AUSTRO-UNGARIA [„ÎN 26 IUNIE
(8 IULIE) A AVUT LOC…”] – de
Mihai Eminescu [2 iulie 1876]

În 26 iunie (8 iulie) a avut loc întâlnirea împăratului
Austriei cu împăratul Rusiei la Reichstadt, lângă Rodenvach în
Boemia. Amândoi împăraţii a fost însoţiţi de cătră cancelarii
lor, contele Andrassy şi principele Gorciacoff. Împăraţii au
avut o conferinţă care a durat o oară. Ce se va fi hotărît în
acea conferenţa rămâne deocamdată necunoscut publicului mare.
Destul numai că împăratul Austriei, cu ocazia primirei ce i-au
făcut-o reprezentanţa comunală a oraşului Aussig, au pronunţat
următoarele cuvinte:”Mă ‘ntorc bucuros şi foarte mulţămit şi
pot linişti pe domni”. Unele foi oficioase par a vedea într –
această asigurare că puterile au hotărît a lăsa ca lucrurile
în Orient să se dezvoalte în deplină libertate, iar amestecul
lor eventual să aibă de scop ajutorarea statelor creştine
existente şi a acelora cari s-ar forma. Astfel ele zic că
Herzegovina ar fi să se cedeze Muntenegrului, Bosnia Serbiei,
iar Bulgaria ar forma un regat de sine stătătoriu, stăpânit de
viitoriul rege Vladimir, un mare duce din casa imperială a
Rusiei. Toate acestea nu se pot comunica decât sub rezerva

cuvenită şi pot fi fantazii jurnalistice, ca multe altele.
Deocamdată simpatiile guvernului austro-ungar nu par a
încuraja mult entuziasmul slavilor din sudul Ungariei.
Arestarea d-rului Svietozar Miletici, capul partidei sârbeşti
din Ungaria, a produs o mare mişcare în omladinişti. Miletici
au fost condus sub escortă la Pesta, pentru a fi tras înaintea
justiţiei şi nu pentru delict de presă – după cum se credea –
ci pentru crimă de înaltă trădare. Deşi locuinţa răcoroasă
care i s-a pus la dispoziţie este destul de confortabilă,
totuşi îi este oprit de a corespunde cu cineva fie verbal, fie
în scris, are însă voie să citească jurnale şi să scrie
metafizică. Prin urmare, deşi numiţii împăraţi s-au sărutat de
trei ori la întâlnire şi de trei ori la despărţire, asta
totuşi nu opreşte sentimentele.
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