AUSTRO-UNGARIA [„VAIETELE DE
MEDIAŢIUNE…”] – de Mihai
Eminescu [30 octombrie 1877]

Vaietele de mediaţiune de cari organele vieneze răsunară nu
sînt, zice o corespondenţă a Nordului, decît ultima
neputincioasă răvoinţă în privirea Rusiei care au caracterizat
aprecierile anterioare a acestor ziare, precum şi noutăţile
diplomatice şi militare ce ele au pus în circulaţie. Nu
trebuie să-şi ascundă cineva că există în Cisleitania ca şi în
Ungaria o opiniune relativ puternică, care, de la începutul
războiului, nu încetează de a esprima dorinţi în favoarea unei
semi-soluţiuni a Chestiunei Orientului, în speranţă de a
convinge pe Europa că această soluţiune au fost impusă prin o
coaliţie austro-germană ce ar fi înlocuit înţelegerea celor
trei împaraţi. Aceste intrigi însă nu vor obosi răbdarea şi
moderaţiunea cabinetului din Sant-Petersburg; dacă ele merit
oarecare observaţiune, aceasta e numai pentru că dovedesc
necesitatea ce este de o privighere statornică, spre a
impiedica pe falşii amici ai păcei de a pune pe Rusia într-o
poziţiune falşă şi de a-i răpi prin mijloace diplomatice
beneficiele succeselor sale militare. Aceasta este o

operaţiune strategică mai puţin zgomotoasă ce e dreptul, dar
mai periculoasă poate decît complotul din Transilvania.
Koelnische Zeitung publică o depeşă din Viena cu data de 3
noiemvrie prin care se anunţă că Austria au respins propunerea
Germaniei, care tindea la o prelungire pentru un an a
tractatului de comerciu existent, pe motivul că această
prelungire ar fi creat dificultăţi din punctul de vedere al
compromisului austro-ungar ce se voieşte a se încheia înainte
de 1 ianuarie. Conferinţile miniştrilor la Pesta au de obiect
de a stabili tarife independente.
În ceea ce priveşte postavurile, tariful trebuie să fie,
conform cerinţei Germaniei, formulat de cătră d. Hasselbach,
stabilit pe o bază echitabilă şi îndeajuns de liberschimbist.
Acest tarif va fi prezentat săptămîna viitoare parlamentului.
Dispoziţiunele care regulează procedările de perfecţionare
sînt menţinute.
Îndată ce tariful va fi fixat, Austria are intenţiunea să
angajeze cu Germania negocieri nouă avînd de obiect
concesiunea reciprocă a dreptului de naţiunea cea mai
favorizată.
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