele Carol II parasi tara, plecand din gara
Mogosoaia in strainatate. De la Lugoj, trenul
regal care-1 transporta impreund cu Ernest
Urdareanu si d-na Elena Lupescu fu urmarit
de legionari de pe o locomotive si mitraliat fara.

intrerupere in timp ce-si sporea viteza, trecand
fora oprire prin stall pans la Jimbolia, la
granita iugoslava. Ex-regele Carol II a ajuns cu
bine in Elvetia, de unde trecu in Spania si mai
apoi in America.

Revenind temporar in Europa, ex-regele
Carol II muri in 1953 si fu inmormantat la
Lisabona.

indata dupes semnarea actului de abdi-
care a parintelui sau, tanarul rege Mihai I
(1940 1947) presto in fata generalului
Antonescu, a Patriarhului si a Presedintelui
Curtii de Casatie, urmatorul juramant:

"Jur credintcl Natiunii Romane, jur sa
pdzesc cu sfintenie legile Statului. Jur sd pdzesc
si se/ apar fiinta Statului si integritatea terito-
riald a Romaniei. Asa sd-mi ajute Dumnezeu!"

La prima audienta pe care o avu la noul
rege, generalul Antonescu ii facu urmatoarea
declaratie:

"Sire,
Acum, dupd ce ati depus jurcirnantul, ati

posit intr-o viatd noud. Solutia prin care s-a
ajuns la situatia de azi a fost singura care
ducea la salvarea tariff, nearnului si dinastiei.
Doud scopuri voi unman in zilele ce mi-au mai
reirnas sd le trcliesc:

Intai, ridicarea morald a acestui popor din
mocirla in care s-a zbatut atettia ant si unirea
tuturor romemilor irnprejurul ideii de muncd, cirt-
ste si dreptate. Va asigur cd acest rezultat it voi
obtine.

In at doilea rand, repunerea tariff in drep-
turtle ei vesnice.

Acesta este adevetrul si ordinea cronolo-
gica cu care s-au desfetsurat evenimentele in
cursul celor douci lovituri de stat, date in zilele
de 5 si 6 septembrie, lovituri care au inleiturat
pentru totdeauna posibilitatea de a vent. la
ca-ma statului un regim ca acela care a fost
spulberat. Este timpul sd inceteze once vorbe de
violentd dupd o luptcl care a fost incheiatd. Daces
n -am putut sd le opresc pond astcizi, cer de
acum inainte sd se inconjoare tronul cu respect,
tar trecutul cu tdcerea condamnatoare si

Dupes prima sa audienta la suveran,
Antonescu lansa urmatoarea proclamatie:

"Frati Romani,
Fac din inima mea indureratd un

fierbinte apel sa uitati totul, sd vet stremgeti in
jurul tei neb-ului si iubitului nostru rege, sd intrati
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in ordine si sa vd puneti pe muncd! Trdiasca.
Romania]

ss.General Ion Antonescu".
Slujbasii statului depusera urmatorul

juramant:
"Jur credintcl Natiunii si Regelui Mihai I.

Asa sa -mi ajute Dumnezeur
La 10 septembrie 1940, generalul

Antonescu dadu publicitatii, in calitatea sa de
conducator al statului roman si de Presedinte
al Consiliului de Ministri, un ordin circular
prin care arata tuturor, de pe toate treptele ie-
rarhice, civile si militare, principiile de baza
care trebuie sa-i calauzeasca in exercitarea
atributiilor lor. El le cerea legalitate integrala,
dreptate, omenie, exemplu personal in initia-
tive si, mai ales, corectitudine in interpretarea
legilor si in aplicarea lor. Pentru armata, in
special, initiativa este o necesitate vitals.
Practica initiatives constituie pentru toti o
inalta scoala a vredniciei si curajului. De aceea
ea trebuie ridicata la rangul de cult.

Dintre oamenii politici ai vechilor par-
tide, singur Iuliu Maniu asigura pe generalul
Antonescu, chiar la instalarea dictaturii sale,
de concursul sau, zicand: "V-am comunicat co.,
departe de a crea dificultdti guvernului, a cdrui
raspundere v-ati luat-o, nu vom refuza concursul
nostru". Partidul sau puse la dispozitia gener-
alului si o sums de "tehnicieni", pentru a-i
inlesni guvernarea.

Investit cu puterile depline pe care le
obtinuse prin presiune la 5 septembrie de la
fostul rege, Antonescu proclama Romania stat
legionar, iar pe sine Conducator al statului -
Fahrer - dupe pilda lui Hitler, insusindu-si
puteri dictatoriale si imbracand camasa verde,
uniforma distinctly& a legionarilor lui Co-
dreanu. In calitatea sa de sef al guvernului, el
numea ministri si inalti demnitari ai statului.
El dizolva corpurile legiuitoare asuma
dreptul de legiferare prin decrete, legi si ordo-
nante semnate de dansul. El chema in tara. pe
Regina Mama Elena recunoscu toate drep-
turile si onorurile. Tot el desfiinta ultima
improvizatie politica: Partidul Natiunii, precum
si organizatiile tineretului unite in Straja Tdrii,
al carei comandant, Teofil Sidorovici, s-a sinu-
cis in 22 noiembrie 1940. Antonescu institui o
comisie compusa din inalti magistrati cu
insarcinarea de a controla averile fostilor dem-

nitari ai statului, pentru a constata dace au
fost dobandite in mod cinstit.

In politica externs se accentua tot mai
puternic disensiunea intre semnatarii acordu-
lui de la Moscova. Dictatul de la Viena si acor-
dul romano-german nu erau privite cu ochi
buni de guvernul sovietic. Actele acestea
stateau in stransa legatura cu problema bal-
canied, care interesa in deaproape Uniunea
Sovietica. La 20 septembrie 1940 fu semnat la
Berlin Pactul Tripartit intre Germania, Italia si
Japonia, Ezra consultarea guvernului sovietic.

La 23 noiembrie 1940 Romania, care la
29 septembrie 1940 aderase la Pactul Tripartit
germano-italo-japonez, declara ca "miscarea
legionard este legato. in mod organic si natural
cu national-socialismul german si fascismul ita-
lian".

La 18 decembrie 1940 Hitler si sfetnicii
sai militari semnara directiva nr. 21 (Planul
Barbarossa) care trasa Wehrmacht -ului obiec-
tivul sa zdrobeasca Uniunea Sovietica printr-o
operatiune militara fulgeratoare Blitzkrieg si
sa atinga linia Arhanghelsk Volga.

La 27 septembrie Hitler semna acordul
militar cu Finlanda, care, potrivit acordului de
la Moscova din 23 august 1939, cadea in zona
de influenta. sovietica.

Nici desemnarea noilor zone de influents
intre puterile Axel Berlin-Roma-Tokio nu era pe
placul URSS. Actele acestea erau fisuri in
pactul de amicitie dintre Hitler si Stalin, care la
7 mai 1941 devenise presedintele Consiliului
comisarilor poporului, lasand in umbra acordul
de la Moscova.

Cu ocazia parazii militare din 7 noiembrie
1941, maresalul Timosenco declara in cu-
vantarea sa catre ostire ca "numai" forta
Armatei Rosii poate opri la granitele URSS
razboiul care ameninta din toate partile. incer-
carile de a impiedica ruptura cu Hitler o ama-
nard doar, pang cand se produse, fare sa o
inlature.

Cu ocazia parazii militare de 1 mai 1941,
maresalul Vorosilov lasa sa se inteleaga din
cuvantarea sa ca mari evenimente politice si
militare erau in perspective.

La 2 iunie 1941 avu loc la Brenner, in
Tirol, intrevederea dintre Hitler si Mussolini, in
urma careia Italia declara razboi Frantei la 10
iunie 1941. La 11 iunie 1941 generalul
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Antonescu fu primit de Hider la Berchtes-
gaden, unde semna. Conventia militard romance

prin care conducatorul Statului
roman se obliga sa is parte la campania ger-
mand contra Rusiei, mobilizand 14 divizii din
armata romance.

Adeziunea Ungariei, Romaniei, Slo-
vaciei si Bulgariei la Pactul Tripartit din toam-
na 1940 si primavara 1941 trezi mad nemultu-
miri in URSS. Nemultumirile sporeau pe
masura succeselor militare germane in apus,
mai ales ca la 17 aprilie armata iugoslava
capitula in fata trupelor germane si regele
Petru al II-lea cu aderendi sal reusird sa fuga
in strainatate. La 22 aprilie capitula armata
greaca din Epir si la 27 aprilie trupele germane
intrara victorioase in Atena, silind pe regele
Gheorghe, sotul principesei Elisabeta a
Romaniei, sa fuga la Cairo.

Dupes ocuparea Frantei, Belgiei, Olandei
si Norvegiei, ramasese in picioare Anglia. Dar
pentru a invinge Anglia, Hitler dorea sa
cucereasca Europa, iar pentru a ramane
stapanul Europei, trebuia sa aiba grija pentru
alimentarea ei. Aceasta se gasea in Rusia, din
belsug. De aceea, el trebuia asigure
stapanirea Rusiei.

In saptamanile urmatoare neincrederea
si tensiunile intre germani si rusi se accentu-
ard tot mai mult. Hitler ingramadea trupe la
granita sovietica sub pretextul ca guvernul de
la Kremlin, vorbind mereu de pace si de ami-
citie, a nesocotit dispozitiile acordului de la
Moscova. In zorile zilei de 22 iunie 1941
ambasadorul german Schulenberg prezenta lui
Molotov urmatoarea notes a guvernului german:
"Data find presiunea insuportabild exercitatifi
de trupele rusesti asupra liniilor de demarcatie
care le separcl de trupele germane, acestea din
urma au primit ordin sd pdtrundd in teritoriul
sovietic". Graba de a-si atinge scopul it indem-
nd pe Hitler sa declanseze razboiul pe frontul
de est rata' sa-si fl asigurat izbanda pe fron-
turile de vest si de sud.

Ruptura dintre Reich-ul german si
Uniunea Sovietica atrase in cruciada anti-
bolsevica. Italia, Romania, Ungaria, Slovacia si
Finlanda, iar Danemarca si guvernul francez
de la Vichy isi revocara reprezentandi for din
Moscova. Pactul Tripartit deveni un Pact Anti-
Comintern. Tarile acestea participara cu con-

tingentele for la cruciada contra bolsevismului.
Numai Japonia isi rezervase fortele militare
pentru operatiuni proprii in Oceanul Pacific.

Participarea Romaniei la campania con-
tra Rusiei Sovietice pornea din consideratii de
interes national. Pierderea Basarabiei si
Bucovinei jignise adanc simtamintele nationale
ale romanilor, care nu incetard nici o clipa de a
se gandi la reocuparea acestor provincii. In
sensul noii orientari politice externe, guvernul
Antonescu lua masuri de represiune contra
evreilor. Prin Decretul din 14 octombrie 1940
se restranse dreptul de interventie a liberilor
profesionisti evrei, medici si avocati, pentru
conationalii lor. La 27 februarie 1941 aparu
Decretul de expropriere a imobilelor urbane ale
evreilor. In octombrie 1940 fu instituita o
comisie mixta germano-romana pentru recolo-
nizarea germanilor din Bucovina si Dobrogea,
care furs ridicati de la vetrele for si trimisi in
Germania, statul roman obligandu-se la plata
unor despagubiri pentru avutul ramas in
Bucovina si Dobrogea.

La 10 noiembrie 1940 capitala Bucu-
resti si alte localitati din tars au fost zguduite
de un puternic cutremur de pamant, care a
daramat multe cladiri, intre care blocul
Carlton, unde isi gasira moartea napraznica
peste o suta de locatari. Numeroase edificii
publice si particulare suferira avarii serioase,
intre care si mai multe biserici.

Rasturnarea ordinii constitutionale si
devierea spre statul totalitar nu se fact' insa
farce acte de teroare si varsari de sange, precum
odioasa asasinare, in noaptea de 27 noiembrie
1940, a profesorului Nicolae Iorga, al carui
corp neinsufletit fu gasit dimineata in santul
drumului la intrarea in padurea Strejnic de
langa Ploiesti. Acest act miselesc a zguduit
adanc constiinta poporului roman. Uriasul
gandirii si simtirii romanesti, al carui nume era
cunoscut in lumea intreaga si ale carui opere
fusesera traduse in toate limbile europene, a
indurat moartea de martir al credintei sale
nationale. Numele lui Iorga va infrunta
veacurile, fiindca el nu ramane nemuritor
numai prin operele sale istorice si literare care
au ramas pe urma lui in patrimoniul spiritual
al neamului romanesc, ci si prin neobosita sa
activitate nationals, prin comoara cunostin-
telor sale vaste si prin marea inraurinta pe care
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a exercitat-o aproape jumatate de veac asupra
contemporanilor sal. Din izvorul nesecat al
cunostintelor si insulletirii sale si-au stins
setea de invatatura generatiile de inva.tacei ai
lui, din tineri tot mai tineri, devenind aprigi
propovaduitori ai gandurilor si ideilor sale.
Nicolae Iorga a intruchipat sufletul zbuciumat
al neamului romanesc si i-a servit ca altar de
jertfa. Din raportul procuraturii militare s-a
aflat ca Iorga fusese ridicat cu forta din
locuinta sa de la Sinaia in dupes-amiaza zilei de
27 noiembrie si dus la Teisani, langa Valenii de
Munte, unde fu supus unei judecati sumare in
fata unui tribunal legionar si condamnat la
moarte. De acolo fu ridicat, apoi impuscat in
drum si aruncat in santul soselei, unde a fost
gasit strapuns de 6 gloante si schingiuit.
Agentul de legatura al Serviciului de spionaj
german Langeneck avu grija ca asasinii sa fie
trecuti peste granita in Germania, unde li s-a
pierdut urma. Curtea martiala a condamnat la
moarte in absents pe asasini, carora nu li s-a
mai dat de urma. Acestia erau: Traian Boieriu,
comandant legionar, si complicit sai Ion
Turcan, Tudor Dacu si Stefan Iacobuta. Postul
de radio Dunetrea din Viena anunta in
romaneste: "Creatura care de 30 de ani otravea
viata politicd a tdrii si-a primit pedeapsal"... In
acest timp postul Radio Moscova spunea:
"Romania trebuie sd aibd multi Iorga daces -si
per-mite set-1 asasineze pe profesorul Nicolae
Iorga!" Astfel s-a stins omul care a luminat
neamul romanesc cu nenumaratele sale
scrieri, care insa din viata n-a cules decat
partea durerii si a martiriului.

Asasinarea lui Iorga n-a ramas insa sin-
gurul caz de crimes si teroare. Multi oameni
care aveau un rol in viata politica au fost deti-
nuti si amenintati cu moartea, unii find
impuscati pe strada sau in padurea de la
Snagov, ca Virgil Madgearu, iar altii tarati la
abator si macelariti acolo ca animalele. La 27
noiembrie au fost impuscati la Jilava 86 de
detinuti sub invinuirea de a fi responsabili
pentru uciderea lui Zelea Codreanu si a cola-
boratorilor sai. In dimineata aceleiasi zile mai
multi inalti demnitari, intre care si Gh.
Tatarescu, au fost ridicati de legionari de la
casele for pentru a fi suprimati. Ei au fost sal-
vati in ultimul moment de colonelul Riosianu,
subsecretar de stat la Ministerul de Interne.

Tineretul legionar pe care Antonescu

intemeiase puterea nu era multumit cu politica
generalului. Legionarii staruiau pentru intro-
ducerea unui ritm mai accelerat in dezvoltarea
statului legionar, incercand forteze myna
Conducatorului, cerandu-i sa recurga la
masuri mai drastice si sa schimbe pe unii din-
tre colaboratorii sal, indeosebi pe colonelul
Riosianu, care impiedicase asasinarea unor
fruntasi politici. La conducerea stangii
legionare se afla Horia Sima, care se considera
urmas al Capitanului Codreanu si executor
testamentar al programului legionar al acestu-
ia. El fusese instruit in Germania si venise in
tars insotit de teroristul nazist Langeneck ca
agent de legatura al Gestapoului german. La
sugestia acestuia Horia Sima puse la cale "cu
ajutorul unor capete confuze si necoapte", cum
le califica Hitler in proclamatia sa din 22 iunie
1941, o lovitura de stat cu scopul de rasturna
pe generalul Antonescu, provocand haosul si
asasinatele teroriste despre care s-a amintit
mai sus. Din initiativa lui Sima si a camaradu-
lui sau Dimitrie Groza, conducatorul munci-
torimii legionare, incepura la 21 ianuarie 1941
manifestari legionare care degenerara in lupte
de strada cu focuri de arma si cu bombarda-
mente formale, in nazuinta de a ocupa
Prefectura politiei si cladirile altor autoritati
publice, precum Centrala telefoanelor, Radio-
difuziunea, cazarma gardienilor publici etc.
Surprins de aceste acte de dezordine,
Antonescu adresa romanilor un apel, cheman-
du-i la datorie si lupta contra agitatorilor:
"Romani zicea Conducatorul - stra ngeti-vd cu
toatd increderea in jurul autoritcitilor statului".
Legionarii insa nu se sinchisird de acest apel,
ci raspunsera cu un contra-manifest, cerandu-
i sa faces dreptate Capitanului, martirilor tarii
si neamului intreg. "Dace/ a suferit aldturi de
not zicea Groza - sd ne inteleagd si se/ fie aid-
turi de not, care am luptat si vom lupta, cazand
pand la unui, pentru o Romemie ca soarele sfant
de pe cer!" Ei cereau scoaterea din guvern a
unor pseudolegionari si instalarea unui "gu-
vern legionar" intr-o "Romanie legionary ". Si
adresandu-se armatei: "Cerem armatei roman,
cerem camarazilor nostri soldati sd ne inteleagd
si sd nu dezlantuie uciderea intre frati pentru
pldcerea lui Riosianu si a tuturor jidanilor si
jidovitilor!" Focurile de arma si fortarea sediilor
politice continuara si in ziva urmatoare, 22
ianuarie, cand Antonescu anunta ca s-au tras
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focuri de arma asupra Presedintiei Consiliului
de Ministri, unde locuia el, si asupra altor
institutii publice cu scopul de a prelua canna
statului. Once limits de ingaduinta find astfel
depasita, el se vazu silit sa dea ordin armatei
sa-si faces datoria. Aceasta intra in actiune si
"ratacitii",. in mare parte "copilandri nestiutori
si comunisti notorii", s-au predat acoperiti de
rusine. Cum autoritatea de stat ajunsese sa
stapaneasca situatia, Horia Sima se vazu silit
sa ordone la 23 ianuarie legionarilor sa
inceteze lupta, sa evacueze institutiile publice
ocupate si sa reintre in viata normala,
cunoscand Ca "politica Germaniei si Italiei cere
conditiuni speciale, pe care miscarea legionard
le recunoaste".

In aceeasi zi, generalul Antonescu adresa
armatei un ordin de zi, in care arata ca "cete de
nemernici au dorit sci is conducerea statului, dar
ostirea a pdstrat sufletul curat si iubitor de taro.,
si n-a dat ascultare uneltirilor, soaptelor si
indrumdrilor viclene", atitudine pentru care
tara ii ramane recunoscatoare. Intr -un comu-
nicat special se aducea la cunostinta tuturor
legatiunilor din strainatate ca rebelii au fost
infranti peste tot, tara a intrat in liniste si
armata a facut ca niciodata dovada de spiritu-
lul ei de devotament, de discipline si sacrificiu.
Soldatii care s-au distins in lupta contra
razvratitilor au fost apoi rasplatiti pentru
devotamentul lor. Intre cei urmariti pentru
rebeliune se gaseau Horia Sima si generalul
Petrovicescu, care insa reusira sa fuga in
Germania.

La 28 ianuarie 1941 Antonescu isi con-
stitui un nou guvern, compus in majoritate din
generals. Dupes reprimarea rebeliunii gardiste si
restabilirea ordinii publice, generalul Anto-
nescu, increzator in puterile sale, crezu ca a
sosit momentul prielnic pentru a-si legitima
dictatura printr-un plebiscit, cerand tariff sa se
pronunte daces drumul pe care a pornit la 6
septembrie 1940 era drumul cinstei, unitatii si
dreptatii si daces masurile luate de el erau cele
bune si adevarate. El cerea tariff sa aprobe lovi-
tura de stat de la 6 septembrie si noua ori-
entare in politica externs si sa voteze incredere
in strdduintele sale pentru redresarea neamu-
lui si apararea dreptatii nationale. Plebiscitul a
avut loc la 2 martie 1941, cu participarea la vot
a 2.963.394 cetateni, din -care 2.960.298 au

Armand Calinescu

votat Da si numai 2.996 Nu. Rezultatul acesta
se explica si prin faptul ca Antonescu primise
la instalarea dictaturii sale declaratii de sim-
patie si aderenta din partea unor organizatii
politice, care nu-i refuzard concursul for tehnic
la realizarea operei sale de dreptate, asanare
morals si redresare constructive. Ca si Hitler si
Mussolini in Europa si Peron in Argentina,
nu-si dadea seama ca megalomania este o
boald profesionala si mortals a dictatorilor.

In primavara lui 1941 evenimentele de pe
campul de razboi se precipitard. La 6 aprilie,
Germania declares razboi Serbiei. Rezistenta
eroica a sarbilor fu infranta. La 21 aprilie,
regele Petru al II-lea pardsi tara cu avionul.
Serbia fu ocupata. de Hitler care castiga pe
regele Boris al III-lea al Bulgariei pentru pla-
nurile sale. Armata greceasca din Macedonia si
Epir fu silita sa capituleze. La 27 aprilie, nemtii
intrard in Atena, regele George fugi in Egipt. Si
Istanbulul era amenintat de nemti.

Opinia publics de la not din tars incepu
sa se alarmeze din cauza zvonurilor de razboi.
Lumea bucuresteana incepuse chiar sa se
refugieze la tara de teama atacurilor aeriene ce
erau asteptate din clips in clips. La 20 iunie
1941 se intrerupserd comunicatiile telefonice
in capitald in asteptarea marilor evenimente.

La 22 iunie 1941 Hitler dezlantui razboiul
contra Rusiei Sovietice, aliata lui de pand
atunci. Wehrmacht-ul german patrunse cu 170
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divizii, mii de tancuri si avioane in URSS con-
form faimosului plan Barbarossa, pentru a
zdrobi rezistenta "printr-o operatiune military
fulgeratoare". Germania hitlerista dispunea de
mijloace colosale, aproape intreaga Europa era
ingenuncheata, iar potentialul ei economic
statea la dispozitia lui Hitler.

Duminica, 22 iunie 1941, aparu manifes-
tul lui Antonescu pentru intrarea Romaniei in
razboiul contra Rusiei Sovietice, alaturi de
Germania hitlerista, pentru recuperarea
Bucovinei de Nord si Basarabiei. Trupele
romane inaintard navalnic in Bucovina si
Basarabia, reocupand la 5 iulie Cernautii, iar
la 17 iulie Hotinul, Soroca, Orheiul si
Chisinaul, alungand Armata Rosie peste
Nistru. Dupes aceasta izbanda, in care, dupes un
raport official, armata romans suferise pierderi
de morti, raniti si disparuti in numar de 5.998
ofiteri si 148.941 soldati generalul Antonescu
lansa. la 19 iulie urmatoarea proclamatie catre
basarabeni si bucovineni, vestindu-i despre
eliberarea patriei lor:

"Basarabeni, bucovineni,
Cu vrerea Dornnului, prin stingele eroilor

nostri si ai bra-vilor aliati germani, am izgonit de
pe pcirneintul romdnesc pe dusmanii neamului,
redei ndu-vd libertatea si credinta, onoarea si
drepturile. Am pre-Luc-tilt steipanirea intunericului
care a pustiit bisericile, casele si avutul vostru.
Am spulberat cu vitejia ostasilor stcipanirea
acelora ce v-au tinut in robie si au rcispandit pe
peirnantul vostru moartea si focul. Ne intoarcem
retzbunatori in glia moldoveneascd a tut Stefan
cel Mare, re-asezei nd de-a pururi temeliile nea-
mului romanesc.

Basarabeni si bucovineni,
Anul zbuciumat de umilire si nedreptate,

de cotropire si vrajbd, a luat sfarsit. Ati simtit
prin propria voastrd suferintei, prin sdrdcia si
umilirea in care ati trait, ce inseamnd comunis-
mul. Ati putut judeca sirtguri ca viata faro liber-
tate si proprietate, ferret dreptate si familie, ford
bisericd si lumind, este mai cumplitd decd. t
moartea. Eroii si bravii armatei noastre v-au
eliberat!

Cinstiti le jertfa si lupta prinfapta voastrd!
Din incercarea sijertfa noastrd sei ludm invata-
turd. Un neam trdieste si se inaltcl prin fapta sa
de credintd si luptd, prin munca si zbuciurnul

fiecaruia din fisi lui. Din cenusa robiei si rdnile
incercarii sd ridicam apoi temeiuri de viatd.
Trecutul s-a stins, set intemeiem viitorul. Trebuie
sa stergem toate urrnele.

Voi conduce eu insumi organizarea
Basarabiei si Bucovinei si voi reface toate
asezeirile.

In popasul acestui an de prdbusire, Tara
noastrd, vechea noastrd patrie, s-a schimbat. 0
domnie noud si curatd, intemeiatd pe cinste si
munca, pe dreptate si aclevdr, std azi chezdsie a
viitorului! Vom duce lupta si innoirea mai
departe, prdvdlind in teinddri tot ce a impiedicat
neamul nostru sa se inalte. Romdnii vor fi cu
adevdrat stdpetni in tara lor, iar taranii vor simti
cu adevdrat bucuria muncii si rodul pdmantului
lor.

Voi veghea pond is moarte ca drepturile
voastre sa fie simtite, ca viata noud ce inte-
meiem set- steargd toate amirttirile pcicatelor
noastre din trecut. Prindeti -vd dar cu incredere
in munca pe care-o incepem astclzi.

Basarabeni, bucovineni,
Prin disciplind, prin ordine, prin munca,

pdsiti in marsul invierii nationale. Sub scutul
ar-rnatei dezrobitoare porniti la faptd noud. Am
pldtit scump blestemul greselilor trecute. Sd
rcizbundm prin vrednicia noastrd de azi, uitarea
de Teri.

Meritati-vd mortis, meritati-vd patrial
Trdiascd Romania, Trdiascd regele nostru

Mihai I..."
Dupes reocuparea Basarabiei si Bucovinei

se astepta ca trupele romane victorioase sa
stationeze de-a lungul Nistrului si sa apere
granita de rasarit a tarsi. Dar ambitia orgo-
lioasa 11 mans pe Antonescu mai departe.
Aceasta ambitie era vesnic stimulate de adula-
torii sal civili si militari. Acestia din urma ii
oferira bastonul de maresal al Armatei romane.
In aceasta calitate, el crezu ca trebuie sa se is
la intrecere cu maresalii germani, neramanand
mai prejos de ei. De aceea Antonescu, fara sa
consulte tara si - se crede card sa fi fost soli-
citat de Hitler, dadu ordin trupelor romane sa
treaca Nistrul si sa lupte alaturi de unitatile
germane de la Harkov pana la Caucaz.

Dupes lupte grele si sangeroase, unitatile
romane cucerira la 16 octombrie 1941, cu mars
jertfe de oameni, orasul si portul Odessa. Incu-
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rajat de acest succes de arme, Antonescu orga-
nizes la 10 noiembrie 1941 un nou plebiscit
(3.446.889 voturi Da si 68 voturi Nu), cuvan-
tand apoi in noaptea Anului Nou 1942:

Anul 1941 a fost un an de rdspantie in
istoria neamului si in fapta roma. neascd. Anul
1941 a inceput sub pouara zdrobitoare a luptei
dintre frati, pe care istoria noastrd nu o
cunoscuse si constiinta romeineascei nu o admite
niciodatd. Din primele zile s-a dat prilej armatei
sa-si indeplineascei marea sa misiune de con
seruare a uniteitii si onoarei noastre. Cu setea
neinfricosatd a dreptdtii, cu credinta nestrdmu-
tatd in Dumnezeul strdmosilor nostri au pregdtit
cu totii in inimd si in fapte reaboiul nostru sfant.
Istoria va judeca reizboiul nostru din 1941 nu
numai ca o luptd pentru drepturi si dreptate, ci
ca o jertfd pentru credinta crestind si pentru

Europei. Ne-am irnplinit indatorirea fatcl
de altarele strdmosilor si am respectat istorica
noastrd misiune de a apdra cu sange romethesc
sud-estul Europei. Aceasta a fost si aceasta va
rcimdne misiunea noastrd europeand. Anul
1942 va fi an de intemeiere a unor institutii
roma- nesti, in care toti romeinii curati, intregi,
muncitori si constienti de rdspunderea lor, sd-si
poatd uni sfortarile pentru izbdvirea patriei".

Inaintarea victorioasa a trupelor ger-
mano-romane pana la Bug si chiar mai
departe, pana la Nipru si Don, inlesni ocuparea
military a Republicii Moldovenesti cu intreg
teritoriul dintre Nistru si Bug si organizarea
unei guvernari romanesti acolo. Prin masurile
acestea de ordin militar si administrativ s-a
ajuns in spatiul transnistrean la o delimitare
concreta pe teren si la dobandirea unui suport
teritorial stabil pentru noua provincie roma-
neasca numita Transnistria. Granitele trans-
nistrene erau desemnate de structura geofizica
a terenului, care se extindea intre cursurile
meridionale ale fluviilor Nistru si Bug pand la
varsarea lor in Marea Neagra si prin caracte-
risticile lor, estuare sau limanuri, tipice regiu-
nii nord-pontice. Frontiera de apus si de rasarit
a Transnistriei era marcata in mod natural de
aceste cloud fluvii, bogate in vaduri care
inlesnesc circulatia navala. Frontiera de sud a
Transnistriei atingea litoralul pontic intre
limanul Nistrului si cel al Bugului. Frontiera
spre nord-vest era conventionala., desemnata
prin raurile Lidova, ce se varsa in Nistru mai
sus de Movilau, si rani Rov, care-si uneste

apele cu Bugul la nord-est de Movilistea.
Transnistria cuprinde intre granitele sale

fluviale si maritime un areal de aproape 50.000
km2 intrecand suprafata Basarabiei cu cca.
500 km2. Populatia putea fi estimates la circa 3
milioane de suflete, din care o buns parte erau
roman sau moldoveni, cum se numeau ei.
Transnistria fu impartita administrativ in 13
circumscriptii sau judete, cu resedinta admi-
nistratiilor civile la Movilau, Jugastru, Tulcin,
Rabnita, Dubasari, Balta, Ananiev, Golta,
Tiraspol, Ovidiopol, Odessa, Berezovca si
Oceacov. Centre importante ale populatiei
romanesti erau Tiraspol, Ovidiopol si Ananiev.
Restul populatiei se compunea din ucraineni,
rusi, polonezi, bulgari, germani, greci,
tatari s.a. Guvernatorul civil al .Transnistriei
era George Alexianu, cu resedinta la Tiraspol,
mutates mai apoi la Odessa. Administratia
romaneasca in Transnistria se facea dupes
legiuirile romanesti. Ea se mentinu pand la
actul din august 1944, cand fu inlocuita cu
administratia sovietica.

In continuarea masurilor de represiune
contra evreilor, Antonescu incheie la 1 martie
1942 cu guvernul hitlerist Conventia de la
Tighina, privitoare la deportarea evreilor din
Basarabia si Bucovina in Transnistria. 0 nota
a unui reprezentant al ambasadei germane din
Bucuresti spunea: "Asa cum a comunicat astdzi
directorul general Lecca, 110.000 de evrei din
Bucovina si Basarabia vor fi evacuati, si anume
in cloud pdduri din apropierea Bugului... Scopul
actiunii este lichidnrea acestor evrei ". De fapt
au fost ridicate, din ordinul lui Antonescu,
grupuri de evrei din Bucovina si Basarabia si
concentrate in lagarele din Transnistria. Nota
germana exagereaza insa numarul depor-
tatilor. Despre exterminarea lor in masa, pre-
cum sustine nota germana, n-a fost vorba.
Societatile de binefacere din Bucuresti, sub-
ventionate din SUA, au avut grija de aprovizio-
narea lor cu alimente si imbracaminte, astfel
ca toti cati au rezistat bolilor si intemperiilor
s-au reintors in tars. 0 data cu evreii au fost
deportate in Transnistria, din ordinul lui
Antonescu, si grupuri de tigani care s-au rein-
tors mai apoi in Cara.

Dupes ocuparea Transnistriei, trupele
romane nu se oprird la Bug, cum nu se opri-
sera nici la Nistru, ci continuard umar la umar
cu trupele germane ofensiva contra Uniunii
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Sovietice, luand parte la operatiunile militare
din Crimeea, de la cotul Donului, ajungand
pana la Stalingrad. Acolo insa ofensiva ger-
mano-romans se lovi de rezistenta ostirii so-
vietice, refacuta cu ajutorul Statelor Unite ale
Americii.

Succesele de arme ale lui Hitler in
Balcani si mai ales in Rusia Sovietica, unde
trupele germane victorioase amenintau
Moscova si ocupasera Sevastopolul, erau pe
cale de a desavarsi cucerirea Europei, astfel ca
Franklin Delano Roosevelt, presedintele Sta-
telor Unite ale Americii, hotari sprijinirea nein-
tarziata a popoarelor europene amenintate in
libertatea for de atotputernicia lui Hitler. La 14
august 1941 Franklin Delano Roosevelt si
Winston Churchill semnard la bordul unui vas
de razboi, in fata coastei americane a
Atlanticului, programul de luptd comund pentru
pacea lumii. Pe de alta parte., Rusia Sovietica,
amenintata in existenta ei de armata germane
biruitoare, cauta sprijin in apus, si anume in
Anglia si in State le Unite.

La 6 iunie 1941 Roosevelt enuntase in
fata Congresului American cele 4 principii ale
dreptului popoarelor: libertatea de autogu-
vernare, libertatea de credinta religioasa, liber-
tatea de indeletniciri economice si libertatea de
autoaparare. Pe aceste principii de ordin moral
se poate intemeia evolutia pasnica a omenirii
intr-o societate civilizata. Iar aceasta nu se
poate asigura decat prin cooperarea tarilor
libere pentru apararea contra tiraniei hitleriste.
America se declara gata sa participe la aceasta
lupta pentru a dobandi si a pastra aceste 11-
bertati. La declararea acestor principii, cunos-
cute sub numele de Carta Atlanticului, adere
mai intai Marea Britanie, in convingerea cd vic-
toria completes asupra inamicului consists in a
apara viata, libertatea ideilor religioase si a
drepturilor umane. La aceasta Carta puteau sa
participe si alte tart dornice sa lupte in comun
contra fortelor salbatice si brutale.

1. Participantii Cartei se obligau sa uti-
lizeze intregile for forte militare si economice
contra membrilor Pactului tripartit germano-
italo-japonez si contra aderentilor for cu care
guvernul se afla in stare de razboi.

2. Fiecare guvern se obliga sa coopereze
cu guvernele mai jos semnatare si sa nu face
armistitiu sau pace separates cu inamicul.

3. La declaratia de mai sus pot sa adere
si alte puteri care dau sau vor da asistenta
materials sau combative in lupta pentru victo-
ria contra hitleristilor.

La 2 mai 1942 s-a incheiat la Londra
Pactul de asistentd mutuaki intre Anglia si
Uniunea Sovietica.

La 1 decembrie 1942 guvernul URSS
adera. la Carta Atlanticului si semna la
Washington urma.toarea Declaratie:

"Convinsi cd victoria completei asupra
inamicului este indispensabild apart-uli si exis-
tentei lor, cat si a celorlalte tdri; convinsi de
asemenea cd ei sunt angajati intr-o lupta
comund contra fortelor sdlbatice si brutale care
incearcd sd aserveascd lumea, declarer::

1. Fiecare guvern se angajeazd sd intre-
buinteze toate resursele sale militare sau eco-
nomice contra acelor membri ai Pactului Tripartit
(german, italian, japonez) si contra acelor
aderenti ai acestuia din urmd (Romania) cu care
guvernele semnatare se gdsesc in stare de
rdzboi".

In legatura cu semnarea acestui Pact,
Franklin Delano Roosevelt declara in fata
Congresului American:

"Noi luptam aldturi de poporul britanic,
care a luptat de until singur Indelungate si teri-
bile luni.

Noi lupteim aldturi de poporul rus, care a
vdzut misunand hoarda nazistd panel la portile
Moscovei si care, cu o vointa si un curaj
supraomenesc, i-a obligat pe cotropitori sd se
replieze si apoi sa se retraga.

Noi luptdm aldturi de bravul popor chinez,
care de 4 ani sijurndtate rezistd bombardamen-
tului si foametei si care, in repetate randuri, in
ciwin armamentului si echipamentului superior
al japonezilor, a provocat acestora pierderi
grele".

Programul intelegerii anglo-americano-
ruse prevedea: desfiintarea exclusivitatii de
rasa, egalitatea in drepturi a natiunilor, elibe-
rarea natiunilor inrobite si restabilirea drep-
turilor for suverane, dreptul fiecarei natiuni de
a se organiza dupe dorinta ei, ajutorarea eco-
nomics a natiunilor care au avut de suferit si
sprijinirea for in opera de refacere a bunastarii
materiale etc., restabilirea libertatilor democra-
tice si nimicirea regimului hitlerist...

Pe langa Rusia Sovietica, aderara la
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Carta Atlanticului Belgia, Olanda, Luxembur-
gul, Norvegia si Grecia. Din afara Europei isi
dadura. adeziunea: Canada, Brazilia, China,
India, Australia si Africa de Sud.

Prin tratatul incheiat de Uniunea
Sovietica si State le Unite, Armata Rosie primi
armamentul si echipamentul necesar pentru
continuarea razboiului; pe langa tancurile,
avioanele si vasele de transport necesare,
ingineri si tehnicieni americani pusera in
functiune fabricile si atelierele rusesti pentru
acoperirea nevoilor armatei si ale populatiei
civile.

In zilele de 28 noiembrie 1 decembrie
1943, Roosevelt, Churchill si Stalin se intalnird
la Teheran pentru a se pune de acord asupra
masurilor necesare in vederea continuarii
razboiului contra hitlerismului. Reprezentantii
Americii, Angliei si Rusiei se intelesera sa
respecte drepturile internationale ale statelor
mici si sa asigure existenta for nationals.
Tinand cont de hotararea de la Teheran, mi-
nistrul de externe Molotov declares in numele
guvernului sovietic ca Rusia nu intelege sa
anexeze teritorii romanesti si nici sa schimbe
structura socials a Romaniei. El mai asigura ca
inceputul restaurarii frontierei din 1940 a fost
facut si ca trupele sovietice au patruns in
Romania numai din motive de ordin militar.
Declaratia aceasta in favoarea Romaniei s-a
facut cu stirea si aprobarea guvernului englez
si a guvemului american. Aceasta, fireste, pen-
tru a determina Romania de a se desface de
Germania si de a reveni la vechea ei politica
antantofila. In realitate insa, Romania, ca
aderenta a pactului tripartit germano-italo-
japonez, cadea sub sanctiunile luate de sem-
natarii Cartii Atlanticului contra Germaniei si a
tarilor cotropite de ei.

La 8 noiembrie 1942 anglo-americanii
dezlantuira ofensiva in Africa de Nord, in
Maroc, Algeria si Tunisia si o continuard prin
Tripolitania, pana in Egipt.

Dupes declararea razboiului total, Natiu-
nile Unite ripostard prin bombardamentele
"cetatilor zburatoare" americane si ale avioa-

nelor de noapte engleze. La 8 septembrie 1943
trupele aliate anglo-americane atacara Italia si
facura prizonier pe Mussolini. Generalul
Badoglio, incurajat de regele Victor Emanuel,
rasturna ordinea fascists si deschise lupta
contra trupelor germane. Din Abisinia si
Tripolitania Italia fusese izgonita dupes lupte
grele de unitatile anglo-americane. Mare senza-
tie provocase in aprilie 1943 descoperirea
gropii comune de la Katyn cu osemintele ofite-
rilor polonezi impuscati in masa de bolsevici.

La 4 aprilie 1944 incepura bombarda-
mentele aviatiei anglo-americane asupra
Bucurestilor si se tinura lant pana la 23
august 1944, zadarnicind once activitate nor-
mala in Bucuresti, Ploiesti, Campina, Brasov,
Turnu Severin si multe alte centre industriale
din tares. In imprejurarile acestea tragice,
Antonescu se vazu silit sa ordone dispersarea
serviciilor publice din Bucuresti si stabilirea for
provizorie in alte localitati din tars, care pareau
mai putin expuse bombardamentelor.

La 12 aprilie 1944 guvemul sovietic oferi
guvemului roman armistitiul, cu conditia sa
rupd legaturile cu Germania si sa accepte
granita romano-ruses din 1940. Stalin mai con-
simti si la anularea Dictatului de la Viena, pre-
cum si ajutor militar pentru reocuparea tinu-
turilor uzurpate de unguri in Transilvania.

Maresalul Antonescu, sub presiunea ger-
manilor, respinse insa oferta de armistitiu din
partea URSS si continua lupta ingrata alaturi
de armata germana in debandada.. Dupes de-
zastrul de la Stalingrad trupele germane
batura mereu in retragere, evacuand o pozitie
dupes alta pana cand ajunsera la granita
Moldovei de la Prut.

Intre timp, o delegatie romance condusa
de Barbu Stirbei trata la Cairo, cu asentimen-
tul regelui Mihai, intelegerea cu Puterile
Antantei, din care facea parte si Rusia
Sovietica., anume incetarea ostilitatilor si
ruperea relatiilor cu Germania hitlerista.
Tratativele acestea se faceau in mare taina,
peste capul lui Antonescu, dar cu asentimentul
general al tarii.
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Ca pitolu I IV

RASTURNAREA DICTATURII ANTONESCIENE.
ACTUL REGELUI MIHAI I DE LA 23 AUGUST 1944

Prabusirea frontului hitlerist in Rusia. Tratativele cu rush. Coalitia National-
Democrati. Blocul National-Democrat. Actul de curaj al regelui Mihai. Tratatul de
armistitiu de la Moscova. Guvernele SEmitescu si Riidescu. Reforma agrara.
Instalarea guvernului Petru Groza. Colaborarea diviziilor rominesti la infrimgerea
hitleristilor in Ungaria si Cehoslovacia. Carta Natiunilor Unite - O.N.U. Conferintele
de la Yalta si Potsdam. Cortina de fier si conflictul dintre Apus si Raskrit. Tratatul
de Pace de la Paris. Pledoariile lui Tatarescu pentru respectarea granitei din vest.
Memoriul lui Tatarescu cu cele 18 puncte si demisia sa din guvern

Regimul de dictatura al maresalului
Antonescu nu era agreat de tars, cu tot rezul-
tatul plebiscitelor impuse de conducatorul
statului. Prabusirea puterii militare germane
pe toate fronturile facu pana si pe legionari sa
se clatine in credintele lor. 0 parte din ei trecu
in Germania, unde incercau sa organizeze
batalioane de soc si chiar guverne de aventura,
ca acela al lui Horia Sima, caruia la Viena i se
puse la dispozitie chiar postul de radio
Dunarea, cu emisiuni propagandistice in limba
romans.

Tara nu aproba insa risipirea fortelor
armate nationale pe meleagurile Stalingrafului
si ale Cubanului, pe care Antonescu, pentru
a -si satisface ambitia de maresal si pentru a fi
pe placul lui Hitler, le bagase in lupta contra
armatelor aliate si in special contra Armatei

Prizonierii romani din lagarele din Rusia,
urmand pilda vechilor lor camarazi din primul
razboi mondial, adresard la 2 februarie 1943
maresalului Stalin un raport scris si semnat de
43 ofiteri si 2.700 soldati prin care cereau
incuviintarea de a se constitui in unitati de
combatant!, care sa lupte pentru eliberarea
patriei de sub ocupatia hitlerista. Cu invoirea
guvernului sovietic, delegatii prizonierilor
romani din lagare se intrunird la 3 septembrie
1943 la Krasnogorsk si mai apoi, la 16 septem-
brie, hotarara infiintarea de unitati de volun-
tari. La 2 octombrie sosi aprobarea guvernului
din Moscova pentru formarea de asemenea

unitati romanesti, deschizandu-se credite pen-
tru intretinerea lor. Pe calea aceasta s-a format
divizia I de voluntari romani "Tudor Vla-
dimirescu". In aprilie 1945 s-a format si o a
doua divizie: "Horia, Closca si Crisan".

Inainte de plecarea pe front, pandurii din
divizia Tudor Vladimirescu depusera un Jura'
mant: "Jur poporului meu robit de nemti sa lupt
pentru libertatea si propcisirea lui. Jur sa lupt
pentru prietenia &alnico. intre Romania si
Uniunea Sovietica si pentru pastrarea cu sfinte-
nie a frcitiei de acme cu Armata Rosie".

In vremea in care unitatile armatei
roman luptau pentru triumful hitlerismului,
populatia din Moldova, deopotriva cu cea din
Muntenia, suferea de pe urma evacuarilor si
bombardamentelor necontenite. Rabdarea
multimii ajunsese la capat. Lumea incepuse
sa-si dea seama ca situatia disperata in care se
gasea tara reclama imperios luarea de masuri
grabnice si hotarate pentru a preintampina
dezastrul.

Dupes declararea razboiului total nu se
mai cruta nici pasnica populatie civila de la
sate si orase. Pe masura ce unitatile germano-
romane, dupes dezastrul de la Stalingrad,
bateau mereu in retragere, urmarite
indeaproape de Armata Rosie cu lozinca:
"Moarte nemtilor si romanilorr, oamenii poli-
tic! cu raspundere se gandeau la soarta
Romaniei si se intrebau ce se va alege din sta-
tul roman in caz de infrangere a hitlerismului
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si de capitulare a Germaniei, care fatalmente
avea sa atraga dupa sine si capitularea
Romaniei. Singura solutie care se impunea era
rasturnarea regimului dictatorial al lui
Antonescu, denuntarea din vreme a adeziunii
la Pactul Tripartit si intoarcerea armelor
impotriva Germaniei, adica trecerea Romaniei
de partea puterilor aliate SUA, Anglia si URSS.
In fruntea acestor oameni politici se gasea fos-
tul presedinte de Consiliu si ambasador la
Paris Gheorghe Tatarescu, care, in calitatea sa
de secretar general al Partidului National
Liberal, adresa la 26 martie 1943 presedintelui
partidului, Dinu Bratianu, si lui Iuliu Maniu,
presedintele Partidului National Taranesc, o
scrisoare in care, expunand situatia grava in
care se gasea tara, cu serviciile publice in "dis-
persiune" din cauza bombardamentelor, pro-
puse constituirea Uniunii Sacre a tuturor par-
tidelor politice si alcatuirea unui Comitet
National, care sa oblige partidele la o colabo-
rare patriotica pand la sase luni dupa
incheierea pacii. In timpul acestui "armistitiu
politic" fiecare partid trebuia sa ramana neutru
pe pozitia sa, pentru a apara interesele
Romaniei, gray primejduite de politica dezas-
truoasa a maresalului Antonescu care, cu de
la sine putere, aruncase tara in razboi. Din
ambele parti Tatarescu primi un raspuns ne-
gativ. Din nenorocire toate demersurile
ramasera zadarnice in fata raspunsului
stereotip al lui Dinu Bratianu: "Eu vreau, dar
nu vrea d. luliu Maniu si de aceea nu vreau nici
eu". La ultima scrisoare din 1 octombrie 1944
care Dinu Bratianu, Tatarescu n-a mai primit
nici un raspuns, iar consecinta a fost ruptura
in partid, ratificata in urmatorul Congres, cand
fostul secretar general fu ales presedinte al
partidului. Congresul votes totodata si modifi-
carea vechiului Statut al Partidului din 1936,
potrivit noilor cerinte ale vremii.

Refuzul de colaborare la opera comund
de pregatire a actiunii pentru iesirea Romaniei
din razboi si pentru incheierea unui armistitiu
nu descuraja insa pe initiatorul ei. Tatarescu,
dandu-si seama ca se intrase in faza finales a
razboiului, facu la 18 decembrie 1943, prim dr.
C. Angelescu, un nou demers pe langa Maniu,
care se instituise singur "seful opozitiei
romanesti", pentru a-i comunica informatiile si
convingerile sale si propunandu-i sa piece

impreuna. la Moscova pentru a trata cu guver-
nul URSS iesirea Romaniei din razboi si pentru
a hotari conditiile armistitiului. Dupes trei zile
de reflectie, Maniu refuza sa adere la planul lui
Tatarescu. Neputand realiza in tares o intelegere
in vederea luarii de contact direct cu guvernul
URSS, Tatarescu adresa presedintelui Ce-
hoslovaciei, Benes, care se gasea la Londra,
urmatoarea scrisoare: "Evenimentele militare si
politice desfasurate pawl asteizi, de la cel din-
tat mesaj pe care am avut onoarea adresez
Excelentei voastre, confirms concluziunile mete
si credem cd putem, de pe acum, deduce cal de
fapt ordinea internationald in Estul si Centrul
Europei vafi stability in cele din unna sub egida
Uniunii Sovietice si concordd de altfel in complet
cu Marea Britanie si State le Unite ale Americii. A
pregdti un teren de intelegere cu Uniunea
Sovietica si a apdra cauza Romaniei la Kremlin

iatti necesitatea ceasului de fatal. Din neferi-
cire nu avem pe nimeni pentru a intreprinde
aceastd opera utild si de aceea ne punem toatcl
increderea in Excelenta Voastrd... De aceea, ma
indrept din nou cdtre Excelenta Voastrd in
numele unui lung trecut de colaborare strand in
serviciul popoarelor noastre si in virtutea senti-
mentelor de prietenie si de solidaritate, de care
guvernele ce am prezidat au fdcut dovadd fates
de tam Voastrd mai ales in ceasurile grele ale
Cehoslovaciei rugandu-Vd stdruitor de a apara
Tara mea si de a-i acorda intregul spryin".
Raspunsul a fost incurajator. Tatarescu, in
intelegere cu prietenii si colaboratorii sal, facu
un demers direct pe langa regele Mihai, ceran-
du-i sa convoace un Consiliu de coroand pen-
tru a examina situatia politica si military a tarii
si a hotari iesirea din razboi. Era in ziva de 25
martie 1944. Tanarul suveran era hotarit sa
sfarame cu un ceas mai degraba jugul german,
dar dorinta lui n-a putut fi implinita din cauza
permanentelor ezitari, derogari si amandri ale
unor oameni politici cu raspundere. Astfel s-a
sabotat intentia Consiliului de coroand.

La 1 mai 1944, maresalul Iosif Visa-
rionovici Stalin dadu publicitatii urmatorul
aviz: "Romania, Ungaria, Finlanda si Bulgaria
nu au decat o singurd posibilitate de a evita ca-
tastrofa: aceea de a rupe cu nemtii si de a iesi
din razboi. Dar cu greu s-ar putea crede cd
actualele guverne ale acestor tart ar fi in stare
sa rupd cu nemtii. Trebuie sa se presupund ca
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Regele Mihai I

popoarele acestor tart vor trebui sa is ele insele
in mend cauza eliberdrii for de sub jugul ger-
man".

In aceeasi zi, Tatarescu trimise tuturor
sefilor de partide urmatoarea propunere:

"Grava evolutie a ultimelor evenimente
militare si politice, aducdtoare de ireparabile
prdbusiri, ma obligd ca, trecdnd peste alte pre-
ocupdri de ordin personal, sa iau initiativa unui
demers 'dimwit in urmdtoarete considerente si
propuneri:

1. Singurul mijloc prin care se mai pot pre-
vent urrndrile dezastruoase ale rdzboiului ce-am
purtat irnpotriva Rusiei este pacea irnediata cu
Natiunile Unite si, totodatd, incheierea cu
Uniunea Sovietelor, in cadrul suveraniteitii si al
recunoasterii drepturilor noastre nationale, a
unei intelegeri pe o colaborare permanentd in
Reisdiritul si Sud-Estul Europei.

2. Negocierile pentru incheierea
si a pcicii cu Sovietele, duse direct cu ele, fard

nici o reticenta, faro nici un grind de tergiversare
si fdrd a mai uza de mediatiunea altar puteri
care, in inwrejurdrile de azi, nu ne-ar putea fi de
nici unfolos. Sunt incredintat ca grelele conditi-
uni cerute Romaniei de guvemul Sovietelor au
fost determinate de atmosfera de neincredere
provocatd de Kremlin, prin nedibdcia cu care au
fost incepute negocierile. Dar drumul la Moscova
va trebui cdutat azi direct.

3. Negocierile trebuiesc duse in cadrul

unui program unitar, armonizator at tuturor
initiativelor st activitcltilor care, desi se
desfdsoard azi paralel dar au scopuri identice,
ar putea, in lipsa unui organ coordonator, sd se
dezvolte main irnpotriva intereselor nationale.
Negocierile trebuiesc duse in numele constiintei
tdrii. Pentru realizarea acestui comandarnent,
se va constitui un comitet national compus din
actualii si fostii prezidenti at partidelor politice,
a/ cdror program intern si extern este compatibil
cu o intelegere cu Rusia Sovieticd si din fosti
presedinti de consilii, ale cdror credintd si linie
de conduitcl nu se opun acestui act politic.
Presedintele (delegatul) Particlului Comunist
azi partid national va face parte din acest
comitet, care va putea fi largit prin cooptare de
not membri".

0. propunere similard s-a facut de
Partidul Comunist prin Lucretiu Patrascanu.
Dar si aceasta propunere a lui Tatarescu a fost
respinsa cu un refuz categoric de Maniu si de
asociatul sau Dinu Bratianu. Refuzul acesta n-
a impiedicat insa pe Tatarescu sa constitute la
Sinaia, la 26 mai 1944, Coalitia National
Democrats cu membrii "blocului anti-hitlerist"
alcatuita din Partidul Social-Democrat, Par-
tidul Socialist Taranesc Muncitoresc, Partidul
Comunist si Partidul National Democrat, par-
tide reprezentate prin Constantin (Titel)
Petrescu, Lucretiu Patrascanu, Mihail Ralea si
Petru Topa.

Scopul Coalitiei National-Democrate
era:

1. Pregatirea actiunii destinate sa rea-
lizeze iesirea Romaniei din razboi.

2. Eliberarea teritoriului national de sub
jugul trupelor de ocupatie si reincorporarea
Transilvaniei prin alungarea cotropitorilor.

3. Restabilirea raporturilor traditionale
ale Romaniei cu Puterile occidentale si in
acelasi timp pregatirea unei aliante cu
Republicile Sovietice Socialiste.

4. Reasezarea institutiilor democratice la
temelia vietii politice a statului roman.

Coalitia ramanea deschisa si celorlate
partide, care nu aderara Inca la programul ei.

Dupes aceste preparative, Titel Petrescu si
Lucretiu Patrascanu au intrat in tratative cu
Bratianu si Maniu si la 20 Julie 1944 ei au
cazut de acord asupra formarii Blocului
National Democrat, astfel ca partidele Social-
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Democrat si Comunist faceau simultan parte
ata din Coalitia Nationale' Democratd, cat si
din Blocul National Democrat. Identice erau si
scopurile urmarite de ambele asociatii politice.

In noaptea de 2 iunie, Tatarescu aduse la
cunostinta regelui Mihai si guvernului Uniunii
Sovietice actul de constituire a Coalitiei
National-Democratice. Se luase contact si cu
unii din marii comandanti ai armatei noastre
de pe front, hotarand in cea mai mare taints
programul intrarii in joc a armatei romane.

intr-o scrisoare adresata regelui la 28
iulie 1944, Tatarescu punea in lumina situatia
in felul urmator:

"Consider situatiunea tetrii mai grave'
astazi deceit tent... Trebuie admitem azi ca
inta rzierile si ezitdrile au adancit preipastia
tuturor primejdiilor in care nepriceperea si ne-
bunia au zvarlit tam. Sunt silit se' consider si-
tuatiunea ca foarte graves... late' de ce ma
indrept din nou catre Majestatea Voastrei, Ingd-
duindu-mi cer urgentarea actiunii, care tre-
buie se' ne duce" la armistitiu. Sunt la curent cu
negocie-rile care au fost Incepute. Le consider
timide in forma. Le consider in fond o eroare.

Procedura pentru Incheierea armistitiului
trebuia initiate" prin instituirea unui guvern at
peicii, care sci. declare public vointa teu-ii de a iesi
din rcizboi. Nurnai astfel worn scapa de beinuiala
ca negociem numai ca se' ceistigdm timp. Numai
astfel worn pune capat echivocurilor deturufitoare,
create pane' astazi de negociatori improvizati,
care, dupe' pdrerea mea, au compromis mai mutt
deceit au ajutat cauza Rorndniei.

Dupes constituirea acestui guvern, [trata-
tivele] urmau afi dose prin oameni de autoritate
care von trebui se' aibd drept obiect si un pact de
colaborare cu Uniunea Sovietelor. Guvernul pacii
trebuie inset- constituit imediat. Iatcl dominanta
momentului. Arne-me-wile, ezitdrile, negocierile
inteuzietoare si pertractetrile faro de rost pot fi
fatale tcirii si monarhiei. E ceasul actiunii si
numai at actiunii!"

Scrisoarea lui Tatarescu facu mare
impresie asupra Regelui, care facea sfortari
supraomenesti pentru a dezarma ezitarile
unora si lipsa de curaj a altora. E adeVarat ca
Barbu Stirbei plecase la Cairo pentru a lua
contact cu Aliatii apuseni, dar solutionarea
cauzei romanesti depindea direct de Rusia
Sovietice, in timpul cand Armata Rosie

strabatea victorioasa 'ana la Nistru si batea cu
furie la poarta Moldovei cu lozinca: "Moarte
nemtilor si romanilor!"

Nota despre constituirea Coalitiei Natio-
nal Democratice fu transmisa guvernului so-
vietic si produse efectul dorit. La 28 iulie
Richard Franasovici comunicd telegrafic lui
Tatarescu ca guvernul Uniunii Sovietice i-a
transmis prin presedintele Benes invitatia de a
vent la Moscova impreuna cu delegatii
Coalitiei, pentru a discuta conditiile testrit
Romdniei din razboi si ale armistitiului.
Franasovici comise insa imprudenta de a tri-
mite telegrama prin Ministerul de Externe, care
era condus de Mihai Antonescu, si care, sfatu-
it probabil de consilierii sat tehnici ce erau in
legatura cu membrii Blocului National
Democrat, gasi de cuviinta tainuiasca
raspunsul primit de la Benes si se' nu-1 comu-
nice lui Tatarescu. Telegrama a fost descope-
rita mai tarziu in arhiva secrets a lui Mihai
Antonescu. La 18 august, Tatarescu primi de la
Franasovici o scrisoare larnuritoare cu privire
la aceasta chestiune, cand era insa prea tarziu
pentru a intreprinde vreo actiune, fiindca
Armata Rosie dezlantuise deja ofensiva contra
Moldovei. in raportul sau in fata Congresului
Partidului National Liberal din 1 iulie 1945,
Tatarescu, destainuind aceasta condamnabila
intriga politicianista, constata cu durere:

"Dace" Coalitia National Democrats ar fi
primit acea telegrcund, in 3 zile delegatii ar fi
putut strabate liniile romemesti si liniile sovietice
si in alte cateva zile ar fi fost la Moscova, si am
bune motive cred cei armiatitiul un
armistitiu irtcheiat in alte conditii - ar fi putut fi
semnat Inainte de inceperea ofensivei sovietice
contra Romaniei de la sfarsitul lui august.
Aceastci ofensiva nu s-ar mai fi produs. In locul
ei s -arfi declansat in schimb actiunea conjugate
sovieto-rornand pentru incercuirea si sfaret-
marea trupelor germane. S-ar fi crutat Romaniei
atatea suferinte si atatea pierderi si atatea
vieti romemesti si vieti sovietice ar fi fost
crutate!

La staruinta lui Patrascanu si a lui Titel
Petrescu, reprezentantii partidelor de stanga
din Blocul National-Democrat, se hotarasera in
cele din urma si Maniu st Bratianu intre in
tratative directe cu Sovietele pentru obtinerea
armistitiului. Membrii Blocului hotarara cu un
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general sa strabata liniile romanesti si sovietice
pentru a discuta, in calitate de mandatar spe-
cial, conditiile armistitiului. Acest general tre-
buia sa alba plenipotenta scrisa, actul a fost
intocmit, dar a fost retinut nu mai putin de 10
zile de Iuliu Maniu pentru... revizuire! Iar cand
verificarea actului a fost in sfarsit terminate,
era prea tarziu; cu plenipotenta n-a mai putut
pleca, fiindca ofensiva sovietica demarase, iar
frontul romanesc fusese sfaramat.

In conditiile acestea catastrofa era
inevitabild, dace nu intervenea actul de
indrazneala si curaj al regelui Mihai din 23
august 1944. Tanarul suveran era la curent cu
actiunile Coalitiei si ale Blocului, incurajand
initiativele si straduindu-se mereu sa inlature
divergentele si ezitarile si sa indemne la o acti-
une grabnica, energica si hotarata. In privinta
aceasta el gasi larga intelegere la consilierii sai
militari. Intemeindu -se pe partidele din Coalitie
si din Bloc, precum si pe avizul favorabil al
comandantilor armatei, regele destitui la 23
august 1944, in virtutea prerogativelor sale
regale, pe maresalul Ion Antonescu din functia
de conducator al statului si dispuse arestarea
lui si a principalilor sai colaboratori. El ordond
armatei romane sa intoarca armele impotriva
germanilor si sa lupte umar la umar cu Armata
Rosie pentru triumful cauzei Aliatilor. El
declare nule si neavenite relatiile politice, eco-
nomice si militare cu Germania hitlerista si
proclama realipirea Romaniei la politica
Puterilor Aliate. Prin decretul din 31 august
1944 fu repusa in vigoare Constitutia din
1923.

In aceeasi zi, 14 divizii romanesti cu
efectivul total de 385.000 oameni, sustinute de
corpul aviatiei, au intrat fare ezitare in frontul
antihitlerist. Gheorghe Tatarescu arata in
expunerile sale in fata Conferintei de pace de la
Paris ca, la ordinul regelui, armata romans s-a
constituit in forta de aparare a Romaniei si ca
numai in intervalul de la 24 august pans la 1
septembrie 1944, prin lupte aprige, ea a
curatat teritoriul national din sudul Carpatilor,
capturand 51.000 prizonieri.

In baza Constitutiei repuse in vigoare,
regele reintra in toate drepturile si preroga-
tivele regale. El numi un guvern in frunte cu
generalul G. Setn.dtescu, din care faceau parte
ca ministri de stat fara portofoliu Iuliu Maniu,

Dinu Bratianu, Lucretiu Patra.scanu si Titel
Petrescu, sefii partidelor din Blocul National-
Democrat. La 24 august 1944, Gheorghe
Tatarescu, care, cu toate ca contribuise in
larga masura la pregatirea actului de la 23
august, nu facea parte din guvernul Blocului,
adresa tarn un manifest prin care, in calitatea
sa de secretar general al Partidului National
Liberal si ca sef al Coalitiei Nationale
Democrate, anunta ca aduce intreg sprijinul
guvernului national constituit de M.S. Regele,
luandu-si obligatia sa-si asocieze sfortarile
patriotice la initiativa si actele puse in slujba
apararii si consolidarii tariff. 0 amnistie gene-
raid deschise larg portile inchisorilor pentru
punerea in libertate a tuturor detinutilor pen-
tru delicte politice. Nedreptatile rasiale fury
abolite si inlocuite prin legi reparatorii menite
sa indrepte suferintele pricinuite populatiei.
Un sentiment de pace si de siguranta cuprinse
sufletele populatiei chinuite de boli si de foame.

In noaptea de 24 spre 25 august, URSS
consimte ca trupele romane sa continue a
lupta alaturi de Armata Rosie contra
Germaniei hitleriste si contra Ungariei, aliata
germanilor, pentru independenta Romaniei. si
eliberarea Transilvaniei de sub jugul Ungariei
hortyste.

La 29 august, trupele sovietice intrard in
Bucuresti, continuandu-si marsul strategic in
urmarirea armatelor germane in debandada
spre Budapesta, Viena si Berlin. Aviatia hi-
tlerista, in accesul ei de razbunare contra
regelui si a noului guvern roman, intreprinse
un furios bombardament asupra Bucurestilor,
care inceta numai la interventia avioanelor ali-
ate. Bombardamentul hitlerist produse dis-
trugeri masive la cladirile publice si la insta-
latiile militare. N-a fost crutat nici Palatul regal
si nici edificiile Bibliotecii Academiei Romane.
Bombardamentul german, pe langa stricaciu-
nile de cladiri, a provocat si marl pierderi de
vieti omenesti.

0 delegatie romaneasca, prezidata de
Barbu Stirbei sf inzestrata cu depline puteri,
porni la Moscova pentru tratarea si semnarea
armistitiului cu puterile beligerante. Prezen-
tandu-li-se preambulul tratatului, membrii
delegatiei se vazura nevoiti sa semneze urma-
toarea declaratie:

Guvernul si Inaltul Comandament at
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Romaniei, recunosceind faptul infrangerii
Romaniei in rdzboiul contra Uniunii Souietice,
Regatului Unit, Statelor Unite ale Americii si
celorlalte Natiuni Unite, acceptor conditiile
armistitiului". La obiectiile membrilor delegatiei
cu privire la grelele conditii ale tratatului, li se
raspundea ritos: "Ce-ati cautat la Stalingrad?"
Dupa incercari zadarnice de a obtine unele
usurari, delegatia romans semna in ziva de 12
septembrie 1944 Tratatul de armistitiu de la
Moscova, care, pand la ratificarea tratatului
definitiv de pace, constituia temeiul inter-
national al fiintei de stat a Romaniei. In
semnarea tratatului de armistitiu, Romania
anula adeziunea ei la Pactul tripartit germano-
italo-japonez si isi relua vechile ei relatii
traditionale cu puterile apusene: Franta,
Anglia si America, precum si cu Rusia
Sovietica.

Conditiile impuse Romaniei prin tratatul
de armistitiu erau pe cat de grele, pe atat de
dureroase. Numai dupe cunoasterea for lumea
romaneasca isi putu da seama de consecintele
politicii funeste a lui Antonescu de a impinge
Romania in razboi contra URSS alaturi de
ostirea hitlerista. Conditiile teritoriale im-
puneau Romaniei recunoasterea granitei
romano-ruse din 28 iunie 1940 privitoare la
Bucovina de Nord si Basarabia si a conventiei
romano-bulgare de la Craiova din 7 septembrie
1940 cu privire la cesiunea Cadrilaterului
dobrogean.

Armata sovietica triurnfatoare reocupd
Transnistria cu Republica Moldoveneasca.,
Bucovina de Nord cu Cernauti si Basarabia,
ajungand la vechea granite romano-ruse de la
Prut. Bucovina de Nord cu judetele Hotin,
Cetatea Alba, Chilia si Ismail furs inglobate in
Republica Ucraineand. Judetele Balti,. Soroca,
Orhei, Lapusna, Tighina si Cahul fura incorpo-
rate Republicii Moldovenesti, care-si mute
resedinta de la Tiraspol la Chisinau. Granita
aceasta fixate prin Tratatul de armistitiu de la
Moscova a ramas in vigoare in continuare.
Tratatul de pace de la Paris, recunoscut de
ONU, stabileste doar granita de vest a
Romaniei. In schimb guvernele aliate: sovietic,
englez si american convenira, prin art. 19 din
Tratat, sa declare nul dictatul germano-italian
de la Viena din 30 august 1940 si sa restituie
Romaniei teritoriul din Transilvania de Nord

ocupat de unguri, in intregime sau "o mare
parte" din acest teritoriu, urrnand ca definiti-
varea sa se faca la semnarea tratatului de pace.

Clauzele militare ale armistitiului im-
puneau Romaniei participarea la razboi contra
Germaniei hitleriste si contra Ungariei hortyste
cu dezarmarea fortelor germane si ungare de
pe teritoriul romanesc.

Clauzele economice impuneau Romaniei
pentru pagubele cauzate Uniunii Sovietice
plata unei despagubiri de razboi de
300.000.000 dolari in decurs de 6 ani.
Guvernul roman se obliga totodata sa restituie
URSS obiectele de pret si materialele ridicate
din teritoriile sovietice. S-a mai impus
Romaniei sa dizolve toate organizatiile
legionare, politice si paramilitare si sa nu to-
lereze nici in vlltor existenta unor asemenea
organizatii.

Controlul asupra indeplinirii tuturor
conditillor impuse prin tratatul de armistitiu fu
incredintat Comisiei aliate de Control sub con-
ducerea comandantului suprem al trupelor ali-
ate.

In conferinta de la Yalta, din 12 februa-
rie 1945, la care luard parte Roosevelt,
Churchill si Stalin, s-a stabilit la propunerea
lui Churchill delimitarea zonelor de influenta a
Aliati lor. Zona de influenta sovietica cuprindea
Romania, Bulgaria si Ungaria, iar zona de
influenta anglo-americans Turcia si Grecia.
Astfel ajunse Comisia Aliata de Control sub
conducerea comandantului sovietic. Tot la
Yalta aliatii declarard ca hotararea for neaba-
tuta era sa distruga militarismul si nazismul
german si sa obtina siguranta ca Germania nu
va mai fi niciodata in stare sa tulbure pacea
lumii. In temeiul intelegerii secrete de la Yalta,
trupele sovietice patrunsera in Romania,
Bulgaria si Ungaria. Sub scutul acestor trupe
de ocupatie s-au putut instala in aceste tan
guverne sovietice, impunandu-se incetul cu
incetul si legiuirile sovietice.

La 19 septembrie 1944 aparu Legea
pentru purificarea acirninistratiilor publice. In
virtutea acestei legi lua fiinta Tribunalul
Poporului, caruia ii furs deferiti, cu aprobarea
Consiliului de Ministri, principalii vinovati pen-
tru dezastrul tarii. Ca atare erau socotiti
maresalul Antonescu si toti colaboratorii sai,
civili si militari. Au fost condamnati la moarte
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si impuscati la Jilava la 1 iunie 1946: Ion
Antonescu, Mihai Antonescu, Gheorghe
Alexianu si Constantin Vasiliu. Mai fusesera
condamnati la moarte si Constantin Pantazi,
Radu Lecca si Eugen Cristescu, dar prin
clementa regard pedeapsa for capitala fu comu-
tata in munca silnica pe viata. La 24 mai 1945
Tribunalul Poporului, in urma unor dezbateri
care au durat o saptamana intreaga, a con-
damnat la moarte 38 de criminali de razboi
intre care si pe Corneliu Calotescu, fost guver-
nator militar al Bucovinei pe timpu1 lui
Antonescu, pedeapsa comutata apoi in munca
silnica pe viata. Multi acuzati au fost con-
damnati la munca silnica pe un anumit numar
de ani. In Consiliul de Ministri s-a propus si
trimiterea lui Gheorghe Tatarescu in fata
Tribunalului Poporului, ca raspunzator pentru
dezastrul tarii. Atat de departe ajungea ura si
intriga personals( Propunerea insa n-a fost
admisa de Consiliu.

La 29 octombrie 1944 national-
taranistii convocara la Bucuresti un mare ma-
ting, la care Ion Mihalache expuse programul
statului taranesc in locul statului legionar.

Guvernul Sanatescu intampina mari
dificultati in aplicarea clauzelor din tratatul de
armistitiu. La 4 noiembrie 1944 guvernul
Sanatescu prima din partea Comisiei aliate de
Control o notes prin care i se cerea sa grabeasca
aplicarea obligatiilor impuse de tratatul de
armistitiu. Pentru satisfacerea cererii, gene-
ralul Sanatescu isi remanie guvernul. Maniu,
Bratianu si Petrescu se retrasera din guvern si
in locul for infra Petru Groza. Dupa cateva sap-
tamani, la 6 decembrie, guvernul remaniat al
generalului Sanatescu isi inainta demisia pen-
tru a face loc unui nou guvern prezidat de
Nicolae Radescu. Acesta continua, ca si prede-
cesorul sau, sa se sprijine pe ajutorul partide-
lor istorice. Sprijinul acesta nu era insa pe
placul Frontului National Democrat (FND),
care preconiza o accentuare tot mai hotarata a
politicii de stanga, sustinuta de Partidul
Comunist, care-si intarea mereu randurile cu
ajutorul garzilor cetatenesti. Adversitatea WA'
de guvernul Radescu se accentua tot mai mult,
degenerand deseori in manifestatii de strada.

Interventia batalioanelor de voluntari
numite "gdrzile Maniu" starni mari nemultu-
miri in Transilvania de Nord, unde cu asenti-

mentul Comisiei Aliate de Control se impuse
restaurarea administratiei romanesti inainte
de semnarea Tratatului de pace. Agitatiile din
Transilvania de Nord, inasprite de acte de
teroare si de masacre, determinard pe membrii
Comisiei de Control sa revoce instalarea admi-
nistratiei romanesti in Transilvania de Nord,
luand din mainile guvernului roman adminis-
tratia din acele tinuturi, ceea ce egala cu un vot
de neincredere pentru guvernul Radescu.

In Bucuresti manifestatiile Frontului
National Democrat, sustinute de organizatiile
muncitoresti si incurajate de unit membri din
guvern, se tineau lant. La 11 februarie seful
guvernului, generalul Radescu, fu impiedicat
de a vorbi la adunarea convocata de el in sala
ARO. El insa rosti seara o aspra cuvantare con-
tra frontistilor, intrebuintand epitete tan la
adresa lor. Lucratorii tipografi refuzard sa
culeaga anumite comunicate oficiale, sus-
pendand chiar aparitia unui ziar. La 21 23
februarie se produsera incidente sangeroase la
fabrica Malaxa. Avura loc manifestatii de
strada cu focuri de arms chiar la Ministerul de
Interne. La 24 februarie se repetara manifes-
tatiile de strada aranjate de FND contra guver-
nului Radescu.

La fel se aranjau mitingurile si in
orasele de provincie. In conditlile acestea
guvernul Radescu, nemaiputand stapani situa-
tia, se vazu silit sa-si inainteze demisia la 26
februarie 1945.

Iar pand la numirea noului guvern,
debandada lua amploare. La 1 martie 1945
furs ridicate garzile militare de la institutiile
publice si se trecu la dezarmarea unitatilor mi-
litare din garnizoana Bucuresti. Seara patrule
si tancuri rusesti circulau pe strazile
Bucurestilor.

La 6 martie 1945 regele incredinta cu
formarea noului guvern pe Petru Groza,
presedintele Frontului Plugarilor. Din noul
guvern facea parte si Gheorghe Ta.tarescu, ca
vicepresedinte al Consiliului si ca ministru al
Afacerilor Externe. Dupd instalarea noului
guvern se mai potolira agitatiile si manifestati-
ile de strada si mai ales violentele din
Transilvania. Pentru c u rm area acestora
presedintele Consiliului adresa la 8 martie
maresalului Stalin urmatoarea telegrams:

"Dupd actul din 23 august 1944, prin care
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Romania s-a aldturat Natiunilor Unite pentru a
purta razboi impotriva vreljmasilor comuni, a
fost o dorintd vie a poporului roman de a se
regdsi in granitele Transilvaniei, din care o parte
i-a fost pe nedrept retpitcl. Aceastd provincie a
fost eliberatcl insd prin eroismul Armatelor Rosii
in stransa colaborare cu armata romance, si
poporul roman din nordul Transilvaniei asteap-
td cu infrigurare ziva reunirii sale inlduntrul
granitelor Romanies!" In consecinta, se solicita
aprobarea reinstalarii administratiei romanesti
in Transilvania de Nord. In ziva urrnatoare, la
9 martie, presedintele Consiliului de ministri
roman primi din partea lui Stalin urmatoarea
comunicare:

"Auand in vedere ca noul guvern roman,
care a preluat actualmente guvernarea tariff, isi
asumd rdspunderea pentru cuvenita ordine si
liniste pe teritoriul Transilvaniei si asigurarea
drepturilor nationaliteitilor, precum si conditiile
pentru functionarea regulate' a tuturor instan-
telor locale ce deservesc nevoile frontului, guver-
nul sovietic a hotarat sd satisfaca ce-rerea
guvernului roman si, in conformitate cu con-
ventia armistitiului din 12 septembrie 1944, sd
consimtd pentru instalarea in Transilvania a
administratiei guvernului roman". In urma
acestui raspuns, delegatul Comisiei Aliate de
Control, A. I. Visinski, prezida in ziva de 13
martie, la Cluj, solemnitatea predarii adminis-
tratiei din Transilvania de Nord in seama
guvernului roman.

Urma apoi o serie de legi, printre care
Legea pentru purificarea administratiilor publice
si Legea pentru impunerea beneficiilor de
razboi. Dintre toate insa cea mai insemnata era
Legea reformei agrare, asteptata cu nerabdare
de muncitorimea agricola..

La 22 martie 1945 guvernul Groza
infaptui a doua reforms agrara in Romania,
prin care furs expropriate, card nici o despagu-
bire, terenurile agricole constituind proprietati
ale persoanelor fizice care depaseau suprafata
de 50 ha si anume pamantul arabil, livezile,
fanetele, pasunile, baltile si iazurile artificiale,
mlastinile si terenurile inundabile. De aseme-
nea furs expropriate pamanturile si proprie-
tatile agricole de once fel apartinand ceta.te-
nilor germani si cetatenilor romani care au
colaborat to Germania hitlerista, apoi paman-
turtle si proprietatile agricole ale criminalilor de

Ion Antonescu

razboi si ale celor vinovati de dezastrul tarn, ale
celor fugiti in strainatate, ale absenteistilor. Au
fost expropriate si bunurile "de mans morals ".
0 data cu pamanturile cultivabile au fost
expropriate lard despagubire si tractoarele,
batozele, seceratoarele si combinele proprietate
personals. Terenurile expropriate trecura in
proprietatea statului cu scopul de a fi reparti-
zate in loturi de pana la 5 ha taranilor nevoiasi,
de preferinta ostasilor care au luptat impotriva
germanilor. Taranii muncitori urmau sa intre
in stapanirea loturilor lor. Pretul de cumparare
de la stat era egal cu pretul recoltei mijlocii
anuale la hectar, din care se achita dupes prima
recolta 10%, iar restul in rate anuale in 10 sau
20 de ani. Au ramas exceptate de la expro-
priere: orezariile, bunurile agricole apartinand
manastirilor, mitropoliilor, episcopiilor, biseri-
cilor, bunurile Domeniilor Coroanei, ale Eforiei
si ale asezamintelor spitalicesti, precum si cele
ale Academiei Romane, Casei Scoalelor si ale
celorlalte asezaminte de cultures, ale obstiilor
satesti, de asemenea fanetele si pasunile
apartinand comunelor si bunurile facand parte
din patrimoniul statului. Legea mai prevedea
ca gospodariile create in baza reformei agrare
nu puteau fi impartite, vandute, date in arenda
sau ipotecate, spre a se impiedica crearea de
not marl proprietati.

Dupes datele provizorii ale Institutului
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Central de Statistics au fost expropriate
143.219 persoane cu o suprafata expropriata
de 1.443.911 ha. Din aceasta suprafata au fost
distribuite taranilor 1.057.674 ha, restul find
rezervat pentru stat sau disponibil necultivabil.

S-au reinfiintat sindicatele ca organizate
ale clasei muncitoare. Ele cuprindeau toti
muncitorii farce deosebire de convingere
politica, de nationalitate, de rasa si de sex. Din
sanul sindicatelor astfel organizate se alesera
conducatorii de sindicate si de uniuni, care
constituiau cadrele miscarii sindicale. Intre-
prinderile de aceeasi categoric de productie
fura reunite pe tara in uniunea de productie.
Uniunile sindicatelor proclamara in Congresul
din 30 ianuarie 1945 Confederatia Genera la a
Muncii din Romania, care adera la Federatia
Sindicala Mondiala. De asemenea se constitui
Federatia Democratica a Femeilor Romane,
Uniunea Femeilor Antifasciste, Uniunea
Femeilor Muncitoare, Federatia Nationala. a
Tineretului, Uniunea Tineretului Muncitoresc,
Apararea Patriotica etc. La 15 octombrie 1945
s-a tinut conferinta Partidului Comunist si a
Partidului Unic Muncitoresc. La 31 iulie 1945
s-a hotarat trecerea de la productia de razboi la
productia de pace. Intre legiuirile din 1945 este
si asa numitul Statut al Nationalitatilor, prin
care s-a stabilit egalitatea deplina in fata legii
si drepturi egale, politice si civile, pentru toti
cetatenii tarii, fara deosebire de limba, rasa,
religie sau nationalitate. Prin Statut s-a
interzis, sub pedeapsa, cercetarea originii
etnice si infiintarea de privilegii pe baza de
rasa, limba, religie sau nationalitate. Cetatenii
erau liberi de a-si stabili singuri limba materna
sau nationalitatea. Nationalitatile conlocui-
toare erau indrituite de a se dezvolta liber, de a
infiinta scoli de once grad in limba lor. De
asemenea, fu decretata libertatea deplina a
cultelor.

intre timp, continuau operatiunile mi-
litare contra germanilor. In temeiul actului din
23 august 1944 si al Tratatului de armistitiu
din 12 septembrie al aceluiasi an, 14 divizii
romanesti s-au luptat umar la umar cu Armata
Rosie, patrunzand 1.000 km in dispozitivul
inamic, de la Mures pana in inima Boemiei.
Unitatile romanesti au strabatut, cu lupte
sangeroase in timp de iarna, 12 masive
muntoase si au eliberat 3.831 localitati, intre

care 53 orase, luand parte la 283 batalii si
lupte. In aceste lupte 103.214 prizonieri au fost
capturati de trupele romane care dupe elibe-
rarea teritoriului national au continuat sa
lupte, mai intai in Ungaria si apoi in
Cehoslovacia, inaintand victorioase pand la 100
km de Praga. Aceste operatiuni militare s-au
desfasurat intre 23 august 1944 si 10 mai
1945, insemnand contributia Romaniei la victo-
ria comund in ultima faza a razboiului. Pe
aceasta mare jertfa de sange isi intemeia
Romania cererea de a i se recunoaste calitatea
de putere cobeligeranta.

La 8 iulie 1945, generalisimul Stalin
remise regelui Mihai ordinul Victoria. De
asemenea, o inalta decoratie primi regele Mihai
din partea presedintelui Statelor Unite ale
Americii. In desfasurarea acestor lupte san-
geroase, ostirea romans a numarat 111.000
morti si raniti. Vitejia ostasilor roman a fost
citata in 7 ordine de zi ale generalisimului
Stalin si in 78 de citari din partea comanda-
mentului sovietic. Divizia "Tudor Vladimi-
rescu" a fost decorates cu ordinul "Steagul
Rosu" si cu ordinul "Mimi Viteazul ". La 15
august 1945 diviziile "Tudor Vladimirescu" si
"Horia, Closca si Crisan" au fost incadrate in
armata romans.

Armata germana hitlerista, prinsa ca in
cleste de armatele ruso-roman din rasarit si
anglo-franco-americane din apus, a fost corn-
plet distrusts si silita sa capituleze lard conditii,
un fapt aproape unic in istoria razboaielor. La
8 mai 1945 armatele Aliatilor din Apus si
Rasarit intrard victorioase in Berlin. Iar a doua
zi, la 9 mai, Keitel, Stumpf si Friedenburg sem-
nard actul de capitulare neconditionata a
Germaniei naziste. Astfel s-a terminat san-
geroasa epopee hitlerista, cu incalculabile dis-
trugeri si jertfe omenesti.

In ziva de 17 iulie 1945 s-au intrunit in
castelul imperial de la Potsdam, din periferia
Berlinului, triumvirii invingatori: Harry Tru-
man, noul presedinte al SUA, Winston
Churchill, prim-ministru al Marii Britanii si
Iosif Visarionovici Stalin, maresalul Uniunii
Sovietice, intr-o memorabile conferinta de
pace. Lucrarile conferintei continuara pana la
2 august 1945, Farce sa se fi ajuns la o
intelegere in problemele litigioase. Neintelege-
rile porneau de la constatarea ca Uniunea
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Sovietica nu intelegea sa respecte angaja-
mentele ce-si luase asupra-si la semnarea
Intelegerii Atlantice din decembrie 1942.
intelegerea de la Washington prevedea elibe-
rarea natiunilor inrobite si restabilirea drep-
turilor for suverane, dreptul fiecarei natiuni de
a se organiza dupa dorinta ei, ajutorarea eco-
nomics a natiunilor care au avut de suferit,
sprijinirea for in opera de refacere a bunastarii
materiale, restabilirea libertatii democratice si
nimicirea regimului hitlerist. Reprezentantii
SUA si Marii Britanii mai staruiau sa fie
respectate declaratiile repetate ale guvernului
sovietic privitoare la incheierea path farce ane-
xiuni teritoriale si fara despagubiri.

Asupra nimicir i regimului hitlerist se
ajunse la o intelegere deplina. Germania si
Austria fura impartite in zone de ocupatie:
americana, engleza, franceza si sovietica.
Zone le ocupate de aliatii apuseni cuprinsera
mai bine de cloud treimi din teritoriul german si
o parte din teritoriul austriac. Capitalele Berlin
si Viena fura impartite intr-o zona anglo-ame-
ricano-franceza si alta sovietica. Cand se puse
insa problema fixarii granitei rasaritene a zonei
sovietice se ivira grave neintelegeri intre puter-
ile invingatoare. Puterile apusene insistau pen-
tru o pace farce anexiuni, respectandu-se
granitele din 1938, deci cele dinainte de izbuc-
nirea razboiului. Rusia sovietica revendica insa
nu numai inglobarea in granitele ei a tuturor
teritoriilor care facusera parte din imperiul
tarist, ca Lituania, Estonia, Letonia si o parte
din Polonia, care dupa primul razboi mondial
isi dobandisera independenta si suveranitatea
lor, dar totodata si foste teritorii germane, ca
Prusia orientala cu Konigsberg, rebotezat
Kaliningrad si Prusia occidentala cu Danzig si
cu tot "coridorul" acestui oras german. Parti le
din Republica Po lona si anume Galitia
Orientals cu capitala Lvov, Volhinia, precum si
tinuturile Prusk, Grodno, Brest-Litowsk s.a. cu
o suprafata de 170.000 km2 fura incorporate
Republicilor Sovietice Ucraina si Bielorusia. In
schimb Polonia obtinu 100.000 km2 din
provinciile germane Pomerania, Brandenburg
si Silezia, cu orasele Breslau si Stetin,
ajungand pand la raul Oder si afluentul Neisse.

La 6 aprilie 1948 s-a incheiat si semnat
Tratatul de prietenie, colaborare si asistentcl
mutuald cu Finlanda, a carui valabilitate a fost

prelungita pe inca 20 de ani. Tratatul de pace
cu Japonia s-a incheiat numai la 8 septembrie
1951 la San Francisco.

Rusia sau Rutenia Subcarpatica fu
dezlipita de Ungaria si Cehoslovacia si inglo-
bata Ucrainei, deopotriva cu parti din
Basarabia si cu Bucovina de Nord, cu tot cu
Cernauti. Basarabia centrals, cu orasele
Chisinau, Orhei, Balti si Soroca, fu alipita
Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti de
dincolo de Nistru.

Populatia germana din teritoriile afec-
tate Poloniei si Rusiei Sovietice (peste 10 mi-
lioane de suflete) fu evacuates cu forta in
Germania. Populatia poloneza din regiunile
afectate Ucrainei si Bielorusiei fu colonizata in
teritoriile evacuate de populatia germana.
Slovacia fu realipita Boemiei. Germanii din
Sudeti fura izgoniti in Germania. Italia pierdu,
pe langa posesiunile ei coloniale din Africa de
Nord, teritoriile din Dalmatia si peninsula
Istria cu Po la si Fiume. Orasul Trieste primi un
statut propriu, fund mai apoi alipit Italiei. (La
28 aprilie 1945 fu executat, la Como, Benito
Mussolini.) Bulgaria mentinu Cadrilaterul
dobrogean.

In urma stabilizarii zonelor de influenta
de la Yalta, Turcia si Grecia cazura in zona de
influenta engleza, iar Romania, Ungaria si
Bulgaria in zona sovietica. Influenta sovietica
se afirma si in Polonia, Cehoslovacia si
Iugoslavia, pana la linia de demarcatie Praga-
Viena-Triest. In urma acestei influente se con-
stituira curand la Varsovia, Praga, Budapesta.
Belgrad, Sofia si Bucuresti guverne de
democratic populara.. In Romania, dupa
Sanatescu si Radescu, urma Petru Groza la
conducerea guvernului.

In Turcia se mentinu la putere presedin-
tele care pastrase neutralitatea in timpul
razboiului. In Grecia se dadura inversunate
lupte interne intre nationalists si comunisti,
sustinuti de Uniunea Sovietica. In cele din
urma, nationalistic sprijiniti de Churchill
restaurara monarhia, chemand pe tronul regal
in 1947 pe principele Paul I. Albania fu procla-
mata Republica Populara sprijinita de Uniunea
Sovietica.

Situatia internationals a Romaniei,
Ungariei si Bulgariei fu reglementata definitiv
pana la tratatele speciale de pace de la Paris
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din 1947.
Aranjarea unilaterala a granitelor de

rasarit ale Germaniei, pe care aliatii apuseni
nu intelegeau sa le recunoasca, precum si
inglobarea in Uniunea Sovietica a unor tan
care inainte de razboiul al doilea mondial se
bucurau de independenta, zadarnicira intele-
gerea intre anglo-americani si Rusia Sovietica.,
Stalin staruind pentru recunoasterea cortinei
de fier Praga-Viena-Triest - care sa ramana
linie de demarcatie intre Apus si Rasarit.
Anglo-americanii nu recunosteau asezarea
unei asemenea linii de demarcatie si astfel
izbucni la Potsdam conflictul intre puterile
invingatoare, anglo-americanii pe de o parte si
Uniunea Sovietica pe de alts parte, fara sa se
ajunga la semnarea unui tratat formal de pace,
mentinandu-se fiecare pe pozitiile for si dand
nastere la raizboiul rece.

Referindu-se la izbucnirea acestei disen-
siuni, Churchill facu in toamna anului 1945 in
Camera Comunelor urmatoarea declaratie:
"Democratia este intr-un impas cum nu a fost
niciodatd panel acum. Divergentele dintre apes
si reiscirit se contureazd tot mai mutt ".

In 1921 se constitui la Moscova
Internationala a III-a, organizatie sindicala
comunista, care la 1943 se declares Inter-
nationala Comunista Comintern. La staruinta
lui Jdanov s-au constituit in 1947 birourile
Cominformului, cu scopul de a scoate socialis-
mul din cadrul unei singure tan - URSS - si de
a-1 transforma intr-un sistem mondial, de a
forma o vasta zona a pacii, care sa include
toate statele iubitoare de pace, socialiste si
nesocialiste, din Europa si Asia. Cominformul
a desfasurat in anii care-au urmat o intense
activitate de propaganda in tarile arabe din
Orientul Apropiat si Mijlociu si din Africa de
Nord cum erau Libanul, Siria, Iordania, Iraqul
si Arabia Saudita, precum si in Maroc, Algeria,
Tunisia, Egipt. Pe langa scopuri politice, pro-
paganda sovietica urmarea si scopuri econo-
mice, anume cucerirea pietelor de desfacere
din Wile ramase in urma din Asia si Africa. In
urmarirea politicii economice, Bulganin si
Hrusciov intreprinsera calatorii de propaganda
in India, Afganistan, Ceylon, Indochina si
Indonezia. La aceasta ofensiva economics lua
parte si Romania, trimitand tehnicieni in India,
Indochina si Indonezia. In Coreea de Nord s-au

trimis tancuri si tractoare, pe langa produse
industriale si medicamente. In realitate insa,
ajutorul sovietic pentru tarile acestea consta
mai mult in promisiuni decat in realizari. De
aceea, pentru a spori productia, guvernul so-
vietic mobiliza toate resursele vastului imperiu
in sensul unei ofensive economice masive.

In 1948, izbucnirea unui nou conflict
americano-sovietic duse la proclamarea, la 8
mai 1949, a Republicii Federale a Germaniei cu
capitala la Bonn. Era vorba despre acea parte
a Germaniei administrate de coalitia anglo-
franco-americana. Curand, la 7 octombrie
1949, fu proclamata, cu invoirea Uniunii
Sovietice, si Republica Democrats Germans,
cu capitala in zona ocupata de trupele sovietice
a Berlinului.

Statele occidentale, vazandu-se amenin-
tate de URSS, semnard, in 1949, Atlanta Nord-

.
SemnatareAtlantiai - NATO. ale pactului au

fost SUA, Marea Britanie, Franta, Italia,
Olanda, Belgia, Norvegia, Luxemburg, Islanda,
Portugalia. In 1952 aderara la pact Grecia si
Turcia, iar in 1957 Spania. La 5 mai 1955 s-a
declarat suveranitatea Republicii Federale
Germane - ingaduindu-se reinarmarea ei si
ingloband-o in Blocul Atlantic. Drept raspuns
la recunoasterea independentei RFG si la
admiterea ei in NATO, Uniunea Sovietica
denunta Tratatul de aliantd si asistentd mutu-
ald cu Franta si Anglia din 1944, ca protest
contra remilitarizarii Germaniei, si recunoscu
independenta RDG cu capitala la Berlin,
incheind cu ea si cu Wile de democratic popu-
lard: Romania, Ungaria, Bulgaria, Albania,
Cehoslovacia si Polonia Pactul de la Varsovia
pentru apararea tarilor lagarului socialist si
continuarea luptei pentru rezolvarea pro-
blemelor internationale pe tale pasnica.

La 14 februarie 1950 se semna la
Moscova Tratatul Souieto- Chinez, tratat de
aparare comund in cazul unei agresiuni din
partea imperialistilor, de colaborare in toate
actiunile internationale, de asistenta mutuala
si de construire a socialismului in China si a
comunismului in Uniunea Sovietica, un tratat
"de prietenie vesnica si de nezdruncinat", cum
11 caracterizau oficialitatile sovietice. in 1948
Uniunea Sovietica ocupd Coreea de Nord si
sprijini acolo proclamarea Republicii Socialiste.
In acelasi an, Coreea de Sud se proclama
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republica sub influenta americana. 0 linie de
demarcatie separa ambele republici. In urma
acordului sovieto-chinez din 1950, China
atrase Coreea de Nord in zona ei de influenta,
ceea ce provoca un conflict armat care dura
pana. in 1953, cand beligerantii, cu toate jert-
fele de sange, ramasera neclintiti pe pozitiile
lor, Coreea de Nord ramanand sub influenta
Chinei, iar Coreea de Sud, cu capitala la Seul,
sub influenta americana.

Conformandu-se dispozitiilor declaratiei
cu privire la ajutorarea economics a natiunilor
care au suferit si a sprijinirii for in opera de
refacere a bunastarii materiale, generalul
George Marshall, secretarul Departamentului
de stat al SUA, da.du in 1948 numele sau acti-
unii de ajutorare a statelor europene: Planul
Marshall. Un fond special era destinat pentru
alimentarea copiilor lipsiti de mijloace. La
staruinta URSS, statele cu democratic popu-
lara, intre care si Romania, respinsera ajutorul
Marshall, considerandu-1 periculos: "... un plan
de subjugare economicci si politicd a tailor
europene, de paralizare a industriei for
nationale si de desfiintare a suveranitatii lor!"...
Taxi ca Franta, Anglia, RFG, Italia, lugoslavia,
Grecia, Turcia s.a., care au primit cu multu-
mire ajutorul Marshall, si-au putut redresa
viata economics prin sporirea productiei si prin
ocuparea bratelor de munca.

In august 1945 se produsera neintelegeri
intre regele Mihai si seful guvernului, Petru
Groza, care se opunea cererii regelui de a largi
bazele guvernului cu reprezentantii partidelor
istorice. In urma acestui refuz, regele ceru
demisia guvernului. Groza se opuse insa cererii
regale si refuza sa demisioneze. Astfel izbucni
conflictul intre rege si primul sau sfetnic, con-
flict care dainui pana. la 28 decembrie 1945. In
tot timpul acesta regele refuza semnatura pe
decretele ce i se prezentau, absents de la defi-
larea ostirii ce se intorcea de pe front si adresa
guvernelor aliate scrisori prin care explica situ-
atia. Luand act de sesizarile regelui, ministrii
de Externe ai SUA, Angliei si Uniunii Sovietice
se intrunird in conferinta la Moscova pentru
examinarea situatiei din Romania. In confe-
rinta de la Moscova din 28 decembrie, cei trei
ministri de Externe cazura de acord ca tratatul
de pace cu Romania sa fie redactat pana la 1
mai 1946 si ca criza politica interns sa fie

aplanata prin staruinta delegatilor de a se largi
componenta guvernului, recomandand sa se
accepte in guvern cate un reprezentant al
Partidului National-Taranesc si al Partidului
National-Liberal, care sa colaboreze in mod
loial cu guvernul. Guvernul roman astfel corn-
pletat urma sa organizeze cat mai curand
alegeri libere pe baza votului universal si
secret, garantandu-se dreptul tuturor partide-
lor democratice si antifasciste de a lua parte la
alegeri in toata libertatea. In aceste conditii
guvernele aliate se declarau gata sa re-
cunoasca guvernul roman. In urma acestei
recomandari intrara in guvern Emil Hatieganu
din partea Partidului National-Taranesc si
Romniceanu din partea Partidului National-
Liberal. Astfel se aplana conflictul dintre
guvern si rege.

In ajunul Anului Nou 1946, regele facu
apel la unirea tuturor, find incredintat ca spi-
ritul de dreptate va face sa triumfe cauza
romaneasca. La 8 ianuarie 1946 Consiliul de
ministri hotari sa se faces alegeri generale cat
mai curand, cu participarea tuturor partidelor
democratice si antifasciste, care vor avea drep-
tul sa-si prezinte candidatii. La alegeri urmau
sa participe si femeile cu drepturi de vot egale
cu cele ale barbatilor. Guvernul mai hotari sa
se asigure libertatea preset, a cuvantului, a
religiei si a dreptului de asociatie. La 17 mai
1946 partidele democratice care la 6 martie
1945 alcatuisera guvernul Groza au hotarat sa
reinnoiasca acordul de colaborare, sa constitu-
te Blocul Partidelor Democratice si sa se pre-
zinte in alegerile generale pe o lista comund si
cu un program comun. Acesta cuprindea intre
altele asigurarea regimului democratic si a
suveranitatii statului roman in cadrul mo-
narhiei constitutionale, respectarea proprietatti
individuale, asigurarea drepturilor si liber-
tatilor cetatenesti, asigurarea liberei mani-
festari a credintei religioase, asigurarea de
drepturi tuturor nationalitatilor conlocuitoare,
pastrarea de stranse si permanente legaturi de
prietenie cu URSS si tarile vecine, precum si cu
SUA, Marea Britanie, Franta si celelalte tan
democratice.

La 15 iulie 1946 aparu decretul-lege,
cuprinzand noua lege electorala care dadea
drept de vot femeilor si militarilor activi. Prin
noua lege electorala se suprima Senatul, pu-
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terea legislativa find incredintata unei singure
Camere, disparand astfel vechiul sistem
bicameral.

Corpul electoral fu convocat pe ziva de 19
noiembrie 1946. S-au prezentat la vot aproape
8 milioane de alegatori de ambele sexe, din care
peste 80% au votat pe lista Blocului Partidelor
Democratice. Parlamentul nou ales s-a deschis
la 1 decembrie 1946 cu obisnuitul mesaj regal
citit de regele Mihai. La 28 decembrie s-a votat
legea etatizarii Bancii Nationale a Romaniei,
banca de emisiune a monedei nationale.

Dupa capitularea Germaniei se intruni la
Potsdam conferinta puterilor aliate: Rusia
Sovietica, SUA, Marea Britanie si Franta, pen-
tru a decide soarta Germaniei infrante.
Ministrii de Externe ai acestor 4 man puteri
constituiau comitetul care avea insarcinarea
de a pregati tratatul de pace si de a supune
hotararile lui spre deliberare reprezentantilor
puterilor aliate si asociate intrunite in
Conferinta de pace de la Paris, ce se compunea
din 21 natiuni repartizate in mai multe
grupari, dupd tarile care au luat parte la razboi
ca aliate ale Germaniei invinse. Intre acestea se
gasea si Romania pand la actul din 23 august
1944. in privinta aceasta, Romania facea o
laudabila exceptie fata de tarile vecine, prin
faptul ca ea, dupa 23 august 1944, a intrat in
lupta contra Germaniei hitleriste si a Ungariei
hortiste, contribuind astfel, prin man jertfe de
oameni si materiale, cel putin in ultima faza a
razboiului, la victoria aliatilor, plasandu-se ca
un contingent combativ alaturi de ei. De aceea
Romania s-a crezut indreptatita sa ceard con-
ferintei de pace recunoasterea ei ca putere
cobeligeranta, cerere care din nenorocire n-a
fost luata in seams (ca si in 1919).
Componenta conferintei de pace pentru
incheierea Tratatului de pace cu Romania se
compunea din urmatoarele puteri aliate si aso-
ciate: Rusia Sovietica, SUA, Marea Britanie,
Franta, Cehoslovacia, Ucraina, Bielorusia,
Canada, Noua Zeelanda, Australia, India,
Africa de Sud. 0 components sirnilard avea si
conferinta pentru Tratatul de pace cu Ungaria,
cu care la 2 septembrie se intruni in sedinta."
comund pentru fixarea granitelor Transilvaniei.
Delegatia romans la Conferinta de Pace de la
Paris se compunea din 12 persoane in frunte
cu Gheorghe Tatarescu, ministrul de Externe

al Romaniei. Principalele revendicari ale Ro-
maniei erau recunoasterea ca tars cobelige-
ranta si anularea Dictatului de la Viena, iar in
privinta teritoriului restabilirea granitei de vest
a Transilvaniei din 1938. Granita de est
ramase cea stability prin tratatul de armistitiu
de la Moscova din 12 septembrie 1944, iar cat
privea Cadrilaterul, acesta ramase Bulgariei in
virtutea conventiei de la Craiova din 3 septem-
brie 1940.

Cererile romanesti au fost examinate mai
intai de Consiliul ministrilor de Externe ai celor
4 man puteri: SUA, URSS, Marea Britanie si
Franta. Acestea s-au intrunit in septembrie
1945 la Londra si au dat castig de cauza
Romaniei, respingand pretentiile Ungariei.
Guvernul ungar, referindu-se la tratatul de
armistitiu de la Moscova care recunostea drep-
tul Romaniei asupra Transilvaniei de Nord sau
a unei mai mart part! din ea, revendica, prin
memoriul prezentat Conferintei, o intindere de
22.000 km2 din teritoriul Transilvaniei de
Nord. Consiliul respinse insa aceasta cerere si
prezenta proiectul de tratat de pace, care prin
art. 2 declara nul si neavenit Dictatul de la
Viena din 30 august 1940 in virtutea caruia
Transilvania de Nord fusese alipita in mod
arbitrar la Ungaria, si readuse frontiera
romano-ungara la traseul din 1 ianuarie 1938.
Consiliul hotari sa ofere delegatiei romane
posibilitatea de a prezenta totodata Conferintei
de pace observatiile Romaniei privitoare la
proiectul de tratat, care urma sa fie supus
votului membrilor conferintei.

In ziva de 14 august 1946, seful dele-
gatiei romane, Gheorghe Tatarescu, aparu in
fata celor 21 de Natiuni Unite si facu o bine
documentata expunere asupra contributiei
militare si economice a Romaniei la dobandirea
victoriei si asupra despagubirilor de razboi
cerute de Romania. El starui insa si asupra
limitarii efectivelor militare si asupra sarcinilor
economice cu neputinta- de suportat pe care le
impunea tratatul, dand expresie simtamintelor
de recunostinta a Romaniei pentru anularea
dictatului de la Viena:

"Aceastcl hotecrecre - zicea Tatarescu -
care redid Romaniei Transilvania de Nord, smul-
sd Patriei Romdne prin violentd si constrangere,
pune in sfeu-sit cap at pentru vecie opresiunii
indeiungate si repetate, a cdrei victims a fost
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poporul roman".
"Pronuntatcl in numele justitiei si in

acelasi timp suntem convinsi in numele sac-
rificiilor faro nurrufir consimtite de intreaga nati-
une roman, aceastei hoteirerre deschide per-
spective serioase unei colabordri fecunde intre
poporul roman si poporul ungar si promite sd
stingd ultimele focare de agitatie, mostenire a
unui trecut dureros, care a impiedicat panel
astdzi stabilirea unor relatii amicale intre aceste
cloud popoare".

"Romania priveste acest act reparator cu
vointa fermet de a-si indeplini fares sovdire rolul
de factor at concordiei si ordinii intre celelalte
popoare libere si democratice".

In continuare Tatarescu declares solemn
ca. Romania va executa constiincios obligatiile
tratatului de pace si se va stradui sa colaboreze
cu toate popoarele iubitoare de pace.

"In acest ceas solemn incheia Tatarescu
expunerea - in care Romania cautd colaborarea
tuturor popoarelor iubitoare de pace si de liber-
tate, ea tine set aducer fdrd nici o inteu-ziere ade-
ziunea ei totald la principilte Cartel Natiunilor
Unite, principii adoptate si deja tracluse in fapt,
asigurand tuturor persoartelor supuse juris-
dictiei sale, feud nici o deosebire de rasa, origin
etnicd si religie, folosinta deplind si intreaga a
drepturilor omului si a libertdtilor lui furtdamen-
tale. Credincioasa acestor principii, Romania nu
a asteptat nici o presiune interrd si nici o inter-
ventie extemd pentru a garanta nationalitdtilor
minoritare stabilite pe teritoriul sdu un regim de
perfecta libertate".

Romania. intelege sd nu se dea in kituri,
pe viitor, de la nici o sfortare care ar putea
irnbuncitati conditiile vietii materiale si morale a
omului si nu va inldtura nici o initiatives care ar
putea sd dezvolte colaborarea internationa/d si
sd intcireascd securitatea colectivd. Din justitia
sociald, Romania isi va face o dogma, iar din
politica pact:I si a bunei intelegeri Internationale
isi va face lege".

"Hotarata sd slujeascd acestor idealuri
din toate puterile sale, Romania cere conferintei
sd o ajute, prin hoteirarile ei, la indeplinirea mi-
siunii sale pentru ea inseisi si pentru umani-
tate!"

S-ar fi crezut ca impresia profunda pe
care cuvantarea lui Tatarescu o Meuse asupra
Conferintei de Pace va infrange indaratnicia

maghiard. Dar cu toate acestea, delegatia
ungara nu dezarma. Ea recurse la ultimul asalt
impotriva pozitiei Romaniei, care parea indea-
juns de sigura si consolidates. Cautand sa
atinga. bunavointa Conferintei doritoare de a
gasi o formula de conciliere sub forma unei

impuse Romaniei de a discuta direct
cu Ungaria chestiunile teritoriale, delegatia
ungara reduse pretentiile ei teritoriale de la
22.000 km2 la o zones de 4.000 km2, cu-
prinzand orasele Satu Mare, Carei, Oradea si
Arad, prezentandu-si astfel revendicarile sub o
forma mai modesty si mai concilianta.

Noua propunere ungara a ajuns in fata
comisiilor pentru Romania si Ungaria reunite.
seful delegatiei romane, ca si cel al delegatiei
ungare, fura anuntati sa expund in fata celor 21
de Natiuni Unite aliate punctul de vedere al
guvernelor for privind noua propunere ungara.
In ziva de 2 septembrie 1946 Tatarescu fu invi-
tat din nou in fata comisiilor unite pentru
Romania si Ungaria. In luminoasa sa cuvan-
tare, Tatarescu arata ca granita romano- ungara
la Conferinta pacii din 1919 a fost stability pe
baza rapoartelor expertilor americani, englezi si
francezi care au studiat problema la fata locu-
lui. Totodata revendicarile guvernului maghiar
se gaseau in contradictie flagranta cu declarati-
ile reprezentantilor calificati ai populatiei
maghiare din Transilvania, grupata in Uniunea
Populard Maghiard. Membrii Comitetului Cen-
tral al acestei Uniuni, reprezentand aproape
totalitatea populatiei unguresti din Transilzi
vania, declaraseres in adunarea de la Targu
Mures din noiembrie 1945 ca problema natio-
nala in Transilvania nu este o problema de
granita, ci problema insasi a democratiei si a
deschiderii granitelor:

"Nu putem aproba nici o altd incercare care
ar tinde, fie din partea rornaneasca, fie din
partea ungureasca, sd face/ din nou in
Transilvania, prin milloace asernan dtoare Dicta-
tului de la Viena, un focar de rdzboi in slujba
reactiunii. Suntem recunoscdtori guvernului
roman pentru sfortarile sale de a asigura drep-
turile noastre politice, pentru posibilitatea pe
care ne-o del sd ne instruirn in limba noastrci
materna si pentru protectia intereselor noastre
economice".

In continuare, Tatarescu demonstra cu
ajutorul unei hart! in relief a Romaniei ca pre-
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tentiile maghiare tintesc prabusirea economiei
Transilvaniei:

"Cei 4.000 km2 recent reclamati de
Ungaria reprezintel, este adevdrat, numai 4%
din teritoriul Transilvaniei. Dar pe acest teritoriu
de 4% nu trateste un numerr corespunzdtor de
locuitori, ci o proportie nu mai mica de 8,5% din
totalul populatiei transilvdnene, ceea ce este
sufficient pentru a i/ustra importanta pretentiilor
maghiare. Mai mutt, acest teritoriu at& de putin
Intins cuprinde trei mart orase: Arad, Oradea si
Satu Mare. Si aceasta, de asemenea contra afir-
mattei mbghiare, este de o extrema importantd
pentru roma- ni. Aradul este capitalajudetului cu
acelasi nume, care se intinde pe o suprafata de
6.248 km2 si numdrd 424.000 locuitori. Oradea
este capitala judetulut Bihor, a carui suprafatd
este de 7.467 km2 si flume-1rd 510.000 locuitori.
In sfdrsit, Satu Mare este cap italajvdetulut Satu
Mare, cu o suprafatd de 4.422 km2 si o populatie
de 295.000 locuitort. Or, aceste fret orase, mart
unitciti administrative sijuridice, constitute pivo-
tul vietii sociale, economice, culturale si reli-
gioase din Intreaga Transilvanie apuseanci.
Cedarea cadre Ungaria a zonei de 4.000 km2 ar
atrage pentru o vastet regiune a Transilvaniei
dezorganizarea totals a sistemului de comuni-
catii feroviare, dat fiind ca orasele reclamate de
Ungaria, fiind situates pe o singurei Lillie de cale
feratei care leagd nord-estul de sud-vestul si de
centrul provinciet, sunt noduri de neirtlocuit in
reteaua regiunti: Aradul, Oradea, Caret si Satu
Mare sunt centre economice vitale. Despdrtirea
de Transilvania rornarreascd ar duce la deca-
pitarea economics, culturald si religioasd a
intregii Transilvanii apusene si, drept urmare, la
dezorganizarea vietii populattilor respective. Nici
din punct de vedere national revendicarea
ungureascer nu are nici o indrepteitire. Din totalul
celor 483.000 locuitori at acestet zone, numdrul
ungurtlor nu depaseste numeiru/ celorlalte
nationalitciti deceit cu 67.000 suflete, reprezen-
kind 57% din totalul populatiei acestui teritortur

In incheierea expunerii sale, Tatarescu
declares in numele guvernului roman ca "orice
act Unwind sd modifice frontiera romano-urugard
ar echivala cu distrugerea unei opere de justitie
si cu crearea unui nou factor de agitatie in
aceasta parte a Europei si cd orice act menit set
angajeze guvernul roman intr-o discutie asupra
politicii sale interne si a legilor sale organice,

cum incearca delegatia maghiard, ar fi consi-
derat ca o stirbire a suveranitettit si a indepen-
dentei sale". Din aceste considerente, seful de-
legatiei roman, sustinand cu toata taria si cu
toata dreptatea cauza romaneasca, ceru mem-
brilor Conferintei de pace sa binevoiasca a
legifera deciziile din 7 mai 1946 ale celor 4
ministri al Afacerilor Externe si a respinge
revendicarile unguresti.

Teza romaneasca a fost sustinuta de sefii
delegatillor URSS, Cehoslovaciei si lugoslaviei,
facand ca balanta judecatii sa se incline in
favoarea Romaniei. Primind castig de cauza in
problema frontierei romano-maghiare, guver-
nul roman a semnat Tratatul de la Paris, prin
care Romania iesi din rerzboi, reasezandu-se
juridic in plenitudinea drepturilor sale de tars
independenta si suverana, recunoscuta ca
atare de cele 21 de natiuni unite si asociate ale
lumii.

Hotararea Conferintei privitoare la
incheierea Tratatului de pace cu Romania a
fost confirmata in Consiliul celor 4 prim-
ministri ai tarilor invingatoare, tinut la New
York in decembrie 1946, cand se conveni ca
tratatul sa fie semnat la Paris. La 10 februarie
1947 delegatii Conferintei de pace isi pusera
semnatura sub tratat.

In ziva de 23 august 1947 Parlamentul
roman s-a intrunit in sedinta festive pentru
votarea tratatului de pace cu Puterile asociate.
GheOrghe Tatarescu depuse proiectul de lege
pentru ratificarea tratatului de pace, facand o
larga expunere asupra acestui important act
istoric din viata noastra. nationals. "Tratatul ce
veti rattfica - zicea Tatarescu in sedinta
Camerei Romane constitute nota de plata a
unui reizboi pierdut, dar el constitute in acelasi
timp si actul separator al unei cauze castigate; el
abundei in grill si poveri, dar cuprinde si cdteva
clauze purtatoare de lumina si de nridejdi:
pacea, independenta, colaborarea intematio-
nald, Transilvania. Cu aceste simteuninte, dar si
cu aceasta credintcl, veniti sa ratificati tratatul
nostru de pace!"

Expozeul lui Tatarescu a fost primit cu
mare insufletire din partea deputatilor. Tre-
candu-se la votare, proiectul a intrunit una-
nimitatea voturilor Adundril Nationale. Schim-
bul ratificarilor s-a facut la Moscova de
reprezentantii marilor puteri in ziva de 15 sep-
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tembrie 1947. in aceeasi zi, Tratatul de pace a
intrat in vigoare, el find incheiat de catre
State le Unite ale Americii, de Regatul Unit al
Marti Britanii si Mandel de Nord, de Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste, de Australia,
de Bulgaria, de Canada, de India, de Noua
Zeelanda, de Cehoslovacia, de Ungaria si de
Uniunea Sud-africana, state care au fost in
razboi cu Romania si au luptat activ contra
statelor europene inamice cu forte militare
importante. Aceste state au participat la trata-
tivele de pace sub denumirea generica de Puteri
Aliate si Asociate.

In preambulul Tratatului se spune:
"Consider-and ca Romania, care a incheiat

o aliantcl cu Germania hitleristd si a participat
de partea acesteia la razboi contra State lor
Unite ale Americii, contra Regatului Unit, contra
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si contra
altor natiuni unite, poarta partea sa de respon-
sabilitate in acest rdzboi... ";

"Considercind insei totodatd ca la 24
august 1944 Romania a oprit toate operatiunile
militare contra Uniunii Sovietice si ca s-a retras
din rdzboi contra Natiunilor Unite, ca ea a rupt
relatiile sale cu Germania si satelitii acesteia si
ca a incheiat is 12 septembrie 1944 armistitiu
cu guvernele Statelor Unite ale Americii, cu
Regatul Unit si cu Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste, activand in interesul tuturor Natiu-
nilor Unite, atunci ea a luat parte actives la
rdzboiul contra Germaniei ";

"Considerand cd Puterile Aliate si Asociate
si Romania sunt doritoare de a incheia un tratat
de pace care sa reglementeze in conformitate cu
principiile de justitie chestiunile reunase neleimu-
rite in urma evenimentelor mai sus ardtate si
care formeazei baza relatiilor amicale intre ele,
Ingo- duincl totodatd Puterilor Aliate si Asociate
de a sprijini revendicdrile pe care Romania le va
prezenta pentru a deveni membrd a Organizatiei
Natiunilor Unite si pentru a adera la toate con-
ventiile incheiate sub auspiciile Natiunilor Unite,
pentru aceste motive s-a hoteirat a se proclama
incetarea stdrii de razboi si a se incheia in sco-
pul acesta prezentul Tratat de Pace si de a
desemna pe subsemnatii Plenipotentiari, care,
dupes prezentarea plenipotentelor for recunos-
cute de bune si conforme, au ceaut de acord
asupra unneitoarelor

Tratatul de Pace se compune din 2 peirti:

ono teritoriald si alta politicd, cuprinzand
numeroase articole.

Partea Wed, cea teritorialn , are 2 articole:
Art. 1: Frontierele Romemiei, asa cum sunt

indicate pe harta anexatel prezentului Tratat
(Anexa 1) roman cele care erau la 1 ianuarie
1941, cu exceptiafrontierei roman-ungare, care
este deferitd in articolul 2 din prezentul tratat.
Frontiera sovieto-romand este de asemenea fi-
xates conform dispozitiilor acordului sovieto-
roman din 28 iunie 1940 si cele ale acordului
sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945.

Art. 2: Deciziile sentintelor de la Viena
din 20 august 1940 sunt declarate nule si neav-
enite. Frontiera intre Romania si Ungaria
rcirneme stability prin prezentul articol, aceeasi
care era valabil la 1 ianuarie 1938".

Partea a doua a tratatului cuprinde arti-
colele 3 pang la 10 - si se imparte in 2 sec-
tiuni, anume sectiunea 1 cu articolele 3, 4, 5,
6, apoi sectiunea 2 cu articolele 7, 8, 9 si 10.

Prin Art. 3.1. din Tratat, Romania se
obliga sa is toate masurile necesare pentru a
asigura din punct de vedere juridic tuturor per-
soanelor, Para deosebire de rasa, de sex, de
limbs sau religie, drepturile omului si li-
bertatile fundamentale cuprinzand libertatea
de gandire, libertatea de presa si de publicatii,
libertatea de cult, libertatea de opinii si cea de
asociatie.

Prin Art. 3.2. Romania se angajeaza ca
legiuirile sa nu cuprinda in textul for nici o
urma de discriminare directs sau indirecta
intre romani cu privire la rasa, la sex, la limbo,
la religie in tot ce priveste persoana, bunurile,
interesele comerciale, profesionale sau finan-
ciare, statutul drepturilor politice si civile.

Prin art. 4 Romania se obliga sa puny in
libertate toti prizonierii de razboi, toate per-
soanele detinute in inchisori, cu respectarea
drepturilor lor.

Art. 5 obliga Romania sa dizolve toate
organizatiile politice militare si paramilitare cu
caracter fascist, sa nu tolereze pe teritoriul ei
activitatea unor asemenea organizatii.

Art. 6 impunea Romaniei obligatia de a
lua masuri pentru pedepsirea criminalilor de
razboi si a contravenientelor la principiile
umanitatii.

Prin Art. 7 Romania se angaja sa
recunoasca tratatele de pace cu Italia,
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Bulgaria, Ungaria si Finlanda, precum si acor-
durile si angajamentele incheiate sau care vor
fi incheiate de Puterile Aliate si Asociate cu
privire la Austria, Germania si Japonia in ve-
derea restabilirii pacii.

Art. 8 stabileste incetarea starii de razboi
intre Romania si Ungaria la data intrarii in
vigoare a tratatului incheiat intre Puterile
Aliate si Asociate, plus Iugoslavia si Ungaria.

Prin Art. 9 Romania accepts angaja-
mentele cu privire la lichidarea Societatii Na-
tiunilor de la Geneva si a Curtii Internationale
de Justitie de la Haga.

Art. 10 staruie asupra reglementarii
chestiunilor privitoare la respectarea tratatelor,
acordurilor si conventiilor antebelice incheiate
de Romania cu toate statele.

Restul articolelor din tratat cuprindea
dispozitii economice si financiare foarte apasa-
toare pentru Romania, dezvoltand pe larg dis-
pozitiile din tratatul de armistitiu de la
Moscova.

Dupes intrarea in vigoare a Tratatului de
pace de la Paris, Romania a incheiat acorduri
speciale, de neagresiune si ajutor mutual in
caz de agresiune din partea Germaniei sau a
altor puteri, cu URSS (7 iulie 1946), Bulgaria
(10 ianuarie 1948), Iugoslavia, Ungaria (24 ia-
nuarie 1948), Cehoslovacia, Polonia (26 ia-
nuarie 1948) si Albania.

La 14 august 1947 s-a aplicat Reforma
monetard., prin care vechea moneda divizionara
a fost scoasa din circulatie, preschimbandu-se
1.000.000 de lei vechi cu 50 lei noi, stabilizati.
Reforme incisive au fost introduse in organi-
zarea Ministerului Apararii Nationale, a Minis-
terului de Justitie si prin instalarea Tri-
bunalului Poporului pentru judecarea crimi-
nalilor de razboi si dizolvarea organizatiilor
complotiste.

In viata de partid se tindea la o colabo-
rare mai stransa intre partidele Blocului
Democratic. Din acest bloc facea parte si
Partidul National Liberal sub sefia lui
Gheorghe Tatarescu. Masurile luate de guvern
in sensul infaptuirii societatii socialiste, prima
faze' a comunismului, nu erau impartasite de
partidul liberal. De aceea Tatarescu prezenta
guvernului un memoriu in 18 puncte care
cuprindea obiectiile sale privitoare la noul curs
politic. Memoriul lui Tatarescu serve guvernu-
lui drept pretext pentru a-i forta demisia,

imputandu-i ca s-ar fi alaturat "lagarului
reactionar si antidemocratic, format din
reimetsitele fasciste si clicile reactionare in
descompunere, care apard interesele capita
listilor mosierilor expropriati". Era o aluzie la
procesul Maniu - Mihalache, care incepuse la
27 octombrie 1947. Acuzatia a fost ridicata in
fata Parlamentului in sedinta din 5 noiembrie
1947, care a dat vot de neincredere vice-
presedintelui Consiliului de ministri si min-
istru de Externe Gheorghe Tatarescu. A doua zi
Tatarescu prezentat demisia din guvern,
impreuna cu colaboratorii sai.

La 6 noiembrie ziarul "Drapelul" aparu in
editie specials cu urmatorul comunicat:

"Comitetul executiv at P.N.L. a luat in cer-
cetare situatia create' de votul de neincredere at
Camerei din 5 noiembrie 1947. DL Gh. Tatares-
cu a anuntat Comitetului ca a demisionat din
functiile pe care le ocupa in guvemul prezidat de
Dr. Petru Groza. Toti ministrie si subsecretarii de
stat reprezentanti ai P.N.L. s-au declarat soli-
dart cu di. Tatarescu si in consecintei si-au inain-
tat demisitle for o data cu cea a presedintelui
partidului".

La 3 decembrie 1947 Tatarescu a trimis
inginerului Petre Bejan, presedintele Sfatului
parlamentar P.N.L., urmatoarea scrisoare:

"Scumpe prieten,
Discutiunile care au avut loc in sedinta

plenard a consiliilor interimare din 29 noiembrie
au creat o situatie care trebuie clarificatcl fora
inteu-ziere. In consecinta., pentru a inleitura once
piedica in mentinerea unitatii partidului nostru
si pentru a-i asigura completa libertate de act&
une si de organizare inceputei, am hoteirdt set ma
retrag din postul de raspundere care mi-a fost
incredintat de Congresul general din iulie 1945.
Pentru aceastd retragere pledeazei si starea
sanatcitii mete, care imi impune serios un lung
repaos. In absenta Comitetului executiv si a de-
legatiei permanente, ai caror membri surd astazi
demisionari, ii revine sfatului parlamentar mist-
unea se' aleagei un comitet de conducere, care
va exercita pond la conyocarea Congresului
general autoritatea prezidentiala Te rog a ye-
ghea in calitatea D-Tale de presedinte al sfatu-
lui parlamentar la indeplinirea acestui mandat.
Urel ndu-vei tuturor izbdndd in actiunea ce Yeti
duce mai departe in slujba consolideirii
roman at D-Tale cu cele mai bune sirnteuninte.
ss. Gh. Tatarescu ".
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Ca p it ol u I V

ROMANIA SUB REGIMUL REPUBLICAN

Memoriul lui Gheorghe Tatarescu. Constituirea Partidului Muncitoresc Roman.
Abdicarea regelui Mihai. Proclamarea Republicii Populare Romane. Prezidiul
Republican cu C. Parhon in frunte. Prestarea juramantului fati de Republica.
Injghebarea Frontului Democratiei Populare. Pregatirea alegerilor pentru Marea
Adunare Nationale. Constitutia republicans. Prerogativele Marii Adunari Nationale.
Atributiile guvernului. Drepturile cetatenilor. Sterna si drapelul Republicii.
Buletinul Oficial. Abrogarea legiuirilor burgheze. Legiuirile organice socialiste.
Nationalizarea principalelor intreprinderi. Organizarea justitiei si a militiei.
Colectivizarea agriculturii prin crearea de sovhozuri si colhozuri. Reorganizarea
invatimantului public de toate gradele. Reforma fiscala. Planificarea economics.
Planul Cincinal. Organizarea bisericeasca. Inglobarea bisericii unite in biserica orto-
doxa. Propaganda pentru incetatenirea ideologiei socialiste. inisprirea luptei de
class. Consolidarea dictaturii proletariatului. Temeiurile nationale de stat
romanesti. Rezistenta fats de cei ce atacau aceste temeiuri. Incurajarea si spri-
jinirea rezistentei din partea Statelor Unite ale Americii. Moartea lui Stalin.
Conferinta de la Geneva. Problema eliberarii tarilor din Estul Europei. Declaratia
presedintelui Eisenhower. Raspunsul lui Bulganin. Divergentele intre Apus si
Rasarit. Conferinta ministrilor de Externe. Esuarea tratativelor. Hotararile
Congresului Partidului Muncitoresc Roman impotriva nationalismului burghez.
Replica rezistentei nationale. Independenta si suveranitatea inteleasi de RPR.
Aderarea PMR la politica externs a URSS. Interdependenta in egalitatea in drepturi
reclamata de Republica Federala Iugoslavia criticata de URSS. Atitudinea Marii
Adunari Nationale fati de problerna dezarmarii ridicata de URSS. Apelul la industria-
lizarea socialists si la construirea socialismului. Manifestul electoral din februarie
1956. Propaganda pentru coexistenta pasnica. Relatiile RPR cu China si Coreea
socialists. Vizitele lui Petru Groza si Gh. Gheorghiu Dej in China Pactul Atlantic.
Blocul Nord-Atlantic - NATO. Pactul de la Belgrad. Tratatul de la Varsovia.
Federalizarea statelor socialiste din sud-estul Europei. Consiliul de colaborare eco-
nomics a tarilor socialiste. Tratativele romano-sovietice de la Moscova din 1956.
Institutul unificat de cercetari nucleare. Comunitatea Defensive Europeans si Plata
Comuna. Comisia Europeans a Energiei Atomice - Euratomul. Atitudinea ostila a
Uniunii Sovietice si a satelitilor ei. Rebeliunea din RDG, Polonia si Ungaria impotri-
va regimului comunist. Hotararea Adunarii Generale ONU cu privire la retragerea
trupelor sovietice din Ungaria. Ecoul rebeliunii din Ungaria in opinia publics din
tarile europene. Conceptia sovietica asupra coexistentei pasnice. Propaganda sovie-
tica in Asia si Africa. Nationalizarea Canalului de Suez. Interventia armatelor anglo-
franceze si israeliene in Egipt. Ocuparea zonei Canalului de unitatile intemationale
sub egida ONU. Situatia politica internationals la finele anului 1956. Reclamatia
Uniunii Sovietice impotriva Statelor Unite ale Americii la ONU. Sustinerea recla-
matiei de catre delegatul roman. Realegerea presedintelui Eisenhower si programul
sau politic. Doctrina Eisenhower. Combaterea ei de catre URSS si RPR. Guvemul
sovietic propune reglementarea problemelor litigioase prin tratative. Respingerea
ofertei sovietice de catre Puterile Blocului Atlantic. Oferte similare facute guver-
nelor de la Bonn, Oslo si Copenhaga cu acelasi rezultat negativ. Conferinta anglo-
americana din insulele Bermude. Agravarea incordarii intemationale. Interventia
guvemului sovietic pentru oprirea experimentelor cu bombe atomice. Acordul
romano-sovietic relativ la stationarea trupelor sovietice pe teritoriul Republicii
Populare Romane
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Dupa ratificarea de catre Parlament a
Tratatului de pace si intrarea lui in vigoare,
Gheorghe Tatarescu considers implinita misi-
unea sa ca ministru de Externe. El nu intelegea
sa continue colaborarea cu guvernul care tin-
dea la daramarea ordinii constitutionale si la
transformarea statului national in republics
socialists. Hotararea sa de demisie fu adusa la
cunostinta sefului guvernului Petru Groza,
insotita de un Memoriu care cuprindea 18
puncte de program, de indeplinirea carora el
conditiona continuarea colaborarii sale si a
partidului sau liberal cu guvernul. In ori-
entarea politicii externe Tatarescu recomanda
o intelegere cu Puterile Apusene, in sensul
ridicarii cortin.ei de fier, in politica intema el
cerea respectarea Constitutiei, desfiintarea
lagarelor de detinuti politici, libertate de acti-
une pentru partidele nationale, libertatea pre-
sei si a intrunirilor, restabilirea armoniei si
bunei intelegeri intre clasele sociale, incetarea
persecutiilor contra germanilor din Transil-
vania si Banat s.a.

Revendicarile acestea erau insa 'in con-
tradictie cu programul Partidului Comunist,
care se 'intemeia pe lupta de class si tindea la
dictatura proletariatului. Memoriul lui Ta-
tarescu oferi guvernului Groza ocazia bineve-
nita pentru a-i primi demisia, precum s-a
amintit in capitolul anterior, sub cuvant ca
s-ar fi alaturat "lagarului reactionar si antide-
mocratic format din reimilsitele fasciste si cliche
reactionare in descompunere, care apard intere-
sele capitalistilor si mosierilor". Urma demisia
lui Tatarescu si a colegilor sal de partid din
guvern.

Demisia ministrilor liberal! din guvernul
Groza atrase dupa sine schimbarea caracteru-
lui puterii de stat. In noua sa compozitie,
guvernul nu mai reprezenta natiunea in
intregimea ei, ci devenise numai aparatorul
intereselor "clasei muncitoare, ale taranimii
muncitoare si ale intelectualitatii inaintate".

Putine zile dupa demisia liberalilor din
guvern, la 13 noiembrie 1947, s-a tinut
Congresul Partidului Socialist, care hotari fu-
ziunea cu Partidul Comunist, proclamand con-
stituirea Partidului Muncitoresc Roman. Au
votat contra fuzionarii socialistii de marca:
Gheorghe Grigorovici, Titel Petrescu, Ion Flue-
ras, IosifJumanca, Eftimie Gherman, Romulus
Dan s.a., care indata dupa votare au fost

arestati si trimisi la inchisoare, unde Gheorghe
Grigorovici se stinse din viata. Singur Eftimie
Gherman reusi sa fuga in strdinatate si sa
protesteze impotriva actului de fuziune.

Gheorghe Gheorghiu-Dej fu proclamat
secretar general al Partidului Muncitoresc
Roman - continuator al luptelor Partidului
Comunist din Romania impotriva reactiunii si
fascismului, pentru lichidarea exploatarii capi-
taliste mosieresti si pentru infaptuirea soci-
etatii socialiste. Platforma-program a partidu-
lui unificat era infa'ptuirea societatii socialiste,
prima faza a comunismului, avand ca baza
principiile teoretice, ideologice si organizatorice
ale doctrines marxist-leniniste. Pentru atin-
gerea acestui scop era nevoie de curatirea
terenului politic de urmele societatii burgheze
si de inlaturarea formes de stat monarhic.
Partidul Comunist din Romania, prin in-
surectia pregatita si condusa tot de el, ar fi
chiar "fauritorul vietii not din Romania prin
insdsi eliberarea ei de sub jugul fascist,
devenind dintr-o semicolonie a capitalului strain
o republial populard, independents si suver-
and".

Intre cele dintai acte ale PMR a fost
Inlocuirea regimului de stat monarhic cu un
regim republican. In Statutul Partidului Mun-
citoresc Roman se sustine ca noua organizatie
este detasamentul de avangarda, organizat, al
clasei muncitoare, forta conducatoare a
poporului. El este forma cea mai inalta de orga-
nizare a clasei muncitoare. In randurile lui se
aduna cei mai constienti si mai destoinici
oameni ai clasei muncitoare, ai taranimii
muncitoare si ai intelectualitatii. PMR exprima
interesele poporului muncitor de la orase si
sate si-1 conduce pe calea deschisa in intreaga
omenire de Marea Revolutie din Octombrie
1917. PMR continua traditiile vechii miscari
socialiste, si anume de aripa stanga a acelei
miscari din gruparea comunista care isi asuma
meritul de a fi organizat lupta revolutionara a
poporului pentru eliberaea de sub jugul fascist,
unind in jurul sau fortele patriotice populare
organizand resurectia armata, care la 23
august 1944 ar fi rasturnat dictatura militara
fascists. El ar fi infaptuit actiunea coordonata
a fortelor patriotice populare si a soldatilor,
ofiterilor si generalilor patriot! din armata, acti-
une care a dus la iesirea Romaniei din razboiul
hitlerist. Sub conducerea Partidului Comunist,
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poporul roman luat soarta in propriile
mains; clasa muncitoare in alianta cu tara-
nimea muncitoare si cu ceilalti oameni ai
muncii a scuturat definitiv jugul imperialist, a
izgonit de la putere clasele exploatatoare, a ras-
turnat monarhia si a faurit Republica Populard
Romans, stat democratic popular in care
intreaga putere apartine oamenilor muncii de
la orase si sate. PMR este rezultatul luptei con-
secvente pentru lichidarea sciziunii din ran-
durile miscall muncitoresti pentru restabilirea
unitatii politice si organizatorice a clasei
muncitoare. Ca urmare a colaborarii intre
Partidul Comunist Roman si Partidul Social
Democrat in Frontul Unic Muncitoresc si a
luptei duse de Partidul Comunist Roman
impreuna cu aripa stanga a Partidului Social
Democrat, care forma marea majoritate a
membrilor PSD, impotriva infimei minoritati a
social-democratilor de dreapta, dusmani ai
unitatii clasei muncitoare, s-a pus capat
dezbinarii clasei muncitoare. Unificarea par-
tidelor comunist si social-democrat la Congre-
sul din februarie 1948 si faurirea PMR pe baze
politice, ideologice si organizatorice marxist-
leniniste au insemnat victoria definitive asupra
reformismului in miscarea muncitoreasca din
Romania. Sarcina fundamentals a Partidului
Muncitoresc Roman este lichidarea completa a
exploatarii omului de care om si asigurarea
avantului fortelor creatoare ale poporului in
scopul construirii societaii socialiste si satis-
facerii maxime a nevoilor sale materiale si cul-
turale dupa principiul: de la fiecare dupd
capacitatea sa, fiecaruia dupd munca sa. PMR
mobilizeaza toate fortele oamenilor muncii pen-
tru dezvoltarea continua pe calea socialismului
a economiei nationale, a carei temelie este
industria grea. El intareste alianta dintre clasa
muncitoare si taranime, desfasoard munca
organizatorica in vederea transformarii sociale
a agriculturii, conduce lupta taranimii impotri-
va chiaburilor pand la completa for inlaurare;
indruma intelectualitatea sa participe activ la
opera de construire a socialismului, la dez-
voltarea stiintei, a culturii si la raspandirea for
in masele populare, la prietenia si infratirea cu
nationalitaile din tars si la construirea socialis-
mului, la zdrobirea dusmanului de clasa, la
educarea poporului muncitor in spiritul inter-
nationalismului proletar, la prietenia si colabo-

rarea cu popoarele sovietice. El se calauzeste
dupa invatatura lui Marx-Engels-Lenin-Stalin.
Scopul final al partidului este construirea so-
cietatii clase, societatea comunista. Mem-
bru al PMR poate fi once om al muncii. Cei care
exploateaza munca altora nu pot fi membri ai
PMR. Primirea in partid se face in mod strict
individual, din randurile candidatilor de partid
care au implinit stagiul stabilit de Statut. Sunt
primiti in partid muncitori, tarani, si intelectu-
ali devotati cauzei socialiste. La primirea in
partid se stabilesc 3 categoric: 1. Muncitori din
industrie, care lucreaza nemijlocit in productie
de cel putin 5 ani; 2. Ceilalti membri din indus-
trie, muncitori ai statiunilor de masini si trac-
toare SMT membrii gospodarfilor agricole
colective, inginerii si tehnicienii care lucreaza
nemijlocit in atelierele si sectiile intreprinde-
rilor; 3. Ceilalti tarani muncitori, functionari si
alti oameni ai muncii. Toti care doresc sa intre
in partid trebuie sa face un stagiu de candidat
de 1 - 2 ani, dupa categoriile araate mai sus.
Partidul este construit pe baza principiului te-
ritorial si al locului de productie. Organizatia
de partid raionala este superioara tuturor
organizatiilor de partid de pe teritoriul raionu-
lui respectiv. Organizatia de partid care
cuprinde membri de partid dintr-o intreaga
ramura de activitate este superioara tuturor
organizatiilor de partid care cuprind numai o
parte a membrilor de partid din ramura de
activitate respective. Toate organizatiile de par-
tid sunt autonome in ceea ce priveste pro-
blemele locale. Fiecare organizatie de partid are
organul sau conducator superior: adunarea
generala pentru organizatia de bath; conferinta
pentru organizatia raionala, oraseneasca,
regionala; congresul pentru Partidul Mun-
citoresc Roman. Adunarea generala., conferinta
sau congresul aleg un birou sau comitet care
este organul executiv si conduce intreaga
munca curenta a organizatiei. Organele con-
ducatoare de partid isi desfasoara intreaga
activitate pe baza principiului leninist al
muncii colective, principiul suprem al muncii
de partid. Alegerile se fac prin vot secret.
Congresul este organul suprem al PMR, care se
convoaca o data la 4 ani de Comitetul Central
al Partidului. Comitetul Central organizeaza
Biroul Politic si Secretariatul pentru condu-
cerea muncii si Comisia de Control de partid.
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Gheorghe Tataraseu

Comitetul Central conduce intreaga activitate a
Partidului in intervalul dintre congrese, repre-
zinta partidul in relatii cu alte particle, organi-
zatii, institutii, numeste redactiile organelor
centrale si confirms redactorii sefi ai organelor
de press regionale sau de raion. Comitetul
Central indruma activitatea organelor centrale
ale puterii de stat si a organizatiilor obstesti
prin intermediul grupelor de partid. Conferinta
de partid este organul superior al organizatiei
de partid regionala si oraseneasca. Ea alege
Comitetul regional, comisia de revizuire regio-
nala si delegatii la congresul Partidului Mun-
citoresc Roman. Organizatii de baza ale
Partidului se constituie in intreprinderi, statiu-
ni de masini si tractoare, gospodarii agricole de
stat, gospodarii agricole colective, in unitatile
armatei, la sate, la ministere, la institutii, scoli,
universitati si in alte unitati. Organul suprem
al organizatiilor de baza. este Adunarea gene-
raid, care se convoaca o data pe luna.
Organizatiile de baza leaga masele de munci-
tori, tarani si intelectuali, cu organele con-
ducatoare ale partidului. Activitatea in ran-
durile tineretului o desfasoara Uniunea
Tineretului Muncitoresc UTM, care este orga-
nizatia unica a tineretului muncitor de la orase
si sate, subordonata Comitetului Central al
Partidului: CC al PMR. Activitatea in Forte le
Armate se infaptuieste prin Directia Superioara

Politica a Armatei, cu sectia CC al PMR.
Membrii PMR platesc cotizatii lunare de 0,50%
- 3% din venitul lunar.

Acesta este partidul unic - celelalte par -
tide politice find dizolvate si interzise -, care a
preluat puterea politica in Romania, dupa
detronarea dinastiei si abolirea constiintei
nationale, proclamand Republica Populard
Roman&

In decembrie 1947 regele Mihai facuse o
calatorie in Anglia. La intoarcere gasi garda
palatului inlocuita cu unitati militare din
divizia "Tudor Vladimirescu". Imediat dupa ce
antra in palat i se infatisa in audienta presedin-
tele Consiliului de ministri, Petru Groza, insotit
de Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretarul general
al PMR, pentru a-i cere sa abdice, prezentan-
du-i si conceptul actului de abdicare. Regele it
citi, it revazu si it semna. Actul avea urmatorul
cuprins:

"In viata statului roman s-au produs in
ultimii ani adar- tci prefaceri politice, economice si
sociale, care au creat not raporturi intre princi-
palii factori ai vietii de stat. Aceste rapOrturi nu
mai corespund asteizi conditiunilor stabilite de
actul fundamental Constitutia tariff ele
cerand o grabnicd si fundamentals schimbase.
In fata acestei situatiuni, in deplina intelegere
cu factorii de rdspundere ai tarn, constient si de
rdspunderea ce-mi revine, consider cd institutia
monarhica nu mai corespunde actualelor
conditiuni ale vietii noastre de stat, ea reprezen-
tand o piedicd serioasd in calea dezvoltdrii
Roma niei. In consecintd, pe deplin constient de
importanta actului ce fac in interesul poporului
roman, abdic, pentru mine si pentru urmasii
mei, de la Tron, renuntand, pentru mine si pen-
tru ei, la toate prerogativele ce le-am exercitat ca
Rege al Roma' tiei. Las poporului roman liber-
tatea de a-si alege noun forma de stat. Dat la
Bucuresti, astdzi 30 decembrie 1947.

ss. I".
La 31 decembrie 1947 parlamentul lua

act de abdicarea regelui si in consecinta
proclama Republica Populara Romand, abro-
gand Constitutia monarhica. Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej explica schimbarea regimului mo-
narhic prin faptul ca "raportul de forte se
schimbase in favoarea clasei muncitoare si a ali-
atilor ei. Aceasta a fd cut posibild izgonirea din
guvern in noiembrie 1947 a ultimilor reprezen-
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tarty ai burgheziei, in frunte cu Gh. Tdtd.rescu,
iar sapte sciptdmani dupd. aceasta a fost rcistur-
natet monarhia si proclamatd Republica
Populard Romanci"

Prerogativele regale trecura asupra
Prezidium-ului Republicii Populare Romane, in
frunte cu profesorul Constantin Parhon, care
mentinu pe Groza la presedintia Consiliului de
ministri. In noaptea Anului Nou 1948 Parhon
anunta la radio abolirea monarhiei. Personalul
tuturor autoritatilor ecleziastice, civile si mi-
litare, fu chemat sa depund juramantul pentru
noua Republica, dupes urmatoarea formula:
Jur a fi credincios poporului si de a apara
Republica Populard. Romand impotriva dus-
manilor din afard si dirt lduntru. Jur a respecta
legile R.P.R. si a pdstra secretul de serviciu".

Prima grija a partidului si guvernului
consta in elaborarea noii Constitulii Republi-
cane, care trebuia sa porneasca de la poporul
muncitor. in scopul acesta PMR se intruni in
februarie 1948 la Bucuresti pentru a hotari
colaborarea cu Frontul Plugarilor (presedinte
Petru Groza), cu Partidul National Popular, sub
conducerea lui Mitita Constantinescu si cu
Uniunea Populara Maghiara (presedinte Mo-
ghioros) in asa numitul Front al Democraliei
Populare FDP ca organ de colaborare si de
alianta intre fortele clasei muncitoare, care se
compunea din taranimea muncitoare si din in-
telectualii progresisti, din mica negustori si
meseriasi progresisti si din nationalitatile con-
locuitoare.

FDP elabora noul proiect de Constitutie
si se prezenta pe lista comuna in alegerile pen-
tru Marea Adunare Nationala. Constituanta. La
aceasta lista nu putea fi vorba de alegeri, ci mai
curand de luarea la cunostinta a candidatilor
propusi de FDP. Nu puteau fi propusi candidati
decat membrii devotati ai FDP. Peste 80% din
numarul alegatorilor nu faceau parte din FDP,
ei neputand decat sa is cunostinta de lista
candidatilor propusi.

Alegerile avura loc la 28 martie 1948.
Lista FDP fu aprobata, aproape cu unanimi-
tate, intrunind 93,2% din voturi. Marea
Adunare Nationale Constituanta se intruni la 6
aprilie 1948 si adopts in sedinta de la 12
aprilie proiectul noii Constitulii Republicane,
care nu era decat o copie fidela a Constitutiei
URSS.

Dupes noua Constitutie, mai curand acti-
vata decat votata, RPR este un stat popular,
unitar, independent si suveran. intreaga pu-
tere de stat emand de la popor si apartine
poporului, care o exercita. Organul suprem al
puterii de stat este Marea Adunare a Republicii
Populare, unicul organ legislativ. In compe-
tenta directs a Marii Adundri Nationale cade
alegerea Prezidiului Marii Adundri si a guver-
nului, modificarea Constitutiei, votarea buge-
tului, problemele razboiului si ale pacii, decizia
asupra consultarii poporului prin referendum
si acordarea amnistiei. Marea Adunare Natio-
nal's (MAN) alege din sanul ei Prezidiul
Adunarii Nationale a RPR, care se compune
dintr-un presedinte, trei vicepresedinti, un sec-
retar si 14 membri alesi direct de adunare.
Membrii Prezidiului sunt revocabili oricand de
Care MAN, in totalitatea for sau in parte.
Prezidiul este raspunzator de intreaga activi-
tate in fata adunarii. Prezidiul ales se corn-
punea din C.I. Parhon presedinte, P.
Constantinescu-Iasi, Mihail Sadoveanu si
Niculi - vicepresedinti si Florescu secretar
general. Atributiile Prezidiului sunt convocarea
MAN, emiterea de decrete prezidiale, inter-
pretarea legilor votate de Adunare, dreptul de
gratiere si comutarea de pedepse, conferirea de
decoratii, dreptul de acreditare si rechemare a
reprezentantilor diplomatici, primirea scriso-
rilor de acreditare, dreptul de a numi si revoca
ministri in intervalul dintre sesiunile MAN, de
a stabili gradele militare, de a face numiri in
functiile publice, de a declara starea de razboi
si de mobilizare in caz de agresiune si de a ra-
tifica sau denunta tratatele internationale,
toate acestea la propunerea guvernului. MAN
se alege pe limp de 4 ani, prin vot universal,
egal, direct si secret.

Votul nu era insa nici universal si nici
egal, pentru ca era o singura lista, cea a
Partidului Muncitoresc. Din listele electorale
erau eliminati toll acei cetateni care erau
banuiti de a fi lucrat sau simpatizat cu guver-
nele precedente. Cetatenii se impart in membri
ai PMR si cetateni fares partid. Membrii par-
tidului au dreptul de a propune candidati, cata
vreme cetatenii rarce partid au numai dreptul de
a aproba propunerile. Acestia se impart in sim-
patizanti si nesimpatizanti. Muncitorii erau
organizati in sindicate si cooperative. Consti-
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tuba prevedea alegerea sovietelor sau sfaturilor
de muncitori, tarani, salariali si soldati, farce
deosebire de nationalitate sau religie.

MAN se compune din reprezentanlii
poporului, numiti deputati, ales! potrivit
normelor ce se stabilesc prin legea electorala.
Deputatii validati depun urmatorul juramant:
"jur cd voi servi poporul si Republica Populand
Roma nd cu tot devotamentul si puterea mea de
muncd, cd voi pezzi si respecta Constitutie si
legile tariff, cd voi pdstra secretele de stat si voi
apdra interesele poporului si ale statului, li-

bertettile democratice si independenta patriei".
Acelasi juramant se depune si de membrii
Prezidiului ai guvernului. Initiativa legisla-
tive apartine guvernului. Propuneri de legi pot
vent si din initiativa unui numar de cel putin o
cincime din numarul total al deputatilor. Legile
votate se semneaza de presedintele si secre-
tarul Prezidiului si se publics in "Buletinul
Oficial", care tine locul "Monitorului Oficial".
Deputatii nu pot fl retinuti, arestali sau
urmarili Med autorizalia Adunarii. Ei primesc o
indemnizatie ce se fixeaza de Adunare.
Deputatii au dreptul de a face interpelari.

Organul executiv si administrativ al
RPR este guvernul, care este responsabil de
activitatea sa in fata Adunarii. Membrii
Guvernului depun juramantul in fata
Prezidiului. Guvernul conduce politica gene-
rals a statului si organizeaza si inregistreaza.
armata.

Din punct de vedere administrativ, terito-
riul republicii se imparte in: comune,
judete si regiuni. Organele locale ale puterii de
stat sunt Sfaturile populare locale, care in-
druma si conduc activitatea economics, socials
si culturala locals. Organele de direclie si exe-
cutie ale Sfaturilor populare locale sunt
comitetele executive, ce se aleg din sanul sfa-
turilor populare locale.

Instantele judecatoresti sunt: Curtea
Supremo., una pentru intreaga tars, apoi
curtile, tribunalele si judecatoriile populare. La
toate instantele, cu exceplia Curtis Supreme,
judecarea are loc cu asesori popular!. Par-
chetul supravegheaza respectarea legilor
penale. El are in fruntea sa procurorul general
al RPR, numit de catre Prezidiul MAN la pro-
punerea guvernului.

Sterna RPR reprezinta muntii impaduriti,

deasupra carora se ridica soarele. La mijloc se
afla o sonda, car in jurul stemei coroana de
spice de grau. Drapelul Republicii se compune
din culorile albastru, galben, si rosu, asezate
vertical, cu sterna tadi la mijloc.

Capitala este orasul Bucuresti.
Noua Constitutie proclama egalitatea

cetatenilor in fata legit, farce deosebire de sex,
nalionalitate, rasa, religie si grad de cultura.
dar Cu deosebire de class socials. Propova-
duirea sau manifestarea uric de rasa sau de
nalionalitate se pedepseste de lege - (ura con-
tra burgheziei, chiaburilor si mosierilor era
admisa si chiar impusa de lege). Toli cetatenii,
inclusiv militarii, magistratii si functionarii
publici, beneficiaza de dreptul de alegere activd
si pasty& Dreptul de alegere active incepe la 18
ani, car de a fi ales, la 23 de ani. Toti cetatenii
au dreptul la munca si la odihna. Femeile au
drepturi egale cu barbatii. Nationalitatile con-
locuitoare au dreptul la folosirea limbii for
materne in invatamant, in administralie si in
justitie. Valabile sunt numai actele de stare
civila incheiate de organele Republicii. Statul
garanteaza libertatea constiintei si libertatea
religioasa. Biserica ortodoxa este autocefala si
unitary in organizarea sa. De asemenea este
garantata si libertatea individuals a cetate-
nilor. Domiciliul este inviolabil. Garantate sunt
libertatea presei, a cuvantului, a intrunirilor,
mitingurilor, cortegiilor manifestatiilor, cat
limp acestea nu sunt indreptate contra ordinii
democratice stability prin constitulie. Once
asociatie cu caracter fascist sau antidemocra-
tic este interzisa pedepsita de lege. Serviciul
militar este obligatoriu pentru tots cetatenii.

In scopul consolidarii societatii, noua
Constitutie mai garanta inviolabilitatea per-
soanei, inviolabilitatea domiciliului, secretul
corespondentei si dreptul de azil al cetatenilor
strain! persecutati pentru apararea intereselor
celor ce muncesc, sau pentru activitatea for
stiintifica, sau pentru lupta de eliberare
nationals, exact precum prevedea si Consti-
tutia URSS. In acelasi limp noua Constitutie
impunea cetatenilor respectarea legilor, pas-
trarea disciplinei muncii, indeplinirea datori-
ilor sociale, respectarea regulilor convietuirii
socialiste, paza intarirea proprietatii obstesti
si apararea patriei socialiste.

Prin noua Constitutie au fost supuse

482

si

plasi,

si

si

si

www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

exproprierii si padurile, precum si bunurile
asezamintelor ecleziastice, de cultura si de
asistenta socials. Mijloacele de productie
apartin statului ca bunuri ale intregului popor.
Bogatiile subsolului, za.camintele miniere,
padurile, apele, izvoarele de energie naturals,
caile de comunicatie ferate, rutiere, pe apa si in
aer, posta, telegraful, telefonul si radio-ul
apartin statului ca bunuri comune ale poporu-
lui. Proprietatea particulars si dreptul de
mostenire sunt recunoscute si garantate prin
lege. Pamantul apartine celor ce-1 muncesc.
Statul poate crea intreprinderi agricole, pro-
prietate a statului. Se pot face exproprieri pen-
tru cauza de utilitate publics pe baza unei legi
si cu o dreapta despagubire stability prin
justitie. Munca este factorul de bald al vietii
economice a statului. Statul indruma si plani-
flea economia nationals in vederea dezvoltarii
puterii economice a tarii.

Prin noua Constitutie, Regatul Roma' niei,
national si monarhic, fu transformat intr-o
Republica. Socialistd. Drepturile suverane ale
poporului roman furs uzurpate de o minoritate
proletara, constituita in Partidul Muncitoresc
Roman, care deschise o lupta violenta contra
oranduielilor si asezamintele statului national
burghez pentru a le inlocui cu teroarea de clasa
a dictaturii proletariatului, patronata de uni-
Utile Armatei Rosii ramase in tara..

In politica economics se urmareste desfi-
intarea proprietatii private prin inlocuirea
ordinii economice nationale, prin colectivizarea
mijloacelor de productie in industrie si agricul-
tura. -Statul detine monopolul in toate domeni-
ile in vederea crearii omului nou comunist,
care sa constituie o simply veriga in lantul
colectivitatii economice. Valoarea omului se
masoara numai dupa rostul lui in constructia
economics si nicidecum dupa calitatile lui per-
sonale. Religia, proprietatea si familia urmeaza
sa fie inlaturate din calea dezvoltarii omului
colectiv. Educatia tineretului trebuie sa fie ori-
entate in directia socialismului. In schimb,
mijloacele de propaganda, prin presa, prin
radio, prin productii artistice, literare si muzi-
cale se bucura, deopotriva cu educatia sportive
si cercetarile stiintifice, de cea mai larga solici-
tudine in statul socialist. Credincios lozincii
"Proletari din toate tarile, uniti -va! ", PMR,
exponentul politic al clasei muncitoare, deveni

o sectiune a Internationalei Comuniste si
Comintern-ului, dizolvata in 1945 si reconsti-
tuita in 1947 sub numele de Cominform, care
incheia pacte de neagresiune si de asistenta
mutuala cu mai multe state europene si asia-
tice - pentru a putea colabora la susfinerea
revolutiei mondiale in toate

Solidaritatea cu Uniunea Sovietica si cu
republicile populare din Iugoslavia, Bulgaria,
Ungaria si Cehoslovacia, Polonia, RDG si
Albania gasi expresie in pactele de ajutor
mutual pe care RPR le incheie cu tarile acestea
de democratic populard.

Pe baza noii Constitutii Republicane,
Romania deveni un stat socialist al oamenilor
muncii de la sate si orase, stat in care toata
puterea pornea de la popor recte PMR.

La 11 iunie 1948 s-a votat legea pentru
nationalizarea principalelor intreprinderi in-
dustriale, forestiere, miniere, bancare si de
transporturi. Se sustinea ca nationalizarea a
fost realizata de clasa muncitoare sub condu-
cerea organizatiilor de partid. Conducerea
intreprinderilor nationalizate fusese incre-
dintata noilor directori proveniti din randurile
clasei muncitoare. Nationalizarea avea sa.
ture piedica principala pe care capitalismul o
punea in calea cresterii fortelor de productie si
sa descatuseze fortele creatoare ale celor ce
muncesc, facand posibil un sistem de crestere
a productivitatii muncii, care era cu neputinta
de realizat in conditiile economiei capitaliste.
Se mai sustinea ca nationalizarea ar permite
trecerea la planificarea economiei nationale, la
concentrarea tuturor fortelor pentru crearea de
not industrii si la dezvoltarea acelor ramuri
industriale de care tara are nevoie pentru pro-
gramul economic si cultural al poporului, pre-
cum si la transformarea dintr-o tars cu o
industrie si o agricultura inapoiate intr-o tara
cu o industrie sl o agricultura avansate.

Pentru ca bunurile si intreprinderile
nationalizate sa fie bine administrate si sa
creased randamentul, se impunea ca intreaga
osatura administrativa a statului sa fie adap-
tata noilor conceptii socialiste. In scopul aces-
ta s-a recurs in 1948, 1949 si 1950 la modifi-
carea intregii administratii a tarii. Legiuirile
burgheze, 800 la numar, au fost abolite si
inlocuite cu legiuiri socialiste in vederea ofen-
sivei impotriva capitalismului, pentru a se
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putea afirma dictatura proletariatului aliat cu
taranimea si cu celelalte paturi sociale nepro-
letare.

Cu incepere de la 1 iulie 1948, guvernul
sovietic a redus cu 50% suma pe care statul
roman o datora URSS dupes razboi, in contul
reparatiilor.

La 31 ianuarie 1949 aparu legea pentru
exproprierea marilor industrii si nationalizarea
tor, precum si legea repartitiei fortelor de
munca. Intreprinderile comerciale de tot felul
fura nationalizate, iar exploatarea for fu incre-
dintata cooperativelor de consum, de desfacere
si aprovizionare. De asemenea, luara fiinta
cooperativele mestesugaresti si de industrie
casnica. Vanzarile, cumpararile si arendarile
de bunuri de tot felul nu se puteau face fares
prealabila aprobare a statului. intr-un cuvant,
proprietatea privatd 1st pierduse dreptul de a
mai exista.

La 23 martie 1949 aparu legea pentru
nationalizarea productiei. La 19 aprilie 1950
aparu decretul pentru nationalizarea unor imo-
bile cu scopul de a intari si dezvolta sectorul
socialist in economia RPR si pentru asigurarea
unei bune gospodariri a fondului de locuinte
supus degraddrii din cauza sabotajului marii
burghezii si a exploatatorilor care detineau un
mare numar de locuinte. Se nalionalizeaza
imobilele trecute intr-o lista anexata decretului
de expropriere: imobilele fostilor industriasi,
mosieri, bancheri si marl comercianti; apoi
hotelurile cu intreg inventarul lor, imobilele in
constructie si imobilele avariate. Prin efectul
decretului de nationalizare, statul se substitute
in toate drepturile fostilor proprietari. Locatarii
de once fel ai imobilelor nationalizate, inclusiv
fostii proprietari, care locuiau in aceste imo-
bile, deveneau din momentul nationalizarii
chiriastt statului.

La 2 martie 1949 aparu legea pentru
exproprierea marilor proprietari de pamant, iar
la 15 martie legea pentru transformarea soda-
listd a agriculturii, in sensul colectivizarii gos-
podariilor agricole si transformarii for in
gospodalii agricole de stat - sovhozuri - si in
gospodarii agricole colective - colhozuri, cu
tendinta de trecere la colectivizarea in mass,
care sa asigure gospodariflor colective folosirea
pe veci a pamantului prin transformarea lui in
proprietate obsteasca.

Prin legiuiri speciale s-au modificat
vechile legiuiri militare, judecatoresti, fiscale,
scolare si de cult. La 23 ianuarie 1949 aparu
legea pentru organizarea militiei populare in
locul politiei la orase, si jandarmeriei la sate.
Militia este organ al dictaturii proletariatului,
menit sa apere cuceririle poporului muncitor,
proprietatea obsteasca si personals a cetate-
nilor si ordinea publica. Ea trebuie sa fie "stra-
ja neclintita a pad!, pavaza cuceririlor re-
volutionare ale poporului nostru muncitor". La
baza educarii si culturalizarii militarilor sty
marxism-leninismul, care u ajuta sa-si formeze
o conceptie justa despre lume, sa se orienteze
usor in complexele probleme militare si cele
legate de situatia interns si internationals.
Soldalii trebuie sa studieze cu interes si insu-
fletire hotararile partidului si ale guvernului in
documentele Congresului PMR. Anii petreculi
in armata inseamna pentru fiecare militar ani
de participare actives la viata politics, ani de
insusire a meseriei armelor si in acelasi limp
ani de calificare in diferite meserii, devenind
soferi, mecanici, tractoristi, telegrafisti etc.
Unit vor lua parte cu competenta la conducerea
sectoarelor socialiste din agricultura, la con-
ducerea treburilor obstesti, la munca din fa-
brici si uzine. La temelia organizarii si condu-
cerii armatei sty "stiinta military sovietica, pro-
fund deosebita de stiinta military burgheza
reactionary ". Armata populara nu are numai
mareata sarcina de aparare a tariff, a vietii
pasnice pe care o construim, ea este si o inalta
scoala de educalie cetateneasca. Soldatii par-
ticipa la alegeri in toate organele conducerii de
stat, Intr -un cuvant se bucura de toate drep-
turile si libertatile cetatenesti.

La 11 ianuarie 1949 fu promulgata legea
pentru dizolvarea consiliiior comunale si ju-
detene si inlocuirea for cu sfaturi populare. La
1 aprilie 1949 aparu legea pentru organizarea
justitiei, completata in mai cu revizuirea
Codului penal, cu instituirea asesorilor popu-
lari si cu decretarea legit avocatw-ii. Panes la
adoptarea unui nou Cod civil al RPR s-a repu-
blicat codul in vigoare. Republicarea s-a dove-
dit necesard indeosebi din cauza modificarilor
succesive, multiple si capitale, pe care legis-
latia in genere si dreptul civil in special le-au
suferit ca urmare a transformarii structurale a
oranduirii economice si sociale din Romania
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republicand.
Conducatorii calificati ai serviciilor de

stat au fost inlocuiti cu persoane nepregatite
din clasa muncitoare, despre care scriitorul
francez Jules Romains spunea in ziarul
"1'Aurore ": "N-au descoperit decdt recent necesi-
tatea furculitei si abia se retin sei nu scuipe pe
jos in timpul sedintelor..."

Prin legiuirile din iulie 1949 s-a regle-
mentat circulatia persoanelor in tara pe bald
de autorizatie permise de calatorie. La 30
aprilie aparu legea contra sabotajului, iar la 28
mai s-a promulgat legea pentru sdparea
Canalului Duneire Marea Neagra. La 15 sep-
tembrie lua fiinta Comisia Controlului de Stat.
In decembrie 1949 se decreta munca obligatorie
la sosele. S-a introdus pedeapsa cu moartea
pentru sabotaj si uneltiri contra noii ordini in
stat. Reforma fiscala enunta degrevarea
impozitelor indirecte asupra articolelor de
prima necesitate, cu scopul maririi impozitelor
asupra articolelor de lux. La 26 octombrie 1949
apare legea pentru electnficarea tariff. La 3 fe-
bruarie apare noua lege a pensiilor, care privy
anumite categorii de fosti slujbasi ai statului de
drepturile for la fondul de pensie, la alimenta-
rea caruia contribuisera prin retinerile lunare
din salariu.

Modificari radicale suferi si invatamantul
public. Ministerul instructiei ramase insarcinat
cu conducerea invatamantului prescolar, ele-
mentar, mediu si pedagogic. Invatamantul
superior fu dat in grija Comisiei pentru
inufiteuna- ntul superior de pe Fang Consiliul de
ministri. S-au infiripat o serie de institutii si
asociatii stiintifice ca: Societatea de Materna-
tica. si Fizica , Societatea de Stiinte Naturale si
Geografice, Societatea de Stiinte Medicale,
Societatea de Istorie, Filologie si Folclor, pre-
cum si Societatea de Stiinte Agricole. Asociatia
Stiintifica a Inginerilor si Tehnicienilor ASIT -
avea un rol important in indeplinirea cu succes
a planurilor de stat si in sprijinirea de Care
ingineri si tehnicieni a inovatorilor, rationaliza-
torilor si stahanovistilor din industrie. Invata-
mantul elementar de 7 clase deveni general si
obligatoriu pentru tineretul de ambe sexe.
Dupes cele 7 clase elementare urmau cele 4
clase secundare, cu examen de bacalaureat
dupa terminarea clasei a XI -a. Limba ruses
deveni object de invatamant principal din clasa

a IV-a elementary. Limbile clasice, latina si
greaca, fura eliminate din studiile de liceu.
Limbile franceza, engleza si germana devenird
limbi facultative. Studiul marxism-leninismu-
lui si al materialismului dialectic si istoric
devenird obiect principal de studiu in scolile
medii si superioare, cu scopul de a introduce
tineretul in teoria revolutionary a proletariatu-
lui din care porneste socialismul proletar.
Pentru ca puterea de fapt sa devind de drept,
se cerea ca ea sa fie legitimata prin doctrina
marxist-leninista, care era predates in toate
asezamintele de invatatura pentru a combate si
discredita conceptia nationalists. Literatura si
istoria romans se predau dupd manuale redac-
tate cu scopuri propagandistice de inspiratie
sovietica. Printr-o apriga activitate propagan-
distica se incerca si combaterea ideologiei
burgheze in favoarea ideologiei socialiste.

La 25 februarie 1949 aparu noul Statut
al bisericii ortodoxe. Dupa moartea patriarhu-
lui Nicodim fu ridicat in scaunul patriarhal
clericul Justinian Marina, aderent devotat al
doctrinei socialiste. La indemnul mitropolitu-
lui Nicolae Balan de la Sibiu s-a decretat inglo-
barea bisericii unite din Transilvania in biseri-
ca ortodoxa. Actul unirii unei parti a romanilor
din Transilvania cu Biserica Romano-Catolica
din 1691 fu abrogat, precum si Concordatul cu
Vaticanul. Chiriarhii greco-catolici care re-
cunosteau pe Papa ca sef suprem aI bisericii for
furs destituiti, administratiile clericale desfi-
intate si credinciosii greco-catolici siliti sa
recunoasca biserica ortodoxa si pe chiriarhii ei.
Mitropolitul greco-catolic de la Blaj si episcopii
de la Cluj, Lugoj, Oradea si Baia Mare, cu
membrii consistoriilor episcopale canonicii
care refuzasera sa treaca la legea ortodoxa,
fura arestati, iar grija pentru cele sufletesti ale
enoriasilor fu incredintata clericilor ortodocsi.
Masurile acestea au provocat marl nemultu-
miri in randurile credinciosilor greco-catolici
uniti, flindca libertatea credintei religioase con-
stituie unul dintre principiile fundamentale ale
drepturilor omului. Mitropolia Bucovinei fu
desfiintata si credinciosii ei supusi mitropoliei
din Iasi. De asemenea s-a desfiintat si epis-
copia Husilor. Facultatile de Teologie de la
Bucuresti si Iasi furs inchise, iar pentru
pregatirea clerului ortodox s-au deschis cur
surf de diaci si cantareti bisericesti. Invata-
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mantul religios a fost eliminat din programele
didactice ale tuturor scorner, iar interventia
clerului la ceremoniile oficiale desfiintata. La
inceputul lui octombrie 1955 s-a sarbatorit la
Patriarhia din Bucuresti aniversarea a 70 ani
de la proclamarea autocefaliei bisericii roman,
adica emanciparea de Patriarhia din Constan-
tinopol, precum si a 30 ani de la proclamarea
Patriarhiei romane. Cu acest prilej festiv s-a
savarsit la biserica Sf. Spiridon o liturghie cu
sobor inchinata canonizarii moastelor mitre-
politului Nicodim de la Tismana, ale prea-
fericitei Filofteia de la Curtea de Arges, ale
preafericitei Paraschiva din Iasi si ale preaferi-
citului Dumitru din Bucuresti, pe care credin-
ciosii ii venerau de mult ca sfinte si sfinti. Pe
langa acesti preamilostivi au mai fost cano-
nizati: Calinic, fost episcop al Ram-
nicului si Noului Severin, fostii arhiepiscopi ai
Transilvaniei Ilie Zorest si Sava Brancovici,
ieromonahii Visarion Sarai si Sofronie, precum
si taranul Oprea Miclaus din Saliste. S-a omis
cu rea intentie canonizarea lui Constantin
Brancoveanu, aparatorul si raspanditorul
credintei crestine, ctitorul atator schituri si
biserici si adevaratul mucenic al credintei sale
religioase.

Referindu-se la situatia bisericii in RPR,
mitropolitul Moldovei, Justin Moisescu, de-
clara in sedinta MAN din 20 martie 1957:

"Climatul sancitos in care se desfasoard
viata sub toate aspectele et 'Matte, in oremduirea
democrat-populard, a creat si pentru cultele reli-
gioase din tara noastra cele mai prielnice
conditii de organizare si functionare, potrivit cu
invettclturile dogmatice si randuteiile for canonice
traditionale. Sub obloduirea legalttatit populare,
in cleplinci libertate, not trdim lduntric si ne ma-
nifesteun convingerile religioase in Iticasurile
sfinte. Slujitorit si credinciosii bisericii noastre
strdbune tin in adevdr ochii for duhovnicesti
indreptati spre cer, si nu uita insd ca picioarele
for stau pe pcimel nt. Pcistrandu-si credinta reli-
gioasd, ei roman totusi cetclteni devotati ai
scurnpei noastre patrii. In inscisi invdtdtura de
credintd a bisericii noastre ortodoxe, care struc-
tural este favorabild progresului, not gdsim
addncul temei moral din care izvorcisc principiile
in.alte ale organizarii urtei vieti sociale inaintate.
De aceea not sprijinim cu tdrie toate actiunite
intreprinse de cdtmuirea statului pentru ridi-
carea vietii not a poporului nostru. Pentru

apeirarea pacii not nu vom conteni sd propotl-
duirn cu cuvantul si cu fapta, straduindu-ne sa
strangem in jurul nostru pe toti clericii si credtn-
ctosii, fcicandu-ne astfel cu totii pdrtasi la cea
mai frurnoasd luptcl a oamenitor din toate vre-
murile lupta pentru pace. Ca terarh al bisericii
ortodoxe si deputat in Marea Adunare Nationald
voi expune act intreaga adeziune la Declaratia
guvernului tariff noastre, fcigeicluind sd sprijin
trecerea et la fapta pentru inscclunarea pc-wit
traintce in Urine".

In noaptea invierii, 29 aprilie 1957, in
Bucuresti s-au produs ciocniri sangeroase
intre credinciosi si camionagiii care incercau sa
impiedice ceremonialul religios la Biserica Alba
si alte biserici, provocand indignarea credin-
ciosilor.

In noaptea de 5 mai 1950 s-a facut
arestarea in masa a fostilor ministri subsecre-
tari de stat, fostilor comandanti de armata,
arhierei si canonici ai Bisericii Unite si
internarea for in penitenciarul de stat de la
Sighetul Marmatiei. Intre acestia se gasea si
autorul acestei scrieri.

In 1952 expirase perioada legislativa a
Parlamentului, in cursul careia se produsesera
anumite schimbari in Prezidiu si in guvern.
Dupes demisia lui Parhon ajunse in fruntea
Prezidiului Petru Groza, care facu loc la con-
ducerea guvernului lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej. In guvern furs inlocuiti, pentru ca "se aba-
tusera de la linia trasata de partid", Ana
Pauker, Lucretiu Patrascanu, Vasile Luca,
Teohari Georgescu, lasand locurile libere pen-
tru alti fruntasi ai partidului. In fruntea
armatei ajunse Emil Bodnaras.

In sensul Constitutiei modificate s-au
consacrat intr-un chip nou principiile funda-
mentale ale organizarii si activitatii organelor
judecaloresti, precum si simplificarea aparatu-
lui de stat. Dupe o experienta de mai multi ani
se simtise nevoia modificarii legilor pentru
organizarea judecatoreasca, a codului proce-
durii penale si a codului familiei. Se preciza
pregatirea, numirea si calificarea profesionala
a judecatorului popular. In vederea unificarii
instantelor de judecata, cauzele de competenta
instantelor speciale, a tribunalelor populare
pentru caile ferate si tribunalelor maritime si
fluviale, furs trecute asupra tribunalelor
ordinare. In 1952 aparu legea pentru organ&
zarea Procuraturii ca organ suprem de
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supraveghere a respectarii legilor si de modi-
ficari aduse codului de procedure civila.

Conducerea PMR staruia mereu asupra
luptei de class la sate, care se desfasura in
conditiile constituirii primelor gospodarii agri-
cole colective. Se repeta mereu Ca partidul
urmeaza invatatura marxist-leninista si ca vic-
toria deplina a socialismului la sate nu va fi
posibila atat timp cat va continua sa existe pro-
prietatea private asupra mijloacelor de pro-
ductie, inclusiv asupra pamantului. Limitand
si eliminand treptat chiaburimea, interzicand
vanzarea, cumpararea si arendarea pamantu-
lui, dezvoltand toate sistemele cooperatiste in
agriculture (cooperativele de consum, de des-
facere si aprovizionare, de prelucrare a pro-
duselor agricole, cooperativele mestesugaresti
si de- industrie casnica), grabind procesul de
mecanizare a agriculturii in vederea trecerii la
colectivizarea in masa, toate acestea creau
conditiile concrete pentru nationalizarea pa-
mantului in vederea transformarii lui in pro-
prietate obsteasca.

Zdrobirea impotrivirii dusmanului de
class si izolarea lui de masa taranimii munci-
toare, in scopul atrageril acesteia pe fagasul
socialismului, constituia pentru PMR pilonul
principal al luptei de class in conditiile regimu-
lui de democratie populara si ale socialismului,
care asigura tuturor membrilor partidului, fare
nici o exceptie: dreptul la munca, invatatura si
odihna, libertatea cuvantului si a presei, liber-
tatea constiintei, posibilitatea reala de a se dez-
volta in mod liber, precum si toate celelalte
drepturi si libertati democratice. Se impune
organizarea temeinica a invalamantului politic
prin indrumarea tineretului spre marxism-
leninism, prin aplicarea doctrinei despre cla-
sele sociale si lupta de class, despre revolutia
socialists, despre dictatura proletariatului,
despre caile de trecere de la capitalism la
socialism, despre problema nationals, despre
internationalismul proletar, despre rolul par-
tidului in lupta pentru victoria comunismului
si despre democratia socialists.

Constitutia si legile organice care dez-
voltau articolele ei, cum s-a mai spus, nu erau
decat copii fidele ale Constitutiei si legiuirilor
sovietice, impuse cu forta de o mans de oameni
constituiti in Partidul Muncitoresc Roman, fare
asentimentul tarn. Guvernul sovietic si

Lucretiu PAtraFanu

reprezentantii lui in Romania au nesocotit un
drept inalienabil al poporului roman, incer-
cand impuna ideologia marxist-leninista si
sa-i modifice structura socials si morale. Dar
priza unei ideologii asupra spiritelor este cu
atat mai ineficace, cu cat sistemele ei contra-
zic interesele nationale. Or, in cazul romanilor,
interesele neamului sunt total opuse ideologiei
socialiste. Conceptia de viata a poporului nos-
tru este prea inradacinata in sufletul roma-
nese, ca sa poata 11 eliminate si inlocuita cu
implementari sociologice furnizate din straina-
tate si propovaduite de apostoli improvizati,
veniti in bung parte din afara tariff. Rezistenta
nationals este cu atat mai indarjita, cu cat
noua doctrines este cu totul strains de felul de
gandire si simtire ale romanilor. Si aceasta in
ciuda actelor de teroare si de fanatism ale dic-
taturii proletariatului.

Marile reforme sociale, ca bunaoara refor-
ma agrcu-ci sau conversiunea datoriilor agricole,
s-au introdus in Romania farce violenta, prin
recunoasterea indreptaprii cererilor din partea
taranimii lipsite de pamant, prin satisfacerea
acestor cereri indreptatite pe cale legala si cu
asentimentul autoritatilor fiscale, ecleziastice
etc. Legea rurala din 1864 si Reforma agrara
din 1917, conjugate cu reformele agrare din
Transilvania, Basarabia si Bucovina, votate in
Adunarile Nationale din Alba Iulia, Chisinau si
Cernauti, constituie cea mai limpede dovada a
grijii pe care guvernul roman o avea pentru
taranime. Manifestatiile zgomotoase pe care
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guvernul socialist le aranja cu ocazia implinirii
a 50 de ani de la rascoala taraneasca din 1907
au demascat pe agitatorii comunisti care au
atatat taranimea atunci, in 1907. Manifestele
lansate cu acea ocazie demasca elementele
care poarta raspunderea morals pentru
moartea miilor de Wani din timpul rascoalei.

Uzurparea puterii de stat si transfor-
marea asezamintelor nationale in agent!i de
propaganda sovietica trezira o dureroasa mah-
nire in sufletele tuturor romanilor care-si var.-
sasera sangele si isi inchinasera mintea si
bratele maretei opere de unire si propasire a
neamului lor. Dar once incercare de rezistenta
sau manifestare de protest era scump platita,
cu sange cu inchisoare. Lozinca neamului
despuiat de drepturile lui nationale era:
"Rezistentd cat mai multd, supunere cat mai
purities, fiindcd supunerea Ingesduitcl fdra mur-
mur inseamnd robie deplind". 0 frumoasa pilda
de rezistenta o dadu clerul bisericii unite din
Transilvania si Banat, in frunte cu arhiereii si
canonicii lui, care infundar5 temnitele de la
Sighet, fiindca refuzau sa-si paraseasca cre-
dinta mostenita de la parintii, mosii si stra-
mosii lor.

incercarile de rezistenta armata in
munti n-au lipsit, dar initiator!! acestora au
platit cu moartea indrazneala lor. Fostii frun-
tasi politici, deopotriva cu fruntasii satelor mai
cu dare de mans, au infundat cu mule tem-
nitele pentru a fl izolati de multimea care avea
incredere in ei. Multi, foarte multi si-au gasit
moartea in inchisoare, in conditiile cele mai
tragice.

Manifestatii libere contra actelor de
teroare ce se comiteau in tars nu puteau face
decat refugiatii roman! din strainatate, in
frunte cu regele Mihai, care la 4 martie 1948
ridica la Radio Londra un energic protest con-
tra nelegiuirilor din Romania. Glasuri de
protest !lira ridicate si de generalul Nicolae
Radescu, de Grigore Gafencu si altii, care la 10
mai 1948 se constituird in SUA in Comitetul
National Roman, cu scopul de a informa
strainatatea asupra situatiei din Romania si de
a se ingriji, impreund cu regele Mihai, ca pro-
blema romaneasca sa nu dispard de pe ordinea
de zi a organismelor Internationale. In scopul
acesta, cu ocazia sarbatorilor nationale 24 ia-
nuarie si 10 mai, precum si de Craciun, de
Pasta si de Anul Nou, ei se intruneau pentru

comemorari festive, facandu-si auzite glasurile
in tars prin intermediul emisiunilor posturilor
de radio Vocea Americii, Europa Liberd, Paris,
Londra, Madrid s.a. Guvernul SUA recunoscu
ziva de 10 mai ca sarba.toare nationals a
Romaniei, participand prin reprezentantul sau
la festivitate, alaturi de membri marcanti ai
diasporei romanesti din America, Franta,
Anglia, RFG si Spania.

Presa pro-sovietica nu gasea cuvinte
destul de aspre pentru a critica pe regele Mihai
pentru declaratiile sale "patriotarde". In
mesajele radio adresate poporului roman,
regele amintea mereu de "descatusarea ce tre-
buie sa vines" si despre "viata libera si
romaneasca de bunatate si omenie". In timpul
tulburarilor din Ungaria, unul dintre refugiatii
romans a vorbit la radio, la 2 noiembrie 1957,
chemand pe conationalii sai din Romania sa se
ridice cu mic, cu mare impotriva uzurpatorilor
sovietici. Elementele mai tinere din emigratie
se constituird in unitati militare de rezistenta,
urmand cursuri de specializare la Londra si
Munchen. Parasutisti romans au fost lansati la
18 oct. 1951 in raionul Agnita, in octombrie
1952 la Tg. Jiu, iar in iulie 1953 in comuna
Ana, din regiunea Baia Mare. Asupra lor s-au
gasit arme, aparate de radio-emisie, coduri
cifruri. Misiunea lor era sa organizeze rezis-
tenta, sa efectueze acte de sabotaj distrugere
si sa culeaga informatii de interes militar si
politic. Din randurile lor a pornit hotararea
atacului contra legatiei romanesti de la Berna,
care a starnit mare valves in presa europeana.

In politica externa, guvernul roman
respecta tratatul de prietenie, colaborare si
asistenta mutuala incheiat la 4 februarie 1948
cu Uniunea Sovietica. Romania participa si la
Consiliul de Asistenta Economics, care luase
fiinta la Moscova in 1949. In schimb, relatiile
cu Iugoslavia si cu puterile apusene Franta,
Anglia si SUA erau cat se poate de incordate.
Statele imperialiste, si mai cu seams SUA, erau
invinuite ca se dedau la tot felul de provocari,
violand granitele, organizand acte de spionaj si
recrutand elemente fasciste si nationaliste
sovine, in vederea rasturnarii democratiilor
populare. Prin nota din 6 decembrie 1951,
guvernul roman infiera, din ordinul Moscovei,
aceasta" politics, sustinand ca. "... guvernul SUA
duce impotriva RPR o permanents politicd de
atatare la rdzboi si de uneltiri si se dedd la tot
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felul de atacuri calomnioase. Guvernul SUA face
tot ce-i std in putintd ca sa invenineze situatia
internationalci si sa o agraveze, cu tendinta de a
aprinde un rdzboi mondial. Se urrneu-este pe
aceastd cale realizarea planului nesabuit de
cucerire si dominatie asupra intregii lumi de
cdtre monopoltstii americans. In octombrie 1951
Congresul american a votat un credit de 100
milioane dolari pentru finantarea actiunilor
organizatiilor din afara si dinetuntrul tdrilor
socialiste".

Rezistenta romanilor fata de uzurparea
drepturilor for nationale gasi sprijin din partea
puterilor apusene semnatare ale tratatului de
pace eu Romania de la Paris din 1947. Violarea
acestui tratat a fost constatata de Curtea
Internationale de Justitie de la Haga. Granitele
firesti ale Romaniei de la Nistru au fost pe
nedrept stirbite prin inglobarea Bucovinei de
Nord si Basarabiei in Uniunea Sovietica.
Libertatile cetatenesti au fost nesocotite,
Constitutia nationals a fost inlocuita de
Constitutia socialist& partidele politice au fost
dizolvate, ingaduindu-se un singur partid, cel
muncitoresc, si fostii fruntasi politici aruncati
in temnita.

In cartea sa URSS cu ochii deschisi, Jules
Moch insists asupra "imposibilitatii demo-
cratiei, cand exists un singur partid"...

Pentru actul de curaj de la 23 august
1944, regele Mihai fusese distins de presedin-
tele Truman cu cea mai pretioasa decoratie de
razboi americana. Era deci firesc ca anglo-
americanii si aliatii lor francezi sa sprijine
rezistenta romaneasca contra terorismului
sovietic. La 10 octombrie 1951 s-a votat Legea
Securitcitii Generale, elaborate de Congresul
American. La discutia legii la Congres, sena-
torul Kersten a propus urmatorul amenda-
ment: "Amendamentul meu la legea Securitcl
care precede folosirea sumei de 100 milioane
dolari pentru persoanele care trcliesc in Uniunea
Sovieticei sau care au fugit din Uniunea
Sovieticei si din celelalte taxi care se afla sub
dominatia comunista, urrnetreste cloud scopuri:
in primul rand de a Oita oarneniifugiti din Wile
comuniste, print organizarea acelora dintre ei
care doresc acest lucru, in uniteiti ale armatei
nationale, care sa lupte impreuncl cu fortele
armate ale Uniunii Nordatlantice, si in al doilea
rand de a da ajutor practic oamenilor de dincolo
de Cortina de Fier, care actioneaza pentru a

obtine in cele din urma rcisturnarea regimurilor
comuniste". Senatorul Mark Carsan propunea
finantarea de actiuni subversive cu mane
armata, opinand ca pe timp de pace astfel de
probleme nu pot fi rezolvate pe cale pasnica.
Carsan a si creat o retea de posturi de radio-
emisie, vizand tarile socialiste. Senatorul
Knowland propune intre altele crearea unei
forte permanente sub egida ONU, care sa fie
gata oricand de a interveni in tarile din Europa
Rasariteana. in 1956 Seful Departamentului
de stat John Foster Dulles declara Ca politica
SUA porneste de la ideea ca tarile Europei
Rasaritene trebuie eliberate. "Unele activitetti
zicea el pot fi mai bine intreprinse de agentiile
guvernului SUA in timp ce alte actiuni pot fi duse
is cap& prin grupeiri particulare, neguverna-
mentale. Intre gruparile particulare se afla de
pilda Curtea pentru libertate, conattsci de
reprezentantii marii finante americane. Cru-
dada patroneazd postul de radio Europa Liberd,
care intretine propaganda pentru rdsturrtarea
regimurilor de democratie populard". in prima-
vara 1955, in SUA s-a elaborat amanuntit un
nou program de activitate cunoscut sub denu-
mirea de "programul ofensivei politice impotri-
va comunismului mondial". Programul pre-
vedea organizarea, sprijinirea si aprovizio-
narea comitetelor contrarevolutionare si orga-
nizarea de puciuri antistatale. Trebuia sa se
creeze un corp ofiteresc de emigranti, cu efec-
tive de 10 100 de oameni care sa fie in stare
de a activa in conditii exceptionale la momen-
tul oportun. S-au trimis in tarile comuniste
grupuri numeroase de informatori si diver-
sionisti care sa provoace rebeliuni antire-
volutionare. in 1953 si 1954 au zburat avioane
americane in spatiul aerian al Romaniei,
aruncand manifeste.

Delegatul sovietic se plangee in fata
Comitetului Politic al ONU contra interventiei
americane in treburile interne ale Romaniei si
ale tuturor tarilor de democratie populard,
sustinand ca in Statele Unite au fost create
"Comitete Nationale" si anume roman, bulgar,
maghiar, polonez s.a. si ca postul de radio
Europa Liberd lucreaza. cu 1.200 persoane pen-
tru a provoca diversiuni, ca se violeaza spatiul
aerian al tarilor socialiste si se organizeaza
comploturi si actiuni subversive. Delegatul
Romaniei. sustinea ca "politica de eliberare" a
SUA ar reprezenta "o profunda jignire la adresa
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poporului roman, care si-ar fi cucerit singur li-
bertatea si independenta nationald, si o fla-
grantd imixtiune in treburile interne ale
Romanies!" Delegatul sovietic, secondat de de-
legatul roman, cerea condamnarea acestei
activitati, ca fund contrary Cartel Natiunilor
Unite. El mai cerea Organizatiei Natiunilor
Unite sa se sesizeze de faptul ca. Statele Unite
ale Americii si-ar fi intensificat in ultima vreme
eforturile de a organiza in jurul tarilor socia-
liste o retea de baze militare aeriene si navele
cu vadit caracter agresiv. "Romania sustinea
el ca si celelalte state socialiste, este pe deplin
indreptd titcl sd cearci ca ONU set is masurile
cuvenite care sd facd sd inceteze aceastd acti-
une contra pcicii si securitcltii internationale.
Bazele militare americane aflate la mil de kilo-
metri de teritoriul amen -can constituie o pri-
mejdie serioaset pentru pacea si securitatea
international& fatd de care ONU nu poate
reundne indiferentcl. Acest ansamblu de mdsuri
si actiuni concrete este insotit de o sisternaticd
pregdtire ideologicd a opiniei pu-blice, avand
drept scop a obisnui oamenii cu ideea unui
rfaboi atomic. Aceastei ideologie agresivd este
difuzatd zilnic prin preset, radio, televiziune si
prin alte canale de influentare a mintii oame-
nilor, de care dispun din plin cercurile interesate
din Statele Unite ale Americii. Prin aparatele de
lansare de manifeste contrarevolutionare cu aju-
torul baloanelor aeriene au fost lansate din mai

1954 panel, in decembrie 1956 nu mai putin de
420.000 baloane cu milioane de manifestel"

Dupa moartea lui Stalin, intamplata la 6
martie 1953, politica externs a Uniunii
Sovietice deveni mai concilianta; aceasta se
observa din aplanarea conflictului cu
Iugoslavia si semnarea tratatului de pace cu
Austria. In urma intelegerii cu Iosip Broz Tito
s-au ridicat masurile exceptionale de la granita
romano-iugoslava in urma carora familiile
romanesti, germane si sarbe, care din judetele
de granita Mehedinti, Severin, Caras si Timis
fusesera evacuate in Baragan, s-au putut rein-
toarce la vetrele lor. Semnarea tratatului de
pace cu Austria avea drept urmare retragerea
unitatilor sovietice din Romania, care intre-
tineau legatura cu trupele de ocupatie rusesti
din Austria. Guvernul roman, care se mentinea
cu sprijinul acestor unitati, starui la Moscova
set continue garnizonarea for in Romania, do-
rinta care a fost satisfacuta cu placere de
guvernul Uniunii Sovietice.

Si in politica interns s-au putut consta-
ta unele schimbari in masurile de represiune a
luptei de class, punandu-se in libertate un
numar de detinuti politici, intre care si unli
dintre fostii demnitari ce fusesera inchisi in
penitenciarul de la Sighet. In 1953 s-au sistat
si lucrarile la canalul Dunare - Marea Neagra,
unde mu de intelectuali romani isi gasisera
moartea.

In 18 - 23 iulie 1955 a avut loc la
Geneva conferinta senior guvernelor Uniunii
Sovietice, Statele Unite ale Americii, Marea
Britanii si Frantei. Conferinta aceasta ramane
un important act in istoria diplomatica.
Raporturile internationale au fost dominate de
asa-numitul "spirit al Genevei", care parea sa
insemne abandonarea politicii de forts, de vio-
lenta si de amenintare si adoptarea politic! de
intelegere, de tratative si de conciliere. "Spiritul
Genevei" tindea sa respinga razboiul ca instru-
ment de rezolvare a diferendelor Internationale
si sa recurga la calea negocierilor pentru
aplanarea neintelegerilor. Se credea ca se va
obtine renuntarea la razboiul rece, la pozitiile
de forts. Discutiile s-au concentrat asupra
urmatoarelor trei probleme din ordinea de zi:
reunificarea Germaniei, securitatea europeand
si dezarmarea. 0 a patra problema era "elibe-
rarea tarilor din Rasaritul Europei", dintre care

490

-

www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

facea parte si Romania. Se sustinea ca "nu va
fi pace in lume pang ce Wile din rasaritul
Europei nu vor fi eliberate".

Presedintele Eisenhower a ridicat pro-
blema in fata Conferintei, declarand: "Pe plan
mai larg exists problema respectd rii drepturilor
popoarelor de a-si alege forma de guvernclmant
si a restabilirii drepturilor suverane si ale auto-
guverndrii pentru cei care au fost lipsiti de ele.
Poporul american este convins ca unele popoare
din Europa rdsdriteand, dintre care multe au un
trecut indelungat si glorios de existents natio-
nal n-au obtinut Inca posibilitatea de a profita
de binefacerile democratiei. Existd problema
comunicdrii si a contactului spiritual intre
popoarele noastre. Ca sa fim sinceri, not ne
temem de urmdrile situatiei in care popoare
intregi au fost izolate de lumea exterioarci". La
declaratia presedintelui Eisenhower a raspuns
Bulganin: "Aid a fost atinsd problema tarilor
din Europa rdsciriteand a tarilor de democratie
popular& A ridica aceastd problema la Confe-
rinta inseamnd a fi impinsi spre un amestec in
treburile interne ale acestor state. Or, se stie
prea bine ca regimul democrat popular din aces-
te taxi a fost instaurat de popoarele insele pe
baza liberei exprimari a vointet lor; nimeni nu
ne-a imputernicit sei examind m situatia din
aceste tar!. Asadar nu exists motive pentru a
discuta aceastd problemd in Conferinta!"
Problema tarilor din Europa rasariteana n-a
mai fost discutata in Conferinta. care s-a ocu-
pat numai de cele trei chestiuni enuntate mai
sus si n-a fost solutionata nici in Conferinta
ministrilor de Externe ai marilor puteri: URSS,
SUA, Marea Britanie si Franta, care s-au
intrunit la Geneva in 27 octombrie 16 noiem-
brie 1955.

In decembrie 1955 s-a tinut la Bucuresti
al II-lea Congres al PMR, care in linii generale
a staruit pentru industrializarea socialists,
bazata pe dezvoltarea cu prioritate a industriei
grele, a transformarii socialiste a agriculturii si
a ridicarii nivelului de trai material si cultural
al oamenilor muncii pentru cel de-al doilea
plan cincinal adoptat de congres. Se cerea ca
partidul sa desfasoare o munca mai intensa
pentru orientarea oamenilor spre internatio-
nalismul proletar, spre patriotismul socialist,
al infraprii intre oamenii muncii roman! si de
alte nationalitati, al colaborarii intre popoare

pentru a inlatura ramasitele neincrederii,
rezultat al politicii partidelor burgheze de dis-
criminate nationals din trecut. 0 atentie
deosebita trebuia acordata intelectualitatii
indeosebi reeducarii intelectualilor care s-au
adapat la izvoarele culturii burgheze, corn-
batand ramasitele nationalismului si influ-
entele ideologiei burgheze.

In opozitie cu teza lui Stalin ca. "pe
masura inaintarii spre socialism lupta de clasa
se ascute", se sustinea ca "este limpede
dupd ce in tara noastrd puterea a fost cuceritd
de clasa muncitoare, dupd ce s-a infciptuit refor-
ma agrard si s-au nationalizat industria

s-a creat si se dezvoltd sectorul socialist al
agriculturii, comertul de stat si coope-ratist a
devenit precumpdnitor iar comertul exterior a
devenit monopol at statulut democrat popular,
fenomenele luptet de clasd trebuie privite in
lumina noilor coryuncturi si supuse unei analize

pe baza studierit concrete a schim-
barilor ce au survenit in realitatea romar- leasar.

Prea putin s-a discutat despre tara-
nime, care traia din rodul muncii sale, cul-
tivand si aparand, cu o many pe plug si alta pe
sabie, pamantul mostenit din mosi-stramosi.
Taranimea ne-a pastrat limba, datinile si obi-
ceiurile strabune. Guvernele burgheze au avut
intotdeauna in vedere nevoile taranimii prin
repetatele reforme agrare si conversiunea
datoriilor agricole. Ea a avut intotdeauna
cuvant in parlamentul tarn. Din randurile ei
s-a ridicat patura conducatoare a tarii,
deopotriva cu carturarii de seams. Ea a fost
intotdeauna insufletita de sentimente ratio-
nale si n-a pregetat sa-si verse sangele pentru
eliberarea fratilor de sub stapanire strains. Ea
nu intelege sa is parte la lupta de clasa si nici
la instaurarea dictaturii proletariatului, pre-
conizata de noul sistem socialist. Ca singura
clasa producatoare de materii prime, ea nu a
fost si nici nu este ostila indeletnicirilor care
prelucreaza si desfac aceste bunuri. Meseriasii,
industriasii si negustorii sunt priviti cu sim-
patie de taranime si propasirea industriei in
.toate ramurile nu poate decat sa fie in folosul
plugarimii. Ea adera la crezul national. Ea con-
sidera pe toti care vorbesc romaneste, fares nici
o deosebire de clasa socials, ca fii ai aceleiasi
rase. Tara in care locuiesc este lasata mos-
tenire de la parinti si taranimea face parte inte-

491

cd,

si ban-
cile,

stiintifice,

www.dacoromanica.ro



Ion Nistor

granta din natiunea romans. Or, pentru
roman!, cultul pentru natiune si libertatea ei a
devenit o adevarata religie. Toti oamenii care
vorbesc aceeasi limbs sunt considerati ca de
aceeasi rasa, ei trebuie sa se reuneasca in
aceeasi natiune. Ungurii, sasii si secuii din
Transilvania constituiau cele trei natiuni privi-
legiate, refuzand sa recunoasca si pe roman' ca
a patra natiune. Dar pentru eliberarea de sub
dominatia austro- ungara au luptat romani,
sarbi, croati, italieni, slovaci, cehi si polonezi in
timpul primului razboi mondial.

Pe ideea nationals se reazima si princi-
piul autodeterminarii popoarelor, propovaduit
de Wilson. In schimb, regimul comunist si
organizarea sovietica nu admit suveranitatea
nationals. Sovieticii cer popoarelor, in masura
in care accepts noul cod socialist, sa
recunoasca suveranitatea Internationale' co-
muniste cu sediul la Moscova. Prin afirmarea
caracterului supranational, guvernul de la
Moscova a suprimat insusi termenul de Rusia
din titulatura sa oficiala, numindu-se URSS
Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.
Aceasta nu i-a impiedicat pe sovietici sa aplice
fats de numeroasele for popoare subjugate o
politica excesiv de nationalists. Sub lozinca
"Proletari din toate bolsevicii
urmareau sa impuna doctrina for tuturor
tarilor, dezvoltand o apriga propaganda. Pentru
popularizarea doctrines socialiste sovieticil au
facut apel la scriitori, artisti, cantareti, spri-
jinind teatrele, cinematografele si indeosebi
presa. Filosofia si arta, ba chiar manualele
scolare erau puse in serviciul propagandei
marxist-leniniste, pentru a indruma toata
gM' idirea si simtirea in aceeasi directie si a o
aduce la acelasi numitor comun. Intreaga
instructie publica era puss in slujba cultului
comunist si a ideologiei socialiste.

Partidul Muncitoresc Roman, ajuns la
putere prin teroare si cu ajutor sovietic,
sustinea mortis ca "trebuie sa avem in vedere
ca at& a vreme ail la not in taro exists ramasite
ale claselor exploatatoare, atdta vreme cat cer-
curile imperialiste agresive uneltesc irnpotriva

si independentei poporului, dusmanul de
class va cduta si pe viitor sd loveascd in regimul
democrat popular si in interesele oamenilor
muncii. Aceasta cere o neostoitd vigilentd a
organelor de partid si a organelor de stat". PMR

pretindea ca apara "independenta si suverani-
tatea poporului roman". Frumoasa indepen-
denta. cand Romania, facand parte din blocul
tarilor de democratic popular& primeste direc-
tive de la Moscova si le executa in bloc fara nici
o obiectie, indiferent data sunt de interes pen-
tru tars sau nu! Relatiile politice, culturale si
economice cu China, Coreea, Mongolia etc. pot
servi politicii mondiale a Uniunii Sovietice, dar
la ce folos se poate astepta Romania din aceste
legaturi? Ce rost poate avea contributia
Romaniei, care numai de curand fusese
admisa. in ONU, la inasprirea relatiilor cu tarile
apusene si indeosebi cu SUA? Mai poate fl
vorba de independenta politicii interne cats
vreme sunt in vigoare legiuirile sovietice? Mai
poate 11 vorba de independenta, 'cand intreaga
administratie a statului nu este numai contro-
lata, ci direct condusa de consilierii sovietici?
Cand toate ramurile administratiei si cand
departamentele de stat nu fac decat sa execute
ordinele primite de la consilierii sovietici? In
declaratiile sovietice se arata Ca "unitati mi-
Ware sovietice se aflet in Romania si Ungaria. In
Polonia unitettile sovietice se aflci in baza acor-
dului de la Potsdam, si guvernul sovietic este
gata sa examineze impreuna cu celelalte tart
participante la tratatul de la Varsovia problema
trupelor sovietice aflate pe teritoriul for ".

Examinarea nu s-a facut si trupele sovietice au
continuat sa stationeze in Romania. Guvernul
roman nu s-a gandit la evacuarea acestor
unitati, pentru ca ele constituie singurul spri-
jin pentru mentinerea sa la putere. PMR apara
o independenta care se reazima pe trupe sovi-
etice de ocupatie? Cu ocazia aniversarii zilei de
23 august 1944 PMR sustinea in 1956 ca.
"politica externs a Republicii Populare Romane
este o politica. ferma de ldrgire a colabordrii
nationale pe baza principiilor coexistentei
pasnice, o politica de pace si de prietenie intre
popoarele din Intreaga lume, in luptd units pen-
tru slcibirea continua a incordarii in relatiile
Internationale, pentru dezarmare si interzicerea
armelor atomice, pentru reglernentare pe tale
pasnicd a tuturor problemelor litigioase, pentru
preintampinarea unui nou razboi. Politica necon-
tenita a unitatii, colabordrii fratesti si a priete-
niei de nezdruncinat a tarilor sistemului socia-
list mondial in frunte cu marea Uniune Sovieticd.
Se salutd eroicele popoare sovietic, chinez,
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albanez, bulgar, cehoslovac, democrat german,
iugoslav, polonez, maghiar, mongol, coreean,
vietnamez, precum si popoarele din India,
Bit-mania, Indonezia, Afganistan, Egipt, Libia,
Siria, Liban, precum si popoarele din parile capi-
taliste dependente si coloniale, care /uptd pentru
pace, libertate, independents nationald si pro-
gres social. Oamenii muncii dirt Republica
Populard Romand sunt invitati la intrecere
socialists si la construirea socialismului Tdranii
muncitori, colectivistii si intovdrdsitii, tdranii
muncitori cu gospoddrii individuate, toti sa
pdseascd pe drumul agriculturii socialiste.
Ostasii si ofiterii sunt invitati sa ridice nivelul
pregatirii militare si politice, straja neclintita a
pacii si cuceririlor revolutionare..." In aprilie
1957, secretarul general al PMR preciza:

"Politica externs a guvernului roman
slujeste si va sluji cu cea mai mare fidelitate
cauza mentinerii si consoliddrii pc-tell in lumea
intreaga. Guvernul nostru se pronuntd pentru
dezarmare si realizarea unui sistem de securi-
tate colectivd in Europa si spnjinci Intru totul
propunerile facute in acest sens de Uniunea
Sovietica. Ne pronuntd m pentru realizarea tutu-
ror problemelor litigioase pe calea tratativelor
pentru promovarea principiilor coexistentei
pasnice intre statele cu sisteme sociale diferite.
Intre Iugoslavia si tarde lagarului socialist existd
o serie de divergente de ordin ideologic. Partidul
Muncitoresc Roman si-a spus deschis pcirerea
cu privire la anumite conceptii ce se exprimci in
Iugoslavia cu care nu putem fi de acord, de
asemenea ele contravin tezelor fundamentale
ale marxism-leninismului. PMR si-a expus
rerea, intr-o serie de articole si cuvantdri, in
legeiturd cu pdrerile si cuvantarile conducdtorilor
iugoslavi care sunt impotriva unitatii si

tarilor socialiste".
Era o declaratie in ton cu aceea a ziarului

"Pravda" din 11 martie 1957, care critica aspru
"profanarea monstruoasa si revoltdtoare"
comisa de ministrul de Externe iugoslav
Popovici, cand in cuvantarea sa rostita in par-
lamentul din Belgrad se ridica cu hotarare
impotriva "recidivei stalinismului", care dupa
parerea guvernului iugoslav "a fdcut cauzei
socialismului un rau incomparabil mai mare
deceit toate comploturile Nate is un loc".
Popovici a vorbit despre "tendinta obiectivd spre
o tot mai accentuate interdependenta generald.

si colaborarea intre toate tarile pe baza interde-
pendentei si egalitdtii for in drepturi, spre
crearea unei pieti mondiale unite cu scopul sta-
bilirii unor legaturi economice generale,
incluzand aici si ajutorul international pentru
Virile slab dezvoltate..."

La 28 noiembrie 1956 Marea Adunare
Nationale a votat declaratia cu privire la pro-
punerile guvernului sovietic in problema
dezarmarii si a slabirii incordarii inter-
nationale, si anume: reducerea treptata in
decursul urmatorilor doi ani a fortelor armate
ale tuturor statelor; interzicerea imediata a
experimentarii armelor atomice si cu hidrogen;
reducerea fortelor armate ale SUA, URSS,
Angliei si Frantei stationate in RFG sj RDG;
reducerea fortelor armate ale SUA, Angliei si
Frantei pe de o parte, si ale URSS pe de alts
parte, stationate pe teritoriile tarilor membre
ale NATO si ale tarilor participante la tratatul
de la Varsovia; lichidarea in curs de doi ani a
bazelor militare aeriene si navale ale unor state
pe teritoriul altor state, precum si constituirea
unui control international eficace al indeplinirii
acestor masuri.

In zilele de 26 noiembrie si 3 decembrie
1956 au avut loc la Moscova tratative intre
guvernul roman si guvernul URSS. S-au exa-
minal diverse probleme de interes comun si s-
a constatat ca exists un acord deplin in
aprecierea situatiei internationale actuale. S-a
dezaprobat interventia Frantei, Angliei si
Israelului in Egipt. Pena ce fortele anglo-fran-
co-israeliene nu vor fi retrase din Egipt, nu se
poate considera ca pericolul razboiului este
inlaturat. Ambele guverne sunt pentru
dezarmare. Se cere admiterea Chinei in ONU.
Se ia cunostinta ca guvernul revolutionar din
Ungaria stapaneste situatia fats de fortele
reactionare. Se aproba interventia armata a
trupelor URSS in Ungaria. Ambele guverne
considera campania calomnioasa dezlantuita
de reactiunea internationals ca un amestec
ilicit in chestiunile interne ale Ungariei.

Partidul chema pe oamenii munch la
industrializarea socialists, la dezvoltarea
industriei grele, la imbunatatirea conditiilor de
viata ale maselor, la intrecerea socialiste si
patriotica, la sporirea productivitatii muncii si
la indeplinirea unui regim sever de economii,
objective a caror realizare reprezinta. singura
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cale justa si posibila de ridicare a nivelului de
trai. Se facea apel la intarirea necontenita a
sistemului democrat popular, scut puternic al
tuturor libertatilor si drepturilor poporului,
principalul instrument al fauririi vietii not in
patria "noua ". Partidul cheama staruitor la
intarirea aliantei de nezdruncinat dintre clasa
muncitoare si taranimea muncitoare temelia
regimului democrat popular precum si la dez-
voltarea si adancirea prieteniei fratesti intre
poporul roman si nationalitatile din RPR.
Succesele dobandite in constructia socialismu-
lui nu trebuie sa. duca pe nimeni la
autolinistire si tocire a vigilentei, pentru ca
"elementele dusmeinoase dirt taro. si sprijinitorii
lor, cercurile imperialiste agresive, nu se pot
impaca cu gdndul ca poporul nostru a scuturat
pe vecie lanturile exploatdrii si robiei. Comunistii
si tots oarnenii muncii trebuie sd manifeste cea
mat actives vigilentd fats de incercdrile ele-
mentelor ostile, sd be demaste cu fermitate, set
apere si sei promoveze cu toatet energia politica
partidului. Sd nu-si faces iluzii dusrnanii cuceri-
rilor revolutionare ale popoarelor libere, cd ar
putea crea cea mai mica fisuret in acest monolit!"

In manifestul pentru alegerile generale
din 3 februarie 1957 se arata: "Peste 400 fa-
brics si uzine au fost ridicate in u/tirnii 4 ani si
sute de intreprirtderi au fost inzestrate cu utila-
je modeme. Un trai irnbelsugat si o uiata mai
blind nu se pot crea dealt pe temelia urtei indus-
trii puternice. De aceea se stetruie pentru indus-
trializarea tariff. Numai in ultimii 4 ani s-au pus
la indernetna td reinimii: 10.000 tractoare, 6.000
sernartettori, 5.000 secerdtori, 5.000 batoze si
combine si site unite agricole. Desfiintarea
cotelor obligatorii si noua asezare a relatiilor de
schimb intre oras si sat vor mdrifoloasele

vor imbunettdti aprovizionarea industriei cu
materii prime si a populatiei de la orase cu pro-
duse alimentare. Numeroase institutii de cultures
au luat flint& In rnomentul de fates tara noastra
numeird 62 de teatre, 19 ftlarmonici, 4 teatre de
opera, 12.000 cdmine culturale, peste 40.000
biblioteci si aproape 50.000 formatii artistice de
amatori. Cinematografele si radioficarea au
cuprins tot mai multe sate. Tirajul cdrtilor
tiparite in 1956 a deposit cea de 35 milioane
exemplare. Cult ura a devenit un bun al maselor.
Politica regimului democrat popular a inleitw-at
pentru totdeauna seilbatica asuprire national&

Nationalitdtile conlocuitoare se bucurd astclzi de
aceleasi drepturi ca si poporul roman. Femeile
au aceleasi drepturi ca si bdrbatii si participd la
vista politic& economics si culturaici a Ro-
metniei. Poporul luptd impotriva oricetror incer-
ceiri ale dusrnanului de class si ale sprijinitoru-
lui lui de peste hotare de a submina puterea
muncitorilor si tdranilor. Toti cetatenii sunt
devotati cauzei construirii socialismului si
apcireirii pdcii. La baza politicii externe a
Romanies std prietenia cu Uniunea Sovieticcl, cu
China Popularcl si cu celelalte tars socialiste, pri-
etenie bazatd pe principiul deplinei egaliteiti in
drepturi, at respectetrii inviolabilitdtii teritoriale,
at independentei si suveranitdtii si at ne-
amestecului in treburile interne".

Cu 8 zile inaintea alegerilor din 3 februa-
rie 1957 Departamentul de stat al SUA comu-
nica presei ca guvernul roman nu a acceptat
vizita a trei reprezentanti americani cu. ocazia
alegerilor. Guvernul roman considera vizita ca
nefiind de actualitate. Motivul refuzului guver-
nului roman era scrisoarea adresata la 10 ia-
nuarie de presedintele Eisenhower organizatiei
"Cruciada pentru libertate", in care elogia pos-
turile de radio Vocea Americii si Europa Liberd,
indemnandu-le la continuarea activitatii, mai
importanta ca oricand". Departamentul de stat
al SUA regreta hotararea guvernului roman de
a nu accepta vizita delegatilor americani la
alegerile de la 3 februarie, cu atat mai mult cu
cat delegatii romani fusesera admisi ca obser-
vatori la alegerile prezidentiale din SUA.

Alegerile s-au facut si de aceasta data pe
o lista comund, cu candidati ai PMR, care avea
mai mult de 500.000 membri. Restul de 15 mi-
lioane de romans n-au avut candidati.

Dupes validarea alegerilor, la 16 martie
1957, s-a constituit noul Prezidiu, cu Petru
Groza in frunte si cu Chivu Stoica la
presedintia Consiliului de ministri. Noua
Adunare a adus modificari la unele articole ale
Constitutiei, reducand numarul ministrilor de
la 40 la 14 si largind competentele Sfaturilor
populare, care inlocuiau vechile Consilii comu-
nale si judetene. in componenta Sfaturilor
populare intrau acum peste 150.000 deputati
comunali judeteni, dintre care 15.800 munci-
tori, 79.000 tarani muncitori si 14.800 intelec-
tuali. Din totalitatea acestor deputati peste
17.000 sunt alesi din randurile minoritatilor
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nationale, iar peste 33.000 sunt femei.
S-au luat masuri pentru reorganizarea si

imbunatatirea functionarii aparatului central,
in sensul simplificarii lui si descongestionarii
organelor centrale. In cadrul ministerelor
functionau departamente pe ramuri de activi-
tate, conduse de adjuncti ai ministrilor si se-
cretari generali exact ca sub regimul burghez.
S-a desfiintat sistemul de cote la majoritatea
produselor agricole. Executarea planului de
contractari si achizitii la produsele agricole,
vegetale si animale cadea in competenta
Sfaturilor populare.

Chezasia progresului economiei nationale
pe drumul socialismului era industrializarea
socialists a tarii pe baza dezvoltarii sectorului
determinant al industriei si economiei natio-
nale - industria grea. Aproape trei sferturi din
venitul national se crea in sectorul socialist al
economiei. 0 problems importanta a economiei
nationale era constructia unei conducte de gaz
metan care sa. alimenteze Hunedoara si Resita
si sa duca pana la Timisoara si Arad in lungime
de 600 km. Pentru anii urmatori se planuia
extinderea conductei de gaz metan spre
Moldova. Se continua planul cincinal de elec-
trificare si se largeau perspectivele folosirii
pasnice a energiei atomice prin punerea in
functiune, cu ajutorul URSS, a primului reac-
tor atomic.

In decembrie 1956 Consiliul NATO se
intruni la Paris si constata "necesitatea unei
consultari permanente intre tarile membre in
toate problemele politice". Delegatul Germaniei
Federale prezenta o serie de propuneri in lega-
tura cu situatia din Europa Orientals.
Propunerile, sustinute si de delegatul american
Dulles, au fost considerate de guvernul sovie-
tic ca "o incercare inadmisibila de amestec a
tarilor Blocului Atlantic in treburile interne ale
statelor socialiste".

In 1955 guvernele britanic si francez
semnasera Pactul de la Bagdad impreuna cu
guvernele din Turcia, Irak, Iran si Pakistan, cu
scopuri politice si militare similare Pactului
Atlantic. in 1957 aderard si State le Unite la
Consiliul militar al Pactului de la Bagdad.

In fata noii situatii politice si militare cre-
ate, Uniunea Sovietica anula tratatele de pri-
etenie incheiate in 1942 cu Franta si Anglia si
semna cu tarile din zona sa de influents Pactul

de la Varsovia, ca o contrapondere a Pactului
Atlantic. intre tarile semnatare ale Pactului de
la Varsovia se gasea si Romania, alaturi de
Polonia, Cehoslovacia, RDG, Ungaria, Iugos-
lavia, Albania, Bulgaria si URSS. Prin sem-
narea acestui pact, guvernul roman isi asuma
obligatii politice si militare, intre care si aceea
de a lua "de comun acord masurile necesare
pentru inta rirea capacitcltii de aparare, pentru
asigurarea munch pasnice a poporului, pentru a
garanta integritatea granitelor si a teritoriului
national si a asigura apdrarea impotriva unei
agresiuni posibile". Guvernul roman, deo-
potriva cu cel maghiar, consimti la stationarea
de trupe sovietice pe teritoriul tarii. Mai mult
chiar, Uniunea Sovietica se gandea la even-
tuala federalizare a statelor socialiste din sud-
estul Europei, pentru a contrabalansa Organi-
zatia de la Strasbourg a tarilor occidentale.

In urma tratativelor sovieto-romane de la
Moscova din decembrie 1956, guvernul sovi-
etic se obliga sa livreze in 1957 Romaniei
minereu de fier, cocs metalurgic, tevi si alte
marfuri. In schimb Romania urma sa livreze
Uniunii Sovietice marfuri necesare economiei
sovietice si indeosebi uraniu, din bogatele
zacaminte de la Satu Mare. In legatura ou
recolta slabs din 1956, guvernul sovietic
accepts sa satisfaca cererea Romaniei privind
livrarea, sub forma de credit, in prima juma-
tate a anului 1957, a 450.000 tone grau si
60.000 mii tone furaje, cu plata in cadrul acor-
dului comercial. Guvernul sovietic mai acorda
ajutor pentru construirea de intreprinderi in
industria chimica si petroliera, cu plata pe
credit. Guvernul roman se obliga sa restituie
acest credit prin livrarea de produse ale acelor
uzine, ceea ce corespundea intereselor eco-
nomise ale ambelor tari. Creditul in cereale,
livrarea unor marfuri necesare economiei
partenerului, creditul industrial pe termen
lung, cu ajutorul careia se vor construi la
nevoie in tares not intreprinderi, va contribui la
dezvoltarea intregii economii a tarii, a indus-
triei si agriculturii, in scopul ridicarii nivelului
de trai al poporului. Presedintele consiliului de

Chivu Stoica, declara ca "poporul
roman va primi cu mare bucurie si satisfactie
rezultatele tratativelor. El 1st va manifesta
dragostea frciteascci fates de marele sou frate si
prieten, poporul sovietic, si hotararea lui de a
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dezvolta prietenia si colaborarea cu Uniunea
Sovietial, cu tdrile socialiste si cu toate
popoarele iubitoare de pace si de libertate".
Consiliul de colaborare a tarilor socialiste con-
stituia un fel de "plata comuna" a tarilor sem-
natare ale Pactului de la Varsovia, intre care si
Romania. Consiliul acesta economic trebuia sa
fie completat cu un. institut pentru producerea
si folosirea energiei atomice, un fel de
"Euroatom sovietic". Astfel ca in martie 1956 a
luat fiint5 la Dubna, langa Moscova, Institutul
unificat de cercetatri nucleare, in urma unui
acord semnat de Uniunea Sovietica, China
Socialists, Romania, Bulgaria, Ungaria, Ceho-
slovacia, Polonia, RDG, Coreea de Nord,
Vietnam si Mongolia. La finele lui septembrie
1956 s-au intrunit la Dubna imputernicitii
acestor tari, care au aprobat statutul institutu-
lui. Acesta prevedea egalitatea in drepturi a
tuturor membrilor, atat in conducerea institu-
tului, cat si in munca stiintifica, indiferent de
cotizatiile platite de fiecare tars pentru intreti-
nerea personalului si pentru utilaje. Din
Consiliul Stiintific al Institutului faceau parte
savant! atomisti ai celor 12 tari. Institutul era
gata sa impartaseasca tuturor tarilor realizarile
sale in domeniul folosirii energiei atomice in
scopuri pasnice, dar folosirea energiei atomice
in scopuri militare ramanea un privilegiu al
Uniunii Sovietice.

De necesitatea organizarii unitare a cir-
culatiei marfurilor se convinsesera puterile
apusene din Blocul Atlantic. Prima incercare
s-a facut cu organizarea Comuniteitii Defensive
Europene - CDE - cu scopul de a face din Wile
"Midi Europe" o singura piata comuna de des-
facere, fara frontiere vamale, formand un bloc
de 160 milioane de cumparatori, ca o con-
trapondere la blocul economic sovietic. Infap-
tuirea CDE n-a reusit, dar sustina-
torii ei n-au dezarmat si au elaborat un nou
proiect de integrare economics a "Micii
Europe". In mai 1955 s-a tinut la Messina con-
ferinta celor 6 prim-ministri ai Frantei, Italiei,
Germaniei Federale, Belgiei, Olandei si
Luxemburgului, care dadura publicitatii urma-
torul comunicat: "Guvernele celor 6 tari cred ca
a sosit momentul sd se treacd la o noun etapd
pe calea constructiei europene. Ele sunt de
pdrere cd aceasta trebuie sd fie realizatd in
primul rand pe tcireim economic". Dupa tratative

indelungate, conferinta de la Paris a celor 6
membri ai tarilor interesate a aprobat la 20 fe-
bruarie 1957 planul infiintarii Pietei comune,
un bloc economic, politic si militar al celor 6
tari, o grupare inchisa de state opuse celorlalte
state europene, in primul rand tarilor socialiste
din Rasaritul Europe!, o adevarata comunitate
defensiva europeana. Ziarele occidentale scri-
au: "Alaturi de cei doi colosi, rus si american,
care tarn dirt Europa si nu se exclude nici
Marea Britanie ar putea sa atetrne greu in ba-
lantei, ar putea impund punctul de vedere?
Dimpotrivei, de acord cu aliatii sal SUA si
Anglia o Europd unitd ar avea de jucat un rol
urias".

La 23 ianuarie 1957 Camera franceza a
votat motiunea prin care se aprobara principi-
ile proiectului Pietei Comune, care cuprindea
urmatoarele prevederi: renuntarea de catre
parteneri la tarifele vamale prin care fiecare
tars isi proteja propria economie nationals de
concurenta straina; plasarea libera de capi-
taluri straine in cele 6 tari; posibilitatea
mutarii dintr-o tars in alta a mainii de lucru.
Granita zonala. dintre Germania Apuseana. si
Germania Rasariteana urma sa fie transfor-
mata intr-o granita vamala.

Piata Comund urma sa devina a treia
forts economics in lume. Crearea unei piete
comune pentru 160 milioane de cumparatori,
cu suprimarea in acelasi timp a barierelor
vamale, va permite fabricarea in serie de pro-
duse la preturi mai reduse ca in alte state,
ridicandu-se astfel nivelul de trai in Europa. In
Plata Comund intra si Algeria cu Sahara, cu o
suprafata de 4.300.000 de km2, aproape de opt
on mai mare decat Franta, si cu o populatie de
numai 1.700.000 de oameni. Studierea sistem-
ailed a subsolului Saharei a dat rezultate sur-
prinzatoare. Cu prilejul discutarii problemei
Saharei in Camera franceza, in decembrie 1956
s-a aratat ca subsolul Saharei confine car-
bune, minereuri de fier si metale neferoase,
intre care uraniu. Sahara are si o mare insem-
natate militara. si strategics. In Sahara se poate
dezvolta o puternica industrie de razboi,
reprezentand un "poligon" ideal pentru experi-
mentarea tuturor tipurilor de arme. La 11 ia-
nuarie 1957 Camera franceza a votat legea de
"Organizare genera1s a regiunilor Saharei", cu
un "delegat general" in frunte, ajutat de o
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"comisie superioara" formata din 16 reprezen-
tanti ai regiunii Saharei si 16 deputati si sena-
tori francezi. Pe langa presedinte functiona un
comitet tehnic de conducere, care elabora pla-
nurile de exploatare a bogatiilor naturale.
Guvernul francez a elaborat un plan special
pentru valorificarea resurselor naturale ale
Saharei, investind un capital de 275 milioane
franci pentru construirea de instalatii petro-
liere, rafinarii, conducte de petrol. La aceste
exploatari participa si capital germai si italian,_
in cadrul Pietei Comune.

Concomitent cu tratativele pentru
crearea Pietei Comune, s-a ajuns la intelegere si
asupra problemei folosirii in comun a
resurselor atomice ale acestor tari. La 25 mar-
tie 1957 s-a semnat la Roma asa-numita
"Comunitate atomics vest-europeana." Euro-
atom. Organul central al Comunitatii este
"Comisia Europeana a Energiei Atomice", din
care face parte cate un delegat din cele 6 state
contractante. Comisia are urmatoarele atri-
butiuni: dispune, ca deplin proprietar, de toate
materialele nucleare extrase, prelucrate sau
importate, aflate in Wile Euroatomului; con-
troleaza constructia instalatiilor militare atom-
ice din acele tari; organizeaza piata comund a
materialelor si echipamentelor speciale pentru
industria nucleara; detine monopolul rapor-
turilor tarilor membre pentru aprovizionarea
exterioara cu materii prime si echipament
industrial atomic. Prin Euroatom, Piata Co-
mund deveni un potential economic unit de
razboi, un vast arsenal in Europa.

Anglia nu participa la Piata Comund din
consideratie fats de tarile extra-europene din
Commonwealth, dar ea aproba crearea ei
deopotriva cu SUA. In Conferinta de la
Washington din 28 februarie, Guy Mollet
cazuse de acord cu presedintele Eisenhower
asupra construirii Pietei Comune si a Euroato-
mului aprobat proiectul de asociere la
Piata Comund a teritoriilor nord-africane
apartinand Frantei, precum si programul
guvernului francez cu privire la Algeria, in care
se impunea poporului algerian sa renunte
neconditionat .1a agitatia si lupta impotriva
Frantei. Comunicatul subliniaza si "importanta
vitald a Pactului Atlantic si necesitatea de a se
mentine actualul nivel al fortelor militare in
Europa Occidentald si de a se inzestra aceste

forte militare cu armament cat mai modem si cat
mai distrugdtor".

In februarie avu loc la Madrid Conferinta
delegatilor Arabiei Saudite, Marocului si Libiei
pentru crearea Pactului Mediteranean, ca o
punte intre lumea araba si Occident, o corn-
pletare a "Pactului de la Bagdad".

In cursul lunii martie au continuat la
Camberra lucrarile Consiliului Militar al Asiei
de Sud-Est SEATO cu participarea SUA,
Marii Britanii, Frantei, Australiei, Noii Ze-
elande, Filipinelor, Thailandei si Pakistanului.
Scopul conferintei era intarirea potentialului
militar in lupta contra "comunismului mon-
dial" si impotriva Chinei socialiste. "Politica
americana declara Dulles se bazeaza pe
recunoasterea Chinei Nationale", adica a lui
Cian-Kai-Si, impotriva lui Mao-Tze-Dung,
aliatul URSS.

Guvernul sovietic, secondat de guvernele
tarilor de democratic populara., lua din capul
locului o atitudine ostila crearii acestor organi-
zatii, calificandu-le drept masuri de con-
tracarare a telurilor path si colaborarii Inter-
nationale. Piata Comund ar prezenta mari
primejdii pentru pacea si securitatea euro-
peana, intrucat blocul Micii Europe are o ori-
entare indreptata fatis contra tarilor socialiste.
Prin inglobarea Germaniei Federale in aced
bloc se contribuie la refacerea unui stat ger-
man agresiv si revansard.

0 data cu inchegarea unitatii econo-
mice a tarilor occidentale se cimenta si colabo-
rarea for politica si militard. Generalul Hans
Speidel fu numit comandant al fortelor terestre
ale NATO. Marele om politic belgian P.H. Spaak
fu proclamat secretar general al Consiliului
Atlantic, iar Heinrich Boch deveni secretar al
Uniunii Europene, o federatie care cuprindea
Marea Britanie, Franta, Germania Federala.
Italia, Belgia, Olanda si Luxemburgul, consti-
tuind a treia forts mondiala, dupes SUA si
URSS.

0 noud putere se ridicase la orizontul
politic mondial, gata de lupta impotriva comu-
nismului. In urma incheierii acestor pacte
politice si militare, Europa s-a scindat in doua
grupuri militare opuse: Occidentul capitalist si
Orientul socialist, care stateau fats in fats pe
pozitii de forts. In fruntea tarilor din "Mica
Europa" se aflau Statele Unite ale Americii, in
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fruntea Europei Rasaritene se gasea Uniunea
Sovietica. Apusenii intelegeau sa continue
razboiul rece de pe pozitii de forts, cats vreme
rasaritenii sovietici cu satelitii for din Wile de
democratie populard staruiau pentru coexis-
tenta pasnica si colaborare intre statele cu sis-
teme sociale si economice deosebite. Uniunea
Sovietica, fara a neglija cursa inarmarilor,
sustinea o vasta si apriga propaganda pentru
pace, care singura ii putea asigura stapanirea
teritoriilor ocupate din Germania, Polonia si
Romania, inglobate in URSS. Populatia acestor
teritorii isi indrepta sperantele de libertate spre
puterile din Blocul Atlantic, care cuprinsese in
programele sale eliberarea tarilor din Europa
Rasariteana.

Concomitent cu pregatirile militare,
Uniunea Sovietica staruia mereu pe pozitia ei
ideologica, dezvoltand o intensa propaganda
marxist-leninista. Intre sustinatorii acestei
propagande ocupa un loc de cinste si Partidul
Muncitoresc Roman, al carui secretar general
sustinea cu emfaza: "Comunismul este inter-
national prin insasi esenta lui, el este indisolubil
legat de ideile internationalismului proletar, el
este dusman neimpdcat al nationalismului, sub
once forma s-ar travesti acesta". Secretarul
Comitetului Central al Partidului Comunist
Sovietic, M.A. Sislov, sustinea la randul sau ca
"dusmanii socialismului incearcd sd dezbine
partidele comuniste si muncitoresti si sa ate4e
sub forma comunismului national conceptiile si
prejudecatile nationaliste. Ideea comunismului
national nu are nimic comun cu marxismul.
Realizarea acesteia in practices ar duce la
dezbinarea lagarului socialist unit, ar pricinui
un urias prejudiciu miscani muncitoresti inter-
nationale". PMR se pronunta totodata impotri-
va blocurilor militare din Europa si impotriva
reinarmarii Germaniei, care ar contribui la
cresterea incordarii Internationale. De aceea
ambele parti "considerd indicates stationarea
vremelnicei a unitatilor militare sovietice in
Romania, in conformitate cu Tratatul de la
Varsovia". Drept urmare, la 15 aprilie 1957
incepura la Bucuresti tratative in vederea
incheierii unui acord cu privire la statutul
juridic al trupelor sovietice stationate temporar
pe teritoriul Republicii Populare Romane.

Ziarul "Pravda" continua sa invinova.-
teasca SUA ca sustine politica "mantiei si pum-

nalului", prin provocari si diversiuni organizate
de spionajul american, dezvoltand o activitate
subersiva in Wile de democratic populara.
Dupes "Pravda", ar exista in Europa "un corp
special de armatcl americans ", destinat unui
atac impotriva blocului socialist. 0 parte con-
siderabila din grupurile acestea cu "destinatie
speciald" sunt formate din "refugiatii rdsculati
din pile socialiste", voluntari care vor fi
parasutati in spatele Cortinei de fier in caz de
razboi. Ei se vor ocupa de organizarea
detasamentelor de partizani. "Dar indiferent de
uneltirile la care ar recurge fortele reactiunii
imperialiste si oricat de murdare ar fi myloacele
pe care le-ar folosi, ele nu vor reusi sa opreasal
mersul istorier, incheia "Pravda".

Regimul sovietic de democratic populard
nu era agreat in tarile-satelit. Populatia dor-
nica de libertate si independents suporta mur-
murand teroarea unei minoritati, organizata in
asa-zise partide muncitoresti propovaduind
construirea socialismului marxist-leninist,
care conducea la inasprirea conditiilor de trai
ale maselor populare. N-au lipsit manifestarile,
uneori violente, impotriva dictaturii proletaria-
tului.

Izbucniri sangeroase avura loc in 1953 la
Berlin si in alte centre industriale din RDG,
reprimate prin interventia trupelor de ocupatie
sovietica.

Cu ocazia inaugurarii Targului Inter-
national de la Poznan, muncitorimea poloneza
s-a rasculat la 28 iunie 1956 din cauza difi-
cultatilor economice si a vietii grele din intre-
prinderi. Armata condusa de autoritati a
refuzat sa traga asupra muncitorilor, dar inci-
dentele sangeroase n-au lipsit. Senatul ameri-
can vota cu acest prilej un credit de
25.000.000 dolari pentru ajutorarea familiilor
muncitorilor raniti sau cazuti in lupta. Crucea
rosie poloneza refuza insa sa primeasca acest
ajutor, considerandu-1 drept act de finantare a
organizatiilor clandestine din spatele Cortinei
de fier.

Tulburari violente au avut loc in acelasi
an si in orasul industrial polonez Stetin.
Miscarea fu calificata de guvernul sovietic
drept incercare a fortelor reactionare interne si
externe de a distruge oranduirea socialists si
de a aprinde focarul fascist in tarile cu
democratic populara.
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Nu se potolisera bine miscarile din
Polonia, cand la 23 octombrie 1956 izbucni la
Budapesta si in intreaga Ungarie o revolts
populara indreptata impotriva sistemului
comunist de guvernare. Rebelii urmau un plan
strategic precis elaborat. Ei au incercat sa
puns mana prin surprindere pe punctele cheie
din capitals: Parlamentul, postul de radio,
tipografia ziarului guvernamental, gara princi-
pals, cazarmile si podul de lanturi de peste
Dunare. Organizatorii, cu Imre Nagy in frunte,
pregatisera lovitura de stat cu ajutorul refu-
giatilor unguri din strainatate fosta organiza-
tie a "Crucilor cu sageti". S-au deschis portile
inchisorilor. S-au organizat detasamente ar-
mate ale ultranationalistilor. Arhiducele Otto
de Habsburg a revendicat coroana Sfantului
Stefan. Conte le Pal Eszterhazy, fost mare pro-
prietar, eliberat din inchisoare, a organizat o
miscare pentru retrocedarea pamanturilor
fostilor proprietari.

La 25 octombrie, luptele de strada con-
tinuara si Nagy apela la rasculati sa inceteze
lupta si sa depuna armele, fagaduind sa
formeze un nou guvern al Frontului National.
Noul guvern ceru la 29 oct. trupelor sovietice
sa paraseasca Budapesta, declarand ca va
incepe tratative pentru retragerea for din
Ungaria. La 31 octombrie Nagy anunta convo-
carea corpului electoral pentru alegeri libere cu
vot universal, declarand ca "va instaura guver-
nul pe aceleasi bate ca pe vremea coalitiei par-
tidelor democratice". El anunta totodata
denuntarea Pactului de la Varsovia si neutrali-
tatea Ungariei. in acelasi timp, el se adresa
Organizatiei Natiunilor Unite, cerand sa se
garanteze aceasta neutralitate si ca problema
Ungariei sa fie reexaminata.

Intre timp, Partidul comunist proclama
pe Janos Kadar prim-secretar al partidului si
sef al noului guvern revolutionar muncitoresc
taranesc al Republicii Populare Ungaria. In
aceasta calitate el apela la trupele sovietice
pentru inabusirea revoltei. In fata tancurilor
sovietice, guvernul Nagy capitula si se refugie
in Romania. Un rol insemnat in miscarea anti-
revolutionary it juca si cardinalul Mintszenti,
recte losif Rehm, care se refugie la ambasada
americana din Budapesta.

Sovieticii aveau toate motivele sa se
teams ca Ungaria sa nu devind un bastion

,491r7fir

Mihail Sadoveanu

antisovietic. Sustinatorii din afara ai revolutiei
maghiare tindeau sa transforme Ungaria intr-un
focar al reactiunii fasciste, intr-un cap de pod
al intrigilor si comploturilor impotriva statelor
de democratic populara, o sursa de tulburari si
incordare permanents in Europa rasariteana.

Ajungand stapan pe situatie cu ajutorul
tancurilor sovietice, Kadar se adresa Secre-
tariatului Organizatiei Natiunilor Unite cu
declaratia ca cererea lui Nagy privitoare la
examinarea problemei ungare de catre ONU a
fost ilegala si ca prin urmare ea nu poate fl
considerate ca venita din partea guvernului
legal al Ungariei. El se opunea categoric exa-
minarii problemei Ungariei, atat in Consiliul de
Securitate, cat si in Adunarea Generals a ONU,
deoarece aceasta problema ar fi de competenta
exclusive a Republicii Populare Ungare.

Intr -o adresa catre Consiliul de Securi-
tate, Federatia Sindicala Mondiala cerea con-
damnarea nationalistilor unguri in lupta for
pentru libertate, sustinand ca "banda sprijinitd
de reactiunea intemationald care trimite ordine
si armament, incurajatd de intreaga preset capi-
talistd care a prima misiunea sa dezorienteze
opinia publicd dupes un plan dinainte pregdtit, a
trecut la actiuni subersive in vederea resturndrii
cu forta a regimului de democratic. populard.
Acesti oameni au incediat si au jefuit tezaurul
national, precum si institutii publice, au deterio-
rat magazine si uzine, au distrus auutui statu-
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lui, au jefuit depozite. Ei au pdtruns in casele
muncitorilor, au ucis oameni ai munch, activisti
sindicali, faro sd se dea in ldturi chiar de la
uciderea unor femei si copii. Este neindoielnic cd
aceste bande teroriste au incercat sd resta-
bileasca oranduirea Ungariei feudale, mizere si
inapoiate, care a fost aliatd cu Hitler".

Totusi, problema situatiei din Ungaria a
ajuns in fata Consiliului de Securitate.
Delegatul SUA a propus adoptarea urgenta a
proiectului de rezolutie care sustinea dreptul
ONU de a examina situatia create in Ungaria
prin inabusirea vointei poporului maghiar.
Reprezentantii puterilor apusene au ridicat si
problema prezentei trupelor sovietice in
Ungaria. Delegatul sovietic s-a pronuntat con-
tra ambelor proiecte de rezolutie, sustinand Ca
prezenta trupelor sovietice pe teritoriul ungar
este conforms cu dispozitiile tratatului de la
Varsovia, ca raspuns la militarizarea Ger-
maniei Occidentale si la incheierea acordului
militar al tarilor apusene cu includerea RFG. El
contesta competenta ONU si a Consiliului de
Securitate in problema Ungariei. Supuse la vot,
propunerile s-au lovit de veto-ul URSS. S-a
primit insa propunerea cu privire la trimiterea
problemei in legatura cu situatia din Ungaria
spre examinarea Adundrii Generale a ONU.

In sedinta plenara a Adundrii Generale a
ONU din 12 decembrie 1956 s-a condamnat
interventia URSS si ajutorul dat guvernului
Kadar contra rebelilor. La propunerea delega-
tului SUA s-a votat proiectul de rezolutie prin
care se cerea URSS sa-si retraga trupele din
Ungaria "sub supravegherea organismelor
Natiunilor Unite". A urmat protestul delegatiei
sovietice contra "amestecului SUA in treburile
interne ale statelor de democratic populara".
Propunerea SUA, supusa la vot, a intrunit
majoritatea Adundrii. Au votat contra 8 delegati
ai tarilor socialiste, printre care si delegatul
Romaniei. 13 state, printre care Iugoslavia,
s-au abtinut de la vot.

La 12 decembrie 1956 s-a anuntat ca
din initiativa presedintelui Eisenhower, Nixon,
vicepresedintele SUA, va pleca in Austria pen-
tru a studia problema refugiatilor unguri.
Contra acestei rezolutii au votat URSS si
satelitii sal, intre care si Romania. In baza
acestei hotarari secretarul general al ONU a
fost delegat sa piece la Budapesta pentru
examinarea situatiei. Guvemul ungar a refuzat
insa sa primeasca aceasta vizita. Vicepresedin-
tele Nixon, la randul sau, a fost insarcinat cu o
ancheta in problema Ungariei. In urma rapor-
tului sau, Ungaria a fost eliminate din
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Organizatia Natiunilor Unite, fiindca guvernul
ungar nu mai reprezenta poporul maghiar, ci
era un guvern impus de Uniunea Sovietica si
sustinut de trupele militare sovietice.

Presa sovietica a constatat simplu ca "Ia
rugantintea guvernului popular din Ungaria,
guvernul sovietic si-a dat consimtdmeintul la
deplasarea unor unitati militare sovietice pentru
a ajuta armata popularei ungara si autoriteitile
ungare sd instaureze ordinea in oras". Cu acest
ajutor, guvernul ungar cauta sa apere cuceri-
rile socialiste. Uniunea sovietica isi exprima
convingerea ca popoarele tarilor socialiste nu
vor permite fortelor reactionare externe si
interne sa zguduie bazele oranduirii democrat-
populare.

Partidul Muncitoresc Roman arata prin
organul sau "Scanteia" Ca "bande antire-
volutionare au dezldrituit un atac armat impotri-
va puterii populare din Ungaria, atac care a
pricinuit pierderi de vieti omenesti si serioase
pagube materiale Trupele sovietice, aflate pe
teritoriul ungar in conformitate cu Tratatul de la
Varsovia, au reispuns rugdmintii Republicii
Populare Ungare, acceptand sei dea ajutor
autoriteitilor ungare".

In opozitie cu URSS si tarile-satelit, pu-
terile apusene con,damnau inabusirea con-
trarevolutiei din Ungaria prin interventia
armatei sovietice, aproband lupta poporului
maghiar pentru libertate.

Papa Pius s-a pronuntat categoric im-
potriva principiului sovietic de coexistenta
pasnica, considerand zadarnice toate intreve-
derile si tratativele intre reprezentantii tarilor
cu sisteme politice si oranduiri sociale
deosebite. El facu un apel la intarirea solida-
ritatii europene si se pronunta categoric pentru
amestecul ONU in treburile interne ale tarilor
socialiste si in special in Ungaria. Referindu-se
la tulburarile din Budapesta, el afirma ca san-
gele ce s-a varsat acolo cere razbunare.

Ziarul "New York Times" admira lovitura
de stat din Budapesta si ii indemna pe unguri
sa lupte si sa moard pentru libertate.

In Italia s-au organizat manifestatii de
solidaritate cu poporul maghiar, s-au cantat
cantece nationaliste si s-au pus 1a cale
provocari si demonstratii impotriva sindicatelor
,comuniste.

Un grup de 21 de scriitori francezi dadu

publicitatii urmatoarea declaratie:
"Subsemnatii, care niciodatd nu am mani-

festat sentirnente neprietenesti fates de Uniunea
Sovieticd si fates de socialism, ne considerdm
astdzi indreptertiti sd protestam pe tanga guver-
nul sovietic impotriva folosirii tunurilor si tan-
curilor pentru inclbusirea miscdrii poporului
maghiar si a ndzuintei sale spre independentd,
chiar darer: in aceastei reiscoald s-au amestecat
elemente reactionare care au lansat apeluri prin
posturile de radio ale insurgentilor. Considerdm
si uom cionsidera totdeauna cd socialismul, ca si
libertatea, nu poate fi adus in varfurile
baionetelor. Ne temem ca un guverrt impus cu
forta sa nu fie nevoit in scurt timp sd recurgei la
meisuri de constremgere impotriva propriului sau
popor".

La 8 februarie 1957 aparu in "Man-
chester Guardian" scrisoarea unui grup de
deputati laburisti britanici adresata ziarului
"Pravda", din care citam: "Dacd guvemul Nagy
a fost reisturnat cu ajutorul armatei sovietice, nu
inseamnei oare aceasta un amestec in treburile
interne ale Ungariei?..."; "Dacd Nagy a declarat
retragerea Ungariei din tratatul de la Varsovia,
acesta era dreptul sau, cad URSS repetd mereu
respectarea dreptului fiecarei tart de a mime:me
in afara blocurilor militare. Nu considerci guver-
nul URSS cd acest drept de rteutralitate se
extinde si asupra participantilor Ia tratatul de is
Varsovia?"

Din consideratiile acestea, deputatii
laburisti protestau impotriva interventiei so-
vietice in Ungaria, deoarece considerau injust
ca o mare putere sa-si impuna vointa sa unei
tan mici din considerente strategice sau din
alte considerente. Ei chemau deci URSS sã-si
retraga trupele din Ungaria, precum au facut-o
anglo-francezii in Egipt, in conformitate cu
rezolutiile Adundrii Generale a ONU.

Referindu-se la examinarea de care
ONU a problemei ungare, reprezentantii guver-
nelor URSS si Republicii Populare Ungare
sustin in Declaratia for din 18 martie 1957 cd
"in cadrul sesiunii Adundrii Generale a ONU un
rot rusinos 1-au avut reprezentantii puterilor
imperialiste care, in pofida Cartei Organizatiei
Natiunilor Unite, au incercat sd se amestece in
treburile interne ale Ungariei, au provocat dis-
cutii in jurul problemei ungare, cautemd sd o
mentind artificial pe ordinea de zi. Cele doud
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guverne declares ca ateit prezentarea si exa-
minarea acestei probleme in ONU, cat si
adoptarea de cdtre Adunarea Genera lci a
rezolutiei in aceasta problems submineaza
serios prestigiul acestei organizatii si constitute
un amestec grosolan in treburile interne ale
Ungariei, precum si in probleme care sunt de
competenta guvemului Ungariei, URSS si ale
celorlalte taxi participante /a Tratatul de la
Varsovia".

Declaratia cuprinde intre altele si
sporirea considerabila in 1957 a livrarilor din
URSS de materii prime, utilaje si alte marfuri
necesare economiei nationale ungare, precum
gram, furaje, minereuri, laminate de otel, fonts,
cocs, carbune, petrol, cherestea, cupru, alu-
miniu, pacura, plumb, cositor, bunuri de larg
consum si alte marfuri in valoare totals de
1.000.000.000 ruble. Se mai acorda Ungariei si
un credit pe termen lung in suma de
750.000.000 ruble, din care 200.000.000 ruble
in devize libere cu o dobanda anuala de 2%,
amortizabil in 10 ani prin livrari de marfuri. Se
acorda Ungariei ajutor economic si tehnic in
prospectarea geologica a zacamintelor de ura-
niu, livrandu-i-se de asemenea utilaj, aparate
si instrumente. Din extractia minereului de
uraniu Ungaria va livra URSS la preturi
echitabile acea parte care nu este necesard
economiei nationale a Ungariei. Ungaria va
continua sa participe la lucrarile Institutului
Unificat pentru Cercetari Nucleare. Ungaria se
declares hotarata sa sprijine si sa intareasca
tratatul de la Varsovia, menit sa fie un scut de
nadejde impotriva oricaror uneltiri ale cer-
curilor agresive ale statelor imperialiste.
Problema stationarii fortelor armate sovietice
in Ungaria va fi rezolvata in interesul secu-
ritatii Ungariei si a tarilor lagarului socialist.
Stationarea acestor trupe este impusa de situ-
atia internationals creates de blocul agresiv al
NATO si de fortele revansarde ale SUA.

Diplomatia sovietica dezvolta o vie propa-
ganda pentru raspandirea ideologiei marxist-
leniniste departe peste frontierele Europei. Ea
cauta sa castige aderenti in tarile din Asia.
China lui Mao-Tze-Dung si Coreea de Nord fu-
sesera castigate pentru ideologia politica si
economics sovietica. Urmau Mongolia, Afganis-
tanul, India, China, Birmania, Ceylonul si
Indonezia, care in 1956 fusesera vizitate de

Bulganin si Hrusciov pentru incheierea de
legaturi politice si deschiderea de piete pentru
desfacerea produselor sovietice.

Cu toate vizitele oficiale ale conducato-
rilor sovietici la Paris si Londra, ei dezvoltau
propaganda for si in zonele engleze si franceze
din Orientul Mijlociu si Apropiat, precum si din
Africa de Nord. Conducatorul Egiptului, Gamal
Abdul Nasser, fu castigat pentru politica sovi-
etica si indemnat la nationalizarea Canalului
de Suez. Guvernul sovietic se asigura si de sim-
patiile guvernelor din Siria si Indonezia,
cautand sa atraga de partea sa si Arabia
Saudita. in Africa de Nord incuraja si sub-
ventiona miscarea antifranceza in Tunisia,
Algeria si Maroc. in Cipru sovieticii ii atatau
mereu pe localnici impotriva Angliei, care avea
baze militare in aceasta insults. Iugoslavia, care
reinnodase legaturile de prietenie si colaborare
cu Uniunea Sovietica, sprijinea prin Iosip Broz
Tito aceasta propaganda in oarecare masura,
provocand prin aceasta banuielile puterilor
apusene si indeosebi ale Statelor Unite, care
sprijinisera in larga masura opera de refacere
economics a Iugoslaviei.

La 28 iulie 1956 s-a dat publicitatii decre-
tul guvernului egiptean cu privire la natio-
nalizarea Canalului de Suez, care leaga. Marea
Rosie de Marea Mediterand pe o lungime de
168 km. Lucrarile fusesera incepute in 1859 si
executate de Compania Canalului de Suez, sub
conducerea inginerului francez Ferdinand de
Lessepes, si terminate in 1869. La festivitatile
inaugurArii Canalului a participat imparatul
Napoleon al III-lea. Cu acest prilej s-a reprezen-
tat opera Aida, creates de Verdi anume pentru
acea festivitate. La 1888 Compania Canalului
semna la Istanbul, cu guvernul egiptean si cu
aprobarea vice-regelui Egiptului, un tratat pen-
tru folosirea Canalului pe termen de 99 de ani.
Desi termenul tratatului de la Istanbul nu
expirase Inca, guvernul egiptean se grabi, in
urma unor sugestii din afard, sa denunte
tratatul si sa-si asume administratia Cana lu-
lui, cu despagubirea actionarilor Companiei.
Tari le apusene considerau Canalul de Suez
drept "bun international", asupra caruia nu se
putea extinde nationalizarea care "ameninta
libertatea si securitatea Canalului". De fapt,
semnatarii actului din 1888 cereau anularea
decretului de nationalizare si repunerea
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Canalului sub controlul deplin al "unui organ
international".

La 16 august 1956 se intrunird la
Londra delegatii a 24 state. Egiptul a absentat
de la conferinta, pe motiv ca guvernul egiptean
n-a fost consultat inainte de convocarea con-
ferintei. Delegatul SUA, J. F. Dulles, a supus
decretul de nationalizare a Canalului unei
aspre critici, sustinand ca Egiptul ar putea
"prin numeroase metode camuflate sa in-
cetineascd, sa ingreuneze si sa fats nerentabild
trecerea prin Canal a vaselor si inccircaturilor
acelor taxi impotriva carora va dori ss aplice
acte de discriminare din considerente politice
sau de altcl naturcl. Egiptul apucci manerul unei
sdbii cu care poate distruge viata economics a
multor natiuni".

Pentru regelementarea problemei Cana-
lului de Suez, Dulles a facut mai multe pro-
puneri, la care s-au raliat tarile: Franta, Anglia,
RFG, Japonia, Italia, Olanda, Portugalia,
Norvegia, Suedia, Danemarca, Noua Zeelanda
si Australia. Spania adera cu anumite rezerve.
A sosit, pentru contracarare, si o propunere
indiand, sustinuta de URSS si Indonezia.
Delegatul URSS propunea constituirea unei
comisii cu reprezentanti din SUA, Franta,
Anglia, Egipt, India si URSS, care sa elaboreze
un Statut al Canalului. Dezbaterile au durat de
la 16 la 23 august si au fost comunicate guver-
nului egiptean. in cele din urma urma puterile
apusene se hotarara sa supund chestiunea
Canalului Consiliului de Securitate al ONU. In
sedinta Consiliului de Securitate din 5
octombrie 1956, delegatul Frantei, Pineau, a
propus internationalizarea Canalului de Suez,
astfel ca navigatia pe canal sa fie administrate
de autoritati internationale. Guvernul egiptean
nu era in drept sa nationalizeze Canalul de
Suez, deoarece "in vremurile noastre suverani-
tatea national's are limite precise". Dupd dez-
bated ample Consiliul de Securitate vote in
unanimitate sase puncte in legatura cu organi-
zarea navigatiei pe Canal, care in esenta se
intemeiau pe propunerile lui Dulles. Alte cloud
puncte, prin care se cerea internationalizarea
canalului, supuse la vot, au intampinat veto-ul
delegatului sovietic, sustinut numai de dele-
gatul iugoslav; aceasta insa n-a impiedicat pu-
terile apusene Anglia si Franta, sustinute de
SUA, de a constitui Asociatia Beneftciarilor

Canalului Suez, asteptand ca guvernul egip-
tean sa recunoasca aceasta asociatie.

La 29 octombrie 1956 trupele militare
israeliene au inaintat zeci de kilometri in
peninsula Sinai, in directia canalului Suez,
pentru a nimici "baza detasamentelor de vo-
luntari egipteni" care pericliteaza securitatea
Israelului. Armata egipteana a opus rezistenta
inaintarii israeliene, doborand avioane si dis-
trugand blindate.

La 30 octombrie 1956 s-a intrunit, la
cererea Frantei si Angliei, Consiliul de
Securitate in vederea discutarii "masurilor
pentru incetarea imediata a operatiunilor mi-
litare ale Israelului impotriva Egiptului". Anglia
si Franta trecura la luarea acestor masuri,
adresand la 30 octombrie Egiptului si
Israelului cererea "stationarii temporare" a tru-
pelor anglo-franceze in zona Canalului de
Suez, si anume la Port-Said, Suez si Ismailia.
Termenul ultimatumului era de 12 ore, adica
pand miercuri 31 oct. 1956, orele 4,30 p.m.:
"Dacd la expirarea acestui termen una din parti,
sau ambele pdrti nu vor accepta aceasta cerere,
fortele franceze si britanice vor interveni cu toatet
forta necesarci pentru reglementarea situatiei".
La primirea ultimatumului, Egiptul a cerut
convocarea urgenta a Consiliului de Securitate
in problema "agresiunii franco-britanice" si a
decretat in seara zilei de 30 octombrie mobi-
lizarea generala a armatei egiptene. Israelul a
acceptat ultimatumul anglo-francez, retragan-
du-se la 10 mile de Canalul de Suez. Egiptul a
respins ultimatumul. In noaptea de 31
octombrie, avioanele de razboi anglo-fraceze au
bombardat Cairo, Port-Said, Ismailia si Suezul
si in cursul zilei de 3 noiembrie alte orase
egiptene, pricinuind marl pagube. Au fost ocu-
pate aeroporturile, statiile de radioemisie etc.
Tot la 3 noiembrie armata israeliana inainta
de-a lungul litoralului israelian spre Suez si
Ismailia, ajungand la 15 kilometri est de
Canalul de Suez.

Conflictul declansat a provocat in aceeasi
zi, 3 noiembrie 1956, intrunirea Adundrii
Generale a ONU. Propunerea puterilor occiden-
tale era "aducerea pe teritoriul Egiptului a unor
detasamente militare ale Natiunilor Unite",
care trebuie sa ramana acolo "pana se va
obtine reglementarea pasnica intre Egipt si
Israel si pand tend se vor realiza acorduri sa-
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tisfacatoare in privinta Canalului de Suez".
Pena la venirea fortelor Natiunilor Unite, Anglia
si Franta insistara asupra stationarii unor
detasamente limitate de trupe anglo-franceze
pe teritoriul egiptean.

Camera franceza a adoptat un protect de
lege care declara "faro efect legal" natio-
nalizarea Canalului de Suez de catre Egipt,
staruind pentru reglementarea navigatiei pe
Canal. Guvernul egiptean a trimis un memo-
randum mai multor state, in care explicita
"regulile trecerii vaselor prin Canal", obligan-
du-se sa asigure navigatia libera si neintrerup-
ta pentru toate tarile, potrivit conventiei din
1888. State le apusene in frunte cu SUA au
trimis Egiptului un contraproiect, cerand ca
Egiptul sa accepte un acord international.
Rezolutia a fost primita cu 57 voturi pentru si
19 abtineri la 4 noiembrie 1956. Unitati le ONU
ocupard zona Canalului in colaborare cu tru-
pele anglo-franceze in retragere, pentru a
impune Egiptului "reglementarea definitive" a
problemei Canalului de Suez.

In urma evenimentelor sangeroase din
Ungaria si Egipt, incordarea internationals se
inaspri in mod sensibil. Guvernul sovietic
sustinea ca raspunderea pentru aceasta situ-
atie apartine puterilor apusene: "Nu putem sa
nu recunoastem ca fortele reactiunii imperialiste
au reusit set dea lovituri grele cauzei inteiririi
pdcii si sa agraveze considerabil incordarea
internationals ". In consecinta., guvernul de la
Moscova trecu la atac fortis impotriva Statelor
Unite ale Americii, cerand inscrierea pe ordinea
de zi a Adunarii Generale a ONU "Pleingerea
Uniunii Sovietice Impotriva cunestecului SUA in
treburile interne ale Albaniei, Bulgariei,
Ungarlei, Poloniei, Roma- niei, Uniunii Sovietice sf
Cehoslovaciei si activitatea lor subversive
impotriva acestor state". Reclamatia fu exami-
nata de Comitetul Politic al ONU si apoi in
sedinta plenary a Adundrii Generale.

Pentru motivarea reclamatiilor sale
URSS acuza guvernul SUA "ca mentine forte
armate in Germania Occidental& Franta,
Anglia, Italia, Olanda, Maroc, Libia, Japonia,
Coreea de Sud, Filipine, precum si 100 baze mi-
litare aeriene, anume 20 pe teritoriul Angliei, 18
pe teritoriul Japoniei, 12 pe teritoriul Germaniei
Federale, 8 pe teritoriul Frantei, 6 pe teritoriul
Marocului, 5 pe teritoriul Canadei, 5 pe teritoriul

Coreei de Sud, 5 pe teritoriul chinez si Insula
Taiwan. Baze militare aeriene americane se afla
si pe teritorille Spaniel, Turciei, Groenlandei,
Greciei, Filipine, Islanda, Insulele Azore, Libia,
Arabia Sauditei si alte tart. Trupe engleze se allei
in Germania Occidental& Libia, Egipt, Insulele
Baleare, Japonia si Coreea. Trupe franceze
stationeazei. in RDG, Tunisia, Maroc, Libia, Egipt
etc."

Delegatul roman la ONU sustinea recla-
matia. "Actiunea agresivei a SUA zicea el -
reprezinki o primejdie pentru pace si securitate.
Aceste actiuni reflects o anumitec conceptie
strategico-military a politicii externe a SUA, care
se manifesto in organizarea fortelor armate
americane de uscat, navale si aeriene, pe baza
armelor atomice. Hoteirdrile impune de SUA la
Consiliul NATO de la Paris ca fortele armate ale
NATO sa foloseascet arena atomics, ca si inzes-
&area noului Wehrmacht cu armament atomic,
toate aceste oglindesc faptul cd SUA au luat
hotetrarea pregeitirii unui rerzboi atomic. Acest
ansamblu de rndsuri si actiuni concrete este
insotit de o sistematicei pregdtire ideologicd a
opiniei publice, avand drept scop a obisnui
oamenii cu ideea unui reizboi atomic. Aceastd
ideologie agresivei este infuzata zilnic prin
preset, radio, televiziune, cinematografie si prin
alte canale de influentare a mintii oarnenilor,
myloace de care dispun din plin cercurile intere-
sate dirt Statele Unite ale Americii".

Delegatul roman cerea ca ONU "sec se
sesizeze de faptul ca SUA si-au intensificat in
ultima vreme sfortarile de a organiza in jurul
tcirilor socialiste o retea de baze militare, aeriene
si navale, cu vdclit caracter agresiv. Romania, ca
si celelalte state socialiste, este pe deplin
indrepteititd sd ceard ONU sd is meisuri care set
face set inceteze aceastd actiune contra peicii si
securitdtii intemationale. Bazele militare ameri-
cane aflate la mil de kilometri de teritoriul ameri-
can constituie o primejdie serioasd pentru pacea
si securitatea internationald, fats de care ONU
nu mai poate rdmane indiferented"

Ca raspuns, Pineau, ministrul de Externe
al Frantei, a conditionat once progres in dome-
niul dezarmarii de rezolvarea "problemelor fun-
damentale care despart statele". Referindu-se la
aceste probleme, el nu s-a marginit numai la
"unificarea Germaniei" si la problema Orien-
tului Apropiat si Indepartat, ci si la "problema
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libertatii tarilor din Europa Rasariteana".
Pineau n-a staruit numai asupra ideii restau-
rarii oranduirii capitaliste in tarile de
democratic populara, ci a legat ideea rezolvarii
problemelor dezarmarii de inraptuirea acestei
idei, pe care delegatul sovietic o califica, cu un
termen prea putin parlamentar, "dements ".
Indignarea delegatului sovietic crescu la decla-
ratia ministrului de stat american Dulles, cum
ca politica de stat a SUA porneste de la ideea ca
"tarile Europei Rasaritene trebuie eliberate".

Reales in 1956 presedinte al SUA,
Eisenhower a prezentat la 1 ianuarie 1957 un
mesaj ce urma sa devind document de stat
contra amenintarii sovietice. El cerea cor-
purilor legiuitoare aprobe dreptul de a
folosi fortele armate americane "pentru
apararea tarilor din Orientul Apropiat", precum
si dreptul de a aplica in aceste regiuni "un pro-
gram de ajutor militar si de colaborare".
"Orientul Mylociu se spune in mesaj este
poarta intre Europa, Asia si Africa. El contine
doud treimi din rezervele mondiale de petrol
cunoscute in prezent. In aceasta contra insem-
ndtatea militard si strategicd a acestei regiuni in
fume ". Eisenhower cerea Congresului imputer-
nicirea necesara pentru a ajuta tarile din
Orientul Mijlociu "set reziste unei agresiuni
armate provenite din partea oricdrei tan supuse
controlulut comunismului international". Rezo-
lutia va fi valabila si in cazul cand intr-o tars
din aceste regiuni "comunismul ar ajunge la
putere".

Secretarul de stat Dulles preciza ca. in
Orientul Mijlociu "se aftd locw ile sfinte care
simbolizeazat cele trei marl religii mozaica,
crestind si mahomedancl. Acolo se gasesc
resurse si cdi de comunicatie ce sunt de impor-
tantei vitals pentru bundstarea popoarelor dirt
Oriental Mylociu si din alte regiuni. Trebuie sa
b-dim pe baza principiului ca ajutdnd pe aitii, ne
ajutdm pe not insirte".

In discursul sau de inaugurare al celui de
al doilea mandat al sau ca presedinte al
Statelor Unite, Eisenhower isi sustinu doctrina
la 21 ianuarie 1957, reafirmand ca pacea mon-
diala este amenintata de catre "comunismul
international". El aducea elogii "fortelor con-
trarevolutionare" care au incercat sa rastoarne
puterea comunismului in Ungaria si declara ca
"pretul pacii it constituie costul cheltuielilor

militare necesare". Mai afirma apoi dreptul
SUA de a se amesteca "in destinele oamenilor
de pretutindeni". "Suntem chemati zicea
Eisenhower sa indeplinirn un rol de rcispun-
dere in marile probleme sau conflicte ale
fie cd acestea privesc afacerile unei regiuni,
soarta unei insule sau folosirea unui canal in
Orientul Mylociu".

Uniunea Sovietica si tarile-satelit s-au
pronuntat hotarat impotriva doctrinei Eisen-
hower. Delegatul roman la ONU declara ca
"deosebit de primejdioase sunt actiunile intre-
prinse in ultima vreme de SUA in Oriental
Mijlociu si Apropiat. Asa-numita udoctrind
Eisenhower, care concretizeazd politica ameri-
cans in Oriental Mylociu si Apropiat, sub-
mineazcl in mod profund principille Cartel ONU
si loveste gray in eficacitatea sa. Cum s-ar putea
altfel interpreta declaratia cuprinscl in mesajul
presedintelui Eisenhower potrivit cdreia Orga-
nizatia Natiunilor Unite nu poate reprezenta o
garantie deplind a libertatii in Oriental Mylociu?"

Congresul american a votat la 30 ianua-
rie 1957 "doctrina Eisenhower" cu 355 voturi
pentru si 61 contra, imputernicind presedintele
de a folosi dupes cum va crede de cuviinta
fortele armate americane in Orientul Mijlociu si
Apropiat. La 9 martie "doctrina" a fost promul-
gate, find inzestrata cu putere de lege. Un inalt
demnitar american, find intrebat cu ocazia
unei conferinte de presa ce teritorii trebuie sa
intelegem prin "Orientul Mijlociu si Apropiat",
a raspuns ca "problema este de natures geo-
grafica si ca depinde de locul unde to gasesti
cand privesti harta!"

Aprobard "doctrina Eisenhower" Turcia,
Iran, Irak, Pakistan, Libia si Liban. Arabia
Saudita cazu de acord cu dispozitiile "doc-
trinei". Opozitie mai continuau sa faces Siria,
Iordania si Egiptul.

Reactia URSS fats de promulgarea
"doctrinei Eisenhower" a fost imediata si agre-
siva, sporind si mai mult incordarea inter-
nationals. Uniunea Sovietica, care participase
la Conferinta de la Yalta din 1945, n-a fost invi-
tata la conferinta marilor puteri din Insulele
Bermude, o dovada ca raporturile de prietenie
si colaborare intre Est si Vest se schimbasera
intre timp in mod radical. Mai mult chiar, pe
ordinea de zi a conferintei figura si denuntarea
Pactului de la Yalta, care includea in zona de
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influents sovietica si tarile Romania, Bulgaria
si Ungaria. Pe langa problema denuntarii
Pactului de la Yalta, furs supuse unei exa-
minari amanuntite si problemele Orientului
Eitrem, Mijlociu si Apropiat, problema co-
operarii militare in NATO, problema unificarii
Germaniei si in genere problemele inarmarii si
apararii. S-a recunoscut ca blocurile de coalitie
military create de State le Unite si Marea
Britanie constituie "piatra unghiulard a politicii
in Orient". S-a confirmat interesul comun pen-
tru dezvoltarea "unitatii europene" in cadrul
NATO. Washingtonul si Londra duc in mod
staruitor o politica de pregatire a unui razboi
atomic, declarand Ca securitatatea internatio-
nala "va trebui sa depinda si in viitor intr-o
masura considerabila de factorul nuclear, care
actioneaza ca o franc ". La respingerea pro-
punerii sovietice de a se inceta experientele
nucleare se subliniaza in mod hotarat Ca aces-
te experiente "sunt absolut necesare".

Intr-o conferinta de press din 27 martie
1957, presedintele Eisenhower a sustinut pla-
nurile SUA care privesc stationarea unor
unitati atomice americane pe teritoriul anumi-
tor state straine, precum si livrarea de proiec-
tile teleghidate aliatilor Statelor Unite.

Hotararile din Bermude au prodUs mul-
agitatie la Moscova. Ministrul de Externe

Gromiko declares: "Conferinta a demonstrat cd
guuernele SUA si at Marii Britanii intentioneazd
sd promoueze si in viitor orientarea agresiud in
politica for externd. La aceastd conferirttd au
fost adoptate hotcirari care intensificd incor-
darea internationald si sporesc primejdia unui
nou razboi. Guuernele SUA si at Marii Britanii se
orienteazd spre pregdtirea fdtisd a unui rdzboi
atomic". Gromiko se pronunta in numele
guvernului sau cu toata hotararea pentru
realizarea neintarziata a unui acord intre pu-
teri cu privire la interzicerea armelor atomice.
El propunea tarilor apusene un acord formal
cu privire la suspendarea, adica incetarea
vremelnica a experientelor cu arma atomics si
cu hidrogen, fixandu-se termenul respectiv.
Puterile apusene puteau banui ca guvernul
sovietic are nevoie de "un termen respectiv"
'ana cand sa se poata pune la punct si URSS
cu experientele nucleare.

La 28 martie 1957 un reprezentant al
primului ministru japonez declares, fats de un

grup de ziaristi strains, ca Uniunea Sovietica,
efectuand experiente cu bombe de hidrogen
farce sa anunte in prealabil, procedeaza mai rau
decat Anglia si Statele Unite, care avertizeaza
in prealabil ca vor face experiente. El declares
Ca are chiar intentia sa plece la Moscova, "in-
tr-o misiune de protest". Uniunea Sovietica
admise ca face experiente, dar pe propriul ei
teritoriu, in Siberia.

Oferta sovietica fu respinsa, cu raspunsul
ca se va continua cu exploziile experimentale in
asa fel incat "radiatiile sa nu intreaca decat cu
o mica fractiune nivelul peste care ele ar putea
deveni periculoase". Anglia respinse si obiecti-
ile Japoniei cu privire la experimentele cu
bombe atomice, find hotarata sa efectueze
experientele cu bombe cu hidrogen in regiunea
arhipelagului Christmas, in centrul Oceanului
Pacific. Experientele vor avea loc intre 1 mai si
1 septembrie 1957. Uniunea Sovietica conti-
nua totusi propaganda, cerand interzicerea
experientelor nucleare pe care ea insasi be
continua in Siberia si folosirea energiei ato-
mice numai in scopuri pasnice.

La 5 februarie, Bulganin adresa lui
Adenauer un mesaj in care arata ca. organiza-
torii Aliantei Nord-Atlantice vor sa foloseasca
Republica Federala. Germana intr-un razboi de
agresiune pentru interese straine poporului
german. Remilitarizarea Germaniei Occidentale
o va indeparta de rezolvarea problemei resta-
bilirii unitatii statului german. Aceia care vor
sa indrepte RFG pe calea razboiului urmaresc
sa o expuna contraloviturii atomice. Bulganin
isi exprima speranta ca in RFG vor invinge
fortele nationale patriotice, care nu vor ca tam
for sa fie atrasa in aventuri militare. Exists
posibilitati imense pentru o dezvoltare larga a
legaturilor economice intre cele cloud tars.
Rezolvarea problemei germane poate fi gasita
numai pe calea apropierii dintre RDG si RFG.

In continuare, in martie 1957 Bulganin
adresa primului ministru al Norvegiei un mesaj
in care ii reprosa ca pune la dispozitia unor
state straine teritoriile norvegiene si ingaduie
folosirea flotei comerciale in scopuri militare
ale NATO. In aprilie, Bulganin adresa un mesaj
analog si sefului guvernului Danemarcei, aver-
tizandu-1 asupra primejdiei in caz de razboi.

Referindu-se la avertismentele URSS
potrivit carora guvernele tarilor care pun la dis-
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pozitie teritoriul for pentru crearea de capete de
pod pentru un razboi atomic impotriva URSS
poarta singure raspunderea pentru urmarile
nefaste ale unei asemenea politici, presedintele
Eisenhower a declarat intr-o conferinta de
presa Ca gaseste neintemeiate aceste avertis-
mente. El sustinea ca unitatile atomice tactice
americane se creaza pe teritoriile statelor
straine pentru a garanta securitatea acestor
state. El lass sa se inteleaga ca SUA vor con-
tinua cu crearea de baze atomice pe teritorii
straine si declard Ca State le Unite pot acorda
ajutor aliatilor for in obtinerea tipurilor de
arme care le sunt necesare. El s-a pronuntat
hotarat impotriva oricarei reduceri a cheltu-
ielilor in scopuri militare si a reducerii progra-
mului de "asigurare reciproca a securitatir.

La 1 aprilie 1957 a luat fiinta un
comandament naval al NATO pentru regiunea
de sud a Marti Nordului, sporit cu 2 unitati ger-
mane navale, create de curand. Comandantul
suprem al tuturor fortelor armate al NATO fu
instalat generalul american Norstadt.

Presedintele parlamentului austriac,
care vizitase America, declard la o conferinta de
presa la St. Louis ca. "cea mai bund garantie
pentru pacea lumii este capacitatea State lor
Unite de a dezletntui un razboi prin folosirea
armelor atomice".

Evenimentele acestea trezira mare
ingrijorare in cercurile oficiale sovietice si est-
germane. La 3 aprilie Otto Grotewohl, primul
ministru al Republicii Democrate Germane,
facu in sedinta Camerei Populare din Berlin o
declaratie guvernamentala in care ataca remi-
litarizarea Germaniei Occidentale, subliniind
ca acolo se fac serioase pregatiri de razboi.
Construirea de haze militare pe teritoriul RFG,
crearea de stocuri de arme tactice si strategice

toate acestea dovedesc ca remilitarizarea
Germaniei Occidentale reprezinta un gray peri-
col pentru pacea in Europa.

Mentionand pericolul transformarii
Germaniei Occidentale intr-un arsenal ameri-
can de arme atomice, Grotewohl aminti Inca o
data propunerile sale indreptate spre lichi-
darea primejdiei razboiului atomic, cerand in-
cetarea propagandei in vederea razboiului
atomic, semnarea unui acord intre ambele
state germane cu privire la interzicerea armelor
atomice si renuntarea reciproca la fabricarea

lor, precum si interzicerea stocarii de arme
atomice pe teritoriul german.

ingrijorata de pregatirile militare ale
occidentalilor, Uniunea Sovietica se grabi sa
incheie acorduri privitoare la stationarea tru-
pelor sovietice in teritoriile tarilor socialiste.
Asemenea acorduri au fost incheiate cu guver-
nele din Po Ionia, RDG, Ungaria si Romania.

La 15 aprilie 1957 s-a semnat la Bucu-
resti acordul intre guvernul Republicii Popu-
lare Romane si guvernul Uniunii Sovietice
referitor la statutul juridic al trupelor sovietice
stationate temporar pe teritoriul Republicii
Populare Romane. Guvernul roman era re-
prezentat prin Gr. Preoteasa, ministru de
Externe, si prin ministrul Fortelor armate, ge-
neralul L. Salajan; guvernul sovietic era
reprezentat prin ministrul de Externe A.
Gromiko si ministrul Apararii G. K. Jukov.

In aceeasi zi s-a dat publicitalii urma-
torul Comunicat:

"In declaratia delegatiilor guvemamentale
ale RPR si URSS, semnatd. la 3 decembrie 1956
la Moscova, ambele guverne au arettat cd exis-
tenta blocurilor militare agresive indreptate
impotriva statelor iubitoare de pace, remilita-
rizarea Germaniei Occidentale precum si
mentinerea de cdtre SUA si alte state partici-
pante la Tratatul Atlanticului de Nord a
numeroase trupe si baze militare in apropierea
statelor socialiste, creazd o amenintare pentru
securitatea acestor state. Cele cloud guverne au
considerat cd, in aceste conditii, stationarea
temporard de uniteiti militare sovietice pe terito-
riul RPR este indicatd in vederea asigurdrii
comune impotriva unei agresiuni posibile si este
in conformitate cu tratatele si acordurile inter-
nationale".

Acordul stabilea:
Stationarea temporary a trupelor sovie-

tice pe teritoriul romanesc nu afecteaza in nici
un fel suveranitatea statului roman. Trupele
sovietice nu se amesteca in treburile interne
ale RPR. Efectivele trupelor sovietice stationate
temporar pe teritoriul RPR si locurile for de dis-
locare se fixeaza pe baza de conventii speciale
intre ambele guverne. Miscarea trupelor sovie-
tice in afard de locurile for de dislocare nece-
sita, pentru fiecare caz in parte, consimtaman-
tul guvernului roman sau al autoritatilor
romane imputernicite de acesta. Aplicatiile si
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manevrele trupelor sovietice in afara locurilor
for de dislocare se efectueaza fie pe baza pla-
nurilor puse de acord cu autoritatile romane
imputernicite in acest scop, fie cu acordul,
pentru fiecare caz in parte, al guvernului
roman sau al autoritatilor romane imputer-
nicite de acesta. Trupele sovietice aflate pe te-
ritoriul romanesc, persoanele care infra in
compunerea for si membrii familiilor acestora
sunt obligate sa respecte si sa se conformeze
prevederilor legilor romanesti. Militarii trupelor
sovietice aflate pe teritoriul romanesc poarta
uniforma reglementara, poseda si poarta arma-
mentul in conformitate cu ordinea stability in
armata sovietica. Masinile auto si motocicletele
unitatilor militare sovietice trebuie sa alba
numarul de circulatie si un semn distinctiv
clar. Numerele de circulatie si semnele se sta-
bilesc de comandamentul trupelor sovietice, iar
modelele for se fac cunoscute organelor
romanesti competente. Permisele de conducere

pentru soferi, eliberate de organele sovietice
aflate pe teritoriul romanesc, sunt recunoscute
ca valabile de care organele romane compe-
tente.

Problemele de jurisdictie legate de
stationarea trupelor sovietice pe teritoriul
roman se reglementeaza dupd legislatia
romans si cea sovietica. Daunele cauzate de
trupele sovietice statului roman sau invers se
judeca in fata unei Comisii Mixte.

Construirea de aerodromuri, drumuri,
poduri, constructii permanente de transmisi-
uni radio, inclusiv stabilirea frecventei si pu-
terii lor, necesita consimtamantul organelor
competente romane.

Ratificarea Acordului se va face la
Moscova. Acordul ramane in vigoare pe timpul
cat trupele sovietice vor stationa pe teritoriul
romanesc. Acordul nu cuprinde dispozitii cu
privire la cheltuielile de intretinere a trupelor
sovietice stationate pe teritoriul romanesc.
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Ca p it olul VI

MISCAREA CULTURALA

Unirea politica a Principatelor a dat un
nou si puternic impuls miscarii culturale. La
28 ianuarie 1865 s-a inaugurat la Bucuresti,
din initiativa lui Constantin Esarcu, V. A.
Urechia si Nicolae Cretulescu, Asociatia cultu-
raid Ateneul Roman cu cele trei sectia
stiintelor pozitive, sectia de literature si
belearte si sectia stiintelor morale si politice.
Timp de multe decenii, n-a fost carturar roman
care sa nu fi urcat tribuna Ateneului pentru a
rosti conferinte educative din toate domeniile
stiintei. In 1890 societatea a sarnatorit 25 de
ani de activitate, pe care V. A. Urechia a rezu-
mat-o aratand ca multe din hotararile impor-
tante in privinta organizarii noastre de stat fu-
sesera mai intai dezbatute si clarificate la tri-
buna Ateneului. Aici au luat cuvantul Ion C.
Bratianu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Al.
Odobescu, C. Esarcu, Gr. Tocilescu, Gr. La-
hovari, G. Missail, P. Cernatescu, C. Dobrescu
s.a. in probleme de politica si literature;
Treboniu Laurian, Stefan Mihailescu, G. Panu
etc. au desfasurat noile doctrine din filosofie si
sociologie; dr. Davila, Gr. Stefa'nescu, Em.
Bacaloglu, dr. Felix, dr. Buicliu, dr. A. Ureche,
numismatul D. Sutu s.a. puneau publicul la
curent cu noile descoperiri in domeniul
stiintelor. Tot la Ateneu s-a manifestat si
miscarea literara, poetics si dramatics prin
publicatiile diverse ale membrilor sectiunii li-
terare si prin reprezentarea pieselor lui B. P.
Hasdeu, V. A. Urechia, G. Sion, G. Cretianu,
St. Vasilescu, Gr. Ventura s.a. La Ateneu au
conferentiat Al. Vlahuta, B. Stefanescu Dela-
vrancea, Duiliu Zamfirescu etc. Al. Petrescu,
Gr. Pancescu, C. Arlon, Tache Ionescu, A.
Verceanu, Al. Giuvara, P. Gradisteanu, I.

Craciunescu au conferentiat despre familie,
natiune, stat, doctrine sociale, partide politice,
democratie, constitutionalism s.a.

Societatea Ateneului a fost totodata pro-
motoarea altor asociatii culturale: Societatea
pentru invatclturcl a poporului roman, consti-
tuita in martie 1866, Societatea Filarmonicd

Romarui din 1868 si Societatea amicilor de
belearte din 1872.

La 25 februarie 1873, Const. Esarcu a
facut propunerea de "a Inalta in Bucuresti un
spledid templu al artei si stiintei, un magnific
edificiu, cu magnifice proportiuni arhitecturale, a
inzestra capitala Romaniei cu un nobil monu-
ment...", initiative careia inchinat tot
restul vietii, dezvoltand o active, perseverenta,
obstinate si obositoare propaganda, care a cul-
minat cu binecunoscuta campanie "Dati un leu
pentru Ateneu!". Timp de treisprezece ani s-au
adunat fonduri si s-au elaborat proiecte pentru
ridicarea cladirii Ateneului, a carui piatra de
temelie s-a pus la 26 octombrie 1886. Ateneul
a devenit centrul de activitate literara, stlinti-
fica si mai cu seams artistica, factorul determi-
nant in dezvoltarea si difuzarea culturii
nationale.

In fruntea miscarii culturale romanesti
sta de la 1866 Academia Romans.. Prin decre-
tul Locotenentei domnesti de la 1 aprilie 1866
a luat fiinta Societatea Literard Roman& cu
membri desemnati de minister "dintre acei bar-
bati din tdrile locuite de roma- ni, ce se deosebesc
prin meritele for literare". Numarul membrilor
era limitat la 21, si anume: 4 din Muntenia, 3
din Moldova, 3 din Transilvania, 3 din
Basarabia, 2 din Bucovina, 2 din Banat, 2 din
Maramures si 2 din Macedonia. Reprezen-
tantii scrisului din Muntenia erau: I. Heliade
Radulescu, A. Treboniu Laurian, C. A. Rosetti
si I. C. Massim. Dintre moldoveni furs
Vasile Alecsandri, C. Negruzzi si Alexandru
Ureche. Macedonia era reprezentata prin I.

Caragiani si Cozacovici.
Scopul noii societati era sa determine

ortografia limbii romane, sa elaboreze grama-
tica limbii si sa inceapa editarea Dictionarului
romanesc. Prin decretul domnesc din 26
august 1867, societatea isi schimba numele in
Societatea Academicd Romans care, printr-un
nou decret domnesc cu data de 29 martie
1879, fu declarata "Institut National", cu de-
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numirea Academia Romand. Prin aceasta orga-
nizare se largi sfera de activitate a institutului,
sub conducerea secretarului ei general D. A.
Sturdza si a bibliotecarului Ion Bianu. Corpul
academic se diviza, dupa activitatile de specia-
litate, in trei sectiuni: Sectia Literara, Sectia
'storied si Sectia Stiintifica. Fiecare sectie a
Academiei isi publica anual Memoriile, cu-
prinzand comunicarile facute in sedintele
Academiei, dar si alte lucrari. Pe langa Memorii,
Academia mai publica Dictionarul Limbii
Roma ne, lucrare monumentala inceputa pe o
baza prea larga de Bogdan Petriceicu Hasdeu,
continuata fora succes de Alexandru Philippide
si realizata in buns parte de Sextil Puscariu ss
colaboratorii sai Teodor Capidan, Alexe
Procopovici, Ion Radulescu Pogoneanu s.a. A
doua publicatie monumentala a Academiei este
intitulata Documente priuitoare la Istoria
Romdnilor, o colectie inchinata intemeietorului
ei - Eudoxiu Hurmuzachi. Colectia aceasta a
dat publicitatii zeci de mii de acte si docu-
mente, adunate din tars si strainatate, in 40
volume a cote 700 800 pagini. Dupa moartea
lui Hurmuzachi, publicarea documentelor a
continuat sub ingrijirea lui Nicolae Den-
susianu, loan Bogdan, Nicolae Iorga si Ion I.
Nistor. Sub auspiciile Academiei s-au facut tra-
duceri din operele istorice ale scriitorilor clasi-

Liviu Rebreanu

ci, s-a incurajat prin decernarea de premii
activitatea literara, istorica si stiintifica roma-
neasca, s-a intretinut schimbul de publicatii
cu academiile europene etc. Academia romans
a fost primita in Asociatia Genera lat a Acade-
miilor de Stiintd.

Inca de la inceputuri, Academia Romans
a prevazut infiintarea unei biblioteci care sa
euprindd in colectiile ei tot ce s-a scris de
roman' sau despre roman', in toate limbile.
Prima lista de subscriptii pentru noua bi-
blioteca poarta data de 29 august 1868, avand
in fruntea ei pe Timotei Cipariu, urmat de epis-
copii Dionisie si Melchisedec, de Treboniu
Laurian, V. A. Urechia, I. Gh. Sbierea
Urmeaza apoi donatii masive venite de pre-
tutindeni, dar si achizitii prin mijloace proprii.
In 1884 conducerea asezamantului fu lucre-
dintata lui Ion Bianu, care a devenit si cus-
todele bibliotecii. Prin decretul regal din 11
aprilie 1901 intreg depozitul de carti al
Bibliotecii Centrale din Bucuresti fu incorporat
colectiilor Bibliotecii Academiei. Prin donatia
aceasta din partea statului, Biblioteca Aca-
demiei adauga, la stocul ei de 36.977 opere in
66.995 volume, alte 26.035 opere in 47.736
volume si brosuri, devenind astfel cea mai
mare biblioteca romaneasca.

La 31 decembrie 1946, colectiile Bi-
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bliotecii Academiei cuprindeau: 400.000 opere
in 450.000 volume si brosuri cu 150.000
dublete; 120.000 volume in periodice cu
60.000 dublete; 1.464 volume de carti vechi
romanesti din 1508 pans in 1830; 9.200 ma-
nuscrise; 59.300 documente; 750 pachete de
cuprins diferit; 310 corespondente comerciale;
50.000 foi volante; 34.000 monede; 2.388
medalii; 375 sigilii; 782 obiecte de muzeu; 832
atlase; 2.462 harti; 88 hart! murale; 1.135
albume; 10.588 stampe; 12.540 fotografii; 269
tablouri in ulei acuareld; 240 desene origi-
nale; 6.717 opere muzicale; 676 manuscrise
muzicale si 126 discuri muzicale. Succesorul
lui Bianu la conducerea bibliotecii a fost gene-
ralul Radu Rosetti, iar din 1946 profesorul Ion
I. Nistor, sub a carui conducere s-au terminat
lucrarile de reparatie in urma bombarda-
mentelor din timpul razboiului, s-a largit sala
de consultatie a fiselor, s-a reluat editarea
revistei bibliotecii s-a pus la adapost sigur
ceea ce mai ramasese din casa Muzeului
Alecsandri de la Mircesti.

Biblioteca Centrals de la Iasi trecu in
grija Universitatii iesene si dezvolta ulterior o
rodnica activitate.

La Cluj s-a infiintat, pe langa Univer-
sitate, in 1859, biblioteca Muzeului Transil-
vanean, cu un pretios material referitor la isto-
ria Transilvaniei.

Eugen lonescu

Biblioteca Universitatii din Cernauti si-a
completat colectiile cu privire la istoria si lite-
ratura romans, numarand peste o jumatate de
milion de cart!, volume si brosuri.

Bibliotecile din Bucuresti, Iasi, Cluj si
Cernauti cuprind pretioase colectii de docu-
mente istorice si literare, dar si periodice
romanesti si straine indispensabile pentru
cercetarile literare, istorice si culturale despre
trecutul romanesc.

Arhivele Statului din Bucuresti pastreaza
materiale cu privire la trecutul Munteniei, iar
Arhivele de la Iasi despre istoria Moldovei. De
asemenea s-au organizat Arhivele Statului la
Cluj, la Cernauti si la Chisinau, care pastreaza
material arhivistic din aceste provincii unite cu
Regatul Roman.

Dupes Unirea din 1918, viata stiintifica si
culturala lua un puternic avant.

Pe langa Universitatile de la Bucuresti si
Iasi luara fiinta alte cloud universitati
romanesti la Cluj si Cernauti, cu seminariile,
institutele si laboratoarele lor.

La Cluj, cercetarile filologice se concen-
treaza in "Muzeul limbii romane" cu organul
sau de publicitate "Dacoromania", care a editat
si Atlasul linguistic al limbii romane, ambele
publicatii conduse de Sextil Puscariu, in cola-
borare cu N. Dragan, Alex. Procopovici

S-a infiintat Institutul de Istorie Nationald
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cu un Anuar de studii istorice, editat de Alex.
Lapedatu, Ion Lupas, Silviu Dragomir, Gh.
Bogdan Duica, Th. Capidan, V. Dragan, G.
Giuglea, P. Grimm si C. Lacea.

Pe langa Universitatea din Cernauti se
constitui Institutul de Istorie si Limbs, cu
anuarul sau "Codrul Cosminului", sub directia
lui Ion I. Nistor, in colaborare cu Vasile Grecu,
Leca Morariu, Gr. Nandris, Ilie Corfus, Alex.
Iesan, D. Marmeliuc, Victor Morariu.

Institutul Social Roman din Bucuresti infi-
inta Arhiva pentru stiintd si reforms social&
sub directia lui Dimitrie Gusti si Victor Marcu.
Cu colaborarea membrilor acestui Institut s-a
intocmit Enciclopedia Romano in 4 volume, ca
o lucrare colectiva initiates de regele Carol II,
sub ingrijirea lui D. Gusti, conceputa ca o mare
opera de sinteza, cu colaborarea catorva per-
sonalitati proeminente ale culturii romanesti
ca N. Iorga, C. Radulescu-Motru, Andrei
Radulescu, Paul Negulescu s.a. Institutul
nazuia sa aduca sub autoritatea sa toate ma-
rile asezaminte de cultura, precum Asociatia
Transilvemeancl pentru Literatura Romand si
cultura poporului roman de la Sibiu, Societatea
pentru cultura si literatura poporului roman din
Cernauti, cabinetele de lectura, caminele cul-
turale de la sate si orase. Tendinta aceasta
totalitard s-a lovit insa de energica impotrivire
a acestor vechi asezaminte pentru luminarea
poporului, care aveau la activul for o activitate

rodnica de multe decenii, astfel ca initiativa a
esuat.

Pe langa Scoala Politehnicci din Bucuresti
fura create la Timisoara si la Iasi not Scoli
Politehnice. La Cluj fu infiintata o noua
Academie de Matte Studii Comerciale si Indus-
Male. Academii de Matte Studii Agronomice
luard fiinta la Cluj si Chisinau. La Bucuresti
s-a infiintat Institutul Superior de Educatie
Fizicci. De asemenea fura infiintate academii de
Muzicd si Arta Dramatics la Cluj, Cernauti si
Chisinau. Scoli superioare de arte plastice
functionau la Bucuresti si Iasi. Noi institutii de
acest fel se infiinteaza si in provinciile unite. La
Cluj, Cernauti si Chisinau s-au deschis Teatre
Nationale, iar la Cluj s-a inaugurat o noua
Opera Roman& pe langa cea de la Bucuresti.

Pe langa Fundatia Universitarci Carol I, ce
fusese infiintata in 1895, luara fiinta si alte
fundatii regale, si anume: Fundatia Ferdinand
la Iasi, Fundatia Principele Carol si Fundatia
pentru Literaturd si Arta Regele Carol al II-lea la
Bucuresti, Fundatia Institutului de Cercetdri
Stiintifice Regele Carol al II-lea la Cluj.
Fundatiile acestea constituira Uniunea Fun-
datiilor Culturale Regale, puse sub directa
ocarmuire a regelui Carol II si avand organul
de publicitate "Revista Fundatiilor Regale". In
cadrul Fundatiei Principele Carol incepu in
1934 o vasta actiune de culturalizare la sate,
intreprinsa de "Echipele Regale Studentesti",
care se dovedird insa mai degraba echipe de
propaganda ale Garzii de Fier, ceea ce-1 deter-
mina pe rege sa decide desfiintarea lor.

Pe langa "Revista istorica" a lui Nicolae
Iorga, aparu la Bucuresti "Revista Istorica
Romans ", sub conducerea lui C. C. Giurescu si
cu colaborarea lui Gheorghe Bratianu, P. P.
Panaitescu, Emil Vartosu s.a. La Iasi aparu
sub ingrijirea lui Ilie Minea revista "Cercetari
Istorice", prin colaborarea istoricilor ieseni.

Prin scrierile filosofice si-au dobandit re-
putatia Constantin Radulescu-Motru, P. P.

Negulescu, Ion Petrovici
In jurisprudenta s-au distins prin pu-

blicatiile for Andrei Radulescu, Mircea Djuvara,
A. Pella, Hamgiu, C. Spulber, Max Hacman,
Ionescu-Dolj, I. Costin

C. A. Cuza, Dimitrie Gusti, Ion Rd-
ducanu, Victor Slavescu s-au afirmat prin
lucrarile for in domeniul economies politice si al
sociologiei.
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Numismati de seams au fost Mihail
Sutu si Constantin Moisil.

Societatea Romans de Geografie, care
publicase Mare le Dictionar Geografic al
Romemiei, continua cu editarea Buletinului ei,
cu colaborarea geografilor Simion Mehedinti,
Gheorghe Valsan, Constantin Bratescu, Vintila
Mihailescu s.a.

Gheorghe Adamescu, personalitate enci-
clopedica, s-a afirmat ca un competent autor
de manuale didactice.

In domeniile stiintelor naturale s-au
remarcat prin scrierile for Emil Racovita, Ion
Simionescu, Grigore Antipa, Popovici Baz-
nosanu, Constantin Caragea

Pe taramul cercetarilor geologice si mi-
neralogice s-au distins L. Mrazek, Gh. Macovei,
D. Ionescu-Bujor etc.

Matematicieni de renume erau, pe langa
Spiru Haret, Gh. Titeica, Dimitrie Pompei, Sim.
Stoilov, Traian Lalescu s.a.

Prin cercetarile for in domeniul medicinei
umane au devenit celebri Victor Babes,
Gheorghe Marinescu, loan Cantacuzino, M.
Ciuca s.a.

Viata literary a ramas dominates de
creatiile lui Eminescu, Alecsandri si Creanga.
In fruntea miscarii literare din secolul XIX se
gaseau Vasile Alecsandri, M. Kogalniceanu,
Costache Negri, Alecu Russo, Grigore Alexan-
drescu, Ion Ghica, Nicolae Balcescu, Dimitrie
Bolintineanu, Nicolae Filimon, Timotei Cipariu,
Andrei Muresanu, George Baritiu, Titu
Maiorescu, Alecu Hurmuzachi, B. P. Hasdeu,
Constantin Stamate iar mai tarziu
s-au afirmat G. Cosbuc, Alexandru Vlahuta,
Barbu Delavrancea, Ion Luca Caragiale,
Octavian Goga, Duiliu Zamfirescu, Alexandru
Bratescu Voinesti, George Murnu, Gala Galac-
lion, St. 0. Iosif, Mihail Sadoveanu, Panait
Cerna, Calistrat Hogas, Em. Garleanu, N.
Beldiceanu, Cincinat Pavelescu

Dupes Unire, in poezia si proza
romaneasca au stralucit Liviu Rebreanu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu,
Sandu Aldea, Ion Minulescu, Ion Pillat, Vasile
Voiculescu, Camil Petrescu, Cezar Petrescu,
Victor Ion Popa, Radu Gyr, Corneliu Mol-
dovanu, Demostene Botez, Hortensia Papadat-
Bengescu, Mateiu Caragiale, Gib Mihaescu,
Constantin Stere, N. Davidescu, St. Petica,
Otilia Cazimir, C. Ardeleanu, Alexandru

Mircea Eliade

Philippide, Ionel Teodoreanu, Octav Dessila,
Mircea Eliade, Pavel Dan, Ion Agarbiceanu,
Victor Papilian, Mihail Sebastian, Panait
Istrati, Ion Dongorozzi, Aron Cotrus, Zaharia
Barsan, G, Gregorian, Jean Bart, Adrian
Maniu, Romulus Cioflec etc.

In studii de filosofie si critics literary
s-au distins: N. Iorga, I. Petrovici, Vasile Pascu,
G. Calinescu, Bogdan Duica, Serban Ciocules-
cu, Nichifor Crainic, Mihai Ralea, Mircea
Eliade, Paul Zarifopol, Leca Morariu, Serban
Cioculescu, Pompiliu Constantinescu, Vladimir
Streinu, Mihail Dragomirescu, Dimitrie Cara-
costea, Theodor Capidan, Tudor Vianu, Nicolae
Cartojan, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Eugen
Lovinescu, Aurel Candrea, Iorgu Iordan,
Dragos Protopopescu, Basil Munteanu, Victor
Morariu, P. P. Panaitescu, Perpessicius, Em.
Bucuta

Dintre revistele literare trebuie amintite
"Samanatorul", "Convorbiri Literare", "Viata
Naiad", "Ramuri", "Luceafarul", "Fat-Frumos",
"Viata romaneasca", "Gandirea", "Zburatorul"
etc.

La Cernauti isi reia aparitia "Junimea
Literary" sub conducerea lui Ion. I. Nistor, cu
un manuchi de tineri colaboratori intre care:
Traian Chelariu, Iulian Vesper, Mircea Strainu
s.a.

La Chisinau aparu "Viata Basarabiei"
sub ingrijirea lui Pantelimon Halippa.
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Cotidiane politice de mare tiraj erau:
"Universul", "Dimineata", "Adevarul", "Epoca",
"Viitorul", "Neamul Romanesc", "Curentul" s.a.

Marii oratori ai timpului erau Nicolae
lorga, Barbu Delavrancea, Tache Ionescu,
Nicolae Titulescu, Istrati Micescu, Aurel
Bentoiu, Gheorghe Tatarescu etc.

Pe taramul muzicii si-au dobandit re-
putatia mondiala George Enescu, Ciprian
Porumbescu, Dinu Lipatti si compozitori de
seams ca Dragoi, Borgovan, Brediceanu,
Andritu. Dirijori cunoscuti si in strainatate
erau: Nona Ottescu, Alfred Alesandrescu,
George Georgescu, lonel Per lea.

In pictura s-au remarcat, pe langa
maestrii mai vechi ca N. Grigorescu, Luchian si
Tattarescu, pictorii Gheorghe Petrascu, Stefan
Popescu, Camil Ressu, Jean A. Steriadi, Th.
Pal lady, Eustatiu Stoenescu, M. Bunescu,
Lucian Grigorescu, Nicolae Tonitza, Costin
Petrescu, I. Iser etc.

In sculpture s-au distins prin creatii de
valoare Oscar Hahn, D. Paciurea, P. Verona, C.
Brancusi, Ion Jalea, Come! Medrea, C. Ba-
raschi, Ion Vlasiu, Milita Petrascu, Mac Con-
stantinescu etc.

Dupd proclamarea republicii si instau-
rarea regimului comunist s-a produs o schim-
bare radicals si in domeniul activitatii stiinti-
rice si literare, precum si in domeniul creatiei
artistice de tot felul. Prin decretul din 11 iunie
1948 Academia Romans a fost transformata in
Academia Republicii Populare Rometne, cu eli-
minarea tuturor membrilor care nu aderasera
la noua doctrines politics. Dintre vechii membri
ai Academiei nice o treime nu aderasera la noua
doctrines. Din sectia literara s-au aliniat Mihail
Sadoveanu, Iorgu Jordan, G. Calinescu, G.
Murnu. Din sectia istorica. doar Andrei
Radulescu intrase in noua institutle. Mai
numerosi erau membrii din sectia stiintifica, in
frunte cu Constantin Parhon, care intrara in
noua Academie ca membri fondatori. Numarul
membrilor Academiei RPR sport in 1956 la 192
membri activi si corespondenti si la 2.625
cercetatori stiintifici. In noua Academie fury
inglobate si cele trei Academii ce functionau in
Bucuresti, cu toate institutele, laboratoarele,
bibliotecile si inventarul tor. Filiale ale
Academiei Populare Romane luard fiinta la Iasi
si la Cluj.

Pentru difuzarea lucrarilor stiintifice si
a scrierilor literare progresiste se inflintard edi-
turile de stat. Pentru cultivarea legaturilor de
prietenie si colaborare stiintifica. cu URSS s-a
infiintat Inca. din 1944 Asociatia pentru stran-
gerea legaturilor de prietenie cu Uniunea
Sovietica ARLUS precum si Institutul de
Studii Superioare Romano-Sovietice, editand si
"Analele Romano-Sovietice". La acestea se mai
adaugara si Institutul Roman de Cultural
Universald, Institutul pentru Stiintd si Tehnicd,
Institutul de Istorie a Republicii Populare
Roman, Muzeul de Arta at RPR etc.

In serviciul consolidarii democratiei
populare si al constituirii societatii socialiste
sta presa cotidiand reprezentata prin ziarele
"Scanteia", "Romania Libera", "Frontul Plugari-
lor", "Informatia", "Munca", "Veac nou" etc. In
acelasi spirit actioneaza teatrele si eine-
matografele, precum si diversele societati de
sport.

Noua miscare literara progresista este
imbratisaty si sustinuta de Mihail Sadoveanu,
Gala Galaction, Victor Eftimiu, Tudor Arghezi,
Mihai Beniuc, Camil Petrescu, G. Bacovia,
Eusebiu Camilar etc.

In apelul adresat cu ocazia celei de a
XII-a aniversari a zilei de 23 august 1944,
oamenii de litere au fost sfatuiti sa urmeze
neabatut invatatura marxist-leninista si sa
aduca aportul for la opera de construire a
socialismului, alaturi de oamenii de stunts,
profesori, invatatori, educatori etc.

Dar cu toate eforturile propagandistice,
adevarata creatie ramane rezultatul unui spi-
rit larg national, de care poporul roman a dat
din pfin dovada de-a lungul veacurilor.

Cu ocazia decernarii premiilor de stat
acordate de Consiliul de Ministri pentru lucrari
deosebit de valoroase, realizate in cursul anu-
lui 1955, presedintele Consiliului, Chivu
Stoica, se adresa premiantilor la 13 noiembrie
1955:

"Poporul muncitor asteapta de la oamenii
stiintei, tehnicii si artei sd creeze opere care sal
izvorascet dirt practica construirii socialismului,
set slujeasca aceasta practicd, sd -i ldrgeascd
perspectivele, sd contribute In cea mai mare
rneisurei la ridicarea nivelului de trai material si
cultural at oamenilor muncii, opere care sal fie
demne de epoca marilor transformari sociale
prin care trece tara noastrd si lumea intreagd".
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DATE AUTOBIOGRAFICE

In timpul noptilor interminabile din inchisoare, imi veneau in gand
o sumedenie de amintirt dirt viatd, ale cdror valuri se strecurau mereu,
ca si refluicul care, retrdgandu -se, lass pe tetrm miriade de organisme

ce au fost smulse dirt add muffle oceanului.

M-am nascut in comuna Vicovul de
Sus, catunul numit Bivolarie sau Peste Apa,
la 4 august stil vechi 1876 si am fost botezat
la 6 august, in ziva Schimbarii la Fates a
Domnului Nostru Isus Hristos. Parintii mei
au fost Hie a lui Gheorghe Nistor, agricultor,
si Maria, flics a lui Dimitrie Nistor, ambii
originari din Vicovul de Sus. Anii copilariei
i-am petrecut in casa parinteasca, ajutand la
gospodarie. La varsta de 8 ani, am intrat la
scoala primara din Vicovul de Sus, pe care
am frecventat-o doi ani, unde am invatat a
ceti si scrie sub indrumarea invatatorului
Samuil Maghior.

In primavara anului 1886, trecand in
drum spre scoala peste raul Suceava, pe
punte, am cazut in apa care venise mare in
urma topirii zapezilor. Era sa ma innec, dace
fratele meu mai mare Samuil nu ar fi sarit in
apa sa ma scoata din furia valurilor. intam-
plarea aceasta determind pe parintii mei sa
ma inscrie la scoala primard din Radauti, pe
care am frecventat-o trei ani, pentru a
deprinde limba germane, pe care am termi-
nat-o in 1889, cand am trecut examenul de
admitere la liceul german din Radauti,
indemnat si povatuit de catre capitanul pen-
sionar Victor Pellizaro, caruia ii pastrez cea
mai scumpa amintire [sil care domicilia la
Vicovul de Sus, in preajma gospodariei
parintilor mei.

Din 1889 pand in 1897 am urmat liceul
din Radauti, de sub conducerea directorului
Heinrich Klauser, un pedagog foarte distins
si binevoitor elevilor roman. Profesor de
religie 1-am avut pe catichetul Ion Chelariu
iar de limba romana pe Hie Caro lus. Acestea
erau singurele obiecte cu limba de predare
romana; toate celelalte materii de studiu
erau predate in limba geremand de profesori
straini: nemti, cehi, ucrainieni si evrei. In

primele clase de liceu am avut de invins marl
greutati pand ce am deprins bine limba
nemteasca. In clasele superioare, n-am mai
intampinat nici o dificultate, intretinandu-ma
chiar din orele de meditatie [de limba ger-
manal pe care le dedeam in casele cele mai
bune din oras. in clasa a opta, meditam pe
insusi fiul dirigintelui meu de clasa, profe-
sorul de matematica Anton Paul. In tot
cursul studiilor mele secundare, am avut o
mare predilectie si interes pentru istorie si
mai ales pentru istoria romana, de care nu
se amintea nimic in manualele didactice din
care invatam. La 23 iunie 1897, am trecut
examenul de maturitate "Mat uritatsprufung ",
adica bacalaureatul, pentru a putea urma
studiile universitare.

In toamna 1897, m-am inscris la
Facultatea de Filosofie si Litere de la
Universitatea din Cernauti, urmand cursuri
de limba si literatura romana la profesorul
Ion Gh. Sbiera, de istoria universals la profe-
sorul Sigmund Herzberg-Frankel, de istoria
austriaca la Friedrich Zieglauer de Blumen-
thal si R. F. Kaindl, [del istorie antics la
Walter Judaich si Hans Krumayer si de
geografie la Ferdinand Lowl; cursuri de
filosofie .am urmat la profesorul Richard
Wahie iar de istorie est-europeand la profe-
sorul Wladirnir Milkowicz.

Dupes al doilea an de studii, in 1899 -
1900, rrii-am facut stagiul militar la regimen-
tul 4 de artilerie de cetate de la Pola,si
anume partea teoretica la Arsenalul din
Viena iar partea practices la fortul Verudella
de langa Pola. Cu decretul imperial din 23
decembrie 1904, am fost inaintat locotenent
de rezerva in cadrul sus-zisului regiment de
artilerie de cetate.

Cu ocazia serviciului militar la Viena si
Pola, am iesit pentru intaiasi data din
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granitele Bucovinei. La Viena am cunoscut o
lume noua. Arsenalul unde imi faceam
instructia militara, muzeele, teatrul, con-
certele muzicale, contactele cu membrii soci-
etatii Romania Juna, apoi contactul cu
camarazii mei de regiment germani, cehi,
poloni, unguri, croati si italieni, toate acestea
au contribuit la largirea orizontului meu cul-
tural; politic si social. Trecand la Po la, am
vazut pentru intaiasi data marea, care m-a
impresionat profund. Vase le de razboi si de
comert constituiau ceva cu totul nou pentru
mine. De la inaltimea fortului Verudella,
privirile melerataceau in departarile nemar-
ginite al Adriaticei, din care insulele dalma-
tine se zareau doar ca niste puncte negre,
presarate pe suprafata apelor. De la cama-
razii italieni am deprins si eu cateva fraze in
limba lui Dante, care mi-au fost de mare
folos la descifrarea textelor italiene.

Am facut mai multe concentrari la
Pola, alegandu-mi totdeauna o alts marsruta
prin Austria si Ungaria. Odata am trecut
prin Oradea, unde am cunoscut pe fosif
Vulcan, directorul revistei "Familia". Alta
data, am luat drumul prin Romania, vizitand
Bucurestii si strabatand Oltenia pana la
Turnu-Severin, de unde trecui la Orsova.
Apoi pornii pe Dunare pana la Sem lin in fata
Belgradului, pentru a-mi continua calatoria
cu trenul prin Zagreb la Fiume si apoi pe

mare in jurul Istriei, la Pola. Pe vasul de pe
Dunare, am cunoscut un negustor sarb,
care-mi vorbi despre romanii din Serbia si
despre tragedia de la Curtea din Belgrad din
1902, in legatura cu asasinarea regelui
Alexandru si a reginei Draga.

In toamna anului 1901, mi-am reluat
studiile la Facultate, primind si un post de
profesor suplinitor la liceul de Stat din
Cernauti. In 1902, am primit si asa-numitul
"absolutoriu" de la Universitatea din Cer-
nauti, care inlocuia certificatul de licenta, ce
nu era prevazut in programul de studii al
universitatilor austriece. In cursul studiilor
mele universitare, am facut parte din soci-
etatea academics "Junimea", al carei pre-
sedinte am fost in cursul anului de studii
1898 1899.

Dupa obtinerea absolutoriului, urma sa
ma pregatesc pentru doctorat, pentru a
incheia in felul acesta studiile mele univer-
sitare. Dorinta aceasta insa a trebuit s-o
aman pentru mai tarziu. Ca student sarman,
care in tot timpul studiilor ma intretineam
singur din meditatii, trebuia sa ma gandesc
mai intai sa-mi creiez o existents ca profesor
secundar. De aceea, alegandu-mi grupa
"istoria si geografia", am pregatit examenul
de capacitate pentru invatamantul secun-
dar. Aceasta pentru Ca eu nu eram unul din-
tre favoritii soartei, pe care nasterea si situ-
atia materials u plaseaza pe o treapta destul
de inalta, la care eu a trebuit sa ma ridic
incet prin munca si osteneala proprie,
aducand lauds lui Dumnezeu si re-
cunostinta parintilor mei pentru limpezimea
mintii si sanatate fizica.

La 16 iunie 1903, am trecut examenul
de capacitate din istorie si geografie in lim-
bile de predare germana si romans. Pe baza
acestui examen, am obtinut la 30 august
1904 catedra de istorie si geografie la Liceul
Clasic din Suceava, unde am activat pana la
8 iunie 1907, cand am trecut la Liceul Real
din Cernauti.

La 1 ianuarie 1904, a aparut istoricul
numar [unu] din revista "Junimea Literary ",
editata de mine in colaborare cu Victor
Morariu, Gheorghe Tofan si Liviu Marian.

La 4 iulie 1904, m-am casatorit cu
Virginia, fiica preotului din Bur la, Gheorghe
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Pauliuc si a sotiei sale Aspazia. La 5 iulie
1905 s-a nascut fiica mea Oltea, singurul
meu copil.

Asigurandu-mi astfel existenta, m-am
putut dedica cu toata ravna studiilor
istorice, pe care le continuam cu mare pasi-
une. Mi-a trebuit timp mai indelungat pen-
tru a ma initia in istoria romanilor, materie
care nu se preda la Universitatea din
Cernauti, si tocmai istoria romanilor luase in
vremea aceea un mare avant, prin cercetarile
si publicatiile lui A.D. Xenopol, Dimitrie
Onciul, Joan Bogdan, dar mai ales cele ale lui
Nicolae Iorga, inspirate de ideea nationals.
Cerusem mutarea de la Suceava la Cernauti
tocmai pentru a ma putea folosi de biblio-
teca universitatii pentru adancirea studiilor
mele. imi adunasem un bogat material pen-
tru teza de doctorat din istoria romanilor, cu
care insa nu ma puteam prezenta la
Universitatea din Cernauti, unde fostii mei
pofesori nu erau destul de competenti in spe-
cialitate, iar altii ca Raimund Friedrich Kaindl
si Vladimir Milkovicz poate nici destul de
obiectivi, data find incordarea politica in
acea vreme dintre romanii si ucrainienii din
Bucovina.

De aceea, m-am hotarat sa ma prezint
la doctorat in fata forului universitar de la
Viena, unde profesorul Constantin Josif
Jirecek, vestit slavist si bizantinolog, tot
odata infiintase un Institut pentru Istoria
Est-europeand, cu includerea istoriei
Slavilor din Balcani si a Romani lor din
Carpati. Pentru a putea face parte din acest
institut, trebuia sa flu inscris la Univer-
sitatea din Viena, ceea ce si facui in toamna
anului 1908, cand obtinusem concediu de
studiu pe anii 1908 - 1909 si 1910 1911 de
la Liceul Real din Cernauti si plecasem la
Viena. Directorul Liceului Real din Cernauti
Constantin Mandicevschi Imi insoteste ce-
rerea pentru concediul de studii cu urma-
toarea nota de calificare:

"Petentul este un dascal foarte capa-
bil, preocupat de completarea cunostintelor
sale, dezvoltdnd si o activitate literarcl. El isi
sprijincl lectiile, pe cat posibil, pe intuitie, stie
sd concentreze atentia elevilor asupra
materiel, obtinand rezultate foarte bune si
mentinand o discipiina ireprosabild. El apre-

ciazci si trateath elevii cu severitate, dar cu
dreptate si bundvointd. Isi indeplineste obli-
gatiile de serviciu in mod punctual si constiin-
dos. Purtarea sa in corpul didactic si in afara
de scoald este pe deplin corectd".

Ajungand la Viena, nu m-am multumit
numai cu audierea cursurilor lui Jirecek ci
m-am inscris si la Institutul pentru Istorie
Austriacd, unde am urmat cursurile de pa-
leografie diplomatica si economie ale profeso-
rilor Oswald Redlich., Emil Ottenthal si Alfons
Dopsch. Am mai urmat cursuri de slavistica
la W. Wondrack, de etnologie la Michael
Halberstaedl, de istorie contemporand la
Hans Ubersberger, de istoria artelor la
Dworszak, de istoria universals la Fournier
s.a.

Luminoase si deschizatoare de not ori-
zonturi au fost pentru mine cursurile si exer-
citiile de seminar ale profesorului Jirecek, de
la care am primit multe sugestii si pretioase
indemnuri. Numai dupa ce ma familiariza-
sem cu atmosfera stiintifica de la universi-
tatea vieneza, m-am inscris la examenul de
doctorat, prezentand teza intitulata Die
Moldauischen Anspriichen auf Pokutien
(1910) adica Pretentiile moldovenesti asupra
Pocutiei. Comisiunea compusa din profesorii
de specialitate aproba teza iar Academia de
Stiinte din Viena mi-a si publicat-o in orga-
nul ei "Archiv far Osterreichische Ge-
schichtsforschungen". Trecand si examenele
de rigoare din istorie, geografie si filosofie,
avui cinstea sa fiu promovat, la 22 mai 1909
in Aula Universitatii din Viena, doctor in
filosofie si litere. Aprecierea pe care profe-
sorul Nicolae Iorga a facut-o in "Neamul
Romanesc" lucrarilor mele, numarandu-ma
intre istoricii romani, mi-a facut cea mai
mare bucurie, incurajandu-ma totodata
sa-mi continui studiile pe taramul istoriei.

Obtinerea titlului de doctor era insa
numai prima treapta pentru cariera univer-
sitara spre care tindeam. De mult, romanii
din Bucovina cereau infiintarea unei catedre
de istoria nationala. la Universitatea din
Cernauti. Ma hotarasem sa ma pregatesc
pentru ocuparea acestei catedre, daca aceas-
ta se va infiinta candva. in urmarirea acestui
scop, am continuat cu multa ravna studiile
mele, trecand in 1909 de la Viena la
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Universitatea din Munchen, unde ma
inscrisesem pentru a putea urma cursurile
de bizantinologie ale profesorului Karol
Krumbacher, dar si cele de economie politica
ale lui Luigi Brentano si Lotz, economistii de
frunte ai universitatii bavareze. Aveam
nevoie de indrumari in tainele economiei
politice pentru studiile mele asupra corn-
ertului moldovenesc, care ma preocupa
foarte mult in acea vreme. Aceste studii
dusera la intocmirea lucrarii mele de abi-
litare Die auswartigen Handelsbeziehungen
der Moldau im XIV, XV und XVI Jahrhunderte,
adica. Relatiile comerciale externe ale Mol-
dovei in secolele XIV, XV si XVI, care aparu in
editura [Justus] Perthes din Gotha. Lucrarea
aceasta a fost premiata cu premiul Hagi-
Vasile de 2.000 lei de Academia Romance, in
urma raportului elogios al profesorului Joan
Bogdan. De la Munchen am trecut la Lipsca,
pentru a audia cusurile lui Carol Lamprecht,
marele economist german din vremea aceea.
In vara anului 1910 trecui insa scurt si pe la
Berlin, de unde ma reintorsei in Bucovina.

Dar, pentru a ajunge profesor de istoria
romanilor, simteam nevoia de a petrece un
timp in Bucuresti si Iasi (sept. 1909 vara
1910), pentru a audia cursurile lui Onciul,
Xenopol, Iorga si Bogdan.. Cunoscand meto-
da de cercetari istorice din Germania, mi-a
cazut usor sa ma introduc in felul de cer-
cetare si expunere a istoriei nationale,
impresionandu-ma in deosebi frumoasa
limba romaneasca in care se faceau cursu-
rile, limber pe care eu, care imi facusem
studiile liceale si universitate numai in limba
germana, o gustam foarte mult, dandu-mi
mare silinta de a mi-o apropia si insusi cat
mai bine.

Astfel pregatit, ma reintorsesem in
primavara anului 1911 la Viena, pentru a-mi
trece examenul de abilitare de docent la acea
universitate. In iunie 1911, am trecut cu
succes examenul de abilitare si [cell al obici-
nuitelor lectiuni de prober, in fata delegatiei
consiliului facultatii de filosofie din Viena.
Comisiunea de examen, prezidata de
decaniul fabultatii de filosofie Francisc Exner,
se compunea din profesorii Jirecek, Redlich,
Ottenthal, Dopsch, Fournier, Wettstein si
Karabacek, [ultimul] profesor de limbi orien-

tale si director general al Bibliotecii
Imperiale. In urma examenului, la pro-
punerea facultatii, Ministerul Instructiunii
Pub lice din Viena mi-a acordat "venia legen-
di", adica dreptul de a face cursuri din isto-
ria sud-est-europeana la Universitatea din
Viena.

In octombrie 1911, mi-am inaugurat
lectiile la universitate, tratand despre Locul
Romani lor in Istoria Sud-est-europeand, in
fata unui numeros auditoriu compus din
studenti roman si straini. Lectiile le faceam,
fireste, in limba germana, care era limba ofi-
ciala. a Universitatii Rudolfine din Viena. In
cursul anului de studii 1911 1912, timp de
cloud semestre, am facut cursuri cu succes
la universitate, reusind sä trezesc interesul
pentru istoria romans in legaturile ei cu isto-
ria universals.

Intre timp, se infiintase la universitatea
din Cernauti, in locul catedrei de istoria
romanilor, cum o cereau romanii, o catedra
pentru Istoria Europei Sud-estice, cu deo-
sebitd considerare a Istoriei Romani lor,
[Lehrstuhl fur die Geschichte Sildosteuropas,
mit besonderer Bert cksichtigung der Rum&
nischen Geschichte]. Inca. la 16 ianuarie
1912 primisem de la decanatul facultatii de
filosofie din Cernauti invitatia de a concura
la aceasta catedra, in calitatea mea de
docent la aceasta materie, specialitate la uni-
versitatea din Viena. Pe langa tezele de doc-
torat si abilitare, mai aveam atunci alte trei
lucrari aparute in limba germana si anume:
Sistemul vamal moldovenesc [Das moldauis-
che Zollwesen], aparut in 1911 in Schmollers
Jahrbuch fur Gesetzgebung und Verwaltung;
Negot si circulatie in Moldova [Handel und
Wandel in der Moldau] (1912) si Contributii la
istoria scoalelor din Bucovina [Zur Geschichte
des Schulwesens in der Bukovina] (1912). La
aceasta se mai adaugau si diverse articole
istorice mai marunte, aparute in revista
"Junimea Literary ", care aparea sub condu-
cerea mea, mai intai la Cernauti, apoi la
Suceava, Inca din 1904.

In baza studiilor si lucrarilor mele, am
fost propus de facultate pentru numirea de
profesor extraordinar [Ausserordentlicher
Professor] de Istoria Europei sud-estice. In
urma acestei propuneri, am obtinut numirea
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prin decretul imperial din 14 august 1912,
pe data de 1 octombrie a aceluiasi an.
Prezentandu-ma la serviciu la acea data, am
depus juramantul in mainile Guvernatorului
Bucovinei Dr. Rudolf conte de Meran.

La 12 octombrie, am facut lectia de
deschidere in prezenta unui distins public,
in frunte cu mitropolitul Vladimir de Repta,
tratand despre Insemnatatea istoricei a
Romanilor si inceputurile organizatiei for de
stat (Geschichtliche Bedeutung der Rumeinen
and die Anfange ihrer staatlichen Organi-
sation]. in tot timpul acesta, [rn -am ocupat
de] conducerea revistei "Junimea Literara",
in care am publicat mai multe studii: Rostul
national at Bisericii noastre; Din istoria calen-
darului; [alte lucrari in diferite publicatii
sunt:] Chestiunea bisericeascci in Bucovina
( "Romanismur 1); Fondul bisericesc ("Uni-
versul" )0OCV nr. 284 si 285); Aniversarea
de 150 ani de la infiintarea scoalei nationale
din Cerriduti ("Vremea Noua" VI nr. 4) si
altele.

in 1913, fusei ales membru in comite-
tul Societal-1i pentru Culture' si Literaturd din
Bucovina, luand asupra mea insarcinarea de
a edita calendarul pe 1914, prefatandu-1 cu
un studiu intitulat Din istoria calendarului in
Bucovina. La 2 februarie 1914, mi-am inain-
tat, impreuna cu bunul meu prieten Sextil
Puscariu, demisia din comitet, fiindca nu
aprobam felul in care era condusa soci-
etatea. Cu toata interventia presedintelui de
a reveni asupra acestei decizii, nu am revenit
asupra ei, fund ca intelegeam se' -mi intre-
buintez timpul liber mai util, decat se' asist
la certuri si dezbateri zadarnice, farce nici o
utilitate pentru cultura romaneasca din
Bucovina.

Cursurile si exercitiile de seminar le
faceam in nemteste, dar mereu spionat de
studentii strain. in frateasca intelegere cu
profesorul Sextil Puscariu, am inceput o rod-
nica activitate nationals la universitate prin
cursurile de popularizare din istoria si lite-
ratura romans, atat la Cernauti cat si in
orasele din provincie, unde lumea era dor-
nica de cuvantul care venea de la profesorii
universitari. in 8 martie 1914 am conferen-
tiat in ciclul de conferinte aranjate de asocia-
tia Astra la Sibiu, tratand despre Istoria

Romanilor din Bucovina si Basarabia in se-
colul XIX. in 22 martie a aceluiasi an, am
conferentiat la Junimea din Cernauti despre
Legaturile noastre cu Ardealul.

La 24 mai 1914, colegiul facultatii de
filosofie si litere a inaintat ministerului
raportul pentru ridicarea mea la rangul de
profesor ordinar. Izbucnirea primului razboi
mondial in august 1914 si ocuparea
Bucovinei de catre trupele rusesti au adus
cu sine inchiderea universitatii din Cernauti,
care nu s-a mai deschis pana la terminarea
razboiului.

In mai 1914, avui marea cinste de a fi
ales membru corespondent at Academiei
Roman. Anul urmator, la 19 mai 1915, am
fost ales membru actin at Academiei Romane,
rostind discursul de receptie in sedinta fes-
tive' a Academiei in 1916, tratand despre Un
capitol din istoria culturald a Bucovinei.
Profesorul Nicolae Iorga mi-a facut marea
cinste si bucurie de a raspunde in mod foarte
elogios la discursul meu.

La 17 decembrie 1935 am fost ales de
Academia Cella din Praga - cu aprobarea
guvernului ceho-slovac membru extern.

La 15 iulie 1921 am fost proclamat
membru de onoare a Societtitii Scriitorilor
Romani, iar in 1937 membru de drept at
Institutului pentru studiul Istoriei Universale.

. in 1931 am participat la Congresitl de
Istorie de la Varsovia, iar la 1936 la cel de la
Zurich. in septembrie 19... am luat parte la
Congresul de Istorie de la Stockholm.

Izbucnirea razboiului mondial si ocu-
parea Bucovinei de catre Rusi ma silira
parasesc Cernautii, refugfindu-ma mai intai
la Cirlibaba, la parintii sotiei mele, care
locuiau acolo. In noiembrie insa, cand
patrulele rusesti ajunsesera pana la
Cirlibaba, am fost silit se' trec granita la
Dorna Sarului, de unde pornii, cu familia
mea pe pluta, pe Bistrita, la Piatra Neamt si
de acolo la Bucuresti, unde petrecui pang in
august 1916, cand si Bucurestii erau
amenintati, in urma intrarii Romaniei in
razboi, alaturea de puterile Antantei. In tot
timpul petrecerii mele ca refugiat politic la
Bucuresti, am lucrat necontenit la Biblioteca
Academiei Romane, pregatind cloud lucrari
privitoare la istoria Bucovinei, a care! soarta
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era atunci la ordinea zilei. Cele cloud lucrari
erau: Romeinii si Rutenii in Bucovina publi-
cata de Academie si Istoria bisericii din
Bucovina, aparuta in Editura Casei Scoa-
lelor. Prima lucrare, despre Romani si
Ruteni, a aparut in editie germana sub titlul
Lupta nationals in Bucovina - Der nationale
Kampf in der Bukovina pentru a aduce
problema bucovineana, care se punea a-
tunci, si la cunostinta strainatatii. In Analele
Academiei am publicat in 1915 un studiu
despre raspandirea elementului romanesc
din Transilvania asupra Munteniei si
Moldovei, sub titlul: Emigretrile de peste
munti, care fu bine primita de critics.

Amenintarea Bucurestiului de, catre
armatele lui Mackensen si Falkenhayn, ma
sili sa parasesc capitala, refugiindu-ma mai
intai la Husi si de acolo, la inceputul anului
1917 la Iasi, avand de luptat cu marl difi-
cultati materiale. in iulie 1917 m-am refugiat
din Iasii amenintati de Nemti, la Odessa,
unde petrecui pand in aprilie 1918, sub
teroarea regimului bolsevic. Af land despre
prezenta mea acolo, studentii romani din
Basarabia venires sa ma invite sa le fac lectii
din istoria romanilor. La inceputul lui noem-
brie am si inceput lectiile la universitate, in
fata unui auditoriu foarte numeros de ofiteri
si soldati basarabeni. La staruinta auzito-
rilor mei, Secretariatul de Stat pentru
invatamantul public, puse la indemana
Facultatii de Litere din Odessa, mijloacele
necesare pentru infiintarea unei catedre de
Istoria Romanilor, pe langa acea universi-
tate. Consiliul facultatii primi oferta si con-
simti sa se infiinteze catedra ceruta, accep-
tand totodata si numirea mea ca titular la
acea catedra. Dar bucuria studentilor, units
cu bucuria si satisfactia mea de a contribui
la desteptarea constiintei nationale in
sufletele tineretului basarabean n-a fost de
lunga durata. In ziva de 27 noiembrie, pe
cand tratam despre domnia lui Alexandru cel
Bun, in fata unui auditoriu foarte numeros
si atent, linistea salt' fu tulburata de mare
larma si zgomot insotit de descarcari de
arms. Era o ceata de revolutionari rusi,' care
navalira spre sala noastra dela etajul al
doilea, incercand sa forteze usa. Se produse
un vacarm si o busculada asurzitoare, cu

zanganit de sabii si focuri de pistoale, caci si
ofiterii si soldatii basarabeni erau inarmati.
Un grup din acesti bravi fii ai Basarabiei
facura cerc in jurul catedrei la care ma aflam

deschisera drumul spre usa si de acolo
pe scan in jos, unde ajunsei in siguranta.
Toate acestea s-au petrecut atat de repede,
ca numai dupa ce-am ajuns, mi-am putut da
seama de marea primejdie, din care sea.-
pasem ca prin urechea acului. Fireste ca in
asemenea conditiuni nu mai putea fi vorba
de continuarea lectiilor mele de la universi-
tatea din Odessa, pe care le faceam cu atata
dragoste si entuziasm. Astfel mi-am incheiat
noua mea cariera de profesor la Univer-
sitatea din Odessa. Dar si fares acest incident
atat de dramatic, continuarea activitatii mele
acolo ar fi fost imposibild, pentru ca aus-
triecii cucerira Kievul si se apropiau de
Odessa. Penele de cocos de pe palariile jan-
darmilor unguri incepura sa-si faces aparitia
pe strazile Odessei.

In conditiile acestea, refugiatii romani
din Bucovina si Transilvania nu mai puteau
ramane la Odessa de teama jandarmilor
unguri si a serviciului secret austro-ungar.

De aceea ma vazui nevoit incre-
dintez familia consulului spaniol, singurul
care mai functiona la Odessa, si impreuna
cu Octavian Goga si alti refugiati austro-
ungari, sa parasim intr-o sambata dupa-
amiaza de la_ finele lui februarie 1916
Odessa, condusi de doi bravi studenti
basarabeni, incredintandu-ne unor hara-
bagii moldoveni, care ne dusera la Ovidiopol,
unde petrecuram o noapte de groaza in ca-
mera unui han, unde stateam ingramaditi
unul langa altul, tresarind la focurile de
arms, care nu incetard toata noaptea. In
zorii zilei pornirarn tiptil la debarcader, pen-
tru a gasi o barca, care sa ne treaca peste
liman la Cetata Alba. 0 gasiram cu mare
greu si cu plata ultimelor ruble ce le mai
avea in buzunare. Nu ne departasem insa
mai mult de vreo 200 m de la mal, cand
patrulele bolsevice deschisera focul asupra
celor 2 bard in care ne intinseseram pe
burta., ca sa nu ne nimereasca gloantele. Un
vant bun umfla panzele si intr-un ceas si
mai bine, ajunseram in fata debarcaderului
de b Cetatea Alba, ridicand steagul alb,
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Familia I. Nistor impreuna cu Sextil si Elena Puscariu

improvizat dintr-un prosop, pe care
banateanul Avram Imbroane it avea intam-
plator la dansul. Mare ne-a fost bucuria
cand, dupa atat timp de pribegie, vazuram in
fata noastra granicerii romani, care ne
insotira la Comenduire, iar de acolo la
popota ofiterilor, unde luaram masa si
aflaram vesti din tara, de care eram atat de
setosi. De la Cetatea Alba porniram spre
Chisinau si, sosind acolo, ramasei pana. la
25 noiembrie 1916, cand ma putui intoarce
la Cernauti.

Sosind la Chisinau, am staruit pentru
infiintarea unei Universitati Populare mol-
dovenesti, unde am inceput imediat sa fac
lectii din Istoria Basarabiei, ca fosta parte a
Moldovei, lectii revelatoare pentru car-
turarimea basarabeana, care cunostea prea
putin istoria romanilor. Duminica dimineata
se aranjau festivaluri in spatioasa Sala
Sinodala, unde avui ocazia sa conferentiez
regulat. Tot la Chisinau s-au organizat
Cursuri pentru profesorimea basarabeana
de toate gradele, dornica de a se instrui in
limba si istoria romans. Lectiile de istorie le
faceam eu pentru sutele de auzitori, pe care
nu-i mai incapea sala Eparhiala. Aveam
mare multumire sufleteasca vazand cum
dascalimea basarabeana urmarea cu vadit
interes faptele razboinice ale trecutului care
pana atunci ii fusesera cu intentie ascunse
de stapanirea strains. Materialul adunat de
la Arhivele din Chisinau mi-a servit mai apoi

la redactarea Istoriei Basarabiei, ce aparu in
1923 la Cernauti, in 455 pagini, cu nume-
roase harti si ilustratii din Basarabia. Date le
privitoare la Unirea Basarabiei cu tara mama
le-am adunat atunci, la fata locului, din con-
tactul cu fruntasii basarabeni, precum si in
sedintele Sfatului Tarii, la care asistam. Am
fost [de] fata la sedinta in care s-a votat, la
27 martie 1918, unirea Basarabiei cu
Romania. Impresiilor covarsitoare ale memo-
rabilului act, le-am dat expresie intr-un arti-
col comemorativ, aparut in ziarul "Romania
Noua" din Chisinau.

Pe cand petreceam la Chisinau, primii
decizia ministeriala din 16 octombrie 1918
nr. 75.658 prin care fusesem delegat ca pro-
fesor de istorie la Seminarul Normal Superior
din Iasi, cu incepere de la 15 octombrie
1918. Scurt dupa aceea primii numirea de
profesor suplinitor la catedra vacanta de
Istoria Romani lor la Universitatea din Iasi.
N-am ajuns sa ocup aceste doua catedre,
fiindca mi se implinise dorinta de a ma
intoarce la catedra mea din Cernauti, in
noiembrie 1918. Un destin norocos a voit ca
nu numai sa ma intorc la catedra mea din
capitala Bucovinei, ci mai mult chiar, sa
organizez Universitatea din Cernauti, din
germana ce era, intr-o universitate roma-
neasca. Fui confirmat odata cu vechii mei
colegi profesor titular la nou infiintata cate-
dra de Istoria Romani lor de la Universitatea
romaneasca din Cernauti.
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Dupa moartea profesorului Dimitrie
Onciul, intamplata la 20 martie 1923, am
primit invitatia de a ocupa catedra vacanta
de Istoria Romani lor de la Universitatea din
Bucuresti. Eram insa prea strins legat de
Bucovina, ca sa o parasesc. De aceea am
preferat sa raman la catedra mea din
Cernauti.

In 1927 am fost revocat pe nedrept din
functiunea mea electives din Senatul univer-
sitar. Cautandu-mi dreptatea in fata Inaltei
Curti de Casatie, aceasta mi-a dat castig de
cauza cu sentinta nr. 473 din 17 mai 1927 si
astfel Ministerul Instructiei Pub lice fu nevoit
pe baza sentintei sa ma recheme in functi-
unea din care ma revocase cu nerespectarea
legii.

Mi-am continuat activitatea didactics
la Cernauti, find din 1 decembrie 1933 si
rector al universitatii, pana la 28 iunie 1940,
cand armata rosie ocupa Cernautii.

La 3 noembrie 1937 am promovat la
Cernauti doctor honoris Causa pe mosteni-
torul tronului suedez, principele GUSTAV
ADOLF, find apoi decorat cu ordinul suedez
Steaua Polar& in gradul de Mare Cruce.
Raspunzand la cuvantarea mea, principele
zicea:

"Duc cu mine imagirtea neuitatd a unui
popor inteligent, muncitor si insufletit de
vddite sentimente de prietenie fats de straini,
popor care cu energie si entuziasm se strddu-
ieste pentru viitorul seiu".

Biblioteca Universitatii a primit in dar
un facsimil de pe Codex Argenteum, cat si o
bogata colectie de minerale din Suedia.

La 1937 am implinit 25 de ani de acti-
vitate academics. Cu acel prilej, colegii mei
de la universitate mi-au dedicat o lucrare
intitulata: Omagiu lui Ion Nistor 1912 1937,
cuprinzind VII + 956 pagini, 4 planse si 4
tabele. Am fost adanc miscat de atentia
colegilor mei.

La 1 octombrie 1940 aparu in
Monitorul Oficial Incadrarea mea la Univer-
sitatea din Bucuresti, dubland catedra de
Istoria Romanilor. La 9 octombrie am luat
parte la sedinta facultatii, prezidata de
Radulescu Motru. Dupa sedinta ne-am inte-
les cu profesorul C. C. Giurescu ca el sa faces
cursul pentru licenta, iar eu pentru doctorat.

Dar activitatea mea didactics de la
Universitatea din Bucuresti fu numai de
scurta durata, find ca pe data de 1

octombrie 1941 am fost pus in retragere, pri-
mind din partea Ministerului urmatoarea
adresa:

"Avem onoarea a Vci face cunoscut cd
prin Decizia nr. 143.858/ 1941 ay fost pus in
retragere din oficiu pentru lirnitei de vel rstd
pe data de 1 octombrie 1941, spre a Vd re-
gula drepturile la pensie in conformitate cu
dispozitiunile art. 1. din Decretul Lege pentru
modificarea unor dispozitiuni referitoare la
invatameintul superior cu Nr. 3275, publicat in
Monitorul Oficial Nr. 226 din 30 septembrie
1940".

"Ministerul Vd aduce vii multumiri pen-
tru activitateadepusei de Dvs., in folosul
invatamantului".

Dupa pensionare am ramas profesor
onorific, membru al Corpului Didactic al
Facultatii din Bucuresti.

In cursurile mele de la universitate am
tratat toate epocile din istoria Romanilor,
completand expunerile mele libere cu un
exercitiu de seminar, pentru a introduce pe
studenti in metodele de cercetari istorice. In
lipsa unei catdre speciale, am facut lectii din
disciplinele auxiliare ale istoriei ca: enciclo-
pedie, cronologie, diplomatica, paleografie
s.a. Am staruit totdeauna asupra informati-
ilor narative si documentare directe si con-
temporane, lasand sa vorbeasca faptele si
mai putin persoanele, gasind ca prea mare
importanta se dadea elementului personal.
Am recomandat totdeauna mare precautie la
folosirea traditiilor si legendelor cronicale,
staruind asupra elementelor de informatie
concrete. Am combatut mereu maniera
polemics in expunerile istorice, aratand ca
faptele in sine trebuie sa alba precadere fata
de parerile personale, imbracand chiar forma
de teorie ca cea a publicistului ROssler sau a
pretinsului descalecat al Munteniei din
Fagaras. Istoria, ca o succesiune de fapte in
evolutia lor, nu se poate intemeia pe teorii,
oricat de savante ar parea ele. In cat priveste
istoria Romaniei, ea trebuie sa cuprinda tre-
cutul tuturor teritoriilor unite cu regatul, si
in deosebi, istoria Transilvaniei, Banatului si
Maramuresului, cu toate ca aceste regiuni se
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gaseau de secole sub dominatie ungureasca.
Istoria Bucovinei si Basarabiei se incadreaza
normal in istoria Moldovei, de care fusesera
desprinse. Adevarurile istorice nu pot fi
socotite drept dogme, fund ca once infor-
matie noua necunoscuta Inca, le poate mo-
difica. Inchegarea uietii de stat rcimane fac-
torul determinant in euolutia istoricd a unui
popor. Aceasta evolutie se desfasoara in con-
tact permanent cu statele vecine, de istoria
carora trebue sa se tina mereu seama.

In cursurile mele la universitate, dar si
in numeroasele mele comunicari facute la
Academia Romana, am staruit asupra epocei
vechi din istoria Romanilor, cat si despre
parasirea Daciei Traiane pana la intemeierea
Munteniei, dandu-mi seama ca si in aceasta
epoca atat de intunecoasa din trecutul roma-
nesc, trebuie sa aducem lumina! Studiile
mele cu privire la aceasta epoca, precum cele
privitoare la migratiunile romanesti, la
Romanii transnistrieni, din Basarabia si la
invazia Ungurilor in Transilvania, la influ-
enta bizantina asupra vechilor noastre insti-
tutii de stat, le-am considerat drept
[fundamentale] la lucrarea mea de sinteza:
Istoria Romeiniei, la intocmirea careia am
lucrat mai multi ani si nu am aker dorinta
mai mare, deceit aceea de a o vedea tiparita,
pentru a-mi incheia cu vrednicie opera acti-
vitatii mele in domeniul istoriei.

In ianuarie 1923 facui sa reapara
revista "Junimea literara", care la inceputul
primului razboi mondial isi incetase aparitia
in vara anului 1934. Cum insa la 15 iulie
1920 incetase din viata mult regretatul
Gheorghe Tofan, se insarcinase Alexandru
Leca Morariu cu secretariatul redactiei. In
articolul de fond al numarului 1-3 din anul
al XII-lea aratam intre altele, zicand:

"Nu ridicdm un steag nou, ci-1 scoatem
numai pe cei uechi din muzeul amintirilor
noastre de tinerete, pentru a ne grupa din nou
sub cutele lui, cu aceeasi credintd si cu
acelasi ideal. Cum insei azi, conditiunile in
care urmeazd sd se desfdsoare actiuitatea
noastret sunt incomparabil mai bune deceit in
1904, nddajduirn cei si roadele muncii si
stdruintelor noastre uor fi mai frumoase si mai
imbelsugate. In speranta aceasta ne intdreste
faptul cd astdzi putem concentra toate energi-
ile noastre pentru a crea opere de adeueiratd

si trainial ualoare literard, catei creme in
scurgerea celor 20 de ani din urmcl, cari s-au
strecurat de la 1904 incoace, cea mai mare
parte a energiei noastre s-a cheltuit in lupta
pentru conseruarea noastrd nationald si pen-
tru apararea imprescriptibilelor noastre drep-
turi istorice asupra petmantului Bucovinei. Azi,
drepturile acestea fiind redobandite si asigu-
rate, putem folosi fortele noastre de creatie
intelectuald in altei parte, contribuind la
sporirea patrimoniului nostru de ginduri si
simtire romemeascid si cu aportul nostru lite-
rar si stiintific.

La uechiul nostru program auem putin
de adeiugat. Voim sa rdmanem organul de
legdturd sufleteasca si intelectualei intre pe-
riferie si centru, straduindu-ne sa naspandim
aci cultura romaneascd si sd o imbogdtim cu
productille noastre literare. Ca si in viata
administratiud, astfel se impune si in uiata
culturalei o binefdcatoare descentralizare,
neintelegand sa ne pCutisim postul nostru de
ueghe de la granita romaneascd. Ne-am con-
centrat din nou pentru fortificarea si apararea
acestui front si neideyduim cei si cei de la cen-
tru uor intelege rostul nostru aci si ne uor da
concursul pe care-I meriteim ca apeireitori
incercati la granita de nord a culturii si ciui-
lizatiei romanesti".

Cuvintele de mai sus puneau in ade-
varata for lumina motivele care ma determi-
nara sa nu iau urmare invitatiei consiliului
facultatii de litere si filozofie de la Univer-
sitatea din Bucuresti, care ma onorau atat
de mult, chemandu-ma sa ocup catedra de
Istoria Romanilor la acea facultate, ce
devenise vacanta prin trecerea la cele eterne
a fostului ei titular Dimitrie Onciul,
bucovinean si el de origine.

Cu ocazia reaparitiei revistei am
adresat mai multor scriitori romani, scrisori,
aducandu-le la cunostinta reinvierea "Juni-
mei Literare" si invitandu-i la colaborare. La
30 martie 1923 primii din partea lui
Alexandru Bratescu-Voinesti o prea frumoasa
scrisoare de felicitare prin care ma vestea ca
primeste cu multa magulire propunerea de
colaborare si trimite din adancul inimii
urarea:

"Vivat, crescat, floreat. Fd, iubite d-le
Nistor - scria Bratescu-Voinesti - din Juni-
mea Literard o reuistd care sd merite nu
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numai dragostea si stima noastrd, a Ro-
manilor, ci a tuturor Bucovinenilor, o revistd
de infrdtire trainica si in.disolubild a tuturor
nationalitatilor care convietuiesc in frumoasa
Bucovina. Dar... ma intreb la ce trimit eu aces-
te sfaturi unui om, care stiu ca e incredintat ca
nu se pot sluji mai bine interesele unui neam,
decdt punandu-le in concordanta cu intere-
sele intregii umanitati?"

Golurile ce se produsera in randurile
vechilor colaboratori in urma mortii lui Fl.
Marian, T. V. Stefanelli, Gh. Tofan, Ion
Gramada, Lascar Lutia, Constantin Berariu,
Vasile Gherasim si altii, au fost umplute in
parte de elemente tinere ca: Traian Chelariu,
Iulian Vesper, Mircea Strainu, Oltea I.
Nistor-Apostolescu, Gina Sandri, Lilly Bu-
landra, Tudor Ulmanu, Eugen Paun, G. Ar.
Zaharia, Dragos Vitencu, George Drumur,
Carola Sesan si altii, care cu tinereasca insu-
fletire au inceput sa dea contributii pretioase
la comoara scrisului bucovinean. Cu ocazia
implinirii celor treizeci de ani de la aparitia
revistei, aratam ca infaptuirea idealurilor
mari si generoase nu apartine unei singure
generatii, ci ea se savarseste treptat de ge-
neratiile ce se perinda una dupa alta, ca si
undele apelor curgatoare. Timp de 30 de ani,
in unire cu scumpii si neuitatii mei colabo-
ratori, am muncit lung cu lung si an cu an
la editarea acestei reviste, atat de scumpa
sufletelor noastre. Si astfel am izbutit sa
prindem in numeroasele ei volume tot ce
gandul si sufletul bucovinean a produs mai
bun, mai nobil si mai frumos, in ultimele trei
\ decenii. Fie ca nobila stradanie a atator gan-
dud si suflete alese sa devina un nobil
indemn pentru continuarea si desavarsirea
operei incepute la 1904 dintr-un elan de
dragoste pentru graiul si scrisul romanesc.

In toamna anului 1941 inceta activi-
tatea mea didactics la universitate. Desi acti-
vam cu mare placere pe terenul didactic,
totusi m-am bucurat ca puteam concentra
toata activitatea mea asupra marei opere de
sinteza, a carei redactare o incepui la 2
aprilie 1942, Istoria. Romaniei, opera care ma
preocupa mereu si la care lucram cu mare
insufletire, atat la Bucuresti, cat si la
Berthelot, in Hateg, unde ma aruncase soar-
ta in vara anului 1944. Dupd reintoarcerea

la Bucuresti mi-am continuat cu succes
lucrarea, pana in 1950, cand am incheiat
manuscrisul, cu marea dorinta de a-1 da
publicitatii indata ce imprejurarile vor per-
mite.

Concomitent cu aceasta opera a vietii
mele, am scris si Istoria Bucovinei, de la
rapire, din 1775 pand la intoarcerea ei la
patria mama in noembrie 1918. Prin aceasta
lucrare intelegeam sa-mi implinesc o datorie
de constiinta fats de tara mea de origine,
unde am vazut lumina zilei, am copilarit,
mi-am facut studiile si pentru binele si
propasirea careia am inchinat cea mai bung
parte din activitatea vietii mele.

in decembrie 1932 am conferentiat la
Universitatea din Berlin, tratand despre:
Ruck and Ausblick in die Geschichte Rum&
niens, conferinta care a aparut in editura
germana din Jena si Leipzig. in zilele de 21
27 august 1933 am participat la al 7-lea
Congres International de Stiinte Istorice la
Varsovia, unde am facut o comunicare
asupra: Legiunii poloneze in Rdzboiul
Crimeei, care a aparut in Buletinul Institu-
tului pentru Istorie si Limbs "Codrul Cos-
minului".

In zilele de 4 - 7 septembrie ale
aceluiasi an, am luat parte la Congresul
International de Istoria Artei de la
Stockholm, intervenind in dezbaterile ce se
incinsera in jurul bisericilor de lemn din
Carpati si Scandinavia.

In septembrie 1939 am asistat la al 8-
lea Congres International de Stiinte Istorice
din Zurich, luand parte la discutiile privi-
toare la istoria tarilor dunarene.

Curand dupd alegerea mea ca membru
activ, Academia mi-a incredintat conti-
nuarea publicarii Documentelor privitoare la
Istoria Romanilor in colectia Hurmuzachi;
m-am achitat in mod constiincios de aceasta
onorifica insarcinare, dand publicitatii Ra-
poartele agentiilor austriace din Bucuresti si
Iasi de la 1789 1846 in 5 volume de cate
800 pagini in cvart, cuprinzand mii de infor-
matii directe asupra Principatelor Romane
din acea epoca.. Unele din aceste rapoarte, ca
bunaoard cele privitoare la organizarea
ostirii pamantene, la ocupatiile rusesti din
1806 1812, 1828 1833, 1848 1849,
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1853 - 1854, precum la ocupatia austriaca
din 1854 1857, mi-au oferit material ined-
it pentru mai multe comunicari acute in
plenul Academiei. Din aceleasi rapoarte am
scos informatiile mele asupra ravagiilor epi-
demiei de ciuma din Principate, precum si
cele privitoare la relatiile popoarelor sarbe cu
Tara Romaneasca. Rapoartele generalului
Coronini, comandantul armatei austriace de
ocupatie din Principate, scoase din Arhivele
din Viena, le-am publicat intr-un volum spe-
cial cu ajutorul material al Fundatiei Regele
Ferdinand. Studii mai cuprinzatoare asupra
Romanilor din Balcani si asupra domniei lui
Mihai Viteazul in Transilvania le-am scos in
editii separate. In "Codrul Cosminului",
organul Institutului de Istorie si Limbs, fon-
dat la Cernauti in 19... am publicat studii
asupra Romani lor din Transnistria, asupra
Problemei ucrainene in lumina istoriei, asupra
Bejenarilor transilvaneni in Bucovina, un
studiu tratand despre Cehoslovacii si Ro-
manii etc.

In 1945 am fost insarcinat de
Academia Romans cu conducerea ca
Custode al Bibliotecii si Colectiilor ei. Am
indeplinit aceasta functiune cu multa
dragoste si mare interes, timp de 3 ani, find-
Ca ma aflam in elementul preocuparilor mele
istorice si literare. In timpul acesta am facut
la 10 ianuarie 1947 o comunicare asupra
Bibliotecilor noastre publice si am reluat pu-
blicarea Buletinului Bibliotecii Academiei. Am
mai facut 2 comunicari asupra Manuscriselor
si Documentelor orientate din Biblioteca
Academiei din care numai prima a vazut
lumina tiparului.

La 10 iunie 1948 aparu Decretul pentru
etatizarea Academiei si transformarea ei in
Academie Populard Romance. La 12 iunie am
predat agendele bibliotecii d-lui Iorgu Iordan
si m-am retras de la conducere. Nu am mai
facut parte din noua Academie, dar mi-am
continuat cercetarile la biblioteca pana in
decembrie, cand am incetat de a mai frecven-
ta biblioteca, despartindu-ma cu mare regret
de ea.

Eliminarea mea din Academie si din
Corpul didactic al Facultatii de Filosofie si
Litere din Bucuresti, unde contam ca profe-
sor onorific, nu m-a impiedicat de a-mi con-

tinua opera mea istorica si de a o duce la
bun sfarsit. Am scris Istoria Romaniei pana
in timpul de fats si am redactat si Istoria
Bucovinei de la 1774 - 1918, adica pana. la
Unirea ei cu Romania. Stapanit de un naval-
nic dor de munca si de creatie imi continui
opera si nadajduiesc in Domnul ca voi
ajunge sa o vad data publicitatii.

Imprejurarile mi-au ingaduit insa ca pe
langa activitatea mea didactics si literard, sa
dezvolt si o larga activitate politica si natio-
nals in cercul restrans al tarii mele de ori-
gine, Bucovina. Soarta a voit sa traiesc si sa
activez intr-o epoca in care Bucovina
deopotriva cu Basarabia si Transilvania sa
ajunga in centrul preocuparilor politice ale
natiunii romane. Razboiul mondial avea sa
transforme harta politica a Europei si tocmai
tarile romanesti, Muntenia, Moldova,
Transilvania cu Banatul, Basarabia si
Bucovina se gaseau in epicentrul acestor
zguduitoare transformari.

Ca tanar, nascut si crescut in umbra
gropnitelor domnesti de la Radauti si mau-
zoleului de la Putna, respiram Inca din
copilarie acea atmosfera de sfintenie si
respect pe care aceste monumente ale trecu-
tului [o] raspandeau sfioase in jurul lor. De
cate on peregrinam cu parintii sau cu suro-
rile mele la Putna, ma intorceam stapanit de
netarmurita evlavie fats de eroul care odih-
nea acolo. De acelasi sentiment eram
cuprins si de cate on ma intorceam de la
mormintele descalecatorilor de la Radauti.
Drumurile le faceam pe jos, caci departarea
de la casa parinteasca nu era decat vreo 10
km. Cand am inceput sa urmez scoala
nemteasca de la Radauti, unde aveam la
inceput de luptat cu mail greutati pand ce
deprinsem limba germana, ma intrebam ade-
seori de ce n-as invata in romaneste, cand in
toate satele din imprejurime nu se vorbea
alta limba decat cea moldoveneasca, cum o
numeau satenii. In clasele superioare din
liceu, unde invatam istoria Austriei, m-am
putut lamuri mai bine asupra celor ce-mi
povesteau parintii, ca Bucovina fusese o
parte a Moldovei si ca cel mai mare dintre
voevozii ei, Stefan, isi avea resedinta la
Suceava si ca el zidise manastirea de la
Putna pentru a aduce lauds lui Dumnezeu
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pentru biruinta sa asupra paganilor si ca pe
patul de moarte a lasat cuvant sa fie inmor-
mantat la Putna. In istoria Austriei invatam
ca imparateasa Maria Tereza si fiul ei,
imparatul Iosif al II-lea a scos Bucovina de
sub jugul turcesc si au alipit-o imparatiei
lor. In gandul meu gaseam o nepotrivire intre
cele vazute si auzite acasa si cele invatate la
scoala si de aceea eram vesnic preocupat de
dorul sa aflu adevarul. Asa s-a trezit in mine
dragostea si interesul pentru preocuparile
istorice. Interesul meu fu sporit si de profe-
sorul meu de istorie Hans Major, care stia sa
faces lectii foarte frumoase. Doream din suflet
sa ajung si eu in situatia de a face lectiuni
asa de frumoase.

Inca din primele clase de liceu se
trezise in mine si sentimentul national.
Colegii mei de clasa in majoritate absolutes de
origins hemti si evrei isi bateau adeseori joc
de felul cum pronuntam cuvintele nemtesti,
ba chiar si cele latinesti, numindu-ma
walach, ceea ce ma supara foarte mult,
fiindca intelegeam ce inseamna acest
cuvant. 0 intamplare ma lamuri insa curand
ca notiunea de walach era identica cu cea de
moldovan sau roman. De Craciun primisem

de la una din surorile mele niste manecute
de land in culorile ros, galben si albastru.
Eram in clasa a doua de liceu. Dirigintele
clasei, profesorul Alfred Pawlitschek, obser-
vand manecutele acestea in trei culori imi
porunci sa le scot si sa nu le mai port, find-

acestea sunt culorile nationale romanesti,
care sunt oprite in scoald. Numai observatia
dirigintelui ma facu sa aflu ca exists culori
nationale romanesti care erau oprite in
scoald. Aceasta mi-a trezit curiozitatea de a
afla pentru ce aceste culori erau oprite.
Scurt dupes aceasta intamplare ma furisai si
eu la o reprezentatie teatrald romaneasca,
data de intelectualii din Radauti. Se juca
Florin si Florica de Alecsandri, care a facut
asupra mea o colosala impresie. La versurile

genunchi toti cu sfiald fii ai acestui vechi
parnant, cd coroana trtumfald tar in cap ne va
sedea..." am cazut si eu extaziat in ge-
nunchi, fares sa-mi fi putut da seama ce fac.

In clasele urmatoare am inceput sa
citesc tot mai multe carticele romanesti din
biblioteca clandestine a elevilor romani de la
liceu pans ce aceasta fu trimisa intr-o
noapte la Cernauti in taina, fiindca directia
liceului aflase de existenta ei la catihetul
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Gavriil Teleaga si era cat pe ce sa dam de
belea. Lepturarul lui Aron Pumnul nu ma
multumea. Citeam insa brosurile ce apareau
la Cernauti si Suceava in bibliotecile tinere-
tului si ale poporului roman din Bucovina.
Profesorul nostru de limba romans era un
om bun dar somnoros si prea distantat de
sufletele noastre. Eram in clasa intaia de
liceu cand murird unul dupes altul: Mihai
Eminescu, Ion Creanga si Vasile Alecsandri

aduc aminte cum moartea acestor genii
ai literaturii romane fu comentata de elevii
roman, cuvantarile fiind rostite de cate un
elev din clasele superioare al caror nume
nu -1 mai tin minte. Stu insa ca am citit mult
din scrierile acestor mari scriitori nationali.
La examenul de bacalaureat am scris despre
operele dramatice ale lui Vasile Alecsandri,
iar la oral am raspuns la intrebari in legatura
cu activitatea nationals a lui Gheorghe
Lazar.

Trecand la universitate am intrat in
societatea academics Junimea. Fiind ales
bibliotecar, am intocmit in timpul vacantei
catalogul cartilor pe care le si citeam in buns
parte - pe cele istorice, pe toate. M-au intere-
sat foarte mult cronicele editate de Cogal-
niceanu, servindu-ma de ele la intocmirea
conferintelor istorice ce le tineam in sedintele
publice ale societatii. Societatea Junimea, al
carei presedinte eram in 1898/1899, se
gasea in fruntea miscarii nationale din
Bucovina, indrumate de Gheorghe Popovici
si sustinute de presa nationale bucovineana
in frunte cu ziarul "Patria". Am luat parte la
lupta contra guvernatorului Frederic Bour-
guignon care oprise tricolorul romanesc si
contra politicii ucrainofile, inaugurate de
Aurel Obciul. In toamna 1899 am plecat la
armata pentru a-mi face stagiul militar, iar
dupes intoarcerea mea la universitate am
reintrat din nou in valtoarea luptelor
nationale, care ma desgustara insa foarte
curand pentru ca nici politica nationalistilor
conservatoristi si cu atat mai putin cea a
democratilor taranisti nu corespundea exi-
gentelor nationale. Si aceasta pentru motivul
ca atat unii, cat si ceilalti neglijau cu totul
legclturile cu Romania din timpul Hur-
muzachestilor, farce de care nu se putea face
o adevarata politica nationale in Bucovina.
Pe mine, indeletnicindu-my cu studiile

Istoria Romanilor

istorice m-a cuprins in valtoarea vietii
politice, dandu-mi seama ca nedreptatile
comise fates de neamul romanesc din
Bucovina si de aiurea se cereau indreptate si
cu totul inlaturate. Or, la aceasta nu se
putea ajunge fora de o riguroasa actiune
politica si nationals.

intelegeam si eu ca in imprejurarile
date, o asemenea politica intampina mari
dificultati in calea ei, dar ea trebuia totusi
incercata si puss in practices cu once risc.
Academia Romany propovaduia unitatea cul-
tura/c1 a tuturor romanilor iar Nicolae Iorga
incepuse prin "Semanatorul" o vasty propa-
ganda pentru inchegarea acestei unitati.
Publicatiile din Editura Minerva si alte edi-
turi, gasira o larga raspandire in Bucovina,
mai ales in randurile tineretului nationalist.
Conditiile erau deci favorabile pentru
editarea unei publicatii periodice care sa
militeze in Bucovina pentru aceasta unitate
culturala. Acest organ era "Junimea Lite-
rata" al card prim numar aparu la 1 ianua-
rie 1904 in colaborare cu Victor Morariu,
Liviu Marian si Gheorghe Tofan. Eram cativa
tineri care ne angajam sa desteptam in pu-
blicul bucovinean gustul pentru lucrarile li-
terare romanesti si sa grijim ca ideile intru-
pate in aceste lucrari sa patrunda in toate
sufletele bucovinenilor. Pe calea aceasta
incercam sa manifestam adeziunea noastra
la unitatea culturala a tuturor romanilor si
sa inauguram o miscare literary in Bucovina
care sa ne smulga din ghiarele indiferen-
tismului si a letargiei in care se sbatea nea-
mul romanesc din Bucovina, stapanit de
patimi politice meschine si de rivalitati per-
sonale. Ne disciplinasem gandurile, ne
intarisem convingerile si luasem hotararea
ferma de a cultiva idealul national integral si
de a ramane in orice imprejurari °stash lui
credinciosi. Nicolae Iorga intelese mai bine ca
oricine, salutand aparitia noii reviste in
cuvintele:

"Tinerii bucovineni s-au adunat in jurul
Junimei Literare, unde once scanteie de talent
este binevenitd si ajutatd, si aceasta pentru a
zgudui pe adormitii, ghiftuitii si cocotatii, pen-
tru a dezmetici pe nauci si pedepsi pe vdnzcl-
tori..."

Dar cu toata precautiunea, nu am
putut evita ca insusi al doilea numar din
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"Junimea Literara." set cadet jertfa cenzurei
austriace din Cernauti. Numai cu marl
greutati si cu declaratii formale ca in viitor
vom fi cu mai mare atentiune fats de tot ce
se publica in coloanele revistei, am putut
asigura aparitia ei mai departe. In septem-
brie 1904, find numit profesor la Suceava la
Liceul de acolo, am luat revista cu mine si ea
a aparut mai departe sub conducerea mea,
acolo, intr-o atmosfera foarte priincioasa.'
pentru idealul pe care-1 servea, ferindu-se de
un amestec direct in rivalitatile si certurile
dintre nationalisti si democrat! - mai mult
sau mai putin bucovinisti - fara nici o lega-
tura cu Romania.

Totusi, intr-o conferinta tinuta la
Campulung in toamna anului 1913 nu ma
putui retine de a supune unei ample critici
luptele fratricide dintre partidele din
Bucovina, discreditandu-ne in ochii guver-
nului. Aratam ca politicianismul acesta
abject este detestat de tineretul nationalist,
stapanit de e tainica presimtire ca se apropie
ceasul izbavirii. In continuare ziceam:

"Pentru a ne putea inset invrednici de
bucuria vremurilor frumoase ce ne asteaptd,
trebuie sift ne dezbcircim de intind ciunea politi-
cianismului bucovinist vanator de titluri si
interese personale si raspanditor de vrajbd. si
ura in.tre frati... sa evitcim contactul cu
ocunenii compromisi pe temd nationalci si sd
pregdtirn renasterea neamului nostru romii-
nesc din Bucovina la o noun viatcl politicd si
culturald, inaugurdnd o politicd de cinste si
demnitate nationald, o politica de aparare si
recucerire, o politicci care set se inspire din
faptele trecutului si sd tinder spre faurirea
unui viitor mai vrednic si mai bun in sdnul
romdnismului atotcuprinzdtor".

Sosind la Bucuresti in refugiu, in toam-
na anului 1914 insotit de un mare numar de
refugiati din Bucovina, ne-am constituit in
comitetul refugiatilor bucovineni, al carui
presedinte eram. In calitatea aceasta am
intervenit la locurile in drept pentru plasarea
tineretului pe la scoli si internate. Altii au
fost diriguiti spre scoalele militare pentru a
deveni ofiterl de front. N-am neglijat nici pro-
pagandistica, servind cu informatiuni din
Bucovina si colaborand la ziare cu articole
privitoare la startle din Bucovina. Eve-

nimentele de pe diversele fronturi ma
intareau tot mai mult in credinta ca se
apropie ceasul reintoarcerei Bucovinei la
sanul patriei-mame. Credinta aceasta
staruia si in cercurile diriguitoare din
Bucuresti. Intrarea Romaniei in razboi ala-
turi de puterile antantei facea sa sporeasca
numarul refugiatilor din Bucovina, dand
mult de lucru comitetului pentru plasarea
lor. In timpul tratativelor pentru incheierea
tratatului de alianta cu puterile apusene si
Rusia am prezentat mai multe memorii cu
chestia Cernautilor, pe care Rusii doreau
sa-1 cuprinda in granita lor de la Prut. Gratie
datelor istorice, etnografice sf economice din
memoriile mele, guvernul roman a fost in
masura sä sustina cu succes cauza
Cernautilor si sa o castige, spre marea mea
mutumire sufleteasca.

La apropierea trupelor austro-ungare-
germane de Bucuresti, m-am refugiat cu
familia in toamna 19161a Husi si de acolo, in
Ajunul Craciunului la Iasi, unde am
impartasit cu toata lumea mizeriile sf nea-
junsurile iernii 1916 - 1917. La Iasi comite-
tul refugiatilor bucovineni a intervenit pen-
tru acordarea cetateniei romane si regularea
situatiei militare a Bucovinenilor refugiati.
La 8 iunie 1917 am salutat in Piata Unirii de
la Iasi pe voluntarii bucovineni sositi din
Rusia, rostind un discurs de bun venit in
cinstea lor. In iunie 1917 am intervenit cu
succes in chestia unui grup de elevi bucovi-
neni de la Scoala militard din Botosani care
fusesera eliminati din scoala din motive de
indiscipline. La 2 iulie 1917 am constituit cu
autorizatia guvernului roman Misiunea
romance in Bucovina cu scopul de a lamuri pe
bucovinenii ramasi acasa asupra scopurilor
politice urmarite de rege si de guvern in
Bucovina si de a purta grija de familiile sol-
datilor si ofiterilor bucovineni care luptau ca
voluntari pe frontul roman.

In august 1917 am fost silit set ma
retrag la Odessa, unde am intrat in colabo-
rare cu comitetul refugiatilor transilvaneni
de sub presedintia lui Octavian Goga, ava.nd
la Iasi o conferinta comund cu profesorul
Tomas Masaryk, presedintele republicei
cehoslovace, de mai tarziu.

De la Odessa am plecat in primavara
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1918 la Chisinau, unde mi-am continuat
activitatea de presedinte al comitetului refu-
giatilor si al misiunei romane. De la Chisinau
plecam regulat la Iasi pentru a interveni pe
langa guvernul roman in chestiunea re-
fugiatilor. Acolo am constituit cu Octavian
Goga Comitetul national al Romani lor ardeleni
si bucovineni afldtori .in Moldova si Basarabia
si al corpului ofiteresc de voluntari. In numele
acestui comitet am prezentat, impreuna cu
Goga, la 6 octombrie 1918 regelui Ferdinand
declaratia prin care ceream ca Bucovina si
Transilvania sa fie eliberate de sub jugul
habsburgic si unite cu regatul roman intr-un
stat national sub sceptrul dinastiei romane.

In numnele acestui comitet protestam
in press si in adunari publice contra
Tratatului de pace de Brest-Litovsk din 9 fe-
bruarie 1918, prin care guvernul austriac
consimtise la anexarea Bucovinei de Nord la
regatul Haliciultii ce urma sa is fiinta pana
la 15 iulie a aceluiasi an.

Luand cunostinta de hotararea Con-
stituantei din Cernauti de la 27 octombrie
1918 am crezut ca se impune o lamurire a
opiniei publice din Bucovina asupra dispo-
zitiunilor tratatului incheiat la 17 august
1916 cu puterile apusene si cu Rusia privi-
toare la Bucovina si Transilvania, care fu-
sesera atribuite Romaniei. In scopul acesta
am intocmit la 1 noiembrie 1918 Statutul
pentru organizarea serviciului de propaganda
in Bucovina, care avea misiunea de a pregati
opinia publics din Tara Fagilor pentru
unirea neconditionata cu Romania. Pro-
paganda aceasta gasi un puternic ecou in
coloanele ziarului saptarnanal "Glasul
Bucovinei" care aparu la Cernauti la 22
octombrie 1918..

In vremurile acelea atat de agitate am
staruit, in numele Comitetului national al
refugiatilor, atat la palat, cat si la guvern,
pentru trimiterea armatei romane in
Bucovina la cererea Consiliului National din
Cernauti. Cererea a fost satisfacuta si la 11
noiembrie, divizia a 8-a intra in Cerrrauti,
find intampinata cu mare bucurie de popu-
latie. In 22 noembrie am avut o convorbire
cu prietenul si colegul meu Sextil Puscariu,
care in calitate de secretar de stat la externe
venise la Iasi sa prezinte Regelui Ferdinand

multumirile Consiliului National de la
Cernauti pentru trimiterea ostirii romanesti
in Bucovina. Convorbirea a avut loc la
hotelul Binder din Iasi si a durat mai multe
ore. Dupes un viu schimb de informatii
asupra situatiunii politice generale si a celei
din Bucovina in special, am ajuns la o
intelegere deplina asupra masurilor ce
urmau sa fie luate fora nici o amanare.
Actiunea Comitetului refugiatilor din Iasi tre-
buia sa fie coordonata cu cea a Consiliului
national din Cernauti pentru ca ele sa nu fie
unilaterale.

Inca in seara aceleiasi zile am pornit la
Cernauti in fruntea unui grup de o surd de
refugiati. In dimineata zilei de 23 noiembrie
am sosit dupes patru ani de pribegie la
Cernauti unde ni s-a facut o frumoasa pri-
mire in Plata Unirii, si unde s-au rostit
emotionante cuvantari sl s-a jucat Hora
Unirii. indata dupes sosire m-am prezentat la
Palatul Administrativ parintelui Dionisie
Bejan presedintele Consiliului National si
d-lui Iancu Flondor, seful guvernului buco-
vinean, caruia i-am inmanat un mesaj oficial
din partea generalului Coanda, presedintele
consiliului de ministri roman. Pe Iancu
Flondor 1-am gasit in pat, suferind de grips.
Ambii m-au primit cu amabilitate, desi am
avut impresia ca cuprinsul mesajului indis-
pusese intrucatva pe Flondor, probabil din
cauza ca i se cerea sift ma considere ca irnpu-
ternicit al guvernului regal de a trata cu
depline puteri toate chestiunile in legettura cu
actul unirii. In conferinta pe care o avui apoi
cu ambii conducatori ai Bucovinei, am cazut
de acord asupra sporirii numarului mem-
brilor Consiliului Nationa 1 cu 12 fosti re-
fugiati si asupra convocarii lard' intarziere a
Congresului general pentru votarea unirii. A
doua zi eu m-am inapoiat la Iasi pentru a
raporta asupra situatiei din Bucovina si
asupra convocarii congresului. In absenta
mea Consiliul National intrunindu-se la 25
noembrie, votes cooptarea mea si a altor 11
refugiati in consiliu, hotara convocarea
Congresului National pe ziva de 28 noembrie
si ma onora cu insarcinarea de a redacta
actul unirii si de a-1 sustine in fata Congre-
sului.

In dimineata zilei de 27 noiembrie sosii
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de la Iasi si supusei consiliului secretarilor
de stat prezidat de I. Flondor proiectul actu-
lui de unire care fu dezbatut si aprobat de
consiliu. In aceiasi zi imi destainuii impresi-
ile intr-un articol publicat in "Glasul
Bucovinei", care de la intoarcerea mea la
Cernauti aparu zilnic, devenind astfel primul
coticlian romdnesc, ce aparea in Bucovina.
Seara ma intretinui pans tarziu cu prietenul
meu Dimitrie Marmeliuc, intr-o camera din
hotelul Pajura Neagra asupra discursului pe
care urmam sa.-1 rostesc a doila zi in
Congres, pentru sustinerea actului de unire.
Eram nevoit stau la hotel, trimitandu-mi
familia la rudele de la Campulung, fiindca
fosta mea locuinta, pe care o avusesem cu
chirie la Cernauti fusese complet devastate
in timpul absentei mele de 4 ani, astfel ca nu
mai gasii decat peretii goi.

Congresul General al Bucovinei s-a
intrunit la 15/28 noiembrie 1918 in sala si-
nodala din Palatul Mitropolitan, unde asezai
mai tarziu o table comemorativa in amintirea
actului de unire.

Era Joia, o zi senind de toamna tarzie,
in care congresistii veniti din toate colturile
Bucovinei grabiau zoriti la Congres, care s-a
deschis la orele 11 dimineata. Congresul a
fost deschis de Dionisie Bejan, care dupa
cuvantul de salut adresat congresistilor
proclama presedinte al Congresului pe Iancu
Flondor, care, dupa o scurta introducere
dadu citire Actului de Unire. Dupa ter-
minarea lecturii, am cerut cuvantul pentru
sustinerea Actului, staruind asupra impre-
jurarilor in care s-a savarsit detrunchierea
Bucovinei de Moldova si evocand suferintele
Bucovinenilor in tot timpul dominatiunii
austriace de 144 de ani si recomandand con-
gresului sa voteze: Unirea reconditionaki si
pentru vecie a Bucovinei in vechile ei hotare
pane/ la Ceremus, Colacin si Nistru cu Regatul
Romaniei. Pentru sustinerea Actului de
Unire au mai vorbit si delegatul Polonejilor si
cel al Germanilor din Bucovina, dupes care
Congresul 1-a votat in unanimitate. Anun-
tarea votului a fost primita cu nesfarsite
aplauze. Dupa aceea Congresul a ales o de-
legatie de 15 membri care sa prezinte Regelui
Ferdinand la Iasi Actul Unirii. Intre membrii
delegati de Congres pentru aceasta onorifica.

insarcinare ma gaseam si eu.
Am sosit la Iasi a doua zi dimineata si

am fost primiti de regele Ferdinand si de
Regina Maria, inconjurati de membrii guver-
nului la comandamentul corpului 4 de
armata, unde Regele isi instalase resedinta
provizorie. Pregatisem si alocutiunea catre
Rege. Flondor staruise insa pe langa Nicolae
Iorga sa-i scrie el cuvantul catre Rege si Iorga
ii implini dorinta. Manuscrisul frumoasei
alocutiuni se gaseste in posesiunea mea.
Regele a raspuns in cuvinte alese. Regret
insa ca n-am putut obtine cuprinsul cuvan-
tarii regale. In aceeasi zi seara, am plecat
impreund cu familia regala si membrii guver-
nului la Bucuresti, unde Regele si Regina isi
reluara resedinta la Cotroceni, pe care o
parasisera in toamna 1916. Bucurestenii
facura familiei regale o entuziasta primire.

Dumineca seara la 1 decembrie 1918
s-a dat la Palatul Regal din Ca lea Victoriei o
masa de gala la care participara si membrii
delegatiunii bucovinene. Imi aduc cu mare
placere aminte ca in cursul mesei sosi
telegrama de la Alba Iu lia, vestind ca marea
adunare nationala de acolo votase unirea
Transilvaniei cu regatul Romaniei.

Mare multumire sufleteasca am simtit
in vremurile acelea de man si radicale pre-
faceri politice si nationale, cetind in "Neamul
Romanesc" al lui Nicolae Iorga din 18 noiem-
brie 1918 articolul initulat: Unul dintre intre-
gitorii Moldovei.

"Cu dd Iancu Flondor si Sextil Puscariu,
profesorul Iancu Nistor a fost in fruntea acelo-
ra care au proclamat la Cernauti in memora-
bila zi de 15/28 noiembrie 1918 reunirea,
intoarcerea cuvenitd a Bucovinei la acea
Moldova din care a desfacut -o nu un act inter-
national cu o adevaratei valoare, nu o sincerer
adeziune a noastrd, nu dorintele unei popu-
latii ravnitoare de cultura austriacci, ci numai
o inseldtoriefatd de Turci, care n-aveau drep-
tul de a ne ceda si o silnicie fates de
Moldoveni, cart nu voiau se/ fie cedati.

Inuatatu/ istoric, at carui nume va fi
legat de amintirea actului solemn de alatd ieri
n-a fost in Bucovina, tara sa de nastere cad
e fiul unui scitean din par-tile de la munte in
momentul cand Romdnii sai de acolo au tras
consecintele firesti ale desfacerii totate aus-
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triece. N-a putut lucra in acele zile de
nehotarare si primejdie pentru a se aduce
magulitoarea rezolutie care a indrumat
lucrurile spre sfarsitul cel mai firesc si n-a fi-
gurat in randul oamenilor de inirnd si de tare
credinta care cu o many au inleiturat pe
indard.tnicii sprijinitori ai austriacismului in
agonie, iar cu alta au oprit imbulzirea poftelor
neindreptatite, care veneau din partea unui
ucrainean strain de Bucovina, considerate
numai ca o prada.

Ar gresi inset cine ar crede ca in aceasta
fapta el n-a avut o parte, si una din cele mai
mari, cum se intamplet adesea ca lucrurile set
fie indeplinite si de cei care se gasesc foarte
departe de locul savarsirii lor.

In adevdr, Nistor a lucrat in trei direc-
tiuni mari pentru unirea de astdzi:

Intai, el a dat, ca scriitor istoric si ca pro-
fesor de gimnaziu si pe urma si de universi-
tate, romanismului din Bucovina o incredere
in sine pe care strainii izbutiserd s-o
spunem limpede a-i slabi. Le-a spus, li-a
dovedit si acelor strdini insasi cd dreptul
cel vechi este at nostru, ca noua ni se
datoreste tot ce in acea provincie a fost orga-
nizare si cultund in trecut si cd acestea sunt
titluri carora alte popoare nu le pot opune
nimic.

At doilea, pentru ca aceasta constiintd
set producd si o luptd si aceasta luptei set
capete adevaratul ei organ, el s-a ridicat
irnpreund cu Puscariu, pentru a curd.- ti atmos-
fera moraki de otrava indbusitoare a onciu-
lismului, deprins a pacta cu toti dusmanii
nostri nationali, numai set -si atingd scopurile
de partid. Si aceasta opera de renovare
politica a educat pe cei mai autorizati dintre
tinerii care si-au pus viata in joc pentru ca set
dea intreaga Bucovina neamului lor.

In at treilea rand, Nistor, in deosebi de
altii, a indreptat de la inceput, hotarat, spre
nos, pe Bucovineni, prea mult deprinsi
cauta mantuirea la Viena. S-a pus in curent
cu stiinta si literatura noastra, a scos cu Gh.
Tofan o revistd in legeiturer cu miscarea
nationalists de acs, apoi cand a fost set se
formeze pentru catedra universitard., s-a
asezat modest, la o varstd acum mature, pe
&incite universitatii din Bucuresti. Jar, cand a
inceput razboiul, membrul Academiei Romane

a trecut granita in Regat, ardtand cat de mutt
crede in misiunea de intregire nationabd, pe
care acesta trebuie s-o indeplineasca.

Pentru aceste reale merite, asa de mari,
in ziva de unire salutam frateste pe IANCU
NISTOR".

Dupe unire am fost numit cu decretul
regal din 18 decembrie 1918, ministru secre-
tar de stat Warce portofoli) in guvernul prezi-
dat de Ion I. C. Bratianu cu resedinta la
Bucuresti, cu insarcinarea de a sustine
interesele Bucovinei in guvern. Am colaborat
in aceasta calitate cu Iancu Flondor care era
delegat cu administrarea Bucovinei cu aju-
torul secretarilor de serviciu de sub
presidentia mea. Mi-am luat postul in pri-
mire in aprilie 1919.

Ca ministru delegat cu administratia
Bucovinei am inceput opera de redresare
politica si economics a tarii. Gruparea
fostilor refugiati s-a constituit sub condu-
cerea mea in Partidul democrat al Unirii cu
Glasul Bucovinei ca organ cotidian de publi-
citate, care aparea in tipografia sa proprie, ce
cu vremea se dezvolta in Institut de de arte
grafice si editurd. In 1934 se deschise si
Libraria Glasul Bucovinei. In aceasta editura
au aparut in curs de 20 de ani: Calendarul
Glasul Bucovinei sub ingrijirea lui Aurel
Morariu. Ordonantele cu putere de lege pri-
vitoare la Bucovina pe care le puteam da,
apareau in foaia oficiala administrative:
Buletinul Bucovinei. Am intocmit legea elec-
torala si am condus cu mare succes campa-
nia electorala pentru primul parlament al
Romaniei Mari, find ales deputat de
Radauti, staruind pentru alegerea mitropoli-
tului Vladimir de Repta ca presedinte de
varsta la Senat. In sedinta corpurilor
legiuitoare din 29 decembrie 1919 am
prezentat in calitatea mea de ministru de
stat delegat cu administratia Bucovinei,
proiectul de lege pentru ratificarea actului
unirii din 28 noembrie 1918, care a fost votat
cu unanimitate. Am intervenit cu memorii
explicative contra stirbirii vechii granite de la
Ceremus dinspre Polonia, agreata de confe-
rinta de pace de la Paris, protestand energic
si cu succes contra detrunchierii unor re-
giuni din teritoriu bucovinean.

In administratie, in public si in scoala
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am introdus limba romaneasca si am
inlocuit functionarii austrieci care nu
cunosteau aceasta limbs cu slujbasi romani.
Am desfiintat liceele germane si ucrainene,
find ca nu mai aveau elevi. Am trecut
administratia Fondului bisericesc asupra
mitropolitului si a consistoriului mitropoli-
tan. in intelegere cu mitropolitul Vladimir
am contribuit la desfacerea episcopiei dal-
matine de mitropolia Bucovinei si am staruit
pentru cooptarea mitropolitului in Sf. Sinod
al bisericii romane.

Am intocmit legea pentru reforma
agrard din septembrie 1919 prin care au fost
expropriate 97.320 ha de pamant arabil si
trecute in loturi satenilor nevoiasi cu [cuvant
lipsa] de pamant. Pe terenurile expropriate in
regiunea dintre Prut si Nistru am injghebat 5
colonii romanesti, pentru intarirea elemen-
tului romanesc de acolo. In urma acestei
rodnice activitati am fost ales membru de
onoare in zeci de comune bucovinene, in
frunte cu municipiul Cernauti.

Activitatea mea ca ministru delegat a
continuat pang la 27 septembrie 1919 cand
Bratianu demisionand, facu loc guvernului
prezidat de Artur Vaitoianu, care convocs
corpul electoral pentru alegerea primului
parlament al Romaniei Mari. Am facut parte
si din acest guvern, ca si din guvernul
Alexandru Vaida Voevod, care succeda.
guvernului Vaitoianu la 5 decembrie 1919;
apoi regele incredinta cu formarea guvernu-
lui pe maresalul Averescu. Acesta imi facu
cinstea de a ma invita sa-mi continuu acti-
vitatea si in guvernul prezidat de el. La 15
martie 1920 am fost numit ministru de stat
in noua formatie guvernamentala. Dar acti-
vitatea mea in noul guvern, din care faceam
parte cu asentimentul partidului meu, n-a
fost decat de cateva saptamini, find ca eu nu
intelegeam sa intru cu partidul meu in Liga
Poporului.

Din cauza acestui refuz, guvernul a
facut schimbari in administratia Bucovinei
fara a ma consulta. Am inteles ca masurile
acestea furs luate pentru a-mi da de inteles
ca colaborarea cu mine nu mai era agreata
de seful guvernului.

De aceea la 23 aprilie 1920 mi-am
prezentat demisia din guvern, adresand

primului ministru urmatoarea scrisoare :
"Domnule Presedinte al Consiliului, Am

intrat in guvernul prezidat de d-voastrd cu
gandul bun si cinstit de a continua si duce to
bun sfdrsit opera de muncd si consolidare ce
incepusem in Bucovina. Partidul democrat at
Unirii, pe care [am] cinstea de a-I conduce a
aprobat pasul meu si prin declaratia mea din
parlament a asigurat guvernul de spryinul si
loaiala sa colaborare. Mdsurile care in timpul
din urma s-au luat cu privire la Bucovina au
trezit marl nedumeriri in randurile partidului
nostru care, intrunindu-se in congres is
Cernduti, m-a inseircinat sd aduc aceasta
nedumerire la cunostinta Domniei Voastre.

Dar Inca inainte de a fi avut ocazia de a
ud expune situatia din Bucovina, constat cd
guvernul a gdsit de bine sd is not masuri si sa
faca numiri importante in administratia
Bucovinei dupd sfatul si indicatiile altora, faro
ca eu, ministru delegat cu administratia
Bucovinei sa fi fost consultat. Imprejurarea
aceasta ma face sd cred cd colaborarea mea
ca membru at guvernului nu yd este bi-
nevenita si cd nu ma mai bucur de increderea
d-voastra si a colegilor din guvem.

Asa fiind, Va rog, Domnule Presedinte at
Consiliului sd binevoiti a lua la cunostintd
demisia mea din guvern.

Primiti Domnule Presedinte at Consiliu-
lui Incredintarea distinsei mete stime si con-
sideratiuni".

in alegerile din mai 1920 am candidat
la mandatul de senator at Universitdtii din
Cernauti si am reusit, sustinand in Senat
impreund cu Alecu Constantinescu opozitia
fats de guvern. La 24 octombrie 1920, rector
find, am prezidat inaugurarea Universitatii
romanesti din Cernauti dupa lichidarea celei
germane in urma exhodului profesorilor aus-
trieci, ramanand numai patru din ei.

Festivitatile inaugurarii s-au savarsit
in prezenta regelui Ferdinand, a reginei
Maria si a intregii familii regale. Sedinta fes-
tiva s-a tinut in sala de marmura a resedintei
mitropolitane unde am asezat mai tarziu o
placa comemorativa in amintirea acestui
memorabil act cultural. Cu ocazia acestor
festivitati am rostit trei discursuri festive in
care talmaceam sentimentele ce ma insu-
fleteau atunci, vazandu-mi implinita una din
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Cerniiuti, 1924. Dezvelirea Monumentului Unirii

dorintele mele cele mai fierbinti cu privire la
inalta invatatura romaneasca, asemanand
starea de spirit de atunci cu cea din 1875,
cand s-a inaugurat universitatea germana.

Guvernul Averescu demisiona in
decembrie 1921, facand loc unui guvern de
cateva saptamani prezidat de Tache Ionescu.
Acesta convoca parlamentul pentru a obtine
vot de incredere. Neobtinandu-1, Tache
Ionescu se retrase si regele insarcina la 19
ianuarie 1922 pe Ion Breitianu cu formarea
unui guvern liberal din care am facut si eu
parte ca ministru al Bucovinei, timp de 4 ani,
pana la explorarea perioadei legislative la 27
martie 1926, ca deputat de Radauti.

In timpul acestei guvernari am con-
tribuit la incadrarea organica a Bucovinei in
sistemul administrativ cultural si economic
al regatului roman intregit si normalizarea
functionarii lui. Am colaborat la intocmirea
nouii constitutii a Romaniei Mari, care a fost
promulgata in 28 martie 1923. Dar partidul
democrat al unirii a fuzionat cu partidulul
liberal si astfel, pe calea acestei fuzionari, am
devenit membru al partidului national libe-
ral. Am aderat din convingere la programul
acestui partid, pentru ca in indelungata
colaborare la guvern cu liberalii m-am putut
convinge de sinceritatea nationalismului lor,

de seriozitatea operelor for administrative si
de interesul pe care it aratau pentru
Bucovina. Conceptia de armonie socials din
ideologia for corespundea pe deplin sim-
tamintelor mele. Am ramas mereu credincios
convingerilor mele nationaliste, propovaduite
generatiei noastre de Nicolae Iorga, precum
si Partidului national liberal, ale carui doc-
trines si ideologie se intemeiau pe ideea
national's. Era deci firesc sa lupt impotriva
internationalismului social democrat, im-
potriva national socialismului hitlerist,
sustinut de tineretul legionar si impotriva
comunismului, doctrine politice si sociale
pornite din afara si impuse neamului nostru
prin teroare si forts. Terorii legionare a cazut
jertfa Nicolae Iorga, find amenintat si eu.
increzator in puterea traditiilor strabune,
m-am straduit sa-mi apar, dupes cuvintele lui
Mihai Eminescu, "sdracia si nevoile si nea-
mur impotriva influentelor straine sufletului
romanesc.

La legiferarile ce decurgeau din noua
constitutie am staruit pentru mentinerea
mitropoliei Bucovinei si consolidarea univer-
sitatii, pentru impartirea Bucovinei in 5
judete si pentru crearea tribunalelor de la
Storojinet, Suceava si Campulung, pentru
trecerea administratiei fondului bisericesc
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asupra Consiliului eparhial, compus din
doua treimi laici si o treime clerici, pentru
etatizarea cailor ferate particulare, pentru o
asezare dreapta a impozitelor, pentru
inlesnirea creditului.

In martie 1924 am fost in misiune spe-
ciala, ca presedinte al comisiunei pentru
negocierea cu guvernul austriac asupra
diverselor chestiuni ce derivau din aplicarea
tratatului de pace cu Austria la Viena.
Intru indeplinirea acestei misiuni privind
Bucovina, am incheiat in iulie 1924 cu
guvernul austriac 7 conuentii privind fondul
de pensiuni, transferarea creantelor si
depozitelor caselor de pensii, liberarea aces-
tor depozite, regularea datoriilor si creantelor
in coroane austro-ungare, schimbul re-
gistrului de impozit financiar, asigurarile pri-
vate, repartitia bunurilor impartite prin
nouile fruntarii, regimul apelor, casele de
[lipsa cuvant] sumele subscrise la imprumu-
tul de razboi austriac etc. Cu semnarea aces-
tor conventii am scutit Bucovina de diverse
plati care pe nedrept i se impuneau si am
readus in tars depozitele fondului bisericesc
care fusesera evacuate la Salzburg. Una din
conditiile incheiate se referea la restituirea
unui bogat material artistic referitor la
Bucovina, intre care si harta Bucovinei ridi-
cata la 1774 de colonelul Enzenberg. Tot
atunci am obtinut in schimb tabloul lui
Franken infatisand bogatiile lui Cressus cu
chipul lui Mihai Viteazul, ca principe orien-
tal. Cu acea ocazie am facut studii in
arhivele vieneze unde se gasea un pretios
material in legatura cu intrarea Romaniei in
razboiul mondial, care urma sa fie copiat de
delegatul roman Holzeg... si trimis in tares.

La 15 octombrie 1922 am participat la
festi-vitatile incoronarii Regelui Ferdinand si
a Reginei Maria a Romaniei la Alba Iulia, ca
membru al guvernului. De asemenea am asi-
stat la casatoria princepelui Carol cu
principesa Elena, precum si a principesei
Marioara cat si a Elisabetei cu regele Greciei.
Tot asa si la botezul principelui Mihai.

Linistea guvernarii a fost insa turbu-
rata de intentiunea principelui Carol,
mostenitorul tronului, de a renunta la tron.
Incercarile regelui si ale reginei de a abate pe
principe de la acest gand ramasera insa

zadarnice, precum si zadarnice ramasera si
repetatele interventii ale guvernului de a
determina pe principe de a se reintoarce in
tars. In fata acestei situatiuni, regele
Ferdinand convoca. la 4 ianuarie 1926 un
consiliu de coroana la Sinaia, care, dupa
dezbateri emotionante hotara sa accepte
renuntarea principelui Carol la drepturile
sale de domnie si sa proclame pe fiul sau
minor Mihai, mostenitor al tronului Ro-
maniei. Pentru tot timpul minoratului se
desemnase o regenta regala compusa din
principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea
si presedintele Curtii de Casatie, Gheorghe
Buzdugan.

Ca membru al guvernului am avut cin-
stea a fi prezentat regelui Alexandru al
Serbiei, regelui Boris al Bulgariei etc.

N-am facut parte din guvernul lui
Averescu (1926 - 1927) si nici din cel al lui
Barbu Stirbei, de cateva luni. Dupes demisia
lui Stirbei a fost chemat din nou la guvern
partidul liberal. Ion I. C. Bratianu, care fu-
sese incredintat de regele Ferdinand, care
zacea bolnav de cancer la Scroviste, imi oferi
departamentul Lucrarilor Pub lice, find ca
administrarea separates a Bucovinei fusese
de mult lichidata. La 22 iunie 1927 am
depus juramantul la Scroviste, find adanc
impresionat de starea bunului rege.
Parlamentul fu disolvat si in iulie se racura
not alegeri, in care ma alesei deputat de
Rada.' uti. Dar numai bine ce se terminara
validarile acestui parlament, cand la 20 iulie
muri la Sinaia regele Ferdinand la ale carui
funeralii la Bucuresti si Curtea de Arges
unde fu inmormantat am asistat cu sincera
compatimire.

La 21 iulie membrii regentei: Principele
Nicolae, patriarhul Miron Cristea si presedin-
tele Casatiei Gheorghe Buzdugan prestara
juramantul pe constitutie, fata find regele
minor Mihai, tinut de mans de maica-sa,
principesa Elena.

Guvernul isi continua guvernarea sub
regenta, purtand gip de nevoile tariff, cand
la 24 noiembrie 1927, numai la 4 luni dupa
moartea regelui Ferdinand, muri subit la
Bucuresti primul ministru Ion I. C. Bratianu,
find inmormantat la Florica. Regenta in-
sarcina la 26 noiembrie pe Vintild Bratianu,
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fratele defunctului, cu presedintia guvernu-
lui, care ramase la putere in vechea sa corn-
pozitie, pand [in] noiembrie 1928, cand
guvernul liberal demisiona si astfel iesii si eu
din guvern.

In vacanta de Craciun 1927 1928 am
plecat la Paris, pentru a-mi insoti sotia si
fiica in tars din voiajul for mai lung in
strainatate.

In 1928 se implineau 10 ani de la
unirea Bucovinei. Hotarasem sa sarbatorim
aceasta aniversare prin publicarea unei
lucrari comemorative intitulata Zece ani de
la Unire si sa organizam o expozitie la
Cernauti. Primisem in scopul acesta un
avans de 5 milioane lei, si incepusem
preparativele necesare. Ma pin-tam cu gan-
dul sa ridic in Gradina Publics din Cernauti
un palat solid, permanent pentru expozitii de
acest fel. Sumele primite de la Ministerul
Agriculturii in acest scop le depuneam la
cateva band din Cernauti, cu intentia sa-mi
stea la indemana pe masura in care se
proclamau lucrarile. Dar schimbarea de
guvern in sezonul inaintat impiedicasera
continuarea lucrarilor pentru toamna aceea,
ramanand ca ele sa fie reluate in anul urma-
tor. Noul guvern nu agrea insa expozitia,
hotarand sa dea sumelor avansate o alts
destinatie. Criza economics din 1929 se re-
simti si la Cernauti si bancile care primisera
banii ajunsesera in dificultate de plats. Ca
gestionar al acestei sume, mi se cerura de
minister restituirea lor, punandu-mi-se se-
chestru pe biblioteca mea, singura comoara
care mi-o adunasem din economiile mele.
Facand apel la Curtea de Conturi am obti-
nut ca.stig de cauza; prin Decizia Nr. 649 din
12 iulie 1934. Ministerul Agriculturii nu se
multumi insa cu aceasta decizie si facu
recurs contra ei. Atunci ma adresai
Consiliului Superior al Avocatilor Statului de
pe langa. Ministerul de Justitie, care gasi de
bine sa anuleze decizia Curtii de Conturi si
invite Ministerul de Agriculture sa revina
asupra recursului sau conducand la
incheierea dosarului. Iata adresa Conten-
ciosului Ministerului de Agriculture si
Domenii din 20 august 1937 nr. 2593:

"Domnule Presedinte,
In baza avizului Consiliului Superior al

Avocatilor Statului de pe langa Ministerul de
Justitie, declardm cd retragem recursul nr.
2309 din 17 iulie 1937, ce am fdcut in numele
Ministerului de Agriculturd si Domenii, contra
Deciziunei Acestei Matte Curti Nr. 649 din 12
iulie 1934 si pe care recurs vi 1 -am inaintat cu
adresa noastrd Nr. 2310 din 17 tulle 1937.

Vci rugam deci, a lua act de aceastd
retragere si a dispune inchiderea dosarului.

Ministru
ss. M.N. indesc.

ss. Tiberiu Mosoiu"

Guvernul taranist al Iuliu Maniu, care
succeda celui liberal facu not alegeri, la care
partidul liberal a ramas in minoritate.

In baza incheierii Comisiunii Inaltei
Curti de Casatie din 6 noiembrie 1928, am
fost proclamat Senator de drept in conformi-
tate cu dispozitiunile art. 73 din Constitutie,
care recunostea acest drept celor ce functio-
nary ca ministri timp de cel putin 6 ani. Or,
la acea data eu functionasem 6 ani si 10 luni
ca ministru din mai multe guverne precum
am aratat mai sus. La 28 decembrie 1928,
cu adresa nr. 112 primii de la Presedintia
Senatului urmatoarele randuri:

"Domnule Senator,
Am onoarea a Vd aduce la cunostintti

cd in conformitate cu dispozitiunile art. 73
(lit.e) si art. 74 din Constitutie, in baza
incheierii nr. 71 din 6 noiembrie 1928 a
Comisiunei Inaltei Curti de Casatiune, precum
si in virtutea art. 20 din Regulamentul Interior
al Senatului ati fost proclamat Senator de
drept in sedinta de is 28 decembrie 1928 si
ati fost inscris in apelul nominal al D -lor
Senatori.

Presedinte ss. Traian Bratu
Secretar General ss; C. Eraclide

Domniei Sale
Domnului Ion I. Nistor
Senator de drept Bucuresti"
Aceasta insa nu ma impiedica de a

candida la camera, urmand ca dupe reusita
in alegeri sa optez pentru un mandat sau
altul, precum am si facut, optand insa tot-
deauna pentru mandatul de drept de la
Senat.
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N-am mai facut parte din guvernele
Maniu, Gheorghe Mironescu, Alexandru
Vaida-Voevod si Nicolae Iorga, care s-au suc-
cedat in perioada de la 10 noiembrie 1928,
'Jana la 14 noiembrie 1933. In timpul acesta
am facut parte din parlament si am dezvoltat
o vie activitate politics in calitatea mea de sef
al organizatiilor national-liberale din judetele
Cernauti, Storojinet, Radauti, Suceava si
Campulung.

Ca senator am luat parte la dezbaterile
maturului corp si am prezidat nenumarate
adunari politice in judetele din Bucovina.

Evenimentul politic cel mai insemnat
din acest timp a fost reintoarcerea prin-
cipelui Carol in tars la 8 iunie 1930, procla-
marea lui ca rege in locul fiului sau Mihai,
care fu proclamat Mare Voevod de Alba Julia.
Ca membru al partidului National Liberal
n-am luat parte la sedinta corpurilor
legiuitoare din ziva de 8 iunie, cand regele
Carol a depus juramantul pe constitutie. Din
cauza abtinerii de la festivitatile restaurarii,
am infruntat mai multe neplaceri pana ce in
noembrie 1933 am ajuns la o intelegere cu
regele Carol al II-lea astfel ca partidul
National Liberal fu chemat din nou la
guvern. El indurase insa, intre timp, o grea
pierdere prin moartea presedintelui sau
Vintild Bratianu, intamplata. la 23 decembrie
1930. In locul defunctului fu ales Ion I. Gh.
Duca sef al partidului si pe el it insarcina
regele la 14 noembrie 1933 cu formarea
noului guvern in care am intrat si eu ca mi-
nistru at minoritatilor etnice si apoi ca mi-
nistru at Muncii si Asigurdrilor Sociale de la 9
iunie 1934.

La 29 decembrie 1933 primul ministru
Duca fu asasinat in gara de la Sinaia. Dupes
o guvernare de cateva zile a d-lui Dr.
Angelescu, regele incredinta la 4 ianuarie
1934 pe Gheorghe Tdtdrescu cu formarea
cabinetului, guvern care continua pand la 29
decembrie 1937.

In noaptea de 26 spre 27 februarie
1934 fu asasinat in locuinta sa din
Bucuresti fostul meu director de cabinet,
deputatul Eusebie Popouici, care m-a servit
mai multi ani cu dragoste si devotament. Am
regretat din suflet pierderea iubitului meu
prieten si colaborator. Asasinii erau trei elevi
de la liceul Gheorghe Lazar din Bucuresti.

Tragicul sau sfarsit m-a zguduit adanc.
In septembrie 1935 am asistat ca invi-

tat al Regelui Carol al II-lea la maneurele
regale din Radauti. Am contribuit la punerea
in bung stare a cailor de comunicaie si a
podurilor.

Prin decretul regal din 23 septembrie
1935 s-au contopit ministerele Muncii si
Sanatatii si eu am fost numit pe ziva de 23
septembrie 1935 Ministru Secretar de Stat la
Departamentul Muncii, Sdnatatii sl Ocrotirilor
Sociale. Dupes un an - la 2 septembrie 1936

s-a reinfiintat din nou Ministerul Sanatatii,
iar eu am ramas in guvern ca ministru al
Muncii si Asigurarilor Sociale.

Activitatea mea la ministerul Muncii si
Sanatatii a lasat roade in urma ei. Am dat o
deosebita atentie pregatirii ucenicilor intoc-
mind Legea pentru pregatirea profesionala si
exercitarea profesiunii promulgata la [lipsa]
prin care am modificat vechile legiuiri
mestesugaresti din vechiul regat, Transil-
vania, Basarabia si Bucovina si am creiat un
regim unitar pentru regatul intregit. Dar
pentru ca dispozitiile legii pentru pregatire
sa nu ramana numai pe hartie, am construit
ciamine pentru ucenici, inzestrindu-le cu
toate instalatiile didactice si higienice nece-
sare. Caminul de la Timisoara cuprinde 400
de paturi, iar cel de la Cernauti, 300. Cu
paturi mai putine erau caminele de ucenici
din Hunedoara, Resita, Brasov, Dej, Targu-
Mures, Targoviste, Targu-Jiu, Bacau, Husi,
Slatina, Vaslui, Radauti, Suceava. Am pus
piatra fundamentals la caminele de ucenici
de la Oradea si Bacau.

Ca ministru al Asigurarilor Sociale am
ridicat edificii pentru adapostirea caselor de
asigurari si dispensariilor medicale la
Bucuresti, Campina, Brasov, Bacau, Roman,

Targu-Jiu, Timisoara, Cernauti si
Cluj. Ca ministru at Se-Lac-LOW am initiat
lucrari de restaurare si largire la mai multe
spitale din tars, am infiintat dispensarul
academic de la Cernauti si preventoriul de la
Gura Humorului, pentru tineretul universi-
tar. Am staruit pentru infiintarea de clispen-
sare la orase si sate ca de pilda la Cernauti,
Ciudei, Vicovul de Sus, Toporauti, Siret in
Bucovina, cat si in celelalte regiuni ale tarii.
La Cernauti am ridicat un Azil de noapte si
altul mai spatios pentru adapostirea copiilor.
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Ion I. Nistor impreuna cu Al. Lapedatu

La 6 martie 1934 am raspuns la
Camera in numele guvernului la discutia
asupra mesajului tronului.

La 28 noiembrie am dezvelit la Cer-
nauti, in gradina Arboroasa, in cadrul unui
impozant congres politic, bustul lui Ion I. C.
Bratianu, lucrat de Dumitrescu-Braila, cu
inscriptia: "Lui Ion I. C. Bratianu, Bucovina
recunoscatoare".

In august 1938 am participat la
Conferinta Parlamentard Internationald de la
Haga intervenind in discutia diverselor pro-
bleme politice internationale de la ordinea de
zi.

La intoarcere am luat parte la
Congresul International de Stiinte istorice de
la Zurich, cu care ocazie am vizitat Elvetia,
ajungand pana. la Geneva, unde am vizitat
Palatul Ligii Natiunilor. La 6 septembrie ma
gaseam la Praga - cand Hitler trimise ulti-
matumul lui Benes. M-am intors in tars prin
Rusia Subcarpatica, prin punctul Halmei.

La incheierea perioadei legislative
guvernul Gheorghe Tcitcirescu si-a dat
demisia. Fu insa insarcinat din nou de rege
cu formarea unui nou guvern care depuse
juramantul la 18 noembrie 1937, din care
faceam parte ca Ministrul Muncii, find insar-
cinat si cu controlul asupra Fondului bi-
sericesc. In noile alegeri pentru Camera, la
20 decembrie, guvernul nu intrunii cele 40%
din totalul voturilor pentru formarea unei

majoritati parlamentare, cu toate ca alegerile
pentru Senat ii dadura majoritatea cuvenita.
Din cauza aceasta guvernul Tatarescu isi
inainta demisia la 29 decembrie, pe care
regele o primi, incredintand pe Octavian
Goga cu formarea noului guvern, din care
eu, fireste, n-am facut parte. N-am facut
parte nici din guvernul prezidat de patriarhul
Miron care ajunse la carma statului la 11
februarie 1938 mentinandu-se pana la 6
martie 1939, cand presedintia guvernului
trecu asupra lui Armand Cdlinescu, in urma
mortii patriarhului.

Dupa asasinarea acestuia, intamplata
la 20 septembrie 1939, regele incredinta
presedintia consiliului generalului Constan-
tin Argeseanu, iar dupa 3 zile, lui Constantin
Argetoianu, care guverna pana la 24 noiem-
brie 1939, cind isi inainta demisia. Regele
i-o primi si-1 insarcina pe Gheorghe
Tcitcirescu cu formarea noului guvern, din
care facui parte ca Ministru at Cultelor si
Artelor, in fruntea carui departament am
ramas pana la 12 mai 1940, cand mi-am
inaintat demisia, care mi-a fost primita de
rege.

Dupa 12 mai 1940 n-am mai facut
parte din nici un guvern. Am continuat, insa,
de a fi membru al Senatului si dupa modifi-
carea Constitutiei, in urma careia sistemul
bicameral fu inlocuit cu sistemul monoca-
meral.
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In timpul ministeriatului meu am avut
de solutionat diverse chestiuni de cult in
legatura cu inventarierea averilor cultului
romano-catolic, precum si lichidarea fondu-
lui catolic. Discutii cu nuntiul papal, in
chestiunea concordatului si al ordinelor
calugaresti ale acestui cult. Am avut repetate
controverse cu Visarion Puiul, mitropolitul
Bucovinei, a carui cerere de demisie a fost
acceptata de Sfantul Sinod si aprobata de
rege la 12 mai 1940. Am pregatit un proiect
de lege pentru administrarea fondului bi-
sericesc din Bucovina si am conferit sub-
ventii la diferite biserici si mandstiri.

La 6 ianuarie 1940 am prezidat ser-
barea Bobotezei in absenta regelui si a
presedintelui consiliului Tatarescu, care
erau la Chisinau. Am prezidat deschiderea
Salonului Oficial la 26 ianuarie 1940. Am
savarsit instalarea mitropolitului Irineu la
Iasi si a mitropolitului Nifon la Craiova.

Dupd demisie, mi s-a facut propunerea
de a pleca la Berlin, ca conducator al
Institutului Romano-German din capitala
Reichului. Am ezitat sa primesc aceasta
insarcinare si in locul meu a fost numit
Sextil Puscariu.

La 27 iunie 1940 eram in toiul
Conferintei interuniversitare cand sosi ulti-
matumul URSS sa evacuam Nordul Buco-
vinei si, Basarabia. Chemat noaptea la
Tatarescu, m-a invitat sd intru in guvern
pentru a trata cu Rusii asupra Bucovinei.
Noaptea tarziu am prestat juramantul la
Pa lat. La 28 iunie am discutat chestia

la Academie. A doua zi am fost la gars
intru intimpinarea refugiatilor din Cernauti
sustinand cauza for in consiliul de Ministri.

Prin ocuparea Cernautilor de catre
armata rosie am suferit o mare pierdere per-
sonala. Locuinta mea din Cernauti cu o bi-
blioteca de mai multe mii de volume privi-
toare la istoria romanilor a ramas in mainile
navalitorilor. Pierderea aceasta veni sy
dubleze durerea mea pe urma pierderii
Bucovinei de Nord. Atunci dirt insarcinarea
Academiei am elaborat un memoriu adresat
tuturor academiilor din stretineitate in care
aratam marea pierdere culturala pe care
neamul romanesc o indura prin incalcarea
Bucovinei si Basarabiei de care armata

rosie, solicitand suport moral pentru re-
dobandirea acestor provincii cu numeroasele
asezaminte culturale care se gaseau in ele.
Tot atunci am staruit asupra conditiunilor in
care la 1918 se intiptuise Unirea Bucovinei,
publicand un studiu asupra acestei uniri in
limba germana, franceza, italiana si engleza,
pentru a lamuri strainatatea asupra drep-
turilor Romaniei asupra Bucovinei.

in 1941 am raspuns la memoriut
Ucrainenilor din Bucovina adresat maresalu-
lui Antonescu, conducatorul statului, ard-
tand netemeinicia pretentiunilor lor. Ras-
punsul meu a fost trimis legatiilor romane
din strainatate pentru informarea straina-

Raspunsul a mai aparut apoi si in
limba germana si italiand.

La 4 iulie 1940 Tatarescu isi inainta
demisia si astfel am iesit si eu din guvern,
din care facusem parte numai cele cateva
zile. S-a format guvernul Ion Gigurtu, care la
6 septembrie 1940 facu loc guvernului
autoritar al generalului Antonescu.

Ocuparea Cernantilor de catre armata
rosie la 28 iunie 1940 precum si procla-
marea dictaturii legionare si instalarea la
putere a generalului Ion Antonescu la 6 sep-
tembrie a aceluiasi an, m-au silit sä pun
capat activitatii mele politice. Institutul de
arte grafice si editura. Glasul Bucovinei
ajungand in maini straine, in urma pierderii
institutului de editura isi sistard aparitia si
organele de publicitate, ziarul "Glasul
Bucovinei", revista "Junimea Literary ",
buletinul Institutului de Istorie si Limba
Codrul Cosminului, precum si Calendarul
Glasul Bucovinei. isi poate inchipui oricine
cu cats durere sufleteasca am indurat
pierderile acestor organe prin care respira
dorul meu de activitate politica. si culturala
si de creatie literary si stiintifica. Dar n-am
pierdut speranta in reaparitia

Raspunzand la una din primele masuri
luate de noul guvern legionar prin decretul
lege nr. 3077 din 7 septembrie 1940 si a
decretului de completare nr, 3098, 3226, si
3262 din 26 septembrie 1940 pentru con-
trolul averilor fostilor demnitari ai Statului,
am aratat intr-un memoriu starea mea patri-
moniala din 1918 pang in 1940, demon-
strand negru pe alb ca nu m-am imbogatit
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din functiile inalte pe care le-am avut. Drept
raspuns la memoriul meu am primit la 13
noiembrie 1941 din partea Comisiunei pentru
declararea si controlul averii demnitarilor
statului sub nr. 7346 urmatorul

"Certificat
Se certified de noi, ca aceasta comisi-

une, prin ordonanta cu nr. 217 din 30 sep-
tembrie 1941, a clasat cauza formand obiec-
tul dosarului cu Nr. 112/1940, privind decla-
ratia de control a averii fdcuta de dl. Ion I.
Nistor, fost ministru, constatandu-se justifi-
catd averea susnumitului fost demnitar.

Prezentul certificat s-a eliberat pe hartie
simples, find scutit de taxe de timbru, conform
Decretului Lege Nr. 3263/ 1940.

Secretarul Comisiunii.
Secretar la Curtea de Apel din Bucuresti

ss. St. Stancescu"
Prima decoratie pe care am primit-o a

fost Medalia Bdrbcitie si Credintd (1918). Au
urmat apoi ordinul Steaua Romdniei in
gradul de

Mare Ofiter (1920). In acelasi an am
primit ordinul Sf. Sava (sarbesc) in gradul de
Mare Cruce (1922). In 1922 am fost decorat
cu ordinul Coroana Romaniei in gradul de
Mare Cruce, din 1923 am primit ordinul
Polonia Restituta in gradul de Mare Cruce. In
1931 am fost decorat cu ordinul cehoslovac
Vulturul Alb, in gradul de Mare Ofiter. In
1924 am primit Crucea Comemorativd a
reizboiului, in 1926 Rasplata Muncii pentru
Biserica. In 1931 am fost decorat cu plata
Mundt pentru 25 de ani in serviciul Statului,
iar in 1935 cu Vulturul Rome:Intei in grad de
comandor. In 1934 am primit Meritul Cul-
tural in gradul de Comandor. In 1936 am fost
distins cu ordinile Steaua Romaniei si Regele
Ferdinand I ambele in gradul de Mare Cruce.
In 1937 am primit ordinul Coroana Iugo-
slaviei si Steaua Polard suedeza, ambele cu
gradul de Mare Cruce.

In nemarginita mea durere pe urma
loviturilor suferite, gasii singura mangaiere
in indeletnicirile mele istorice, lucrand la
scrierea Istoriei Romdnilor si la diversele
comunicari pe care le faceam regulat la
Academie.

In timpul dictaturii legionare n-am
avut nici o insarcinare politica. Am raspuns

doar la pretentiile nejustificate ale ucraine-
nilor asupra Bucovinei, prin mai multe me-
morii si brosuri aparute in limbile germane,
franceza, italiana si engleza. In aceleasi limbi
a aparut si Apelul adresat Academiilor din
strdindtate, prin care aratam lovitura pe care
cultura romaneasca o suferea prin ocuparea
de catre URSS a Bucovinei de Nord.

In timpul luptelor de strada din
Bucuresti din zilele de 21 23 ianuarie
1941, eram amenintat cu moartea si in
noaptea de 22 spre 23 ianuarie 1941 am dor-
mit chiar in locuinta profesorului Ernest
Gamilscheg, un bun si sincer prieten, la invi-
tatia caruia am conferentiat in decembrie
1933 la universitatea din Berlin.

Reocuparea Bucovinei de catre trupele
romane in iunie 1941 mi-a facut o mare
bucurie. Dar cum Bucurestii erau ame-
nintati de bombardamente aeriene, am ple-
cat din consideratiuni familiare la mosia
Academiei din comuna Farcadin - Berthelot,
langa Hateg, unde am ramas de la 22 iunie
pina. la 25 august 1941.

In martie 1941, am fost primit, la insis-
tenta profesorului Popovici Basnoseanu si a
pictorului Costin Petrescu, presedintia soci-
etatii Tinerimea Romano., pe care am pastra-
t-o pana in 30 noembrie 1944, cand un grup
de tineri democrati, cu Traian Chelaru in
frunte, de la Apdrarea Patriotic& ceru
comitetului sa predea gestiunea societatii
sub grave amenintari. Am semnat procesul-
verbal de predare impreuna. cu Basnosianu,
Ianculescu si Cezar Pascu. Predarea s-a
facut in seama administratorului Balintescu.

In zilele de 12 - 15 iunie 1941 am prezi-
dat comisiunea de bacalaureat la Liceul
Regina Maria de Fete din Bucuresti.

Dupa reocuparea Cernautilor si restau-
rarea stapanirii romanesti acolo, am fost
solicitat de Presedintia Consiliului de
Ministri so. plec la Berlin in propaganda pen-
tru Transnistria, ceea ce am refuzat: in
schimb, am plecat la 27 iunie 1941 la
Cerna.uti din insarcinarea Ministerului
Educatiei Nationale pentru a raporta asupra
starii de la Universitate. Am gasit locuinta
mea devastate si biblioteca risipita si trans-
portata la Universitate. Universitatea rama-
sese in buns stare, ocupantii rusi o transfor-
mard in universitate ruseasca. Am raportat
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ca situatia era de asa natural, ca universi-
tatea romaneasca si-ar putea reincepe in
toamna, foarte bine, activitatea. Din neferi-
cire guvernul antonescian n-a dat urmare
propunerii mele, sustinutd de un memoriu
semnat de peste una mie de ccirturari bucovi-
neni. Guvernul trecu peste dorintele Buco-
vinei, lichideind prin decretul din 5 si 7 sep-
tembrie 1940, Universitatea din Cernauti si
mentinand numai Facultatea de Teologie.
Profesorii de la Facultatile de drept si de
litere si filosofie furs dispersati la univer-
sitatile din Iasi, Bucuresti si Cluj. Prin
decizia din 30 septembrie 1940 am fost
incadrat la Facultatea de Litere si Filosofie
din Bucuresti, unde mi-am continuat activi-
tatea didactics pans la 1 octombrie 1941,
cind am fost pus in retragere din oficiu pen-
tru limita de varsta.

La Cernauti s-a hotarat infiintarea unei
scoli politehnice in cladirile universitatii. Se
reintoarce de la Suceava, unde functionase
in timpul ocupatiei rusesti a Cernautilor,
numai facultatea de Teologie in [lipsa
cuvant] Universitatii din Iasi.

Ocupatia ruseasca de un an de zile
n-apucase inca sal schimbe infatisarea
orasului. Ramasesera inca inscriptiile roma.-
nesti pe edificiile publice si chiar numele de
strazi. Rusii, loviti prin surprindere se
retrasesera in mare graba, astfel ca n-apu-
easera sa ridice tot ce ar fi dorit. Au disparut
insa monumentele publice de bronz, ca mo-
numental Unirii, bustul lui Ion I.C. Bratianu
si al lui Mihail Eminescu din Gradina
Arboroasa.

Reintors la Berthelot, am facut in zilele
de 18 - 21 august 1941 o excursie cu nepo-
tul meu Vlastar Nestor Apostolescu la minele
din Petrosani, la mitropolia din Blaj si la
Deva, unde am vizitat muzeul. De la
Berthelot am vizitat de mai multe on locali-
tatea Sarmisegetuza, vechea capitals a lui
Decebal cu amfiteatratul roman de acolo. La
25 august m-am reintors la Bucuresti, con-
tinuand redactarea Istoriei Romeiniei ai
pregatind comunicarile mele la Academie,
tratand probleme prea putin lamurite din
trecutul romanesc.

In ocupatia aceasta relativ
erarn insa mai ales din 1943 incoace, foarte

turburat de necontenitele bombardamente
intreprinse deasupra Bucurestilor de supra-
fortaretele americane. in primavara 1944
acestea se repetara in asa fel, incat aproape
nu era zi in care sal nu se anunte alarme
aeriene.

Lucram la Istoria Romtini1or din
Balcani, cand intr-o duminica dupes -mass,
sirenele anuntau apropierea supraforta-
retelor americane care se indreptasera spre
Ploiesti, distrugand orasul si stabilimentele
petrolifere de acolo.

De groaza bombardamentelor, pe urma
carora Bucurestii avura atata de suferit, s-a
dispus dispersarea serviciilor publice, intre
care si a Academiei Romane, si anume la
Orastie, in jud. Hunedoara. La 23 aprilie
1944 am pornit si eu cu un tren de disper-
sare la Ordstie, unde am ajuns a treia zi in-
tr-o ploaie torentiala. in tren se gaseau si
colegii mei de la Academie, Voinov si
Vasilescu Carpen. N-am ramas insa mult la
Orastie si m-am mutat cu familia mea la
Berthelot, iinde am ramas pang la 16 sep-
tembrie 1944.

In exilul meu de la Berthelot am scris
Istoria Roma' niei pana la Stefan cel Mare. Din
gradina conacului vedeam trecand deasupra
suprafortaretele americane care la [lipsa
cuvant] au bombardat localitatea Simeria.
De la Berthelot am vizitat castelul de la
Hunedoara si manastirea Prislop din comu-
na

In noaptea de 23 spre 24 august am
aflat la radio despre lovitura de stat prin care
regele Mih.ai rcisturnci. dictatura lui Antonescu,
ii arestei si restaurei Constitutia din 1923, for-
me-1nd guvernul Scincitescu, din care falceau
parte sefii partidelor de opozitie: Iuliu Maniu,
Dinu Bratianu, Titel Petrescu Lucretiu
Patrascanu.

La 16 septembrie m-am putut intoarce
cu familia la Bucuresti, unde sosii la 18 sep-
tembrie, gasind acasa toate bine, afara de
cele cateva geamuri sparte de pe urma born-
bardamentelor.

Dupes intoarcerea la Bucuresti, am con-
tinuat cercetarile mele istorice, lucrand la
Academie, unde intre anii 1944 - 1948, am
facut mai multe comunicari.

In 23 mai 1945 am fost ales, cu majori-
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tate de cloud treimi de voturi Conservator al
bibliotecii si colectiilor Academiei, ceea ce
mi-a facut o nespus de mare bucurie. La 15
august 1945 m-am mutat cu familia la
Academia Romans, parasind casa fiicei mele
din str. Vasile Lascar 55.

In postul de conservator m-am simtit
foarte bine, am pus randuiala in catalogarea
cartilor si in vara anului urmator, 1946, am
terminat reparatiile de pe urma bombarda-
mentelor din 1944, largind cu acest prilej
sala pentru consultarea cataloagelor. Di-
mineata si dupes masa ma gaseam in biroul
meu, folosindu-ma de timpul liber pentru
continuarea cercetarilor mele istorice si
scrierea Istoriei Romaniei.

In 10 iurtie 1946 aparu decretul pentru
etatizarea Academiei si transformarea ei in
Academie Populard Romand din care eu nu
mai faceam parte. La 11 iunie am predat
gestiunea d-lui lorgu Iordan, iar din locuinta
am fost evacuat la 25 noiembrie 1948, in
locuinta lui Barbu Lazareanu din str. Vasile
Stroiescu nr. 10, care devenise intre timp,
conservator in locul meu. Aveam cloud
camere si o bucatarie, impreuna cu nepotii
mei Vlastar si Ileana Apostolescu, fiindca
fiica si ginerele meu putura ocupa numai o
camera de la mansarda locuintei for din str.
Vasile Lascar. Aici ma aflu si in momentul de
fats, in care scriu aceste note personale.

Desi ramasesem membru devotat al

Partidului National Liberal de sub condu-
cerea lui Gheorghe Tatarascu, n-am luat
parte actives la viata politics, desi faceam
parte din delegatia permanents a Partidului
si luasem parte la intruniri. N-am candidat
in parlament si nici n-am primit sa ocup
vreun loc in guvern. Singura insarcinare pe
care am primit-o la staruinta lui Tatarascu

a fost presedintia Consiliului de Adminis-
tratie la Creditul National Agricol, din iulie
1948 pang in noiembrie 1948, cind mi-am
prezentat demisia.

. La 28 iunie 1948 m-am trezit cu o per-
chizitie domiciliara, cu ocazia careia mi s-au
confiscat, pe langa cateva carti si acte
neinsemnate si manuscrisul lucrarii mele li-
terare Din grddina Moldovei, o culegere din
diversele mele articole privitoare la intam-
plarile din Bucovina publicate in "Junimea
Literara", "Calendarul" si in ziarul "Glasul
Bucovinei" si alte periodice, cat si Istoria
Basarabiei.

"Prin schimbarile acestea multe am pier-
dut, multe au dispdrut, dar mi-am dat seama
ca trebuie sa ma resemnez, fiindcd viata
merge inainte si daces oamenii mor si tu-
crurile se schimbd, nu e decdt o parte din ea
si ca lucrul cel mai rem pe care il poti face, e
sa -ti intorci fata de la ea, si sa stai teapdn si
sa nu lasi viata sa to strabata ca un fluviu".
(J. B. Priestley, 0 zi lurninoasd, p. 314).
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DATE AUTOBIOGRAFICE. AMINTIRI DIN INCHISOARE

Astern pe luartie aceste randuri sub sterpernirea unor duioase amintiri. Am rearms singur in viata din generatia
Unirii, care s-a bucurat de roaclele strdduintelor ei pentru infaptuirea Unirii Nationale. Au murit lonel si Vinti

Bratianu, au dispedut din viata luliu Maniu, Alexandru Vaida si Ion Inculet, au trecut in cele eterne Nicolae
lorga si Octavian Goga. Vesnic imi std inaintea ochilor apoteoza Regelui Ferdinand si a Reginei Maria, implini-

torii visulul de our at neamului nostru. Am rei mas singur in viatd, sortit sd infrunt prabusirea maretei opere
nationale, stropita cu sangele eroilor de la Mdreisesti!

In noaptea de 5 spre 6 mai 1950, am
fost trezit din somn de nevasta-mea care-mi
vestea ca bate cineva la usa. Am sarit din pat
si ajungand la usa am intrebat: "Cine bate?".
Mi s-a raspuns: "Politia". Am deschis usa si
cinci agenti de politie intrara in camera unde
dormeau nepotul meu Vlastar si nepoata
mea Ileana. Nevasta-mea, ingrozita, inlem-
nise langa patul meu. Unul din agentii poli-
tici imi prezenta ordinul prin care eram
chemat la Prefectura Politiei pentru infor-
matii, somandu-ma sa ma imbrac imediat sl
sa-i urmez. Am urmat somatiunii, imbracan-
du-ma in graba. Nu mi s-a ingaduit sa iau cu
mine nimic, nici chiar ramas bun de la sotia
mea si de la nepoti, care priveau cu groaza
ridicarea mea. Doi dintre agenti ma luara
intre ei si ma condusera afara., spunandu-mi
sa flu om de inteles si sa nu strig. Iesind din
curtea casei, ma condusera pans in strada
vecina, unde astepta o masina. Am fost
impins in masind si asezat intre cei doi
agenti, dintre care unul imi ordona sa-mi leg
ochii. Am scos batista din buzunar si m-am
legat la ochi, ca sa nu vad unde ma duc. In
timpul cursei, am banuit ca porneam in
directia politiei. Masina s-a oprit insa la
Ministerul de Interne. La intrare, mi-au pus
ochelari negri, ca sa nu vad nimic, pana ce
fui introdus intr-un birou. Acolo mi-au scos
ochelarii de la ochi si am vazut un comisar
la o masa, care primi in taina un scurt raport
de la agentii ce ma insotisera, dupa ce
aceiasi vorbira la telefon cu agentii ramasi in
locuinta mea pentru perchezitie.

Ramas singur cu comisarul, acesta imi
lua un scurt interogatoriu, uitandu-se intr-un
registru pe care it avea pe masa, insemna in
registru ceva si ma soma sa depun pe masa

portmoneul ce-1 aveam la mine, cu nota de 1
mie lei; inele, stilou, ceasornic sau alte
obiecte ce aveam cu mine; mi-a mai ordonat
sd-mi desfac cravata si sireturile de la
pantofi, pe care le-a luat in seama si le-a tre-
cut in registrul din fata sa. Dupd implinirea
acestor triste formalitati, a chemat un om de
servici si m-a dat in seama. Acesta imi aplica
ochelarii negri, imi spuse sa-mi tin gura si
ma conduse intr-o said mare cu laiti de lemn
imprejur. Eram primul sosit. Dupd mine,
aparura in said, dupes scurte intervale, tots
fostii ministri si subsecretari [de Stat] din
guvernele burgheze care se aflau la Bu-
curesti, asa ca odata ce se facu ziva, sala era
plina de detinuti. Ii cunosteam pe tosi, ne
faceam semne, dar ne era interzis de gardi-
enii care ne pazeau de a schimba o vorba.
Alaturea se gasea o a doua said plind de fosti
inalti demnitari militari si administrativi.

Cand se facu bine ziva, se deschise usa
facu aparitia un comisar cu o lista in

mans, ordonandu-ne sa iesim in curte. Acolo
se gaseau mai multe camioane-dube. Co-
misarul pronunta numele detinutilor, dis-
puse sa se dea fiecaruia o paine, mici
pachete de branza si de marmelada, precum
si o cutie de conserve pentru patru persoane.
Cu merindele acestea in manes, furam invi-
tati in duba, unde incapeau 18 - 20 per-
soane. Dubele erau fara feresti, lumina intra
printr-o ventilatie de sus. in duba in care
intrai, eram inghesuiti 18 insi, fiecare cu
merindele in manes. 0 galeata cu apa se
gasea la usa de intrare, bine pazita de doi
gardieni zdraveni si foarte scumpi la vorba;
noua insa nu ni se oprise sa vorbim impre-
una. Eram totusi cunoscuti. Retin numele
catorva tovarasi de suferinta: Teofil Sauciuc
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t C.BRAfriAmv ION NisroR PE muhrrELE
skim 1924.,

Sciveanu, Ion Pelivan, Daniii Ciugureanu,
Sever Dan, Voicu Nitescu, generalul Gorski,
doctorul Marinescu, Gheorghe Leon, Radu
Portocalei s.a. Dupes cat am putut afla mai
apoi, era si o duba cu celule, in care intrara
Gheorghe Tclicirescu, Dinu Bratianu, Gheor-
ghe Bratianu, Gheorghe Gigurtu, Constantin
Argetoianu s.a., care erau paziti sa nu comu-
nice intre olalta. imbarcarea in dube a tinut
mai bine de o ores. In sfarsit, duba noastra fu
puss in miscare, dar fares ca noi sa putem sti
in care directie. Din merindele cu care fu-
seseram aprovizionati, conchideam ca dru-
mul nostru trebuie sa fie mai lung. Unii cre-
deau ca ne duce la Vacaresti sau Jilava. Dar,
printr-o crapatura la usa de intrare, am
putut vedea teii de la sosea. .Eram deci in
drum spre Campina Doftana. Ceas nu
avea nimeni asupra sa, dar totusi, vazand ca
timpul inainteaza si duba urea greu la deal,
ne-a convins ca am trecut de Doftana si ca
inaintam spre penitenciarele din Transil-
vania. Am trecut Brasovul, am ajuns la Sibiu
si de acolo, dupes ce dubele se apro-
vizionasera cu benzins, am pornit spre Aiud,
credeau cu totii ca vom fi retinuti acolo.

Ne-am inselat insa in presupunerile

noastre. Dupes un ceas si mai bine, dubele au
pornit inainte spre Cluj, unde au oprit din
nou mai bine de doua ore. Asteptam sa fim
incarcerati in penitenciarul de acolo. Dar am
pornit inainte, noaptea tarziu, nestiind
incotro mergeam. Unii credeau ca suntem in
drum spre Gherla, cu faimoasa inchisoare.
Altii sussineau ca am luat dru. mul spre
Huedin si Ciucea. La revarsarea zorilor, s-a
dovedit ca acestia aveau dreptate. Undeva
intre Huedin si Ciucea, convoiul dubelor s-a
oprit pe loc la marginea unei paduri, unde ni
se incuviintase sa iesim din dube pentru
nevoile noastre. Oprirea aceasta ni se paru
foarte suspects! Unii se temeau sa nu fim
dusi in padure pentru a fi impuacati! Se
faureau planuri de rezistenta si de aparare.
Cei mai multi dintre noi ne pastram cumpa-
tul, fiindca ne dadeam seamy ca nu putea fi
vorba de o executie in mass, fora nici o
sentinta judecatoreasca. Iar cand ni s-a
ordonat sa reintram in duba, s-au convins
cu totii ca avuram dreptate. In zori am plecat
mai departe si pe la pram am ajuns la
Oradea, unde am facut iarasi un popas mai
lung, in asteptarea de a fi varsati in peniten-
ciarul de acolo. in drum, dr. Ciugureanu
suferind un atac de cord, fu chemat medicul
ce insotea convoiul intr-un automobil; i s-au
facut injectii; cum insa starea bolnavului se
agravase, sosi medicul din nou, spre a-1
muta in automobilul sau; se pare ca sucom-
base in drum, fiindca din momentul acela
Ciugureanu n-a mai fost vazut. Si generalul
Gorski se imbolnavise gray de nervi in cursul
calatoriei, astfel ca n-a mai fost vazut prin-
tre detinuti.

De la Oradea, convoiul trecu prin
Careii Mari, unde umpluram galeata cu apa
si de acolo se indrepta spre Sighet, par-
curgand serpentinele Gutinului. Era in duba
o caldura insuportabila cand, dumineca la 6
mai 1950, ajunseram pe la orele 4 dupes a-
miaza, la penitenciarul din Sighet, o cladire
mare, cu subsol, parter si etaj, inconjurata
de un zid de 6 metri inaltime, cu turnuri de
veghe in -cele patru colturi. Cladirea fusese
ridicata in 1896, cu ocazia mileniului
descalecarii lui Arpad in Panonia. Cuprindea
91 de celule mai mars si mai mici.
Penitenciarul jubiliar era menit in prima linie
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pentru desinuti politici, in deosebi ruteni sau
ucrainieni din Galitia, Bucovina si Rusia
subcarpatica, precum aratau grafitele de pe
usile de fier ale penitenciarului. Dupes unirea
cu Romania, penitenciarul adapostea deti-
nuti de drept comun, barbati si femei, care
fusesera evacuate scurt inainte de sosirea
noastra.

Dupes ce intraserd in curtea inchisorii,
dubele trasera rand pe rand la scarce. La
iesirea din dubd, am fost intampinati de un
comisar-colonel, iar un gardian ne servi cate
un pahar de apes rece. Colonelul dirija pe noii
sositi dupes o lista, incredintandu-i gardie-
nilor spre a fl condusi in celule. Eu am fost
condus singur la o celula de la etaj unde,
mort de oboseald si de caldura, ma aruncai
pe patul de cazarma cu [o somiera] de fier si
adormii. Nu stiu cat am dormit, cand fui
desteptat din somn de un gardian, care ma
intreba de nume; i-am raspuns, somnoros
cum eram. S-a uitat intr-o lista pe care o
avea in mans si-mi porunci sa-1 urmez. L-am
urmat, am scoborat treptele si am ajuns la
parter. M-a oprit in fata celulei 13, a deschis
usa, care era bine incuiata cu un lacat mare
cum nu vazusem pand atunci si m-a impins
inauntru, rasa sa-mi spuna ceva, a iesit si a
inchis usa, incuind-o pe dinafard cu lacdtul
cel mare: Celula cuprindea mai multe paturi
de fier suprapuse cu saltele si perinite de
paie, acoperite cu cate un cearceaf si cate o
paturd de land. In colt, langa usa, se gaseau
doua putini - tinete - una pentru apes si alta
pentru alte nevoi.

Zapacit cum eram, nu observasem ime-
diat ca in celula se mai gaseau si camarazi
de suferinta. Din zapaceala aceasta ma
dezmetici un glas cunoscut din fundul
celulei, care ma striga pe nume. Era a lui
Dori Popovici, care ajunsese cu o zi mai
inainte la Sighet, venind din Sibiu impreund
cu Ion Lupas, Aurel Vlad si lend Pop, cu
mast pe fata, intr-un automobil, ca sa nu
vada nimic. Erau cunoscute masuri de vi-
gilenta ca si hi dube, ca arestatii sa nu vada
nimic si nici sa nu fie vazuti. Si, intr-adevar,
numai noi in duba noastra, gratie iscusintii
si cunostintelor locale ale dr. Marinescu,
stiam ca am ajuns la Sighet, cats vreme cei

mai multi dintre camarazii nostri nu stiau in
ce localitate se aflau. Numai tarziu a ajuns la
cunostinda tuturora ca se aflau la Sighet,
dupes inscriptia de pe sacii de fasole, pe care
le alegeam pentru bucatdrie. Se mai gaseau
in celula 13 si Costica Angelescu, Dorel
Dumitrescu, fosti guvernatori ai Sandi
Nationale, eram deci laolalta sapte insi,
cunoscuti de mai inainte. Am ales pe Dori
Popovici sef de camera, care avea sa dea zil-
nic raportul de dimineata si de sears si port-
parlerul nostru cu directorul inchisorii si cu
gardienii. La raport se anunta numarul
camarazilor din celula si eventualele for
reclamatii; el intervenea si la distributia
portiilor de hrand.

Din prima zi, noi, acesti sapte, am fost
izolati de ceilalti desinuti, neputandu-i
vedea, necum vorbi cu ei. Orice incercare de
a vedea si de a schimba vreun cuvant cu
detinutii din alte celule era strict opritd.
Contravenientii intrau in "neagra", o celula
lard feresti, cu ciment si apes pe jos, unde
contravenientii erau aruncati desculti si
numai in camases. Termenul pedepsei se fixa
dupes gravitatea contraventiei la disciplina
inchisorii, la mai multe ore si chiar nopti
intregi. Pe cei mai mulsi dintre cei ce petre-
cusem noaptea la Ministerul de Interne, sau
fusesem deportati in aceiasi duba, nu-i
vazusem decat dupes eliberarea din
inchisoare. Numai cand complexul din ce-
lula noastra era scos la plimbare in curte
puteam risca o privire spre ferestrele celor-
lalte celule, dar si aceasta cu riscul de a
ajunge la "neagra". Astfel 1-am vazut la fere-
stre din etaj pe Gheorghe Vantu, iar prin
borta cheiei pe Gheorghe Tcltdrescu. Pe Dinu
Brdtianu, care se gasea in celula vecind nr.
12, it auzeam prin perete gemand, iar pe
Gheorghe Brettianu it zarisem odata cum se
plimba singur prin curtea penitenciarului.
Noaptea se auzeau accesele de tuse si geme-
tele bolnavilor din celule, caci penitenciarul
nu avea o infirmerie, inganate lugubru de
strigatul cucuvaelor din podul clddirilor. Pe
Constantin Argetoianu 1-am vazut, frant de
boald si suferinta, odihnindu-se pe o lespede
din curte. Despre Iuliu Maniu aflasem ca
zacea mereu in pat, find paralizat. Era ingri-
jit de Sebastian Bornemisa. Pe Ion Mihalache
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1-am vazut miscandu-se singur prin curtea
inchisorii. Episcopii uniti Iuliu Hossu, Rusu,

Suciu fury vdzuti de camarazii mei
miscandu-se prin curte. Cei patruzeci de
canonici, oameni tineri si curajosi, erau
intrebuintati la tdiatul lemnelor si la curate-
nie pe coridoare. Activitatea for la bucatarie
a fost de mare folos pentru desinuti, flindca
ei se intelegeau foarte bine la pregatirea
bucatelor.

Hrana detinutilor era cat se poate de
neindestulatoare. in primele zile ale
interndrii noastre ne pastrardm hainele civile
cu care fusesem arestati. A treia zi insd,
furam condusi sus la magazia de haine a
inchisorii si chemat cate unul in biroul ma-
gaziei. Cel dintai intra acolo Dori Popovici,
pentru ca dupes zece minute sa se intoarcd in
noua uniformd vargata de puscdrias cu
veston, pantaloni si capela. Bocancii ii pri-
miram mai tarziu. Aparitia lui Popovici in
noua uniforms ne zgudui adanc pe toti. Nu
voi uita niciodata groaza ce ma cuprinsese la
aspectul acesta. Dar nici n-avuram timp sa
ne reculegem din spaima noastra, flindca
indatd intraram unul dupes altul in birou,
unde dezbracardm hainele noastre civile si
imbracardm noul costum vargat. Vestonul,
pantalonii si capela ce le primisem erau prea
largi pentru mine, dar altele mai inguste nu
se gaseau in magazie. Piesele erau con-
fectionate din stofa de aba groasa din land,
destul de rezistenta pentru a be purta, cu
mici ajustari si carpeli, timp de cinci ani si
trei luni, pang la eliberarea mea din
inchisoare. Prin octombrie 1950 am primit
chiar si o manta alba vargata, pe care am
purtat-o pang la eliberare. Unii dintre cama-
razii mei de suferinta n-au fost ada de fericiti
cu hainele lor, fie ca erau confectionate
dintr-o stora mai putin rezistenta, fie ca fu-
seserd purtate de alti puscariasi inainte. Eu
eram unul dintre camarazii care se price-
peau la cusut si la carpit si le veneam ade-
sea in ajutor. Ac si ata trebuia sa cerem la
"raport" si ni se dadea cu mare socoteald.
Ascunderea acului atragea dupes sine
intrarea la "neagra". 0 data am rupt acul din
nebagare de seams; am anuntat la raport
pozna mea, aratand capetele acului rupt in

M-am ales numai cu o asprd dojand.

Capetele acului ramaseserd la mine. Am
ascutit capatul cu urechea acului de patul
de fier pentru a-1 folosi pe ascuns la cusutul
nasturilor sau la aplicarea de petece pe
vestoane si pantaloni. Avui insa ghinionul sa
fiu observat de gardian prin viziera usii.
Imediat s-a deschis usa si ofiterul de serviciu
m-a surprins in flagrant delict si m-a dus la
"neagra". Am stat acolo dezbracat si descult
pe betonul umed. Noroc ca era vara. Dupa
trei ore de pedeapsa, am fost readus in celula
si am fost bun bucuros ca am scapat numai
cu atata. Patania mea insd a determinat pe
concelulari ses arunce pe fereastra acele ce le
aveau ascunse, ca sa nu ajunga si ei la "nea-
gra". Dupd ce am primit si bocanci cazon,
pantofii mei au mers la magazie si mi-au
prins bine la eliberare, ca aveam cu ce ma
incalta, pentru Ca nimeni nu putea pastra
nici un cap de ata din inventarul penitencia-
rului. Deodata cu noua uniforms vargata,
am primit fiecare cate cloud camasi si cloud
perechi de izmene cazon de care ne-am
folosit in tot timpul detinerii noastre. Ni s-a
mai dat si cate un cearceaf si cloud fete de
perind. Aceasta era zestrea cu care directia
penitenciarului ne ferici in cele 1887 de zile
petrecute acolo pand la eliberare. Pentru
lama ni se mai da si cate o a doua patura de
invelit.

Hrana detinutilor era cat se poate de
neindestulatoare. Dimineata primea fiecare
cate 250 g de paine neagra pentru toata ziva.
Ratia aceasta de paine s-a dovedit insufi-
cienta. Sldbisem cu totii vazand cu ochii. Eu
ajunsesem la 50 kg. Daces acest regim con-
tinua, am fi murit cu totii de foame si
inanitie. in 1953, s-a convins despre situatia
noastra tragica si directia penitenciarului. Se
pare ca, in urma raportului ei, sosi la Sighet
o comisie sanitard, care ne cantari pe toti si
ne supuse unei vizite sanitare. Se vede ca la
raportul acestei comisii sanitare ni s-a
dublat ratia de paine de la 250 la 500 grame,
o masura in urma careia am scapat multi
dintre not cu viata. Numai dupes in-
zdravenirea noastra am inteles cuvintele
enigmatice ale directorului inchisorii, despre
care aflasem Ca se numea Ciolpan, cand ne
spunea ca "at.i avut mare noroc!"

Pe langa ratia zilnicd de paine,
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primeam dimineata un polonic de cafea de
malt cu doua grame de zahar. La dejun si
seara, asteptam cu gamelele la usa sa ni se
dea, din ciubarul purtat de gardieni de la usa
la usa, un polonic de fasole, de mazare, de
varza fiarta, de zeama de cartofi. Din cand in
cand, primeam si cate 50 grame de carne de
vaca. Mai mare era portia de carne de miel in
lunile de primavara. Seara primeam arpacas
sau gris pentru cei bolnavi. Era mare fericire
cand primeam o mica portie de lapte dulce,
de regula serbezit, sau de lapte acru. Ne
saturasem pang in gat de fasole si arpacas,
astfel cred ca mi-am consumat portia din
aceste alimente pentru toata viata. Setea
ne-o stingeam din tineta cu apa, pe care o
umpleam sub mare paza dimineata si seara.
Cu apa de dimineata, ne spalam pe fates,
turnandu-ne unul altuia in pumni. Odata la
doua saptamani, ne duceau, celula dupa
celula, la camera de baie, cu dusuri reci si
calde. La dispozitia celor bolnavi, erau cloud
putini sau vane. La baie, veneau fiecare cu
bucatica de sapun pe care o primeam din
cand in cand pentru spalatul de dimineata.
Odaia de baie servea si ca spalatorie pentru
rufaria de corp, dar si ca anexa la bucatarie
pentru clatirea alimentelor. Cartofii ii
curatam in celula; tot acolo alegeam si
fasolea, ca si mazarea. 0 inspectie mai
simandicoasa ne surprinse la curatatul
fasolelor si, privindu-ne cum stateam cu totii
din celula aplecati asupra gamelelor noastre,
unul din comisie ne indemna la lucru cu
observatia ca. "de alta si asa nu sunteti
buni!"

Odata pe saptamana spalam podelele
din celula si cate odata si din condor, sub
cea mai stricta supraveghere, ca nu cumva
sa vedem pe cineva din celulele vecine, desi
cam stiam not cine erau vecinii, camarazii
nostri de suferinta. Spalatul rufariei se facea
pe rand de detinutii din diferitele celule,
compusi de regula din cei mai tineri dintre
noi. Monocelularii, adica cei incarcerati unul
singur in celula, erau scutiti de corvezi.

Din mai pans in octombrie 1950, am
ramas in colectivul nostru din celula 13.
Colectivul nostru a fost mutat intr-o alta
celula, ceva mai spatioasa, cu opt paturi
suprapuse. Acolo am dat peste camarazi

cunoscuti, pe care nu-i vazusem din momen-
tul arestarii. Erau: Gheorghe Cipclianu, ge-
neralul Dumitru Caracostea, fost adjutant at
Reginei Maria, Matei Racovitei, [Radu] Por-
tocalci, Mihai Priboianu, Sebastian Borne-
misa, Burileanu, Popovici Tasccl, Ion Pelican.
Eram 16 insi in cele opt paturi suprapuse.
La inceput, ne-am bucurat cu totii, fiindca
fiecare avea ceva nou de povestit. Astfel,
primele saptamani ne-au trecut mai repede.
Fiecare avea de comunicat intamplari din
viata sa. Venise insa toamna cu ploi si cu
frig. Nu puteam dormi cu cele doua ferestre
ale celulei deschise. Eram avizati la caldura
animala a celor 16 insi, dar aerul din celula
ne nadusia. Tineta pentru nevoile noastre nu
mai era suficienta pentru 16 oameni. Ni se
mai puse in celula si o soba de tuci cu teava
prin fereastra, pe care o incalzeam cu putine
bucati de lemn si cu mai mult lignit,
umpland celula de fum si de gaze otravi-
toare. Ne ingalbenisem cu totii, pierzand
pofta de mancare. Eu, care ma simtisem bine
cu sanatatea, ma trezii deodata cu abcese pe
tot corpul, pentru care sanitarul, care fusese
ajutor de prosector la un spital, imi reco-
manda tinctures de iod, pe care mi-o dadea
imbibata in vata. Medicul nostru, Schle-
zinger, n-a gasit niciodata de bine sa vada,
cel putin abcesul cel mare de la piciorul
stang, care puroia mereu. Mai mult chiar,
eram suit sa merg la baie cu abcesele mele,
pe care nu indrasneam sa le tratez cu apa
rece. Refuzul meu ar fi insemnat trimiterea
la "neagra". M-am dus la baie, dar am stiut
sa ma feresc de apa, si asa ma fofilam cum
puteam, cu ajutorul camarazilor mei. Am
suferit mult in tacere pe urma acestor
abcese, pe care, dupa modestele mele
cunostinti medicale, le consideram ca o
curasire de sange. si astfel lasai boala sa
evolueze de la sine, fares tratament medical.
si de fapt, incetul cu incetul, abcesele au dis-
parut si am scapat de ele pang in ziva de
astazi.

La raportul de dimineaaa si de seara,
staruiam mereu asupra aerului insuportabil
din celula noastra, cerand o camera mai
mare pentru colectivul nostru. Dupa multe
reclamatii si inspectii, s-a convins in sfarsit
si directia inchisorii de indreptatirea cererii
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noastre; cererea noastra a fost luata in
seams si juma tate din colectivul nostru fu
ridicat si mutat in aka". celula. Atunci ne-am
despartit de Lupas, Caracostea, End Pop,
Anghelescu, Viad. Ne-am mutat intr-o celula
de la etaj, mai spatioasa, cu paturi mai
multe si cu o sobs care nu afuma cel pusin.
Noua celula avea trei ferestre spre curtea cu
plantatii a inchisorii si cu o vedere peste
zidul inchisorii, de unde se vedea turnul cu
orologiu al bisericii catolice, de unde se
auzeau clopotele mai bine, la semnalul ca-
rora generalul 1Racovita. ?1 cadea in ge-
nunchi si rostea in taina rugaciuni fierbinti.

Am mai schimbat de cateva on celula,
cu mici modificari in compunerea colectivu-
lui nostru. In celula spatioasa de la etajul
intai unde am fost mutati in primavara
1952, am ramas pang in 1954. Acolo au
venit, intre altii, profesorul Florian Stefanes-
cu Goangd si Constant, cu care am avut
repetate discutii cu privire la miscarea
legionara si Baran. In celula aceasta au
murit: Portocald, Pelican, Burileanu, Borne-
misa, Popovici Ta.scci si generalul Racovitd.. In
primavara 1955 am fost mutati intr-o celula
la parter, unde gasiram pe Dumitru Nistor,
Gheorghe Leon, Gheorghe Strat, Constantin
Giurescu, Victor Papacostea si Nicu Sibi-
ceanu. Ne despartiram de Baran, Priboianu.
Dorel Durnitrescu, care ramasese cu noi,
muri in mai 1955, probabil de cancer la
stomac. Spre marea noastra bucurie, veni
ceva mai tarziu Aurel Bentoiu in celula noas-
tra, care ne intretinea mereu cu recitarea din
memorie a minunatelor sale poezii cat si cu
interesantele sale amintiri din stralucita sa
cariera de avocat, in manic procese, intre
care procesul Skoda. Cum ne nimerisem mai
multi istorici, teologi, psihologi, economists si
agronomi, ne treceam timpul cu referate si
discutii din domeniul specialitatii fiecaruia.
Avocatul Dumitru Nistor din Timisoara si pro-
fesorul Constantin Tomescu din Chisinau ne
delectau cu cantarile for in surdina.

In aprilie 1955, am fost din nou
fotografiati, luandu-ni-se si impregnarile di-
gitale. Curand dupa aceasta, a venit o
comisie de ancheta compusa din mai multi
comisari in uniforms, care chema pe rand si
asculta pe fiecare. Cei anchetati, ca

Gheorghe Leon, nu s-au mai intors in celula
noastra. Eu am fost chemat de cloud on in
fata unui singur comisar care, dupa
obisnuitele formalitati, mi-a pus diverse
intrebari in legatura cu activitatea mea
politica, istorica si socials, intre care si citate
din publicatiile mele istorice. M-am
intresinut mai mult asupra activitatli mele
ca fost ministru al Muncii, [Sanatatii] si
Asigurarilor Sociale.

In ziva memorabila de 6 iulie 1955, am
fost chemat din nou in fata comisiei de
ancheta care, spre marea si placuta mea sur-
prindere, mi-a comunicat ca sunt pus in li-
bertate, sa trec pe la frizer, apoi la magazie,
pentru a depune hainele cazone si a primi
hainele mele civile. Nu mi-a mai fost ingaduit
sa ma reintorc in celula la camarazii mei de
suferinta, pentru a le comunica bucuria.
M-am intalnit insa cu cei mai multi dintre ei
la magazia de efecte, unde venisera si ei
sa-si ridice efectele for civile. [Mi s-au retur-
nat] libretul de economii nr. 44.11.87 CEC
cu 3 lei (in urma deselor devalorizari a sumei
de 1.000 lei pe care o depusesem la arestare)
impreuna cu hainele mele, mi s-a dat o foaie
de drum Sighet-Bucuresti, fara sa mi se
elibereze si cuvenitul "Bilet de eliberare". Am
plecat insa numai a doua zi, fiindca dis-
tribuirea efectelor se prelungise pans seara
tarziu si trenul de Bucuresti plecase. Am
dormit tots clae peste gramada in cloud celule
pang a doua zi, la 7 iulie, cand ni s-au dat
merinde de drum: o paine, branza si marme-
lada. Am ajuns la Bucuresti prin Visau,
Salva, Dej, Miercurea Ciuc, la 8 iulie orele 24
noaptea. Afars ploua. Unde era sa ma duc,
cand nu aveam nici un ban in punga?
oferisem unui om de serviciu din gara libre-
tul cu 3 lei, in schimbul sumei in numerar de
2 lei pentru a putea vorbi la telefon. M-a
refuzat, cu observatia ca nu are ce face cu
libretul, care nu era pe numele sau. Si avea
dreptate. Eram hotarat sa raman in sala de
asteptare pang cand se face ziva, pentru a
porni pe jos spre fosta mea locuinta din stra-
da Vasile Stroescu nr.10, crezand ca voi afla
acolo pe pe sotia mea, unde o lasasem
inainte cu 5 ani, fara ca in acest timp sa fi
primit vreo stire de la ea. Dar nici mie nu
mi-a fost ingaduit scriu din inchisoare.

552

sa-i

www.dacoromanica.ro



Istoria Romani lor

Virginia I. Nistor cu Nicolae lorga

invartindu-ma prin holul garii, ma abatui pe
la Biroul de Informatii, unde gasii o carte de
telefon. Ma aruncai asupra ei si incepui a
cauta in carte numarul telefonului din
vechea mea locuinta. Nu 1-am gasit. Atunci
am cautat numarul de telefon al fiicei mele
Oltea Apostolescu si, spre placuta mea sur-
prindere, 1-am gasit la nr. 13937. Aveam
nevoie insa de o moneda. de 25 bani, pentru
a putea vorbi. Un portar mi-a creditat mone-
da de 25 bani si astfel am putut obtine lega-
tura. Trezit din somn, ginerele meu loan
Apostolescu intreba cine-i. ii raspund si el
imi recunoscu imediat vocea. I-am spus ca
am sosit in gara astept sa vina cu o tra-
surd sa ma duca acasa. N-am asteptat decat
o jumatate de ora si ginerele meu sosi in
graba. Nu am nevoie sa descriu emotia de
care eram stapaniti amandoi. Am restituit
portarului moneda imprumutata, cu mare
multumire si am plecat. Prima mea intrebare
a fost, fireste, cum se afla ai mei. Mi-a
raspuns ca bine. Observam insa ca imi
tainuieste ceva. Dar n-avuram mult timp de
discutie caci sosiram in strada Vasile Lascar
55, casa fiicei mele, care fusese nationaliza-
ta, rezervandu-i-se cloud camarute la man-

sarda, foste locuinte ale femeilor de serviciu.
Prin scara de serviciu am urcat prin intune-
ric la etajul 2, unde-mi deschise usa fiica
mea Oltea, cu nepotica Ileana. in imbra-
tisarile lor, de abia ca putui sa intreb unde
este "0-mama", caci asa numeam cu totii pe
sotia mea Virginia. A fost, atat pentru mine
cat si pentru ele, un moment de dureroasa
emotie. N-am putut deslusi mai mult din
raspunsul for decat ca "nu mai este" si
raspunsul acesta m-a zguduit adanc!...

Gasind vechea locuinta ocupata, am
avut norocul de a ma putea adaposti in
mansarda fiicei mele, cu domiciliu de flotant,
care trebuie aprobat de Militie din trei in trei
luni, fiindca pans astazi cererea mea pentru
o noua locuinta, in locul celei din str. Vasile
Stroescu, nu a fost rezolvata (14 iunie 1957,
cand scriu aceste amintiri). Am intervenit la
Procuratura de Stat pentru restituirea
mobilierului si lucrurilor ridicate din vechea
mea locuinta, dar fora nici un rezultat.

Deodata cu arestarea mea, mi s-a
resinut si pensia ce-mi fusese recunoscuta
prin decizia din 1949. La cererea mea de
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reordonantare a pensiei pentru cei 37 de ani
de serviciu in invatamant, mi s-a cerut sa
prezint Buletinul de Eliberare din inchisoare,
care nu mi s-a dat la eliberarea mea. Am
intervenit de repetate on la Directia Genera la
a Inchisorilor cat si la Directia Penitencia-
rului din Sighet, fara sa primesc buletinul
cerut. In situatia mea nenorocita, am adre-
sat Presedintelui Prezidiului Marei Adunari
Nationale (Petru Groza) urmatoarea recla-
matie:

Tovarelsului Presedinte al Prezidiului
Marti Aduneiri Nasionale

Subsemnatul ION I. NISTOR, fost acade-
mician si profesor universitar in pensie, am
fost retinut pentru cercetare la Sighet timp de
5 ani si 2 luni, de la 6 mai 1950 petnd is 6
tulle 1955. In timpul acesta, am fost interogat
de mai multe ori, dar nu mi s-a geisit nici o
vino, astfel cd n-am primit nici o sentindcl de
condamnare. La 7 iulie a.c. am fost pus in li-
bertate, dandu-mi-se o foaie de drum pentru a
ma intoarce la Bucuresti.

Sosind la Bucuresti, am aflat ca, intre
timp, sotict mea fusese ridicatd din locuinta
noastrd din str. Vasile Stroescu 10 si evacu-
ates intr-o camera insalubrei din Funddtura
Fdurari nr. 21, unde a decedat acum dot ani.
Locuinta din str. Vasile Stroescu a fost sigi-
latei impreunei cu toatd mobila si lucrurile ce
se gaseau in ea si distribuitcl is alte persoane,
astfel al la intoarcerea mea, neavand unde
ma adeiposti, ma gasesc in prezent ca flotant
la fiica mea, care locuieste si ea intr-o
mansarda stretmtoratd cu familia ei.

Pentru a obtine o locuintd, de preferintd
in casa in care locuieste fiica mea, dat fiind ca
la vetrsta de 80 ani am nevoie de o perma-
nents ingrijire, am inaintat cereri la Sfatul
Popular al Raionului 1 Mai, Spatiul Locativ,
fara sa fi primit pana astdzi nici o hotdretre.

Dar lipsa de locuintd nu este singura
nenorocire care s-a abdtut asupra capului
meu. Mi se mai refuzei si reordonantarea pen-
siei pe care o primeam regulat pana la
arestarea mea din mai 1950. Am facet cereri

peste cereri ca sa mi se reordonanteze pensia,
la care mi s-a raspuns al trebuie sa prezint
Biletul de Eliberare din inchisoare. M-am
adresat Directiei Penitenciarelor din Bucu-
resti; Directia Penitenciarelor ma trimete din
nou la Sighet pentru a cere acest Bilet; de
acolo, la Bucuresti, is Directia Generalei a
Penitenciarelor; de atunci au trecut mai multe
sdptaimani fara sa fi primit nici un raspuns.

In situatia de mizerie in care ma gdsesc,
fara locuintd sifeed pensie, mi-am ingeiduit sa
ma adresez Domniei Voastre, ale cdrui senti-
mente de dreptate si umanitate sunt cunos-
cute si sd Vd rog respectuos sa -mi faceti drep-
tate, intervenind la forurile in drept ca set mi
se atribuie o locuintd si sd mi se reordo-
nanteze pensia cuvenitd, ce mi -a fost recunos-
cutd prin Decizia din 1949.

La 25 octombrie 1956, am primit la
reclamatia mea urmatorul raspuns:

Vd comunicdm cd s-a primit cererea
Dvs. adresatd Toy. Pres. Dr. Petru Groza.
Partea privitoare la pensie a fost indrumatet
spre rezolvare ministerului competent, tar in
ce priveste locuinta, urmeazd sd faceti cerere
separates, care sd fie trimisd locului compe-
tent.

Am si facut numeroase cereri Oficiului
de Locatiune, dar fara sa fi primit pana in
prezent vreun raspuns, decat ca cererea
ramane inregistrata, dar ea nu se gaseste
nici o locuinta

In sfarsit, la finele lui decembrie [1956]
am primit mult, mult aasteptatul Buletin de
Eliberare nr. 57105 din 1956, prin care [se]
certified ca am executat in formatiunea 0951
de la 6 mai 1950 pana la 7 iulie 1955, find
depus de organele M.A.I., cand am fost pus
in libertate, fara sa fi fost judecat sau con-
damnat.

:Conform legilor in vigoare, susnumitul
poate munci in intreprinderile de Stat sau par-
ticulare, drept care i s-a eliberat prezentul
Bilet de Liberare".
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In urma acestui act de liberare, mi s-a
reordonantat pensia prin Decizia nr. 154625
din 9 noembrie 1956, cu incepere de la 1
octombrie 1956, de lei 513, pentru 37 ani de
vechime in campul muncii. Pentru timpul
petrecut la inchisoare mai 1950 iunie 1955
si nici de la eliberarea mea iulie 1955 sep-
tembrie 1956, nu mi s-a recunoscut dreptul
la pensie. Trec peste conditiile triste in care
am trait in tot timpul acesta, pentru ca est
prea dureros pentru mine de a mai starui
asupra lor!

Dupes cate stiu, s-au dat pensii de merit
pana la 2.000 lei lunar unora dintre fostii
mei colegi in cariera didactics. Eu nu m-am
invrednicit de aceasta favoare, pe care nici
n-am solicitat-o. Se vede ca activitatea mea
didactics ca profesor universitar, ca rector al
universitasii [din Cernauti], ca membru al
Academiei Romane si ca autor a numeroase
publicatii istorice, ca autor a 5 volume de
documente din colectia Hurmuzachi publi-

cate de Academie, ca intemeietor si director
al revistei beletristice "Junimea Literara"
1904 1938 si al Buletinului Institutului de
Istorie si Limbs "Codrul Cosminului" in 10
volume, care se gasesc in toate bibliotecile
mad din strainatate, n-au fost luate in con-
siderare la acordarea pensiilor de merit. Si cu
drept cuveint! Fiindcd activitatea si meritele
mete literare si stiintifice n -au fost considerate
de mine ca merit, ci ca o sleintet datorie a vietii
mete de om de litere!

Ion I. Nistor
[Iunie 1957]

NOTE:
Transcris dupes textul manuscris depus

la Biblioteca Academiei Romane, cu ne-
insemnate modificari gramaticale precum si
mici completari, evidentiate intre paranteze
drepte, de catre Oltea I. Apostolescu si
Vlastar Nestor Apostolescu (ianuarie 1999).

Acest text a fost publicat in revista
"Memoria", nr.1/2001, pp. 43 51.

Vom Leben and Wirken der Romanen
(Samos lung von .Vortr :igen, die im Rornanischen Seminar der
Frit -U lverditar zu Berlin gehalten wurden)

Ifern,n,Igeb,r,

Ernst Gamillstheg
11. ilumanische Reihe, Heft 3.

und Ausblick
in die Geschichte. Rurniiniens

von

Dr Ion I. Nistor
an tier

mitgileti der Parr:fin:schen Akaden-de der Wi5sretschafren

Jena und Leipzig
Verlag von Wilhelm Gronau

W. Agricola
1933.

555

vtea

' I

r, r

Ruck-

Pri,1.5f,tr Urvive:nritat c.:pmat,ti

at ` t

-

www.dacoromanica.ro



www.dacoromanica.ro



Istoria Romani lor

CONTRIBUTII LA ACTIVITATEA ACADEMIEI ROMANE

Extrase din Istoria Academiei Roma.; repere cronologice de Donna N. Rusu
(Editura Academiei Romane, Bucuresti 1992) cu unele completari

18/31 mai 1911: se alege ca membru
corespondent Ion I. Nistor, impreuna cu
Vasile Parvan si Nicolae Dobrescu.

21 feb./ 6 mart. 1914: este salutata
prezenta la lucrarile Academiei Romane a lui
I. Nistor, profesor la universitatea din
Cernauti, care: "a sosit din scumpa noastrei
Bucovina si ne face set ne gandim la fratii
nostri de acolo si la acel colt ales de pdmant,
care este cea mai sfantd parte din trecutul
nostru, prin toate mormintele de glorie
strdbund ce contine si prin toate amintirile
faptelor falnice din trecutul nostru de care e
legat".

19 mai/ 1 iun. 1915: este ales membru
titular al Academiei Romane istoricul si omul
politic Ion I. Nistor (1876 1962), autorul
unor insemnate cercetari referitoare la isto-
ria Moldovei si mai cu seams a Bucovinei.

20 mai/2 iun. 1915: multumind pentru
alegerea sa ca membru titular al Academiei
Romane, I. Nistor spune: "... voi promova din
reisputeri sublimele scopuri pe care le
urmeireste Academia care, cu drept cuvei nt,
trece de supremul areopag at gandirii si
simtirii romanesti".

22 mai/ 4 iun. 1915: I. Nistor vorbeste
despre: Emigretrile de peste munti in Moldova
si Bucovina.

20 mai/ 3 iun. 1916: I. Nistor citeste
discursul sau de receptie, intitulat Un capitol
din viata culturald a Romeinilor din Bucovina:
1774 1857. Pentru inceput, face o schita de
portret lui At. Marinescu, in locul caruia a
fost ales membru titular al Academiei, dupe
care se opreste asupra subiectului propriu-
zis al discursului sau, concluzionand:
"Romanii din Bucovina, chiar in epoca cea mai
neprielnicd a dezvoltdrii tor, au avut partea for
in cultura romaneascee. De asemenea:
"... bucovinenii, in ciuda conditiilor de dez-
voltare neprielnice si cu toate ca pierdurd pe
multi dintre intelectualii for mai de seams, au

dus cu beirbeitie lupta pentru pastrarea limbii
si nationalitdtii lor, gasind ragaz de a con-
tribui la leirgirea cunostintelor noastre istorice
si la imbogdtirea literaturii romdnesti. Se vede
clar ca bucovinenii, chiar si in epoca cea mai
tristd din trecutul lor, au fost si au reimas
mei dulare vii ale neamului romemesc si ca
istoria noastrd de la anexare incoace nu a fost
deceit o serie neintreruptd de suferinte, lupte
si framanteiri ale unui neam neceljit, pentru a
se putea sustine in caracterul sau propriu
national".

In raspunsul sau, N. Iorga tine sa su-
blinieze: "... Multora le-ar fi pletcut dacd ai fi
studiat subiecte strain, fetal aplicare ime-
diatet la nevoile tdrii dumitale si partii de
neam romemesc care trdieste acolo. Dar dum-
neata ai reimas Bucovineanul. Te -at cobord t la
realiteitile modeste ale micii dumitale patrii, in
care se cuprinde ce a fost mai mare in vechea
Moldova... In nenumetrate studii, care au
atins toate domeniile vietii romemilor de acolo,
ai ldmurit ateitea puncte confute 'Inca si ai
adaos o informatie cu totul noud si de cel mai
mare folos, deind astfel bazelor istoriei
Bucovinei romemesti o Lai-gime necunoscutei
pang atunci... At restabilit, prin asemenea
cerceteiri continue, onoarea romeinilor bucovi-
neni in domeniile studiilor despre mosioara
tor..., ai ardtat strainitor ca si acolo a venit
vremea sa ludm pentru not tot ce este at nos-
tru. Ai fost unui dintre rani cdrturari romans
care au scos din studiile for altceva deceit
arme pentru a inlettura pe altii si a se impune
ei singuri. Nu to -ai ldsat terorizat de nimeni si
nici n-ai terorizat pe cineva".

11 ian. / 24 ian. 1919: I. Nistor doneaza
Academiei Romane o harts veche a Buco-
vinei, precum si Procesul Verbal incheiat de
Adunarea Nationale bucovineand cu ocazia
declaratiei de unire a Bucovinei cu patria-
mama.

1 mart. / 14 mart. 1919: I. Nistor
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daruieste Academiei Romane colectia corn-
pieta a ziarului "Glasul Bucovinei", care
apare la Cernauti sub conducerea lui Sextil
Puscariu.

14 mart. 1919: Are loc sedinta solemna
consacrata implinirii unei jumatati de veac
de la infiintarea Academiei Romane. Au luat
cuvantul: M.S. Regele Ferdinand, D. Onciul,
N. Iorga, I. Inculet (in numele Basarabiei); in
numele Bucovinei, I. Nistor spune: "... In-
rdurirea Academiei asupra dezvoltcirii vietii
noastre nationale si culturale a fost co-
varsitoare... azi, romanii din Bucovina, intorsi
din robia austriacd si reuniti cu fratii for mai
marl (in urma hotardrii din 15/28 noiembrie
1918), aduc prin rostul Academiei Romane
omagii de multumire si ademcd recunostinta
pentru ajutorul si incurajarea ce ne-a dat in
timpurile posomordte ale robiei noastre". In
numele Transilvaniei is cuvantul Andrei
Barseanu.

9 sun. 1927: I. Nistor vorbeste despre:
Rdsunetul rdzboiului dirt 1877 in Bucovina si
Basarabia.

2 mart. 1928: Se hotareste ca N. Iorga,
G. Bals, Al. Lapedatu, I. Nistor si I. Lupas sa
reprezinte Academia Romand la Congresul
Internatiomal al Istoricilor, ce urma sa-si
desfasoare lucrarile la Oslo intre 14 si 19
august.

11 mai 1929: Sedinta solemna de
comemorare a unui deceniu de la Marea
Unire a tuturor romanilor. Au vorbit: Al.
Bratescu-Voinesti, I. Inculet in numele
Basarabiei; I. Nistor vorbeste in numele
Bucovinei, unde: "... credinta in ideal, cre-
dinta in dreptate si credinta in virtutile strd-
mosesti a surpat zidurile despartitoare ale
Carpatilor, a secat Molna si Prutul ca ape de
hotar si a inchegat tarile roman sub adum-
brirea aceluiasi steag si sub scutul puternic al
coroanei de otel". Sextil Puscariu a vorbit in
numele Transilvaniei.

16 mai 1930: se alege Biroul Sectiei
Istorice: presedinte I. Nistor, vicepresedinte
I. Lupas.

26 sun. 1931: N. Iorga este sarbatorit cu
ocazia implinirii varstei de 60 de ani. Cu
aceasta ocazie, I. Nistor vorbeste despre
Opera istoricet a domnu/ui Nicolae Iorga.

1 sept. 1932: I. Nistor prezinta comuni-

carea: Acte privitoare la istoria. Moldovei in
veacul al XVII-lea.

20 apr. 1934: se hotareste ca la cel de
al IV-lea Congres de Studii Bizantine (Sofia,
9 - 16 sept.), Academia Romans sa fie
reprezentata de N. Iorga, preotul N. Popescu,
Al. Lapedatu, I. Nistor, A. Radulescu, G.
Bals.

10 mart. 1939: I. Nistor vorbeste
despre: Vechimea asezdrilor romemesti din-
colo de Nistru.

12 iu/. 1940: Academia Romans
adreseaza un memoriu tuturor academiilor
din lume, in care se prezinta "stiintijic si fares
caracter polemic problema Basarabiei si a
pcirtii din Bucovina recent rupte din trupul
Romdniei de Uniunea Sovieticd". (Memoriul a
fost intocmit de I. Nistor).

19 sept. 1941: I. Nistor prezinta comu-
nicarea Basarabia sub gospoddrire roma-
neascd.

3 oct. 1941: 1. Nistor daruieste
Academiei o harts a regiunilor transnistriene
locuite de romani, intocmita de el in 1924.

21 nov. 1941: I. Nistor vorbeste despre
Autohtonia daco-romanilor in spatiul carpato-
duncirean.

13 iul. 1942: I. Nistor prezinta comuni-
carea: Aspecte geopolitice si culturale din
Transnistria.

6 nov. 1942: I. Nistor vorbeste despre:
Bizantinii in lupta pentru recucerirea Daciei si
Transdanuviei.

4 dec. 1942: I. Nistor prezinta comuni-
carea: Cdrti liturgice din Bucovina si introdu-
cerea /imbii slauone in Biserica romand.

26 nov. 1943: I. Nistor aminteste ca se
implinesc 100 de ani de cand Mihail Kogal-
niceanu rostea celebrul sau discurs la inau-
gurarea cursului de istorie nationals de la
Academia Mihaileand din Iasi, subliniind
"... unele din lipsurile si nectjunsurile stuthilor
noastre istorice arfi putut fi euitate, daces am
ji tinut seama de pretioasele indrumciri pe
care M. Kogdlniceanu be formulase acum 100
de ani".

11 feb. 1944: I. Nistor face un succint
portret al domnitorului Tarii Romanesti
Mircea cel Baran, de la moartea caruia s-au
implinit 526 de ani: "In clipele de grea
cumpcind prin care trecem arata el come-
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morarea acestei rare aniversdri are semnifi-
catia ei, dacd ne gdndim ca Mircea cel Bcitrdn,
ca domnitor at Ugrovlahiei, ca duce de Am las
si Fcigdras, ca ban at Severinului, ca despot at
Silistrei si ca stciptinitor at partilor tcliciresti
din Basarabia, apare in lumina istoriei noas-
tre rationale ca un deschizator de case si pre-
mergcltor at lui Mihai Viteazul in simbolizarea
unitatii etnice si politice a natiunii roman. In
uremea sa ca si in timpul de fats, tara si nea-
mul erau amenintate din toate
Ameninprile acestea nu -1 descurajard ci,
increzcitor in destinele poporului sau si
constient de misiunea lui istorica, et fulgercl
palosul la Rovine pentru a infrange loviturite
din oricare parte ar vent ete. In momentele
cruciale de astdzi, nu ne putem ingcldui luxul
de a trai numai in trecut. Nu este mai putin
adevcirat ca pildele glorioase din trecut sunt
un izvor de intinerire si imbarbdtare pentru
prezent".

23 mai 1945: I. Nistor este ales "con-
servator al Bibliotecii si colectiunilor pentru
o perioada statutara de cinci ani". Cu acest
prilej, el subliniaza: "Pentru mine, este in
primul rand o chestiune de constiintd nu
numai sa pot mentine institutia, la condu-
cerea ceireia ma aseazd votul Dv., la indltirnea
ce avea, dar sci fac tot ce irni std in putintcl
pentru a contribui si eu din toate puterile mete
la inciltarea ei".

26 oct. 1945: I. Nistor prezinta comuni-
carea: Manuscrisele orientate din Biblioteca
Academiei si inventarut lor.

15 febr. 1946: I. Nistor prezinta comu-
nicarea: Politica lui Mihai Viteazul fats de

nationalitdtile din Transilvania.
10 ian. 1947: I. Nistor citeste comuni-

carea: Dezvoltarea bibliotecilor noastre pu-
blice, apreciata de presedintele Academiei
Andrei Radulescu drept "interesantd; am
avut prilejul sa cunoastem o serie de date not
despre alccituirea si dezvoltarea bibliotecilor
publice din tara noastrti, in special despre
Biblioteca Academiei, despre organizarea si
folosul ei".

21 feb. 1947: I. Nistor vorbeste despre
Documente turcesti in Biblioteca Academiei
Roman.

4 iul. 1947: I. Nistor anunta achizi-
tionarea pentru Biblioteca Academiei a
proclamatiei data de domnitorul Carol la 17
august 1877 din cartierul sau de la Poradim.

17 oct. 1947: I. Nistor vorbeste despre
Originile principatului Transilvaniei.

9 iun. 1948: Se desfiinteaza Academia
Romany si se infiinteaza Academia Republi-
cii Populare Romane. Lui Ion I. Nistor, ca si
altor 18 membri ai fostei Academii (L. Blaga,
Th. Capidan, D. Caracostea, St. Ciobanu, I.
Petrovici, C. Radulescu-Motru, N. Banescu,
Gh. I. Bratianu, S. Dragomir, D. Gusti, Al.
Lapedatu, I. Lupas, S. Mehedinti, P.P. Ne-
gulescu, Episcopul N. Colan, preotul N.
Popescu, generalul R. Rosetti, V. Slavescu) li
se retrage calitatea de academician.

5 ian. 1990: Se reinfiinteaza vechea
Academie Romans.

2 febr. 1990: Cei 19 membri sus-
mentionati, carora in 1948 li se retrasese
calitatea de academician, sunt repusi in
drepturi post-mortem.
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BIBLIOGRAFIE: LUCRARI PUBLICATE

intocmita de Oltea I. Apostolescu (nascuta Nistor) si
revizuita de Vlastar Nestor Apostolescu

1. Ccitre cetitori, "Junimea Literara", I,
1904, nr.1, p.1.

2. Moldova inainte de intemeierea
Principatelor, "Junimea Literard", 1,1904, nr.
1, pp. 13-15, nr. 2, pp. 23-24.

3. Antarctica, al saptelea continent, in
"Junimea Literard", I, 1904, nr. 3, pp. 40-41.

4. Dragos si Bogdan, in "Junimea
Literara.", I, 1904, nr. 4, pp. 53-55.

5. Dare de seams despre Die Herkunft
der Rumeinen, eine historische-lingvistische-
ethirnologische Studie (Originea romanilor,
un studiu istoric, lingvistic si etimologic),
von dr. Emil Fischer, Bamberg, 1904, 303 p.,
in "Junimea Literara", I, 1904, nr. 6, pp. 94-
96.

6. Stefan cel Mare la 400 ani ai mortii
sale, in "Junimea Literard", I, 1904, 2 iulie,
nr. 8, pp. 98-104.

7. Dare de seams despre Regulile
ortografice editate de Academia Romans,
Bucuresti, 1904, in "Junimea Literara", I,

1904, nr. 10, p. 158.
8. Dare de seama. despre Alexandru

Vodci si Bogdan, sapte ani din istoria
Moldovei 1449-1455, de V. Parvan, Bucuresti
1904, in "Junimea Literard", I, 1904, nr. 11,
pp. 173-174.

9. Dare de seams despre Rutenizarea
Bucovinei si cauzele desnationalizcirii poporu-
lui roman, duped date autentice, de un
bucovinean, Bucuresti, 1904, in "Junimea
Literara", I, 1904, nr. 11, pp. 172-173.
[Fragment din lucrarea nepublicata Romanii
din Bucovina]

10. Ionitei, imparatul romanilor si bul-
garilor 1197-1207, in "Junimea Literara", I,
1904, nr.12, pp. 177-178.

11. Cuvernt incepcitor, in "Junimea
Literara", II, 1905, nr. 1, p. 1.

12. Spicuiri geografice, in "Junimea
Literara", II, 1905, nr. 2, pp. 26-27, nr.3, pp.
43-44.

13. Participarea romanilor la lupta de la
Kreisenbrunn 12 iulie 1260, in "Junimea
Literara", II, 1905, nr. 3, pp. 38-40.

14. Putna. Reflexiuni critice la cartea
d-lui D. Dan: Manastirea si comuna Putna, in
"Junimea Literard", II, 1905, nr. 5, pp.72-73.

15. Ideea latinitoitii in istoria romans, in
"Junimea Literard", II, 1905, nr. 4, 5, 6, 7,
pp. 74-76, 100-101, 110-116, 126-129.

[Textul conferintei publice tinuta. la 1
aprilie 1906 la Clubul Roman din Suceava].

16. Dr. George Popovici, in "Junimea
Literara", II, nr. 7, pp. 129-131.

17. Recenzie despre Geschichte des
rumanischen Volkes in rahmen seiner Staats-
bildungen (Istoria poporului roman in cadrul
formatiunilor sale statale) de N. Iorga, Gotha
1905, 2 vol., in "Junimea Literard", III, 1906,
nr. 11, pp. 196-197.

18. Dare de seams despre Istoria
romanilor in chipuri si icoane de N. Iorga, in
"Junimea Literara", III, 1906, nr. 11, pp.
198-199.

19. Un modest prinos de venerare la
moartea lui Simion Florea Marian, in
"Junimea Literard", IV, 1907, nr. 6-7, pp.
161-164.

20. Dr. V. Gclind, in "Junimea Literard",
IV, 1907, nr. 10-11, pp. 234-235.

21. Dare de seams despre Die vere-
inigten Staaten von Gross-Osterreich. Politi-
schen Studien zur Lti sung der nationalen
Fragen mit staatsrechtlichen Krisen in Oster-
reich-Ungarn (Statele Unite ale Austriei Mari.
Studii politice pentru solutionarea pro-
blemelor nationale implicand crize de stat in
Austro-Ungaria) von Dr. Aurel C. Popovici,
Leipzig 1906, in "Junimea Literara", IV,

1907, nr. 4, pp. 87-89.
22. Dare de seams despre Geschichte

der Deutschen in den Karpathenlei nder bis
1763 and in der Walachei bis 1774 (Istoria
germanilor in tarile carpatine pana. in 1763
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si in Valahia pang in 1774), Gotha 1907, in
"Junimea Literary ", IV, 1907, nr. 12, pp.
200-201.

23. Istoria Bucouinei in scoalele noastre
secundare, in "Scoala", I, 1907, nr. 6-7 oct.-
nov., pp. 129-135.

24. D. Onciul, in "Junimea Literary ", V,
1908, nr. 7-8, pp. 135-138. [Textul discur-
sului festiv cu prilejul dezvelirii portretului
lui Dimitrie Onciul in sala Junimea, la 28
mai 1908]

25. Dare de seamy despre Die
Wehrmacht der Moldau zur Zeit Stephan des
Grossen (Armata Moldovei in timpul lui
Stefan cel Mare) Jahrbuch des Bukovinaer
Landesmuseums XIII u. XIVten Jahrgange,
1905-1906, Czernowitz in "Junimea Lite-
rary", V, 1908, nr 5, p. 64.

26. La aniuersarea Unirii Principatelor,
in "Junimea Literary ", VI, 1909, nr. 2, pp.
23-27.

27. Hotarul Teirii Sepenicului spre
Pocutia, in "Junimea Literary ", VI, 1909, nr.
3-4, pp. 57-60.

28. Un ispisoc de is Grigore II Ghica, in
"Junimea Literary ", VI, 1909, nr. 6, pp. 109-
112.

29. Dare de seama. despre Harta etno-
grafica a Trans iluaniei de Nicolai Mrazek, Iasi
1909, in "Junimea Literary ", VI, 1909,
nr. 11-12, pp. 241.

30. Dare de seams despre Istoria
Bisericii Romane, de N. Iorga, Bucuresti,
1909, in "Junimea Literary ", VI, nr. 6, pp.
120-121.

31. Zur moldauische-pokutische Grenz-
frage (Asupra problemei granitei Moldovei cu
Pocutia) in "Jahrbuch des Bukovinaer Lan-
desmuseums", )(Viten Jahrgang, Czerno-
witz 1909, pp. 3-16.

32. Die moldauische Ansprache out
Pokutien, mit eine Kartenskizze (Pretentiile
Moldovei asupra Pocutiei, cu o harts) Wien,
1910, in "Archiv far Osterreichische Ge-
schichte" 101, Band I, 182 p. [Ters de doc-
torat]

33. Dare de seams despre Dictionarul
geografic al Bucouinei de Em. Grigorovita, in
"Junimea Literary ", VII, 1910, nr. 2-3, pp.
31-37.

34. Legaturile de comert cu Bistrita, in

"Junimea Literary ", VII, 1910, nr. 4, pp. 67-
72.

35. Die ausweirtige Handelsbeziehun-
gen der Moldau im XIV-, XV-, und XVI-ten
Jahrhunderte, nach Quellen dargestellt (Re-
latiile comerciale externe al Moldovei in se-
colele XIV, XV si XVI, prezentate conform
surselor), XLX+240 p., Gotha 1911, Friedrich
Andreas Perthes.

36. Das Moldauischen Zollwesen (Sis-
temul vamal moldovenesc), in "Schmollers
Jahrbuch fur Gestzgebung und Verwaltung",
XXVI, I, Leipzig, 1912, pp. 235-282.

37. Dare de seams despre Istoria
Imperiului Otoman de N. Iorga, in "Junimea
Literary ", VIII, 1911, pp. 115-120.

38. Stefan de Repta, in "Junimea
Literary ", VIII, 1911, nr. 3, pp. 35-39.

39. Dare de seamy despre Istoricul
luptei pentru Drept in tinutul Campulungului
Moldouenesc de T. V. Stefanelli, in "Junimea
Literary ", VIII, 1911, nr.10, pp.160-164.

40. Dare de seamy despre Die
Sadrumanen in der Turkel: und in die angren-
zenden Lander (Romani din sud traitors in
Turcia si in tarile invecinate), de Victor
Lazar, Bucuresti 1910, in "Junimea Lite-
rary", VIII, 1911, nr. 12, pp. 197-202.

41. Iardsi chestia ortografiei, in
"Scoala", II, 1911, pp. 217-218. [Organ al
Reuniunii Scolare din Bucovina]

42. Handel und Wandel in der Moldau
bis zum Ende der XVI-ten Jahrhundert, nach
den Quellen dargestellt (Negot si circulatie in
Moldova pand la finele sec. XVI, prezentate
conform surselor) Czernowitz 1912, XIII+
200 p., K.-K. Universitatsbuchhandlung H.
Pardini. [Lucrare pentru titlul de docent la
Universitatea din Viena]

43. Zur Geschichte des Schulwesens in
der Bukouina (Despre sistemul scolar in
Bucovina), in "Jahresbericht des Gr. Or.
Oberrealschule in Czernowitz" XLXIII, 1912,
pp. 3-49.

44. in pragul unei serbeiri culturale, in
"Junimea Literary ", IX, 1912, nr. 1, p. 47.

45. Lupta noastra despre Umbel, in
"Junimea Literary ", IX, 1912, nr. 4-5, pp. 56-
60.

46. Basarabia, in "Junimea Literary',
IX, 1912, nr. 6, pp. 104-108.
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47. Cuza Vodei, in "Junimea Literara",
IX, 1912, nr.7-8, pp. 123-127.

48. Arta noastrci poporald, in "Junimea
Literara", IX, 1912, nr. lo, pp. 187-190.

49. Conferintet despre macedo-romemi,
in "Junimea Literard", IX, 1912, nr. 11-12,
pp. 209-212.

50. Din trecutul scolilor noastre, in
"Scoala", III, 1912, nr. 9-10, pp. 225-228.

51. Die Moldauische Zollwesen in XV-
und XVI-ten Jahrhunderten (Sistemul vamal
moldovenesc in secolele XV si XVI), in
"Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft", Leipzig, XXXVI, 1912,
Erstes Heft, pp. 235-282.

52. 0 paging din istoria Bisericii buco-
vinene. Episcopul Herescul, in "Gaieta
Mazililor si Razesilor bucovineni", II 1912,
nr. 12, pp. 182-184 si II, 1913, pp. 200-202.

53. Die geschichtliche Bedeutung des
Rumemen und die Anfange ihrer staatlichen
Organisation (insemnatatea istorica a
romanilor si inceputurile organizarii for
statale), Akademische Antrittsrede, Buko-
vinaer Rundschau, Czernowitz 1913
[Lectie de deschidere a cursului la Univer-
sitatea din Cernauti, oct. 1912; vezi si Victor
Morariu in "Glasul Bucovinei" IX, nr. 2178,
p. 6, col. 2]

54. Pacea de la Bucuresti, in "Junimea
Literard", X, 1913, nr. 10, pp. 105-107.

55. Constantin Mandicevschi, in "Scoa-
la", IV, 1913, pp. 132-135.

56. Privire istorica asupra miscdrii
politice la romanii din Bucovina in "Gazeta
Mazililor si Razesilor bucovineni", II 1913,
nr. 18, pp. 276-281.

57. Lupta noastrd pentru limb& in
"Junimea Literara", X, 1913, nr. 4-5, pp. 56-
60.

58. Die Urkunden Stephan des Grossen
(Documentele lui Stefan cel Mare) in
"Zeitschrift fur Osteuropaische Geschichte",
III, 1913, pp. 392-400, Berlin.

59. Din istoria Calendarului nostru, in
"Calendarul Societatii pentru Cultura si
Literatura romans din Bucovina", 1914,
Cernauti, pp. 56-64.

60. Lege-aurae noastre cu Ardealul, in
"Junimea Literara" XI,1914, nr. 1-3, pp. 12-
23. [Conferinta la Soc. Acad. Junimea din

Cernauti, 22 martie 1914]
61. Emigrcirile de peste munti, in

"Analele Acad. Rom., Mem. Sect. Ist.", Ser. II,
tom XXXVII, 1914/15, pp. 15-56, pp. 415-
465.

62. Dare de seams despre Documentele
lui Stefan cel Mare de I.Bogdan, in "Junimea
Literara" XI, 1914, nr. 2-3, 4-5, pp. 33-89.

63. Noul membru al Academiei Rome-me
Sextil Pu.scariu, in "Junimea Literara XI,
1914, nr. 6-7-8, pp. 160-164.

64. Impresii din Congresul Invcitcitorilor,
Ibidem, pp. 183-186.

65. Raportul numeric intre romeini si
ruteni in Bucovina pe vremea ocupdrii, in
"Junimea Literara" XI, 1914, nr. 6-7-8, pp.
196-208.

66. Emil Kaluzniacki, in "Junimea
Literard" XI, 1914, nr. 6-7-8, pp. 216-217.

67. Teodor Tarnayschi, in "Scoala" V,
1914, nr. 3, pp. 49-51.

68. Bucovina sub raportul politic si
administrativ, extras din "Cultura Roma-
nilor", Bucuresti 1915 iulie august, 16 p.

69. Rometnii si rutenii in Bucovina, Edit.
Acad. Rom., Bucuresti 1915, )(X + 209 p.
[Studiu istoric si statistic. Apare in oct. 1918
in traducere gerrnana, vezi poz. A79]

70. Originea numelui Bucovinei, in
"Flacara", Bucuresti IV, 1915, pp. 102-103.
[Idem in "Buletinul Societatii Regale Romane
de Geografie", Bucuresti, XXXVII, 1916 18,
pp. 585-589]

71. Istoria Bisericii din Bucovina si a
rostului ei national-cultural in viata romeinilor
bucovineni, Editia Casei Scoalelor, Bucu-
resti, 1916, XXIX+295 p., 36 ilustratii.

72. Un capitol din viata culturalei a
romemilor din Bucovina (1774 1857), in
"Discursuri de receptie" XLIV, Bucuresti
1916, pp. 1-64. [Textul Discursului de
receptie rostit la sedinta solemna a Aca-
demiei Romane in 21 mai/3 iunie 1916, cu
raspunsul din partea lui N. Iorga]

73. Drepturile noastre asupra Hotinului,
in "Biblioteca istorica pentru popularizarea
istoriei Basarabiei", nr. 1, Chisinau 1918,
31 p. [Textul conferintei publice rostite la
Universitatea Populara din Chisinau la 1

aprilie 1918. Retiparita in foiletonul gazetei
"Romania Noual
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74. Unirea Basarabiei, in "Romania
Noua", martie - aprilie 1918.

75. Textul cuvantarii rostite la
Chisinau, in "Glasul Bucovinei I, nr. 7 [Cu-
vantare din 12 noiembrie 1918 in fata
ministrului Statelor Unite, excelenta sa dl.
Wopicka]

76. Unirea, in "Glasul Bucovinei" I, nr.
10, 24 noiembrie 1918.

77. Homo bucovinensis, in "Glasul
Bucovinei" I, nr. 23, 11 decembrie 1918.

78. Spre noua orientare, in "Glasul
Bucovinei" I, nr. 25, 13 decembrie 1918.

79. Cuvantare festive, in Unirea
Bucovinei de Ion Nistor, Cartea Romaneasca,
Bucuresti 1938, pp. 173-176. [Rostita la
Congresul in care s-a votat Unirea Buco-
vinei, 15/28 noiembrie 1918, in Sala Sino-
dala din Cernauti]

80. Der nationale Kampf in der Buko-
wina, mit besondere Beracksichtigung der
Rumanen and Ruthenen, historisch beleuch-
tet, mit einer ethnographischen Karte der
Bukowina, in Ausgabe der Rumanische
Akademie, XVIII+227 p. + harta, Bukarest,
1919.

81. Reispuns in numele Bucovinei, in
"Analele Acad. Rom. Partea administrative si
Dezbaterile", Seria I, torn )00CIX, 1916
1919, pp. 238-243. [Textul alocutiunii din
sedinta solemna a Academiei Romane din 21
mai 1919]

82. Textul cuvantarii tinuta la sedinta
solemna a Academiei Romane, in "Glasul
Bucovinei" nr. 153-154, 27 mai 1919. [Dupe
discursul M. S. Regelui Ferdinand, au luat
cuvantul D. Onciul, N. Iorga, I. Negruzzi, I.
Inculet si I. Nistor]

83. 0 lacrima pe mormantul lui Ion
Bogdan, in "Glasul Bucovinei", II, nr. 159, 5
iunie 1919.

84. Populatia Basarabiei 1812 1918,
in "Arhiva pentru Stiinta si Reforma Sociala",
nr. 2-3, pp. 299-311, Bucuresti 1919.

85. Discurs la Mesajul Tronului, 32 p.,
ed. Glasul Bucovinei, Cernauti 1920.

86. Pentru consolidarea Romaniei
106 p., ed. Glasul Bucovinei, Cernauti 1920.
[Discursuri rostite in Senat, in sesiunea
extraordinary din vara anului1920]

87. Populatiunea Basarabiei, in "Arhiva
pentru Stiinta si Reforma. Socials' ", 1920, nr.

2-3, pp. 86-96 si 219-311.
88. Din viata politica, in "Calendarul

Glasul Bucovinei", 1921.
89. Istoria Fondului Bisericesc din

Bucovina, in "Biblioteca Glasul Bucovinei",
Cernauti 1921, 69 p.

90. Neagoe Basarab, in "Calendarul
Glasul Bucovinei", III, 1922, pp. 19-29.
[Textul cuvantului festiv rostit la Univer-
sitatea din Cernauti la 16 oct. 1921, cu
ocazia implinirii a 400 ani de la moartea
domnitorului muntean]

91. Rapoarte despre carts prezentate la
concursul pentru premiile Academiei, in
"Analele Acad. Rom., Partea administrative
si Dezbaterile":

Tom XLI 1920 1921, p. 168,
Tom XLII 1921 - 1922, p. 127,
Tom XLIII 1922 - 1923, p. 161.
92. Discurs la Mesajul Tronului, 32 p.,

ed. Glasul Bucovinei, Cernauti 1921.
93. Invettamantul in viitoarea consti-

tutie, in "Noua Constitutie a Romaniei",
Bucuresti, 1922, pp. 365-374.

94. Textul discursului la inaugurarea
Universitatii romanesti din Cernauti, 23 - 25
oct. 1920, in "Inaugurarea Universitatii
Romanesti din Cernauti", Cernauti 1922, pp.
15-25.

95. Textul cuvantarii cu prilejul dez-
velirii portretului M. S. Regelui Ferdinand,
23 25 oct. 1920, in "Inaugurarea Univer-
sitatii Romanesti din Cernauti", Cernauti
1922, pp. 47-49.

96. Din zilele Unirii, in "Cugetul roma-
nese", I, 1922, nr. 2, pp. 116-124.

97. Istoria Basarabiei, scriere de popu-
larizare, Biblioteca asezamantului I.C. Bra-
tianu, nr. 1, XLIII+455 p.,+2 planse, Tip.
Glasul Bucovinei, Cernauti 1923. [Reeditare
cu editie si studiu bio-bibliografic de Stelian
Neagoe, impreuna cu addenda Basarabia
sub gospoddrie romaneasca, 350 p. ed.
Humanitas, Bucuresti 1991]

98. Politica de unitate nationald, Cer-
nauti 1923, 76 p. [Discurs la mesajul tronu-
lui]

99. Dimitrie Cantemir, in "Memoriile
Sectiei Istorice", Seria 3, tom X, 1923. [Con-
ferinta prezentata la Universitatea din
Cernauti in 8 noiembrie 1923]

10C. Al treilea voevodat, in "Analele
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Acad. Rom., Mem. Sec. Ist.", Seria 3, Tom X,
20 dec.1923.

101. Dupd noud ani de zile, in
"Junimea Literara" XII, nr. 1-2, 1923.

102. In amintirea lui Dimitrie Onciul, in
"Junimea literara" XII, nr. 4-5, 1923, pp. 57-
60.

103. Problema Societatii pentru Culturd,
in "Junimea Literard" XII, nr. 10-11, 1923.

104. La aniversarea Unirii, in "Ca len-
darul Glasul Bucovinei", 1923, pp. 29-31.

105. Pomenirea lui Dimitrie Cantemir
Voevod, domnitorul Moldovei, la 200 ani de is
moartea sa, in "Analele Acad. Rom.,
Mem. Sec. Ist.", III, torn II, Mem. 5, pp. 221-
245. [Text prezentat in sedinta solemna sub
presedintia Regelui Ferdinand din 21 dec.
1923]

106. Romanii de peste Nistru, in "Glasul
Bucovinei" VII, nr. 1715, din 16 dec. 1924.
[Conferinta la Teatrul National din Cernauti
in 14 dec. 1924]

107. Eudoxiu Hurmuzachi, in "Junimea
Literara" XIII, nr. 1-2, 1924.

108. Luca Arbore, in "Junimea Literara."
XIII, nr. 7-8, 1924.

109. Pofte rasuflate, in "Glasul Buco-
vinei", VII, nr. 1624, 1924.

110. Pe drumul cel drept, "Calendarul
Glasul Bucovinei" 1924, pp. 3-7.

111. Dimitrie Cantemir, in "Calendarul
Glasul Bucovinei", 1924, pp. 12-14 si in
"Anal. Acad. Rom., Sec. St. Istorice", torn II,
1924, pp. 241-245.

112. In amintirea lui Constantin Jirecek,
in "Codrul Cosminului" I, 1924, pp. 613-615.

113. Al treilea voevodat, in "Glasul
Bucovinei" VII, nr. 1463, Cernauti 1924, pp.
102 si 1464, p. 2.

114. Romanii transnistrieni, in "Codrul
Cosminului" I, 1924, pp! 463-565.

115. Curentele de emigrare in Moldova
de Sus. [Curs de popularizare la universi-
tatea din Cernauti, 16 noiembrie 1925]

116. Originea hutanilor din muntii
Moldovei, in rezumat in "Glasul Bucovinei"
VIII, nr. 1972, 19 noiembrie 1925. [Curs de
popularizare la Universitatea din Cernauti,
la 16 noiembrie 1925]

117. Manifestatiile romanilor in 1848, in
"Junimea Literard" XIV, nr. 1-3, 1925.

[Textul cuvantarii tinute la Sibiu, in 15 mai
1925]

118. Discurs rostit cu ocazia vizitei
principelui Carol al II-lea la Cernauti, in
"Junimea Literara" XIV, nr. 4, pp. 100-105,
idem pp. 108-110.

119. Solia lui Luca Cirje, in "Junimea
Literard" XIV, nr. 57, 1925, pp. 129-140.

120. Bejenarii ardeleni in Bucovina, in
"Codrul Cosminului" vol.II, Cernauti 1925
1926, pp. 443-553.

121. Universitatea din Cerncluti si lout-
turtle politicianiste ale ministrului P.P. Negu-
lescu, in ed. "Glasul Bucovinei, Cernauti
1926, 61 p.

122. Un povestitor basarabean: Radu
Cunllescu, in "Junimea Literara" XV, 1926,
pp. 241-246.

123. Vladimir Repta, in "Junimea Lite-
rara" XV, nr. 1-2, 1926, pp. 1-5.

124. Vasile Stroescu, in "Junimea Lite-
rard" XV, 1926, pp. 145-147.

125. In amintirea lui Alexandru Con-
stantinescu, in "Glasul Bucovinei" IX, nr.
2257, 23 noiembrie 1926.

126. ROisunetul rdzboiului din 1877 in
Bucovina si Basarabia, in Anal. Acad. Rom.,
Sectia Istorie, Seria III, tom VII, Mem. 9,
Bucuresti 1927, pp. 343-351. [Comunicare
la 9 iunie 1927]

127. Originea si dezvoltarea Uniuer-
sitaitii din Cernduti, extras din "Biblioteca
Astrei Basarabene", nr. 4, Cernauti 1927,
7 p.

128. Contra deposeddrii Universitdtii
din Cernauti, in "Biblioteca Glasul Buco-
vinei", nr. 7, 1927. [Discurs rostit la Senat in
12 13 aprilie 1927]

129. Contra calomniei, in "Biblioteca
Glasul Bucovinei", nr. 6, Cernauti 1927,
31 p. [Discurs in Senat la 15 decembrie
1926]

130. Consecintele razboiului pentru ne-
atirnare asupra romdnilor din Bucovina si
Basarabia, in "Cultura Nationale ", Bucuresti
1927, pp. 153-186. [Textul conferintei tinute
la Ateneul Roman in 1927, in ciclul de confe-
rinte "Universitatea libera." despre Raz' boiul
Neatarnarii, 1877 - 1878]

131. Politica constructive, in "Calen-
darul Glasul Bucovinei" XIII, 1927, pp. 1-10.
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132. In jurul unei aniversdri, in "Ju-
nimea Literard" XVI, 1927, pp. 1-2. [Apel
pentru adunarea actelor "amintirii" din
Bucovina in legatura cu razboiul din 1877]

133. Constantin Morariu, in "Floarea
soarelui" I, nr. 5, 1927.

134. Frontiera roman-polonet, in "Gra-
iul romanesc", I, nr. 2 feb., 1927, pp. 37-43.

135. Grigore Ghica Vodd, la aniversarea
a 150 de ani de is moartea sa, in "Codrul
Cosminului", IV-V, 1927 - 1928, pp. 399-
444 si La Cernduti, 1928, 103 p.+plansa.

136. Din istoria Maramuresului, in
"Gazeta Marammureseand", VIII, nr. 10,
Sighet 1927, pp. 1-2.

137. Unirea Bucovinei, 28 noiembrie
1918, Studii si documente, in "Asezamantul
Ion I. Bratianu", Bucuresti 1918.

138. Zece ani de la Unire, in "Zece ani
de la Unirea Bucovinei, 1918 1928",
Cernauti 1928, p. 26+plansa si in "Ca len-
darul Glasul Bucovinei" X, 1929, pp. 1-25.

139. Regele Ferdinand si Unirea, in
"Junimea Literard" XVII, nr.7-12, 1928,
pp. 179-185.

140. La catafalcul lui Ion I.C. Brettianu,
in "Calendarul Glasul Bucovinei", 1928.

141. Constantin Morariu, Crestinul si
Romanul, in "Universul Literar" XLIV 1928,
pp. 702-703.

142. La 10 Mai, in "Junimea Literard"
XVII, nr. 5-7/1928, pp. 117-122.

143. Agitatiile ucrainiene, in "Generatia
unirii", nr. 9, Bucuresti 1929.

144. Drumurile noastre in ultima sutd
de ani, in "Editura Institutului Economic
Romanesc", Bucuresti, 1929, 16 p. [Textul
conferintei tinute la Academia Comerciala
Bucuresti]

145. Opera istoricet a lui A.D. Xenopol,
in "Junimea literard" XVIII, 1929, nr. 9-12,
pp. 233-241. [Textul conferintei tinute la
Ateneul Popular Tatarasi din Iasi]

146. In drum spre Ideal, in "Junimea
literard" XVIII, nr. 1-4, 1929, pp. 3-4.

147. Bucovina si Arhiducele Wilhelm, in
"Generatia Unirii" I, nr. 4, Bucuresti 1929.

148. Dr. Octavian Gheorghian, in "Ca-
lendarul Glasul Bucovinei" XI, 1930, pp. 64-
67.

149. Cehoslovacii si romanii, Expunere

istoricd, ed. Glasul Bucovinei, 1930, extras
din "Codrul Cosminului" VI, Cernauti 1930,
pp. 261-342.

150. Le comte de Saint-Aulaire et la
Bucovine; Extrait de l'Hommage a M. de
Saint-Aulaire (Conte le de Saint-Aulaire si
Bucovina; extras din omagiul adus d-lui de
Saint-Aulaire), Bucuresti, 1930.

151. R.F. Kaindl, in "Codrul Cosminu-
lui" VI, 1930, pp. 551-553.

152. Zece ani de viatd universitard in
Cernauti, in "Junimea literara" XIX, nr. 9-
12, 1930, pp. 387-398.

153. Autobiografia lui C. Berariu, in
"Junimea literard" XIX, nr. 5-8.

154. 10 ani de la moartea lui Gh.Tofan,
in "Junimea literara." XIX, nr. 5-8, 1930, pp.
259-269.

155. Vintilei Bratianu si Bucovina, in
"Junimea literard" XIX, nr. 9-12, 1930, pp.
460-466.

156. George Popovici catre Constantin
Berariu, in "Junimea literard" XIX, pp. 352-
360. [Scrisori inedite despre framantarile
politice si nationale romane din Bucovina
intre 1890 1897]

157. Dupes un an, in "Calendarul Glasul
Bucovinei", 1930.

158. Pi lde si invaiteituri politice, in
"Calendarul Glasul Bucovinei", 1930.

159. Dr. Octavian Gheorghian, in "Ca-
lendarul Glasul Bucovinei", 1930.

160. Aniversarea de 400 de ani de la
intemeierea Mandstirii Humorului, in "Ca-
lendarul Glasul Bucovinei", 1930.

161. J.G. Masaryk, Presedintele
Republicii Cehoslovace, in "Galeria Oameni-
lor Ilustri, Adevarul" 1930, 120 p. cu ilus-
tratii. [Culegere de articole de I. Nistor,
dulescu Motru, Niemirover, Stoica,
descu-Racoasa, Graur etc., cu un omagiu al
lui Iuliu Maniu, presedintele Consiliului de
Ministri]

162. Minoriteitile dirt Romania, in "Ge-
neratia Unirii", II, nr. 1, Bucuresti 1930.

163. Un roman iscoadd in 1683 in ta-
bora regelui Sobieschi is Viena, in "Analele
Acad.Rom. Mem. Sect. Ist.", Seria III, torn
XII, Mem.6, Bucuresti 1931, pp. 455-473 +
plansa.

164. Opera istorica a tut Nicolae Iorga,
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in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.Ist.", Seria
III, torn XII; Mem. 6, 10 p.

165. Lagare le de is Lintesti si Sere-my si
"campaniile bucovinene" ale regelui Sobies-
chi, cu 2 planse explicative Cluj 1931,
20 p. [Extras din "ihchinare lui N. Iorga" cu
prilejul implinirii varstei de 60 de ani]

166. Decorarea lui Avram Iancu si a
camarazilor sal, in "Analele Acad. Rom.
Mem. Sect. Ist.", Seria HI, torn XI, Mem.10,
68 p., Bucuresti 1931. [Comunicare la
Academia Romana pe data de 8 iunie 1931]

167. Nicolae Iorga ca istoric, in "Codrul
Cosminului", VII, 1931, 32 p.

168. Un proces politic la Cernduti in
1878, in "Junimea Literary', XX, 1931, nr. 1-
4, pp. 3-37.

169. Mandstirile din Bucovina, in "Ju-
nimea Literary ", XX, 1931, pp. 113-119.
[Textul unei conferinte tinuta la Radio
Romania la 16 ianuarie 1931]

170. 28 de ani in slujba unitatii cultu-
rale, in "Junimea Literary ", XX, 1931, pp.
193-198. [Cu prilejul implinirii de 60 de ani
ai lui Nicolae Iorga]

171. Rcizboaiele lui Traian cu dacii, Ti-
pografia Glasul Bucovinei. [Textul confe-
rintei tinuta la Universitatea din Cernauti pe
24 ianuarie 1931]

172. Tineretul bucovinean la Plevna, in
"Junimea Literary', XX/XXI, 1931, pp. 149-
155. [Curs de popularizare la Universitatea
din Cernauti la 22 martie 1931]

173. Take Ionescu si fruntaria polono-
romand, in "Universul", 21 iunie 1931.
[Textul cuvantarii ocazionate de dezvelirea
statuii lui Take Ionescu]

174. I.C. Brcitianu la Vatra Dornei, in
"Democratia", XIX, nr. 10-11, Bucuresti
1931.

175. Despre Unire, in "Revista soc.
Tinerimea Romand" nr. 4, an. LI. [Textul
conferintei tinute la Tinerimea Romana,
Bucuresti, 24 ianuarie 1932]

176. Biserica si scoala greco-romeinci de
la Viena, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist." Ser. III, torn XIII, Mem. 3, Bucuresti
1932, 40 p.+4planse. [Textul comunicarii din
18 martie 1932 la Academia Romana.]

177. Locul lui Alexandru cel Bun in isto-
ria civilizatiei crestine, "Ed.Glasul Bucovinei",

Cernauti 1932, 20 p. [Textul discursului
comemorativ tinut in Aula Universitatii din
Cernauti]

178. Alexandru cel Bun la 500 de ani de
is moartea so, in "Junimea literara" XXI, pp.
1-15. [Textul conferintei tinute in Aula
Universitatii din Cernauti la 3 aprilie 1932]

179. Alexandru cel Bun, "Ed. Glasul
Bucovinei", 1932, 53 p. + 3 ilustratii [Textul
conferintei prezentate la Radio Bucuresti in
28 mai 1932]

180. Rcipirea Bucovinei dupes Sulzer, in
"Junimea literara" XXI, 1932, pp. 169-176
[Textul conferintei rostite in Aula Univer-
sitatii din Cernauti la 29 noiembrie 1932]

181. Sase ani de autonomie biseri-
ceascd, in Ed. Glasul Bucovinei", 1932, 32 p.
[Textul discursului rostit la sedinta Adunarii
Eparhiale din 30 decembrie 1932]

182. Imparatul Iosif al II-lea despre emi-
grarile din Bucovina si despre o epistold pas-
torald a episcopului Dosoftei Herescul, in
"Codrul Cosminului" VIII, 1933 - 1934, pp.
488-490 [Textul comunicarii prezentate la
Institutul de Istorie si Limba din Cernauti, in
sedinta din 19 mai 1932]

183. Prciznuirea lui Alexandru cel Bun,
in "Calendarul Glasul Bucovinei", 1933, pp.
35-41.

184. Contributii is relatiunile dintre
Moldova si Ucraina, in "Analele Acad. Rom.
Mem. Sect. Ist.", Seria III, torn XIII, Mem. 11,
Bucuresti 1933, pp. 185-221 + 69 acte
traduse in limba romana.

185. Din corespondenta lui Todleben de
la Plevna, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
1st.", Seria III, torn XIII, Mem. 12, Bucuresti
1933, pp. 233-277.

186. Mdnastirea Moldovitei, in ed. "Gla-
sul Bucovinei", Cernauti, 15 p. [Textul con-
ferintei tinute la Radio Bucuresti, cu ocazia
aniversarii a 400 de ani de la sfintirea mana-
stirii]

187. Rostul politic si social al Bisericii in
trecut si prezent, in "Biserica si problemele
sociale", Bucuresti 1933, pp. 167-190.
[Textul conferintei tinute in sala Dalles pe
data de 7 martie 1933]

188. Rack and Ausblick in die Ge-
schichte Rumaniens (Privire in trecutul si
viitorul istoriei Romaniei), in "Vom Leben
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und Wirken der Rumanen", II, Rumanische
Reihe Heft 3, Jena und Leipzig 1932 1933,
24 p. herausgegeben von Ernst Gamillscheg
[Textul unei conferinte tinuta la Univer-
sitatea din Berlin in decembrie 1932]

189. Dimitrie Onciul, in "Junimea Lite-
rara" XXII, nr. 4-6, 1933, pp. 73-79. [Textul
discursului rostit in Au la Universitatii din
Cernauti la implinirea a 10 ani de la moartea
lui D. Onciul]

190. La semicentenarul mortii lui Ci-
prian Porumbescu, in "Junimea Literara"
XXII, 1933, pp. 150-162. [Textul cuvantului
festiv rostit la Bucuresti in sala Fundatiei
Dalles, la 21 iunie 1933]

191. Un popas la o rdspantie, in "Ju-
nimea Literara" XXII-XXIII, 1933 1934, pp.
1-7. [La 30 de ani de la aparitia Junimii
Literare]

192. Se intrevad zorile, in "Junimea
Literara" XXII, 1933, pp. 1-6.

193. Opt scrisori inedite de is Tedu
Hasdeu, in "Codrul Cosminului" VIII, 1933
1934, pp. 437-480.

194. Vizita lui Alexandru Vocla Cuza la
Galati, in "Codrul Cosminului" VIII, 1933
34, pp. 471-473.

195. Vechile proprietdti ale Fondului
Bisericesc at Bucovinei, in "Codrul Cosminu-
lui" 1933 34, Cernauti, pp. 481-488.
[Textul comunicarii prezentate la sedinta din
29 aprilie 1933 a Institutului pentru Istorie]

196. Opiniile mitropolitului Vladimir
Repta despre propaganda ucraineand in
Bucovina, in "Codrul Cosminului" 1933 34.
[Textul comunicarii prezentate la sedinta
Institutului de Istorie si Limba din Cernauti,
1933]

197. Cuvant inainte la Corespondenta
Familiei Bratianu, 1859 - 1883, vol. I, 1933
in "Junimea literara" 1934, pp. 169-181.

198. Discurs la proiectul de rdspuns la
Mesajul Tronului, in "Ed. Glasul Bucovinei"
1934, 30 p. [Rostit in numele guvernului, la
Camera, la 6 martie 1934]

199. Problema ucraineand in lumina is-
toriei, in "Codrul Cosminului" vol. VIII, 1933

34, Cernauti, VIII+284 p.
200. Inter nos et Valachicum ipse Deus

fluvium Tyra dislimitavit (Intre not si Valahi
insusi Dumnezeu a delimitat fluviul Tirus)

in "Codrul Cosminului", VIII, 1933 1934,
pp. 471-490. [Textul declaratiei palatinului
de Wroclaw Martin Chametovski, intr-un act
de hotarnicie din 14 octombrie 1703; studiul
este insotit de un rezumat in limba germana]

201. Inaugurarea noului an de studiu is
Universitatea Regele Carol II din Cernduti, in
"Junimea literara" XXIII, 1934, pp. 182-186.

202. Calendaristica bucovineand., in
"Calendarul Glasul Bucovinei" XV, 1934.

203. Die Polenlegion im Krimkriege (Le-
giunea Poloneza in razboiul din Crimeea), in
"Codrul Cosminului" vol. IX, 1935, pp. 69-
102. [Textul comunicarii prezentate la Con-
gresul International de Stiinte Istorice din
Varsovia]

204. Tratativele lui Mihai Viteazul cu
Polonia, in "Anal. Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist.", Seria III, torn XII, Mem. 5, Bucuresti
1935, pp. 59-69.

205. Spre o activitate mai intensivd, in
"Junimea Literara" XXIV, nr. 1-2, 1935.

206. In cdutarea unor not forme literare,
in "Junimea Literard" XXIV, pp. 33-34.

207. Colaborarea intelectuald italo-
roma.- rid, in "Junimea Literara" XXIV, 1935,
pp. 65-68. [Textul discursului festiv in Aula
Universitatii din Cernauti la 14 aprilie 1935,
cu ocazia decernarii titlului de doctor hono-
ris-causa profesorului filolog Giulio Bertoni]

208. Muzeul Regele Carol II din
Cernauti, in "Junimea Literara" XXIV, nr. 5-
7, pp. 129-133.

209. Cuvant comemorativ rostit la
moartea mitropolitului Nectarie Cotlarciuc la
7 iulie 1935, in "Junimea Literard" XXIV,
pp. 225-228.

210. Universitatea Regele Carol II in
1934 35, in "Junimea Literara" XXIV, 1935,
pp. 295-301. [Textul cuvantarii rostite cu
ocazia festivitatii de inaugurare a noii cladiri
a Universitatii, in prezenta regelui]

211. In slujba binelui obstesc, in "Ca-
lendarul Glasul Bucovinei", 1935.

212. Legea pentru pregatirea projesio-
nald si exercitarea meseriilor, insotitd de
expunere de motive si raportul catre Camera
Deputatilor, Ed. Glasul Bucovinei, 1936,
155 p.

213. Publicatille romanesti in Bucovina,
inainte si dupd Trizboi, in "Junimea Literard",
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XXV, 1936, pp. 1-4.
214. 0 monumentald opera de sintezci

istoricci: N. Iorga, Istoria Romani lor, in "Ju-
nimea Literara", XXV, 1936, pp. 113-122.

215. La bustul lui Ion I.C. Brdtianu, in
"Junimea Literara.", XXV, 1936, pp. 144-150.
[Textul alocutiunii la dezvelirea bustului
pe 28 noiembrie 1936]

216. La 24 Ianuarie, in "Junimea
Literara", XXV, nr. 4-12, 1936, pp. 182-187.

217. Drepturile noastre asupra Ar-
dealului, in "Junimea Literara.", XXV, 1936,
pp. 164-166.

218. Dourizeci si cinci de ani in slujba
dreptcltii (Aurel Morariu), in "Junimea
Literara.", XXV, 1936, pp. 247-250.

219. Domitian Spinu, in "Junimea
Literara", XXV, 1936, pp. 250-252.

220. Decorarea lui Avram Iancu si a
camarazilor sat, in "Junimea Literard", )0(V,
nr. 4-12, 1936, pp. 164-166.

221. Icoana unei activiteiti creatoare (Lui
Dimitrie Marmeliuc), "Ed. Glasul Bucovinei",
1936, pp. 11-18.

222. Roadele unui an de munccl, in
"Calendarul Glasul Bucovinei" 1936.

223. La Bessarabie et la Bucovine (Ba-
sarabia si Bucovina), "Academie Roumaine,
Connaissance de la terre et la pensee rou-
maine III", Bucarest 1937, 54 p., 9 planse si
3 harti; Monitorul Oficial si Imprimeria
Nationale.

224. Marelui Vornic at Arcasilor omagiul
Bucovinei, in "Junimea Literard", XXVI,1937,
pp. 1-5. [Textul discursului rostit la
Bucsoaia pe 2 iulie 1937, in prezenta M. S.
Regelui Carol II si a Voievodului Mihai]

225. In prugul anului nou, in "Ca-
lendarul glasul Bucovinei", 1937.

226. Asupra arccisiilor din Bucovina, in
"Strajerul", I, nr. 1-5, Bucuresti 1937.

227. Minoriteitile in Romania, in "Gene-
ratia Unirii", II, nr. 1, Bucuresti 1937.

228. Inaugurarea solemn a anului de
studii 1933 1934, in "Anuarul Universitatii
Regele Carol II" Cernauti 1937, pp. 25-46.
[Dare de seams din 24 octombrie 1934]

229. Recuperarea Cadrilaterului cu
ocazia aniversarii de 25 de ant de la anexarea
Dobrogei Noi, extras din "Analele Dobrogei",

vol.XIX, 2, Cernauti 1938, 22 p.

230. Rdzboiul ruso-turc din. anti 1806
1812 si pierderea Basarabiei, extras din
"Codrul Cosminului", vol. X, Cernauti 1938,
52 p. [Dupe rapoartele consulare contempo-
rane ale agentiilor austriece din Bucuresti si
Iasi]

231. Principatele roman sub ocupatia
ruseascci din 1 tulle 1853 17 septembrie
1854, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist.", Seria III, tom XX, Mem. 10, Bucuresti
1938, pp. 221-253.

"232. Corespondenta lui Coronini in Prin-
cipate, ed. "Glasul Bucovinei" XLVII, Cer-
nauti 1938, 109 p. [Acte si rapoarte din
iunie 1854 - martie 1857]

233. Ocupatia austriaca in Principate
1854 1857 dupti rapoartele lui Coronini, in
"Analele Acad. Rom. Mem. Sect. Ist", Seria
III, tom XX, Mem. 7, Bucuresti 1938, 63 p.
[Comunicare din 25 februarie 1938]

234. Bucovina sub dominatiunea roma.-
neasca la 20 de ant de la Unire, in "Editura
Glasul Bucovinei", Cernauti 1938, 68 p. cu 2
harti si 45 ilustratii.

235. Amintiri razlete din timpul Unirii
1918, in "Editura Glasul Bucovinei", Cer-
nauti 1938, a + 511 p.

236. Douce aniuersdri, in "Calendarul
Glasul Bucovinei", Cernauti 1939.

237. Polonia restituta, in "Junimea Lite-
rara" XXVII, nr. 1-2, pp. 1-16. [Textul con-
ferintei tinuta la Institutul de culture polona
din Romania la 1 martie 1938]

238. Asociatia Anglo-Romano din Cer-
nauti, in "Junimea Literard", XXVII, nr. 1-12,
pp. 56-62.

239. Ca ntici norodnici din Republica
Moldoveneascei, in "Junimea Literard" XXVII,
nr. 1-12, pp. 89-94.

240. Basarabia sub dominatiunea
romaneasca la 20 de ant de la Unire, in
"Editura Glasul Bucovinei", Cernauti 1938,
72 p. cu 3 harti si 45 ilustratii.

241. Bessarabia and Bukovina (Basa-
rabia si Bucovina) "Rumanian Academy,
Rumanian Studies", Bucharest 1939, 56 p.
cu 9 planse si 3 harti, Monitorul Oficial si
Imprimeria Nationale.

242. Migratiunea romaneascci in Polonia
in secolele at XV-lea si al XVI-lea, in "Analele
Acad. Rom. Mem. Sect. Seria III, torn
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XXI, Mem. 5, Bucuresti 1939, pp. 89-110.
243. Prime le incerceiri de restaurare a

ostilor pcimd ntene, in "Analele Acad. Rom.
Mem. Sect. 1st", Seria III, torn XXII, Mem. 2,
Bucuresti 1939, 19 p.

244. Un protect de organizare a ostilor
pcima.ntene din 1812, in "Analele Acad. Rom.
Mem. Sect. Ist", Seria III, torn XXII,
Mem. 5, Bucuresti 1938, pp. 149-163.

245. Restaurarea Daciei in sintezele di-
plomatiei europene, in "Analele Acad. Rom.
Mem. Sect. Ist", Seria III, torn XXI,
Mem. 13, Bucuresti 1939, 19 p.

246. Vechea granita de nord a Moldovei,
in Ed. "Datina Romaneasca", Valenii de
Munte 1939, 18 p. [Textul conferintei tinute
la Institutul de Istorie Universals, Bucuresti
1939]

247. Vechile asezdri romanesti dincolo
de Nistru, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist", Seria III, torn XXI, Mem. 25, Bucuresti
1939, 23 p. [Textul comunicarii din 10 mar-
tie 1939]

248. Traducere din Voltaire in Arhiva
mandstirii Putna, in "Junimea Literara"
XVIII, 1939, pp. 1-5.

249. Doud aniversdri, in "Glasul Buco-
vinei" nr. 5500, 1939.

250. Suspendarea ziarului "Steaua
Dunciriin, in "Codrul Cosminului" X, 1936 -
39, pp. 456-458.

251. Reintoarcerea ceangailor husiti la
catolicism si numeirul for in Moldova la 1807,
in "Codrul Cosminului" X, 1936 39,
pp. 501-503.

252. Un raport austriac asupra Codului
Catimahi, in "Codrul Cosminului", X, 1936 -
1939, pp. 543-547.

253. 0 baladd ungureascd despre
Vasile Lupu, in "Codrul Cosminului", X,
1936 1939, pp. 550-551.

254. Intrevederea principelui Grigore
Ghica cu impciratul Franz Iosef la Cernauti, in
"Codrul Cosminului", X, 1936 1939, pp.
460-464.

255. Moastele Sf. loan de la Suceava,
reclamate de Mitropolitul Veniamiin din Iasi,
in "Codrul Cosminului", X, 1936 1939, pp.
468-470.

256. 0 rtiscoald in Bucovina la 1805, in
"Codrul Cosminului", X, 1936 - 1939, pp.

482-483.
257. Un nou val de emigrants bucovineni

in Moldova, in "Codrul Cosminului", X, 1936
- 1939, pp. 519-520.

258. Regele Carol I la Cernauti la 25
tulle 1898, in "Revista Fundatiilor Regale",
VI, 1939, Bucuresti, pp. 268-279.

259. Die rumanisch-ukrainischen Bezie-
hungen in ihren geschichtlichen Werdegang
(Relatiile romano-ucrainiene in dezvoltarea
for istorica), in "Sildostdeutsche Forschun-
gen", IV, Heft 2 (August), Leipzig, 1939, pp.
229-242.

260. Caiugcirita Elisaveta Sturdza, un
episod din timpul zaverei, in "Analele Acad.
Rom. Mem. Sect. Ist", Seria III, torn XXV,
Mem. 5, pp. 81-84. [Textul comunicarii din
27 aprilie 1940]

261. Tudor Vladimirescu si Sf anta
Atlanta, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist", Seria III, torn XXII, Mem. 25. [Textul
comunicarii din 19 aprilie 1940]

262. Unirea Bucovinei cu Romania, Edi-
tura "Bucovina I. Toroutiu", Bucuresti 1940,
56 p., 6 planse si 3 harti.

263. L'unione della Bucovina alla Ro-
mania (Unirea Bucovinei cu Romania), Edi-
tura "Bucovina I. Toroutiu", Bucuresti 1940,
73 p., 4 planse si 3 harti.

264. The union of Bucovina with Ru-
mania (Unirea Bucovinei cu Romania),
Editura "Bucovina I. Toroutiu", Bucuresti
1940, 73p., 6 planse si 3 harti.

265. Die Vereinigung der Bukovina mit
Rumanien (Unirea Bucovinei cu Romania),
Editura "Bucovina I. Toroutiu", Bucuresti
1940, 70 p., 3 planse si 3 Iraqi.

266. Lucius Aprovianus, eroul Tarii
Sipenitului, in "Analele Acad. Rom. Mem.
Sect. Ist", Seria III, tom XXIII, Mem. 8, p. 44,
cu 1 plansa si 1 harts.

267. Miron Costin, in "Analele Acad.
Rom. Mem. Sect. Ise, Seria III, torn XXIV,
Mem. 9, pp. 283-304. [Textul cuvantarii fes-
tive din 19 decembrie 1941 la Academia Ro-
mans, in prezenta Maresalului Antonescu]

268. Ucraina in oglinda cronicarilor
moldoveni, in "Analele Acad. Rom. Mem.
Sect. Ist", Seria III, torn XXIV, Mem. 5, pp.
71-118.

269. Romani in Transdanuvia, in

570

-

-

www.dacoromanica.ro



Istoria Romanilor

"Analele Acad. Rom. Mem. Sect. Ist", Seria
III, torn XXIV, Mem. 21, pp. 521-600. [Textul
comunicarii din 7 aprilie 1941]

270. Basarabia sub gospodclrire roma-
neasca, in "Analele Acad. Rom. Mem. Sect.
Ist", Seria III, torn XXIV, Mem. 4, 1941.

271. Asezarile bulgare si gagaute din
Basarabia, in "Analele Acad. Rom. Mem.
Sect. Ist", Seria III, torn XXVI, Mem. 13,
1941.

272. Rurntinische Wanderungen aus
Siebenbiirgen (Emigrari romanesti din Tran-
silvania), in "Revue historique du sud-est
Europeen", XVIII, pp. 140-156, Bucarest
1941. [Publication trimestrielle dirigee par N.
Iorga]

273. Principatele roman in preajma tra-
tatului de is Adrianopol, in "Analele Acad.
Rom. Mem. Sect. Ist", Seria III, torn XXIII,
1941, Mem. 18, pp. 435-475.

274. Bulgarii in Transdanuvia, in "Re-
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