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Capitolele acestui volum, scrise succesiv în : 

„cursul desfășurării evenimentelor actualului răsboi 
au apărut treptat sub semnătura „Un Deputat“ 
ca articole deosebite în diferite numere ale re- 

vistei Cercului de studii al partidului naţional li- 

beral' „Democraţia“, în cursul anului. care. se 
închee BD 1 
“Inlănțuirea strânsă a tutulor acestor chestiuni 

„de interes. actual, tratate la epoci diferite, ne face 
să socotim util a le reuni la un loc pe toate, pentru - 
a înlesni “urmărirea mai bine a problemelor cari 

sau ridicat în. cursul timpului și a atingerei lor 

cu interesele noastre. 
Amintim că s'a reprodus întocmai articolele n ne 

făcând decât. unele modificări necesitate de'coor- 
donarea în volum şi câte-va corectări tipografice 
omise la prima -publicare.' Am adaogat. ultimul | 

capitol, care formează încheierea acestui studiu. . 

28 Dec. 1914. 

1) în Nr. 9—12 (August—Septembre) Războiul Austro- 
Sârb ; Nr. 13——14 (Octombre) Interesele României în răz- 

boiul actual; Nr. '15 (1 Noembre) Războiul general și 
orientul Europei ; Nr. 11 (15 Decembre), Greşit-am? 
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România şi diferitele cofite 
s. 

Curentele atât de deosebite manifestate dela 
- îsbuenirea răsboiului nu numai în opinia publică . 

dat chiar în -păturile conducătoare politice ne 
avătă lipsa unității de concepție, nu în ceeace 

„priveşte idealul nostru național, dâr în mijloa- 
cele cati trebuesc. urmate pentru. realizarea lui. 

Desorientarea : aceasta. se datorește în primul 

rând slăbiciunii mari care s'a constatat mai dina- | 

inte şi continuă a exista încă în viața noastră 

publică: de mai bine de 20. ani politica noastră . 
„externă — cel puţin în ceeace privește 'directivele E 

ei—nu mai face parte din viața politică; am 
putea zice “că ea este necunoscută unei mari 

părți chiar a factorilor chemaţi să conducă. la - 
un :moment dat destinele acestei: țări. | 

Prin natura și importanța evenimentelor cati 

-se produc acum, această ' desorientare este sim= - :- 

fitor sporită. In vâltoarea cațe se desfăşură, când 

“opt. state cu o populație, de aproape 400 de mi-



lioane — întinzându-și hotarele dela coastele oc 

- cidentale ale Europei până la limitele orientale 

" ale Asiei, — luptă astăzi pentru interesele lor felu. 

vite, nu putea să nu intre în joc şi însemnate intee 

-* vese ale. noastre. 

"Unele din conflictele marelui răsboiu sunt o 

urmare a revendicărilor, naționale, sau a tendinței 

"ae preponderență între statele mari . europene în 

- orientul Europej — conflictul austro-rus; — altele o 

răsbunare. pentru învingerile de altă dată —răse 

„ boiul franco-german;— sau o urmare a luptelor 

de preponderență sau cu caracter economic — lupta 

panslavismutui .. cu pangermanismul și conflictul 

anglo-german —; unele pun. în joc chiar sim» 

patii. de rasă sau de comunitate de cultură sau 

„reprezintă lupta aprigă dintre regimul. forței şi 

_.acel pe care dreptul modern al ginţilor a vrut 
să-l rânduiască ca îndrumare pentru viitor — con» 

flictul,, „belgo-german. : - 

lată de ce este nevoe mai mult ca oricând să 

se cerceteze în amănuntele lui cauzele conflictului 

general actual, pentru a se deosebi cele ce pot 
să  înrâurească . asupra condițiunilor de trai ale 

statului și neamului nostru. Din această cerce- 

__ tare poate să reiasă nu numai învățăminte pentru 

„viitor, dar și divectivele atitudinei pe care ne-o 

impun în: primul rând interesele noastre reale. 
Sdruncinarea ' de astăzi este atât de putetr= 

nică, schimbările ce se vor produce ca urmare 
vot fi de sigur. atât de - mari, - încât vor .in-
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fuenţa condiţiile de trai ale tututor statelor şi mai 

cu seamă ale celor mai mici și încă în creștere. 

- Suntem în situaţia unui vas în mijlocul talazurilor 

ridicate de 'o furtună puternică ; o. mică greșeală 

a cârmaciului. poate să-i pue "existenţa . în . pti= 

_mejdie. ” . . E 

Dar. limpezirea conştiinţei naţionale este şi 
mai necesară pentrucă în. evenimentele ce de . 

„sigur vor urma după acest prim conflict, unitatea 

"de gândire și de simțiminte, să înlesnească .ac- 

iunea pentru apărarea intereselor noastre la cate. . 

“vom fi cu voe sau fără voe chemaţi. Cu cât - 

această stare sufletească va fi mai repede și mai 
- puternic înfăptuită, cu atât vom putea mai lesne - 

să învingem piedicile ce se tidică în calea noastră, 

și să asigurăm mai temeinic viitorul neamului. 

- In faţa complexităţii evenimentelor actuaie lim= 

pezivea ș). lămurirea intereselor. noastre” nu se 

_poate face „decât analizând de o parte fiecare 

conflict, rămânând ca la urmă să coordonăm în-: 

râuririle. ce pot avea unele asupta altora. " 

1. Conflictul austro-sârb. . 

Evenimentele ce .se desfășură în orientul:Euro» . 
pei, sunt prea importante pentru ca conflictul austro- 

sârb să nu aibă altă cauză de cât nenorocitul și - 

neprevăzutul asasinat dela Sarajevo.  Imprejurul - | 

* 1ui caută azi să se rezolve o criză puternică, care” 

„de multă vreme clocoteşte î în Fustrorlingaria, Pen. : 
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tru a. pricepe. însă atitudinea impetiului vecin, 

_- trebue să aruncăm o privire înapoi asupra fazelor 

„prin care el a trecut dela urcarea Impăratului 

Frantz»losef pe tron și să cercetăm dacă în tăz. 

boiul:austro-sârb nu se tezolvă vre-o problemă 
„mai importantă decât diferendul între un puternic 

- impetiu și un mic. regat în. plină prefacere și 
transformare. 

-In lunga: domnie a lui Frantz-losef, imperiul 

său a suferit. transformări mult mai puternice . 

decât acelea prin care a trecut dela Carol cel 
EI Mare. până la mijlocul secolului al 19-lea. 

“Deși după răsboaiele napoleoniene, împăratul 
"din Viena renunțase la moştenirea. sfântului im- 
petiu roman și la veleitățile de domnie mondială, 
imperiul care după acele tăsboăie a luat numele 
de. Austria, nu a: renunțat însă nici la rolul său 

„de preponderență între statele germane, nici la: 
„ stăpânirea Italiei, Dela pacea dela Viena; până la 
răsboiul franco-austriac din 1859, Austria duce 
o luptă continuă pentru menţinerea situației sale 
ca' stat occidental: ea: este încă'un stat ale cărei 

__ intevese principale sunt pe linia mediană a Ene 
„ropei. Răsboiul din acel an și mai cu seamă 
„ cele din 1366 și 1870; au închegat pe deo parte 
în mod aproape definitiv națiunea italiană, iar pe 

- de alta înființând impetiul german sub conducerea 
Prusiei, au scos de fapt. imperiul austriac din 
lumea occidentală: și. au încredințat în mâinile, a
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două regate tinere și puternice — Prusia și Italia — 
interese pe cari ea le apără până aici, Pricepând - 

acest nou rol at: statului său, Frantz-losef a doua - 

_zi după Sadova, schimbă : numele imperiului 
Hustriac în acel de imperiu Hustro-Ungar, și prin 
dualizmul înființat dă o puternică deviație - cârmei 

statului său. De aici înainte politica austriacă nu 

mai este germană, ea devine din ce în ce o.po: 
litică orientală; caracterul unitar - german al sta: 

tului se slăbește prin punerea în primele rânduri 

a regatului ungar, care voește cu persistență să 

devie: un 'stat pur maghiar. Renunțarea' Austriei, 

ia rolul exclusiv. de stat german, face să apară 

şi -mai mult importanța pe care o au celelalte 
naționalități faţă de cea germană și în deosebi 

proporția mare de “populaţie slavă din: monarhie. 

- Prima urmare. concretă a: acestei noui -îndru» 

mări o „găsim în înțelegerea dela Reichstădt din 

1876,- prin. care Austro-Ungaria își rezervă în 

cazul unui război ruso-turc, ocuparea Bosniei și 

Herzegovinei. Noua Hustro-Ungarie renunță de a . 

se îngriji mai departe de ceeace se petrece în 

Germania şi Italia și, ea caută să participe în 

mod continuu la rezolvirea chestiunilor, balcanice, 

: sub formă de reforme în. Macedonia sau, de cu. 

'cerivi economice. - 

In toată această perioadă dela înfrângerea 

dela Sadova şi până astăzi, -după introducerea 

dualismului austro-maghiar, se duce o luptă pu» - 

ternică de preponderență, atât contra vechiului - 
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sistem unitar, „austriac, cât mai. ales“ contra , celor= 

lalte naționalități, doritoare de..a, “avea o viață 

liberă cum o întrevăzuseră la 1867. 

"Războiul dela 1877 provoacă . și săvârşeşte pu»: 

“tenice prefaceri în situaţia: relativă a diferitelor 

state și naționalități din orientul Europei. Tot în 

acest timp, politica exclusivă, mai cu seamă a 

maghiarilor, paralel cu: înaintarea în cultură 

d diferitelor „popoare din. monarhie, fac să se 

nască și să se întărească conștiința naţională a 

diferitelor naţiuni supuse dominațiunei austro» 

- ungare. In deosebi între "popoarele slave și între 

cehi, sa înrădăcinat din. ce. în ce mai mult 

conștiința drepturilor lor încălcate. Dacă . aceste 

tendințe erau sugrumate în Ungaria, din vreme - 

în vreme ele erau. ajutate în Hustria. chiar de 

deţinătorii conducerei” statului ;. astfel că cebii 

și polonii găseau în mod sporadic în această 

jumătate a monarbiei perioade de libertate, care 

“făceau să se desvolte și mai puternic în su» 
„ fetul naiionalităței lor dorul unui trai liber mai 
“bun. In fața regimului din Ungaria, naţiunile 
„asuprite găseau în statele - de acelaș neam cu 
ele cari se consolidau la hotarele monarhiei, o- 
glinda unui regim liber și naţional. Paralel deci cu. 
încercarea de mai sus de a întări regimul dualist, 
se plămădea de jos în massa cea marea naționa: 
lităților monarbiei o nouă conștiință, în contrazi- 
cere fundamentală cu bazele acestui regim. - 

„ Situaţia imperiului. vecin a fost şi mai îngreu-



MI. 

nată în ultima parte a acestei perioade prin unele 

greşeli capitale ale. diplomaţiei sale. | 

Rotut pe : cate îl luase Hustro-Ungaria dela 

1867 încoace, îi impunea - amestecul ei continuu 

"în toate afacerile orientale și în deosebi în acele 

ale “omului bolnav», a cărui moștenire o urmăreau + 
toți. : o | | 

După o acțiune comună cu Rusia, în. „timp de 

aproape zece ani încheiată cu programul dela 

„. Muersteg, politica Hustciei, condusă - "de baronul 

d'Hefhrentbal, :se izolează. . Ea ajunge la 1908 fără 

şticea celei d'întâi la anexarea Bosniei și Herze- 

'govinei, făcută: deodată cu proclamarea indepen» 

denţei. și a regatului în Bulgaria. “Hceastă anes 

xiune fusese: încercată de mai multe ori înainte, 

“dar. ea întâlnise o opunere serioasă îndeosebi din | 

partea 'Rusiei. Forma de surprindere sub care se - 

"făcea de rândul acesta îngrijea întv'atât pe pro- 

motorii anexiunei, încât ei au crezut dibaci să înles». 

nească admiterea ei, prin vetragerea armatei de 

-ocupație austriacă din Sandjeacul Novi-Bazar. Hici, - 

a fost: desigur neptevederea şi marea greșală pe 

„__ care a-plătit-o atât de scump Hustria şi.pe care . 

astăzi caută 'să o repare în mod violent. Negreșit 

că baronul d'Hebrentbal, hu putea să prevadă în 

1908 o atât de repede şi de complectă împărțire a 

Turciei din Europa, în favoarea exclusivă a statelor 

balcanice; dar. părăsirea Sandjacului, situat între 

Bosnia, Serbia și Muntenegru, era renunțarea la în= 

treaga politică urmăcită de Hustria, de a-şi deschide



12 

drumul la marea: Egee și spre Salonic. Desigur 

că -Hustro-Ungaria, care făcuse cu Italia o învoire 

anterioară pentru Albania şi care nu renunța la 

politica ei balcanică, nu părăsea la 1908 Sandjacul 

decât în. mod provizoriu, crezând că va avea și 

__ea o parte din. imperiul otoman european. 

Războiul aliaților balcanici în contra Turciei şi 

mai târziu între ei, au făcut să apară și mai 
puternic greșeala pe care Hustria o făcuse la 

1908. Ea 'â trebuit să se mulțumească cu înfiin- 

țarea statului albanez și cu oprirea Serbiei de a 

ajuge la Matea Hdriatică. Hustria eșea “stăbită şi 

umilită din acest ptim război balcanic. 

Dar ceeace slăbea și mai puternic Hustro-Un-. 
garia, eva întărirea pe care o dobândeau după 
pacea dela București, nu numai statul sârbesc 
care număra atâţea conaționali în monarhia babs- 
burgică, dar toate statele balcanice, întemeiate 
în primul rând pe conştiinţa națională a popoae 
telor lor, 

In .mijlocul atmosferei creată după pacea dela 
București, apărea și mai clar fundamentul slab al 
unui stat modern, bazat numai pe interese di. . 

- nastice, tradiţie sau pe echilibrul dintre state. 
Ăstfel ultimele evenimente. din 1912 şi 1913, 

| puneau : dualismul austro-ungar în mijlocul unor 
state cu revendicăti naționale puternice, și chiar 
în interiorul statului, în. faţa unei însemnate im 
„pulsiuni a. naționalităților asuprite. 

Prin retrocedarea Sandjacului și împărțirea i în.
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întregei peninsule balcaince, Hustro-Ungatia nu 
“mai găsea toc pentru .politica sa orientală şi tre. 

buia.de fapt să-și închidă în marginile hotarelor 
ei, principalele sale preocupări. Ficeastă distrugere 

a ori cărei aspirații 'exterioare, era pentru statul. - 

dualist meputința de a trăi. : 

Hustro-Ungaria a înțeles această situaţie, a doua 
zi după victoriile aliaților balcanici; de aceea ur: 

mătirea pas cu pas a evenimentelor, pentru ca. .! 

„să poată să'și regăsească un rol în împărțirile te- - 

ritoviale, cât şi ca să născocească o pricină pentru 

a slăbi sau înfrânge pe -sârbi, cei mai. apropiaţi 

dintre aliaţi. O timidă încercare a fost făcută după 
pacea dela . Bucureşti, pentru revizuirea acestui 

tratat 1). - a N , 
De atunci - încoace Fustro-Ungaria, a privit, 

putem zice.cu botărire, situația ce i 'se creia și 

sa pregătit din toate forțele pentru a repara gre 

şelile făcute. i 

„Iată de ce atitudinea de astăzi taţă de: statul 

sârbesc, atitudine prin care. speră să reintre în 

bora din care singură a ieșit la 1908. | 
De rândul acesta însă nu mai poate fi vorba - 

de. întinderea spre Salonic sau Albania, fără a 

5 Această încercare a fost confirmată de d-l Giolitti în | 
Camera italiană. Fostul preşedinte al consiliului primise în 

„_9 August 1913 o telegramă dela guvernul austriac, prin 

care acesta îi declara' că Austria va ataca Serbia. Numai 

după refuzul guvernului italian de a urma pe aliata sa, : 

acest război a fost amânat. . . :
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pune direct: în joc ocupaţiuni tevitoviale sau nea» 

târnarea economică: în paguba Serbiei, aceasta 

nu se "poate face nici prin bună învoială, nici. 

prin. conferinţe sau. congrese, ci numai prin forță, 

prin: război. lată ce caută Austro-Ungaria dualistă. 

Ea a găsit în asasinatul dela - Serajevo o justifi- 

cate şi în ultimatul ei un mijloc sigur de război. 

In. dosul acestui atentat deci stă un, întreg lanț 

de chestiuni cari. printr'însul -își găsesc cel mai 

nemerit prilej de a se rezolva... Făpare apoi boala 

originară de care suferă în secolul XX un stat 

compus din atâtea naţionalităţi și care crede că 

poate să-și găsească rațiunea de existenţă în ființa 

unei dinastii, oricât de. veche at fi ea, sau întrun 

dualism în care minoritatea maghiară ' încearcă 

“să conducă și să distrugă celelalte naționalități 

asuprite. In regimul acesta dualist, dela 1867 îns 

: coace, toate naţionalităţile, atât prin condiţiile 

exterioare monarhiei, cât mai ales prin cele interne 

nu au făcut decât să se întărească și să sporească | 
în puterile lor. Chiar cele ce nu și-au găsit un- 

razăm sau o rază. de speranţă în afara hotarelor, 

“au găsit în. propria lor organizare internă puter= 

„mice mijloace de luptă, ca cebii, polonezii, stovacii 

- și croații. 

_ Cum eta 'să lupte dualismul austroimaghiar î în 

contra. acestor impulsiuni. și din afară şi din 

" Tăunteu, dacă nu prin răsboiul de astăzi? De aceea | 
răsboiul care se duce acum, în contra Sârbilor este 

- de sigur al Fustro-Ungatriei solidarizate pe o che» 
y
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stiune externă, dar în primul rând și mai înainte de 

orice el este răsboiul dualismului care luptă ca prin 

distrugerea sau slăbirea Serbiei să obțină stâr- 

pirea sau, slăbirea spiritului de mneatârnare și 

libertate a: naţiunilor asuprite sub -el. Hustro» 

“Ungaria, după cum am arătat împinsă: de mece= 

sitatea existenţei : sale nu poate tolera fără pri- 

mejdie nici întărirea: statelor vecine ei, nici a 

„spiritului de neatârnare al naționalităților sale. A : 
da înapoi, însemnează pentru monarchia . austto= 

ungară, determinarea ctizei care poate- pune în 

joc existența chiar a statului, - 

" Ultima atitudine a Hustro-Ungariei în confictul 

austro-sârb, indiferent deci de legăturile ches= 

tiunii orientale cu interesele generale europene,. 

: făcea să. teiasă în mod clar mai întâi rolul de 

" îmixtiune și de preponderență pe cate imperiul 

„vecin ţinea cu orice preț să-l păstreze în orientul. 

Europei, și în al doilea rând, teama 'cea mare pe 

care o avea pentru viitorul lui,.faţă de sprijinul 

“moral sau material pe cari tendințele. centrifuge 

ale naționalităților din hotarele lui le-ar. putea 

găsi în statele înconjurătoare de același neam. | 

Care puteau fi interesele României, faţă de a- 

„4 

ceastă atitudine a Hustro-Ungatiei, dacă conflictul | 

s'at fi limitat, la războiul austr'o-sârb ? 

Acest conflict înteresându-ne în primul rând el 

trebue cercetat deosebit, rămânând - ca pe urmă |» 

„concluziunile cati ar eși asupra intereselor noas- .
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tre să fe puse în concordanță cu acelea impuse 

de situațiunea generală europeană; . 

Războaele balcanice din 1912 și 1913 și mai 

cu seamă pacea dela București "ne-au arătat în 

deajuns care sunt interesele noastre în orientul 

Europei; Din punct de vedere. general politic, Ro- 

mânia, stat 'velativ mic nu putea decât câștiga din 

formula ce s'a pus atunci ca Peninsula Balcanică 

“să fie a Balcanilor, Fără de alte revendicări terie 

- toriale dincolo de Dunăre peste acele actuale, în- 

tevesele noastre la Sud se limitau ta cele legate 

de strâmtorile dela Constantinopole, prin care trece 

tot comerțul nostru, la rolul pe care ni-l impu- 

neau în 'toate afacerile orientale situaţia noastră 

“ “la gurile Dunării, în sfârșit,la necesitatea menți. - 

nerii echilibrului între statele dela Sud pentru ca 

interesele noastre să poată cu eficacitate să fie 

apărate. 

Chestiunea strâmtorilor este o chestiune euro» 

-peană la care se interesează în deosebi un stat 

mare și, puternic vecin nouă, Rusia. Interesul . 

nostru este ca această chestiune ca şi aceea a 

Mării Negre să nu se tezolve în mod unilateral 

ptin infiuența numai a unei singure puteri, ci să 
„i se păstreze caracterul ei de interes european, 

„cum s'a păstrat și Dunării prin comisiunea dela 

guriie ei. Nu am putea vedea deci cu ochi răi 

amestecul Hustco-Ungariei în rezolvirea regimului 

definitiv al strâmtorilor, întrucât acest amestec 

"ar fi tot ca acel al Germaniei, “Angliei, Franţei
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sau Italiei, iat nu numai eşit. din lupta de' pre. 
ponderenţă între Rusia şi Hustro-lngaria. Nu ne 
poate jicni, în interesele ce ne privesc decât Po» 
litica de exclusivitate, ori de unde ar veni, a ori 
cărui stat mare. | 
“In conflictul austroisârb însă, hu s'a pus di. 

Xect din chestiunile ce ne interesau decât cbes. . 
tiunea păstrării noului regim și noilor principii 
de neatârnare: pe care statele mai mici din Otien= 
tul Europei le stabiliseră pentru ele la lichidarea" 
ultimelor războae, şi 'cati de aici înainte trebuia - 
să facă parte din dreptul european. Se nădăjduia 

"că în viitor, statele mai mici ale Europei vor par: 
ticipa la rezolvarea intereselor lor și că. prinsfor= 

_mula: «Peninsula Ba'canică a Balcanilor» ames- 
tecul statelor mari ca Rusia şi Hustro-Ungatia în 
viaţa de toate zilele a 'stateior balcanice va fi dacă, | 
nu înlăturat, dar cel puțin scăzut. - 

Precum nu fusese în interesul nostru prima în. -: 
cercare făcută de diplomaţia austriacă pentru te. 
vizuirea tratatului dela Bucureşti îndată după îs» 
călirea - lui, de asemenea nu putea conveni Ro» 
mâniei nici această a doua î încercate, care nu putea 
decât să. justifice * și alte intervențiuni în statele 

» - de dincolo de Dunăre și să readucă astfel situa= 
“țiunea pe care tratatul, dela - București căutase 
să o înlăture. In adevăr, acest tratat încheiat după Ă 
al doilea război balcanic şi după toate vicisitue 

dinele prin cațe” tiecuse” statul“ vomân până ” 
atunci, ptin împăițitcăi tecitotiată:! ice! făcea,; ista; 

>g. ss i E [E ji vale 
Î _ a pi Para p prmp ma mopesa     
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bilea. între statele balcanice un ecbilibri mai drept. 

Conflictul: 'austro-sârb, prin slăbirea Serbiei și prin 

| făgăduelile ce să făcea Bulgariei, avea să veaducă 

“în discuţie împărțirea ce se stabilise în lulie 1913 

la București. Și din acest punct de vedere inte» 

vesele noastre nu puteau f paralele cu acelea 

"- ate Austro-Ungariei. 

Caracterul național ce se aădea conflictului aus: 

tro-sârb, forma de agresiune violentă cu care în: 

cepuse şi pe care un mare şi puternic imperiu o 

"+ făcea față de un.mic stat vecin, produceau o în: 

semnată îngreunare a situațiunii statelor națio» 

nale dinprejur. “Procedeul ce se ceia era primej» 

dios şi 'el putea fi repetat nu numai față de alte” 

state vecine, dar chiar alte puternice imperii pu: 

teau găsi exemple de imitat, pentru a reveni la o 

"politică de agresiune și de ocupăti teritoriale în 

paguba statelor naționale de curând consolidate 

“în orientul Europei. | 

In aceste condiţii confiictuil austro-sârb nu putea 

fi privit cu ochi buni de opinia publică românească; 

el întărea 'și mai mult starea sufletească pe care 

o formase politica nebotărâtă a Hustro-Ungariei 

din timpul războaelor balcanice: și mai cu seamă 

cererea de revizuire a tratatului dela București. 

Dacă conflictul era limitat la cel austro-sârb, in” 

„teresele. noastre ne-ar fi silit să căutăm păstrarea 

: situaţiei creiate prin pacea dela București. „Din 

„punct de vedere al intereselor noastre balcanice 

slăbirea sai distrugerea Serbiei, ruperea echili: 

-
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brului balcanic, veîntronarea imixtiunii unei mari 
puteti în viața internă a statelor dela Sudul Du: | 
nătii, nu ne putea conveni precum nu ne poate . 
conveni ca stat cu caracter național, întărirea in. 
fluenței maghiare în politica extetnă a a imperiului 
dualist, 

In aceste limite ale unui conflict oriental poli 
tica noastră ar fi fost continuarea celei . aşezate 
prin. tratatul dela Bucureşti, pentru înfăptuirea 

- căteia am avut concursul Germaniei, ca și al Fran-. 
ței și al Rusiei. In concordanță cu aceste interese 
ale noastre la începutul . conflictului austro-sârb 

"guvernul român a declarat statelor, balcanice că 
el va lucra pentru menținerea neştitbită a trata. 
tului. dela «București. 

Hceastă scurtă lămurire lăturalnică explică în. 
Tâurirea ce a avut asupra opiniei publice aceste, 
prime evenimente cari au determinat dela început 
un curent defavorabil imperiului vecin. 

2. Contlictu general. 

Confiictul nu s'a limitat însă la războiul austro- 
sârb. Hutorii lui își dădeau de sigur seamă ” 
de consecințele -ce. el trebuia să aibă pentru în» 
treaga pace europeană. Ar fi o “greșală. ca astăzi 
când această deslănţuire generală a“tuturor inte. 
reselor și rivalităților a avut loc, să nu ținem 
seamă decât de consecinţele locale ate confictului 

A



20 

originar și să judecăm interesele noastre exclusiv 
prin prisma lui lăturalnică. , , 

In conflictul austro-sârb, subt forma care se 
punea — adică în afară de chestiunea strâmtorilor — 
singurele state care puteau fi. interesate,  excep= 

„. tând pe cele ce iscăliseră pacea dela Bucureşti și 
pe beligeranți, erau Italia și Rusia. Cea dintâi prin 
politica ei adriatică și mediterană, cea de a doua 
ptin politica ei tradițională. Dela războiul din 1866 
mai-cu seamă imperiul moscovit găsește în oti- 
entul Europei o : concurență foarte mare în poli= 
tica austriacă. _ N | 

Dacă deci conflictul era limitat la cel oriental, 
interesele noastre se găseau în mod firesc alături 
de ale Rusiei și Italiei. Conflagrația însă avea să 
se întindă mai departe. Rusia nu putea, fără să 
renunțe la politica ei tradițională să rămâe nepă: 
sătoare în fața războiului ce se declarase și care 
trebuia să aducă înfrângerea „Serbiei şi deci să 
reîntroneze preponderența austriacă în Balcani. De 
aceea imediat după trimiterea ultimatului Serbiei, 
imperiul rusesc mobilizează. Prin jocul tratatelor 

cati impuneau intrarea în. război a altor state, 
conflictul se generalizează, Germania fiind factorul 

„de alianță, dar mai cu seamă a diferitelor interese 

„ determinant. . . 
'Increzător în forţă lui actuală, în avansul ce -. luase în organizarea lui militară asupra Franţei, 

Rusiei și Angliei, imperiul german avea ' convine 
gerea că cu cât timpul va trece cu atât această *
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situaţie relativă a lui se va slăbi. Rezultatele a: 

„Pplicării serviciului de trei ani în Franţa și marile 

sacrificii bănești ce acest stat începea să facă,. 

sporirea numărului efectivelot militare și în ge» - 

nere a chbeltuelilor pentru armată ale Rusiei, ne- 

putinţa pentru flota germană de'a ajunge puterea 

flotei engleze mereu crescânde, organizarea unei: N 

noui fiote rusești în Baltica, erau indicii sigure că 

peste trei sau patru ani situația Triplei Alianțe avea 

'să fie îngreuiată. Pe de altă parte, în acest timp 

chiar rivalitatea în Balcani și Fdriatica între Aus-: 
tria şi Italia, putea să slăbească și mai mult alianța 

„statelor europene centrale. Paralel cu aceste con- 

siderațiuni, sactificiile mari băneşti necesitate de 

armată apăsau greu asupra -unui stat încă fără 

mari rezerve; în sfârşit un puternic curent mitic 

tarist având în capul său pe însu-și capul sta: 

” tului, formase și întărise credinţa "că Germania 

trebuia să găsească, cel dintâi prilej pentru a se 

răfui cu vrăjmaşii săi, o 
„ Conflictul austro=sârb, a fost bine venit pentru . 

Germani în starea de spirit în care ei se aflau. 

Altfel un stat cu o politică externă- atât de a: 

proape urmărită ca: Germania, dându-și “seamă 

de consecințele ultimatului âustriac, ar fi oprit 

trimiterea. acelei note subt forma ' în care a fost 

| redactată și care forțamente, trebuia să pue foc 

Europei, . - , 

“In aceste împrejurări imperiul german nu a 

așteptat ca: “Rusia să declare răsboi Hustro-Un:..
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| gatiei și, luând “drept. pricină începutul de mo- 

bilizare a armatei ruseşti a declarat răsboiu 

imperiului „moscovit.. 

Zorul cu care Germania a. transformat con. 

flictul. tocal ce exista. într'unul general a avut, 

după cum am spus, cauze de un alt ordin de 

cât- conflictul austro-sârb. El a fost însă sporit 
- şi prin credința |. că tratatele de. alianţă . vor 

înplinite în favoarea Germaniei, că în deosebi 
Italia va fi alături de - dânsa și Anglia ademe- 
nită să rămâe în rezervă . cel puțin la înce. 
put. Credinţa aceasta sa arătat însă ulterior 
greșită. Ia 

Germania nu se îndoia. că declararea de văz: 
boiu pe care o trimetea Rusiei nu va face: ca 
Franţa să intre în luptă. De aceea aproape con: 
comitent cu primul lui demers impetiul german 

îşi rechiamă ambasadorul din Patis.. 
In momentul când Germania declarase răsboi 

Rusiei și Franţei, Hustria nu. era în stare ăe . 
"răsboi cu nici unul din aceste state. 

Publicarea actelor oficiale făcute de guvernul 
englez şi chiar de cel german, atată că împăratul 
Wilbeim. nădăjduia că finglia va rămâne de rân: 
dul 'acesta în afară de. conflict şi că politica 
tradițional practică! a acestui stat, va găsi o 
justificare de a 'sta la o parte, în garanţiile pe 

cari. Germania îi. le-ar fi dat dea nu ataca coase 
tele Franciei și de a nu lua din teritoriile - €uto- 

- pene ale Republicei Franceze. Imperiul german 

*.
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nu avea interes să rezolve deodată diferendul ei 

cu Rusia şi Franţa şi stăpânirea mondială ce 

voia să răpească, comerțului şi navigaţiei en» 

gleze. . 

Violarea neutralității, „Belgiei a întrerupt tcata: 

-tivele cari se urmau și astfel Finglia a găsit o 

motivare pentru imediata ei intervenite. Germania 
care spera să treacă fără greutate prin Belgia, 

violându-i: neutralitatea: şi-a ereiat un' nou 

". wrăjmaș în acest stat mic dar. cu. o mâre 
râvnă de a-și păstra neatinsă neatârnarea, Ea în 

acelaș timp a grăbit intrarea în lupta a fingliei 

atât de interesată ca Germania să nu se așeze 

“1a'Gucile 'Escautului. Şi tot astfel înşelată a fost ... 

Germania în : cvedința ei că Italia, - va urma 

fără șovăire atitudinea luată de împăratul Wil- 

helm. Bcest regat nu s'a crezut silit să ia parte 

la tupta în- care Hustria şi Germania ataca, și 

în care prin conflictul: austro-sârb se tindea la 

întemeerea preponderanței statului austro:ungar 

în Peninsula Balcanică și indirect . în : Hdiratica. 

Prevenită asupra ultimatului austro-ungar şi cu: 

noscătoare a urmărilor lui, Italia de sigur, ar fi 

căutat și de rândul, acesta ca în Hugust 1913 să 

- oprească acest act şi deci războiul austrorsârb. 

Nesolidarizată în acest conflict local; ea nu se 

considera obligată prin tratate să "servească niște 

interese cati nu puteau concorda cu ale. ei. In 

același timp pe lângă nevoia de a-şi asigura.coa» 

„stele: ei, motivele cari împingeau Germania să
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intre în luptă cu Rusia și Anglia nu erau de 
aceleași otdine și importanță pentru regatul ita. 
lan. | 7 

O situaţie analoagă era creiată și statului ro. 
mân care nici el nu: era prevenit și solidarizat, 
şi care după cum am arătat mai sus nu putea. 
vedea cu liniște roadele probabile ale conflictului 
austro-sârb. pentru menținerea noului echilibru: 
balcanic în care era atât de .mult interesat. 

Astfel solidarizarea Germaniei cu Fustro-Un. 
garia în conflictul sârbesc:a adus de fapt con. 
flagraţia generată şi a schimbat caracterul local 
sau regional al conflictului, . _ Odată schițate în treacăt cele câteva momente 
cari au determinat această conflagrație generală, 
să continuăm a cerceța mat departe. cauzele „Yeale ale acestui război care se întinde dela . coastele occidentale ate Europei până la cele orientale ale Bsiei, şi cati tocmai prin depărtarea 
statelor beligerante sunt foarte variate, 

3, Conflictul tuso-austriac, *. 

Din răsboiul austro-sârb, „trebuia să decurgă în mod natural conflictul ruso-austriac determi. - „nat de lupta de întâietate în balcani a celor două „imperii, “ - Să Aa i "Neavând o altă eșire spre Sud decât. Marea Neagră și strâmtori, Rusia nu s'a putut, nici o dată desinteresa. dela regimul care se va stabili
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în - otientul Europei. Politica aceasta i-a găsit în 
trecut "manifestările ei prin luptele și rivalitățile 
„ce au existat între dânsa şi imperiul . otoman. 
_Subt forma acordării „protecțiunei popoarelor 
creştine din otientul Europei, Rusia şi-a servit 

| încontinuu un teal interes al ei, pe care l-a ur: 
“mărit cu tenacitate dela Petru cel Mare până 

" astăzi. Impărțirea aproape totală. a teritoriului 
european al Turciei: şi consolidarea statelor na- 
fionale creștine pe urmele acestui impetiu au 
„schimbat caracterul politicei rusești. Rusia nu mai 

- poate găsi nici în vivalitățile dintre statele batcanice 
un punct de sprijin, nici în politica: de ocrotire a 
„cteștinilor, nici chiar în „politica sa panslavistă. 
"Ea este astăzi cu Serbia în contra Bulgariei, - 
deși - amândouă state slave. De aceea de aici: 
înainte politica rusească în Balcani nu se va 
mai putea ascunde subt aspectul de desinteresare -- 
ce i se dedea până aici, ci va apărea din ce în 
ce mai mult cauza reală a acestei politici, adică : 
pe lângă. concurența dintre cele două mati îme 
perii pentru întietate în orientul european, şi: 
interesele ei reale asupra . cheilor Mării Negre. 

Hustro-Ungatia, stat eterogen în care populaţia 
E slavă este într'o proporție . relativ mare, nusși mai 

poate păstra: caracterul german de altădată. Po: 
litica ei în Polonia austriacă, în - Croaţia și Dal. 
„maţia, Bosnia și Herzegovina, chiar în Bucovina 
față de. ruteni, arată că peste tot unde elementul 
german nu ate preponderanță slavii din imperiu
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găsesc ajutorul statului pentru desvoltarea, lor 

naţională în detrimentul celorlalte naționalități câ 

italienii, sârbii şi românii. Fiustro-Urgatia de câte 

"ori va avea o politică în realitate neatârnată poate 

împiedeca întărirea panslavismului sub forma poli- 

tică prin desvoltarea izolată a diferitelor popoare 

slave, ea nu are însă, și din ce în ce mai puţin nu 

poate avea, o politică antislavă, fără ași cvea mari 

| greutăți în interior. Chiar ca o sucursală a îm» 

_periului german, Hustria nu va putea stânjeni 

desvoltarea „naţiunilor Slave, dar ar putea stân-: 

jeni acțiunea pe care Rusia ar voi să o facă 
„pentru desvoltarea slavismului subt influența po- 

litică directă a ei, adică. acțiunea panrusă. 

Lupta între Fustro-Ungaria şi Rusia ia prin 
"urmare din ce în ce mai mult caracterul luptei 
de pteponderanță economică și politică asupra 
orientului european, în afară de chestia generală 
de rasă..In aceste. condiții FHuștria poate pune în 
prog amul ei de astăzi întărirea Bulgatiei în 
dauna Serbiei, liberarea Poloniei rusești și chiar 
crearea statului Ucranian, adică întărirea unor 
state slave existente sau ce se vor înfiinţa. 

Fstfel în răsboiul austro-rus își caută vezol- 
vatea două cauze: politica de preponderanţă în 

"orientul Europei a celor două mari imperii și al 
„doilea tendința fiecărui imperiu de ași satisface 
Tievoite, pretinzându-se ca ocrotitor al naţiunilor 
slave pe cari în vealitate vrea să le subjuge pPo= 
liticeşte și economicește,
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_Bcest conflict dintre cele două imperii vecine 
” vedeșteptând atât întcun stat cât şi în altul 

veleităţi: de neatârnare națională în diferitele. „po 
_poâre existând subt dominațiunea lor, va aduce 
după răsboi o şticbire puternică statului învins, 
Pentru Rusia, atât de întinsă, știrbirea poate să. ' 
mu aducă decât o slăbire, pentru Rustro-Ungaria 
însă „9 știrbire teritorială poate * fie primul act 
al unei împărțeli definitive. i 

“In aceste condiții situaţia relativă acelor două 
“imperii vecine ne interesează direct, și de aceea 
conflictul austro=cus altoit pe, cel austro-sârb, 
poate "influența atitudinea ce "eb e să urmăm 
pentru a 'salvgarda interes ele noastre, 

” După -cum Teese din „prima parte a acestei 
expunetri, în situația actuală “a statelor balcanice - 
interesul nostru este ca pe lângă: neimixtiunea 
puterilor. mari între aceste state și menţinerea 
rolului nostru în echilibrul balcanic, s să păstrăm 
chestiunii strâmtorilor şi Mării Negre caracterul. 
ei de interes european. Fără a subjuga acţiunea: 
noastră aceleia a Austriei sau a Rusiei putem 
lega interesele noastre de-ale celorlaite mari pu» 

„_teri interesate la -un regim de libertate și egali. 
tate în aceste cbei -ale Mării Negre. Avem să ne 
temem în Marea Neagră și la strâfatori' şi de 
preponderența. Rusiei ca şi. de a Fustro-Unga- 

viei, doritoare direct de a stăpâni întreaga Dunăre 
cât și dea influența indivect împingând fără voe. 
regatul bulgar spre. Constantinopol.. Din acest 

Di 

7
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punct de vedere conflictul austro=rus ne-ar con: 

duce ca prin politica noastră să fim din partea 

statelor mai depărtate cari au însă. interes de a 

"păstra strâmtorilor un regim internaţional de li» 
bertatea și egalitate sau de a servi politica sta- 

tului mai puțin ptimejdios pentru exclusivitatea 

de care ne temem. Din nenorocire însă confla- 

- graţia este atât de generală încât din statele in- 

teresate mai depărtate de noi, Italia singură a 
rămas până acum în afâră. de 'răsboi, deci nele. 
gată de interesul Rusiei sau al Hustro» Unga- 
viei. - 
Cea de a doua cauză a confictului austro-rus 

ne-ar putea sili să alipim acțiunea noastră de 
aceia a unuia din cele două mari state . vecine, 
Din punctul de vedere al politicei de rasă credem 
că politica -vivală a ambelor state conduce de fapt 
la întărirea slavismului, prin întărirea popoarelor 
slave pe cati le cuprind. După cum am văzut 
mai sus deosebirea se pune mai mult din punct 
„de vedere politic. Din acest punct de vedere .in- 

". teresele noastre ar fi legate de acelea ale menţi- 
nerii echilibrului între cele două mari imperii 

" vecine, 

“Concluzia definitivă asupra acestui punct însă, 
nu se poate trage decât după ce vom examina 
şi celelalte faze ale confiictuliai general, în 

- legătură cu interesele - “Statului şi neamului no» 
stru și putinţa de a le „servi cu mai multă si-
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guranță. In același. timp nu trebue să uităm că 
se cuvine să ținem seamă și de situaţia în care 

se găseşte un stat. mic a cărui atitudine este 

adese ori ri impusă prin desfăşurarea evenimentelor, 

4, Contlictul germano-francez. 

Conflictul - germano-francez nu a fost impus” 

- „de interese imediate, ci mai mult ca o lichidare 

a. trecutului. Germania nu se putea teme de 
o concurență franceză pe uscat ori pe mare. 
Franţa avea o înrâurire directă mai ales prin 

ajutorul ce ea 'poate da celorlalte două state Rusia 

şi Anglia, vealele concurente ale Germaniei. 

“In caz de. învingere Germania nu are interes, 

de a distruge Franţa prin împărțiri teritoriale 

importante; “ea i-ar cere probabil mari despăgu- 

” biri bănești şi unele garanţii contra unei agre- 
siuni viitoare, Rolul însă pe care Germania î învine 

gătoare și cu populaţie numeroasă năzuește să-l 

joace în lume prin comerţul și navigația ei îi 

_impune o politică colonială. Venită în urmă în 

concertul puterilor mari, Germania nu a putut 

„încă să-și creeze punctele de veazem necesare 

„pentru această politică mondială. Imperiul german 

nu. dispune decât de două colonii în Africa îme 

părţită de curând, de una în Oceania, de terito- 

" riul Kiao Ciau' în China și de nici. un punct de 

reazem în metrica. lată de ce Germania victo=
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_ vioasă ar căuta probabil să răpească o parte din 

coloniile franceze, neputând să îa din cele en: 

gleze. Războiul franco-german pune deci în joc 

şi un. interes mondial pe lângă cel al echilibrului 

european;. In ceeace privește acest echilibru, dela 

răsboiul din 1870, Franţa prin ea însăși nu şi-a 

_-mai putut recăpăta rolul de altădată şi influența 

ei nu a putut să se manifeste decât prin alian.. 

ţele cu alte state și nu prin singura ei acţiune. 

Depărtarea Republicei Franceze de noi nu at 

da războiului franco-german un interes direct 

". pentru noi, ci numai prin rezultatele ce ar avea 
- atât pentru 'echililibrul european, cât şi pentru 

slăbirea popoarelor de. aceeaşi gintă cu noi. 

Din punctul de vedere al echilibrului ne in: 
teresează în deosebi puterea relativă a statelor 

mari din imediata noastră apropriere, pentru ca 

prin egalizarea acestor forţe existenţa statelor 

mai mici să fie cu putință. 
In ceeace privește înfrângerea sau slăbirea 

unui stat latin, întrucât politica externă a statelor 

- astăzi nu mai este condusă de simțiminţe. al: 
” teuiste, ci de un imediat interes al lor, arfio na: - 

- ivitate să credem că Republica Franceză va face 
„0 politică favorabilă nouă numai din cauza oti- 
ginei noastre comune. Sunt alte interese de ordin | 

„mai imediat care pot conduce această apropiere. 
Istoria celor patruzeci de ani din urmă este o probă 
în această privinţă. Depărtarea Franţei de noi, rolul 

„luat de această “republică în politica europeană -
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otientală în acest întetval, face ca interese! de un 

alt ordin să conducă politica ei externă, 
"Tot astfel nu credem, în ceeace priveşte in» 

teresele noastre, că este tocul-de a insista asupra 

caracterului social sau civilizator ce ar vrea să 

se, dea conflictelor actuale, Fiutocrata și mai îna» 

poiata Rusie se găsește “laolaltă cu' Republica - 

Franceză şi: izbânda Triplei Inţelegeri cât: și 

a Dublei alianțe nu poate reprezenta un re» 

* gim viitor mai „democratic sau mai autocratic, 

| “mai barbar sau mai înaintat în Europa. Izbânda 

finală a oOtricărui va fi, nu va putea să înlăture 

efectele reale ale războiului general pentru civili= 

zația europeană, ori sguduirile sociale pe cati în | 

mod fatal le va aduce. Ea nu va putea nici să 

schimbe pentru multă vreme starea de pace, at- 
mată viitoare, și deci, militarismul excesiv care 
domnește din nenorocire în Europa de astăzi şi 
în deosebi în Germania. 

| „Deci, din “ punctul de „vedere al intereselor - 

noastre imediate, conflictul germano-francez nu . 

„ne interesează decât indirect,  ficest răsboi 

nu poate ' să aibă înrâurire decât prin alian- 

țele . statelor beligerante 'şi în deosebi, prin: 

ajutorul pe care îl dau indirect la „două mati. im» 

- perii imediat vecine nouă:. Franţa, politicei Rusiei. 

„în Orient: şi Germania Austro-Ungariei. 

După ce am văzut până aci interesele: noastre 

puse în joc de conflictul ruso-austriac și înrâu-
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ricea ce poate avea pentru noi izbânda unuia 

sau altuia din aceste două state, să căutăm a 

analiza o altă faţă a conflictului. 

„5. Războiul Ruso-German. . 

. Germania nu a avut până acum cu Rusia 

"un .confiict de interete reale și imediate. Re. 

vindicările teritoriale pe cari aceste două inari 

"imperii au a le face unul dela celalt sunt de 

„puţină 'importanţă (Provinciile Baltice). Politica - 

ambelor imperii în Polonia până la acest văsboi 

a fost necontenit aproape aceeași; în Persia și 
chiar în Asia Minoră ambele imperii au găsit în 
dese rânduri înțelegeri de făcut (chestia căilor 
ferate). Hstfel relațiunile dintre aceste două state 

"au permis, până în ajunul conflictului actual, în. 
țelegeri cari au dat Franţei în dese rânduri în- 
grijorări asupra solidității alianţei sale. Mai mult, 
Germania în continu a găsit în Rusia un câmp - 

" favorabil pentru desvoltarea politicei sale eco- 
nomice. Este. adevărat că acţiunea Germaniei în 
Anatolia prin Calea ferata a Bagdatului a dat de 
câtăva vreme acestui Imperiu un amestec direct - 
în Turcia, influență întărită acum în urmă prin 
misiunile militare trimise acolo. Această politică 
a dat naștere unui interes al Germaniei în rez 
gimul viitor al strâmtorilor și al Constantinopolului, 
cap de linie pentru penetrația în Hsia Minoră a 
căilor ferate germane. Fceastă imixtiune încă
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nouă nu a produs î în trecut nici. “un conflict. îm» 

portant între cele două. imperii. A : 

De aceia până acum politica germană antitusă . 

nu şisa găsit rațiunea ei nici în lupta dintre 

Germania şi 'Slavism, cum' se susține că ar fi ca: 

racterul conflictului actual, nici în afacerile orien- 

“tale ale Germaniei. Bismark chiar, în memoriile 

lui, susținea că Constantinopolul trebue să revie 

- Rușilor, : 
Ceeace a condus Imperiul german la răsboiul 

"cu Rusia au fost: 
"1. înteresele menţinetrei statului austro-ungar” 

în care speră să găsească un sprijin viitor de tot | 
soiul, și menţinerea astfel a echilibrului „european 

"în favoarea sa;: 

| 2. în parte, alianţa franco-rusă din înstinct de 
" apătare; : . 

3. în fine, dorința de a “păstea o situaţie de 
preeminenţă în politica europeană, în care Ger 
mania, atotputernică subt Bismark, găsea în ace 

țiunea Triplei Ințelegeri 0, "mare piedică. 
De aceia, putem zice, că conflictul germano- 

rus, desigur de prevăzut - și mai acut pentru 
viiior prin concurența politică și economică a 
„două state pline de viaţă și viitor, nu-şi căpătase 
încă până azi toată acuitatea lui; el a fost mai. 
mult produs prin anticipație din cauza celorlalte 

" interese în joc, Politica : curat filo.rusă a Prusiei . 
și Germaniei dela răsboiul Crimeei până după - 
congresul dela Berlin şi, « de cruțare a intereselor : 

Pi 

Ta - i a
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_ imperiului moscovit de atunci încoace, este proba 

"cea mai bună a caracterului. relațiilor de până 
astăzi a acestor două state. 

Desvoltarea puternică a statului german după 

„1870, paralelă cu aceea a Rusiei, trebuia forța. 

mente să aducă' lupta de toate felurile între 

" aceste două state pentru preponderența viitoare 

în politica europeană. Franţa înlăturată, Anglia 
izolată pe insulele ei, Rusia în deosebi prin po: 

.. litica panrusă “poate. Â o - concurentă serioasă 
| pentru acțiunea - continentală a Germaniei. 

Conflictul ruso-german - având. acest caracter, 
„el ne. interesează direct prin lupta viitoare ce nu 
face: decât să. înceapă azi. EL ne interesează şi 

| prin învâurirea ce „poate avea asupra: condițiilor 
„de existență și propăşire a celor două mari îm» 
perii vecine nouă, e 

- Putem prevedea- -depe acum. „însă, că oricare ar 
fi rezultatele războiului acesta, el nu poate avea 

- pentru nici unul” din : cele două - imperii Conse» . 
„cinţele grave pe cari le poate avea pentru - ius-: 
tro=-Ungatia sau - Hnglia, - ori le-a - avut penteu 

„ Franţa răsboiul dela 1870. - 
După: o înfrângere: oricât 'de: puternică, impe: 

.Tiul german, stat civilizat, cu O cultură şi viață 
națională proptie în -. toate “direcţiile, -nu 'se va 

„desmembra, ci plin. „de viață: cum: este el va ră: 
| mâne și în viitor focarul. către care: vor , merge. 

toate aspiraţiile naționale germane. 
Tot astfel, oricât ar lua Germania învingătoate
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"din . provinciile baltice, ar. da statelor Poloniei 
"sau Uctaniei reînființate și „chiar României, Rusia 

'va rămâne! ca stat național. - 

Pentru unul sau altul din imperii. va. 6 o'slă- 

- bire materială. şi morală momentană, o perdere 

a preponderenţei sale, dar nu 0. distrugere sau 

o eclipsare pentru mai multă „vreme din -activi- 

tatea “politică și economică a: Europei. Pmbele 

„state au un sâmbure naţional suficient, sunt. for» 

mate. din popoare întv'o . perioadă de' creștere 

puternică 'în viaţa lor; ele vor relua tepede mer: 

- sul lor normal. Pentru Germania mersul normal. 

ca stat național va fi alipirea Germanilor rămași 

în afară de imperiu, Pentru Rusia mersul normal - 

-va "trebui însă să sufere oarecare schimbări. 

Intinderea prea mare a acestui imperiu, . propă» 

șicea statelor mari dela, apusul și mai cu seamă 

„dela răsăritul său, îl vor supune de : sigur încă 

la crize până la cristalizarea definitivă a statu” 

lui: în limitele naționalităței pur ruseşti, O în 

vingere pe care Rusia ar suferi»o, at putea să 

accelereze ' aceste crize, însă nu va face 'cu ne- 

" putință consolidarea unui. „stat rus național în 
"răsăritul Europei. m A 

“ Reînființatea probabilă : a statiului polonez, azi 

sub forma de autonomie mâine: de neatârnare . 

.complectă, .va stavili de sigur la: urmă botarele 

naționale ale Rusiei dinspre. Austria.



36 

| 6. Conflictul anglo-german. 

__ Bdevăratul conflict de interese reale și momene 

“tane care putea aduce războiul, „este cel dintre 
Germania și. Anglia. El este urmarea firească a 

concurenţei mondiale, ce-și fac aceste două state, 

„şi a rolului pe care imperiul german năzuește | 

Să-l joace în lume şi la „Care nu poate - ajunge 

fără a înlătura pe englezi. 

Caracterul 'chiar al acestui confiict face că el 
nu ne poate interesa decât indirect, ptin influenţa 

> pe care intrarea în acțiune 'a Angliei o poate 
avea. asupra conflictelor. continentale. actuale. Ri- 

valitatea anglo-germană nu. se manifestă nici 
“în Mediterana, nici la _ Constantinopole, ci pe 

” mările depărtate "de noi. De când Anglia şi-a a. . 
sigurat prin canalul de Suez și insula Cipru 
calea Indiilor, ea se desinteresează î în bună parte 
la chestia strâmtorilor şi.chiar “la căile ferate 

„ anatoliene, „Im ziua însă. când Rusia va relua o - 
Situaţie de prepondereriță, este de prevăzut că 
interesele Hngliei: atât cele europene cât mai cu 
seamă cele. din Persia și Indii, find puse în joc 
prin nevoia de a da Siberiei o eșire la Sua, vor 

" teînvia rivalitatea de altădată între imperiul nos! 
covit Şi cel britanic. . -
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7, Coitlictul “belgo-german; 

. Confictul belgo-german nu near putea inte- 

tesa' direct ptin urmările teritoriale ce-ar -putea. 

avea, dar ca și distrugerea statului național sâr- 
besc, indirect, prin precedentul ce s'ar creea în 

lupta dintre statele” mari și/mici. Pacea dela Bu 

curești dând putinţa statelor balcanice să-și Te- 

zolve. ele singure problemele lor, stabilise un 

principiu nou în dreptul internațional de solida-. 

vitate a statelor celor mici şi de neimixtiune a 
„ celor puternice. în afacerile lor proprii. Agresiu: 
"nea Germaniei înlătură pentru multă vreme .nă- . 

- dejdea statelor mici că' în civilizația modernă vor - 
găsi putinţa stabilirei în favoarea lor a. unui... - 
“regim de neutralitate garantată, Precedentul Bel: 

„_giei va sili aceste state nu numai la: armamente 
costisitoare, dar pe cele mai slabe și la “alipirea 
politicei lor de a unui puternic vecin, pentru a»și 

„apăra la caz. de nevoie hotarele. şi. teritoriul, - 

8, Conilictul japonezo-german. 

Intrarea Japoniei. în conflictul european, nu u ne, i 
” poate interesa decât. indirect, prin. situația favo. . * 

vabilă' ce crează Rusiei. Fără a crede că armatele 
japoneze vor putea să aibă vre-o înrâurire directă j 
pe câmpul de răsboiu european, alianța Japoniei 
cu Tripla Ințelegere va permite imperiului vusesc 

» Să+și concentreze toate. forțele în Europa.
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“In analiza de mai sus n'am crezut că trebuie 

să insistăm asupra caracterului general al con: 

flictului.. actual .și asupra. influenței pe care te: 

zultatele . lui o: poate. avea pentru îndrumarea 

„ viitoare-a civilizaţiei europene sau mondiale. N'am 

_făcut-o,. fiindcă. această chestiune nu poate intra 
în cadrul acestui studiu 'în care am căutat să 

cercetăm . numai interesele noastre directe în le. 

gătură cu răsboiul actual, Ca stat mic nu putem 
avea năzuința de a schimba cumpăna în mijlocul 

unui conflict.cum nu s'a mai pomenit în istorie, 
„ci numai de a salvgarda interesele noastre proprii. 

In legătură cu..aceste interese ne-am țărmurit 

cercetarea noastră. . Sa 
-După cum. se vede. din cele arătate mai sus 

numai „conflictele sârbo-austriac, austro-rus, ruso: 
german, adică în care întră în joc un stat vecin 
nouă, ridică în mod direct nevoi de-ale noastre. 
Modul în cate se vor rezolva aceste conflicte va - 

” înrâuri asupra condiţiilor normale de existență 

şi de propăşire a noastră ca stat; de echilibrul 
statelor înconjurătoare va. depinde nu numai pur 

îința unui trai pacinic, dat şi vezolvitea cbestiilor 
încă în suspensie și care interesează direct pro: 
păşivea „moastră “pe teren național sau economic, 

„Nu sa pus dela început vezolvivea definitivă a 
_chestiei strâmtorilor, : nici aceea a îndeplinirii tu: 
„turor aspirațiilor noastre „naţionale, dar desigur 
că. de „rezultatele luptei - actuale va depinde 

ȘI soluţia ce se va da mâine în această pri-



39. 
S 

vinţă, Ceeace trebuie . însă să cercetăm . pentru 
a lămuri şi mai bine atitudinea ce ni se impune 
este în care din aceste conflicte interesele în joc . 
„pot găsi o xezolvire definitivă. Negreşit că atitudi- 
nea noastră va fi diferită, după cum suntem la în- 
ceputul sau la sfârșitul procesului ce se desfășoară. 

Trebue! dela. început 'să întăturăm: interesele 
- isvorâte din conflictele belgo-german, franco-ger. 
man şi anglo-german; ptin natura lor, după cum. 
am “văzut: mai sus ele nu pot avea, ori în ce parte A 

"ar fi victoria, urmări „directe. 

Rivalitatea anglo-germană i nu poate găsi î în acest. 
“prim răsboi o soluție imediată din cauza forţii, „ 
- matinei de răsboi. engleză, Pcest confiict nu va 
înpedeca însă desvoltavea comerțului și marinei 

+ de comerț germane și. deci, față cu: neputința . 
distrugerei' Germaniei și nici a flotei și coloniilor 

. „engleze în starea! marinei de răsboi germană, nu . 
vom asista de rândul: acest decât la prima fază . 
a conflictului. Tot astfel: și temerea Japonezilor 
de concurența Germaniei în. Pacific! nu-și va găsi 

„o :resolvive decât odată cu ' rivalitatea. forțată ce” 
“există în acelaș ocean între” imperiul japonez și 
Statele Unite ale “Ameticei sau .ale “Australiei. 
Iată de ce este de prevăzut că intrarea Japoniei 

în conflictul actual: va avea. mai cu seamă urmări 
prin. conflictele la cari va da loc în viitor, Din - 

acest. amestec însă şi din rezerva în care stau 

Statade. Unite, putem: prevedea că tupta de do- 

- minaţie î în Oceanul Pacific şi în teritoriile” udate 
r. 

>
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de acest Ocean, va fi mai mult între statele noi 

ce se ridică pe celelalte continente. Confictul 
“actual “între. mai toate statele europene'cu colonii, 
nu va putea însă prin” istovirea ce va face, de cât 

să înlesnească această deplasare sau slăbire a 

„. _egbemoniei europene în lume. 

"După cum am văzut conflictul germanorrus 
_nu face decât, să înceapă. State tinere dar 

inegale ca civilizație și desvoltare economică, 

concurenţa lot este în prima ei fază. Conflictul dela 

nord de azi austro-vus și ruso-german nu va avea 

„efectele sale totale decât măine la sudul oriental 

* al Europei. Când pe acest conflict se va altei după 
“cum -este de'prevăzut acel al statelor balcanice 
“interesate şi al Italiei, se va pune chestia regi: 
mului în Mediterana, în strâmtori și în Diarea 
Neagră, precum și a ecbilibrului balcanic. 

Fceasta va fi a doua fază în cate pare 
că intră diferendul actual. Deodată cu el, și 
ca urmare directă a răsboiului de azi, se va pune. 
„pentru Germania, a cărei existență este asigurată, 
întrebarea dacă în viitor ea mai poate pierde din 

„forțele. sale. susținând. cu mari sacrificii un stat 
_€terogen ca cel austriac și a. cărui menţinere de. 

aci. înainte va fi din ce în ce mai grea. Este pro: 
babil că atât politica hedibace a Hustro-Ungiriei, 
„cât şi Valoarea ei armată, va aduce pe Germania 
Aa convingerea că îşi istovește în mod inutil pu: 
terile sale pentru menținerea: stărei actual, In 
aceste condiţii Germania 'va fi adusă, să 'î în 

,
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- mână în Orient interesele pe: cate le apăra im» 
. periul dualist: până aci, Italia, Turcia,1) Bulgaria. 

-. România, şi Grecia interesate la a doua fază a 
- „.cbestiei orientale și care au stat până azi în vea 

zervă, vor avea desigur de spus cuvântul lor fe 
în rezolvarea cbestiei strâmtorilor, fie în aceia a 
situației ulterioare: a Austro-Ungariei. Conflictul 
germano»rus va mai găsi în Orient, împrejurul in= 
tereseloc Germaniei în Anatolia, o nouă câuză 
care va fi mai reală decât aceia de preponderență - 
pe care o urmăreşte azi Hustro-Ungatia. - i 

i După cum S'a zis foarte bine, drumul la Con- 
i stantinopole merge prin Viena. Conflictul austro- 

rus va rezolvi în Galiţia sau în Polonia prepon- 
derența în orientul Europei și, viitorul regim al . 

„basinului „oriental al Mediteranii. Dar oricare ar 
fi rezultatul răsboiului actual, . vezolvarea defini: . 

„“tivă a acestei chestiuni seva face numai după ce 
cei ce doresc să meargă la Constantinopole vor 

„trece 'şi prin Berlin. De fapt prin conflictul ger. - 
mano=rus:se va rezolvi întreaga chestie orientală. 

"*- lată de ce credem că conflictul actual nu este 
decât în prima lui fază și, că. dacă el poate da 

-o îndrumare pentru viitor, rezolvirea chestiilor 
care ne interesează direct pe noi în orient nu. 

" poate eși decât din evenimentele de mâine adică 
” rezolvirea cbestiei otientale. (strâmtori și Macea 

: Neagră) și. Situaţia viitoare a Hustriei. 

:) Turcia a intrat ulterior în răsboi.
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Am at zătat care sunt. în “trăsături generale in: 

tevesele, noastre. în legătură cu conflictele ce s'au 

ivit . între statele” europene. Prin această cerce- . 

tare credem, că am stabilit unele trăsuri generale 

“care vor înlesni. precizarea | atitudinii noastre faţă 

nu numai de aceste cauze. determinante. ale unui 

conflict așa de general și. pe care un stat ca al 

„nostru, nu le poate! schimba, dar mai. cu seamă 

faţă de evenimentele ce s'au succedat "dela înce» 

_petea răsboiului încoace. : Ele au determinat. o si: 

tuaţie de fapt care în primul rând. stabileşte di 

„rectivele atitudinei” ce ni se e impune, 
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-“ Războiul general. și- orientul: Europei. 

Am arătat în capitolul. precedent cauzele. dife=.. 

- vitelor războaie care compun actualul conflict ge- 

- neral și, care din interesele puse: în joc sunt che». . 

i mate să înrâurească mai direct” asupra condiţiilor . 

E Ş de trai ale statului nostru, Complexitatea. chiar a. 

acestor conflicte, vatiețatea intereselor. ce nasc din 

„ele, fac. ca concluziile. trase pentru fiecare confiict, 

__ în parte să fie” adesea ori în” discordanţă. 

- Din analiza făcută reamintim că din războiul e ge= 

neral, conflictul austro:sârb şi cel austro-germano=. 
„rus sunt cele care ne intereseaza mai direct, Răze 

„boiul austro-sârb fiindcă pune în joc ecBilibrul în: . 

„Balcani, paceadela București. din 1913, chestia nâ- 
Ru ționalităților din Hustro-Ungatria şi un principiu de 

- conservaţie, prin agresiunea ce face un stat mare. 

"vecin nouă în contra: unui staţ mic, " Limitat la 

acest conflict, ori care at. fi fost: interesele. noastre 

m'am fi: putut avea nici un amestec: direct și. n'am 

pp
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â putut prin acțiunea noastră stavili acțiunea aus | 

trosungară, | 
- Războiul austro-rus strâns legat de cel germano: 

- vus este acel ce ne izbește mai. direct, ridicând. 
interese imediate. şi de căpetenie ale noastre. Nu 
ne poate f indiferent, nici echilibrul statelor mari 

“vecine nouă din vivalitatea cărora am profitat tot- 
deduna, nici ocuparea unor _teritotii rupte dela 
“unul 'din aceste state și locuite de conaţionali ai 
noștri, nici succesul panrusismului sau al panger- 
manismului în orientul Europei. | | 
„In afară de influența pe care. aceste două con: 
flicte, o'pot avea în mod direct pentru condițiile 
viitoare de trai ale ţărei. sau neamului nostru, 
este incontestabil că „aceste condiții vor fi infiuen- 
fate şi prin situația ce vor crea conflictele dintre 
celelalte state; Deşi conflictul general european se . 
desfășoară rai cu seamă pe câmpurile de război 
din Nord-Vestul și Nord-Estul Europei, efectele 
sale se vor resimţi mai mult în regiunile depăr: 
tate de aceste câmpuri, Oricât de crâncenâ ar fi învingerea, — şi se pare că ea nu mai va fi atât de hotărâtoare — schimbările teritoriale cele mai 
importante în Europa nu vor avea loc în dauna teritoriilor europene ale . Germaniei, Franţei sau . “ Angliei. Până azi cel puțin este de prevăzut că ele se vot întinde mai întâi în coloniile depărtate, și ” apoi, în regiunile încă neconsolidate din punct de' vedere național, ca în regiunile Poloniei de altădată, 
în cele stăpânite de Statul eterogen austro-ungar  
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sau în cele: coptinse în şubredul i imperiu otoman, 

” Ca în ori cate sdțuncinare puternică, efectele Tăze 

boiului se vor resimți în, partea cea mai slabă po» 

liticeşte a acestui continent,. în orientul lui. . 

Războaele balcanice din anul 1912 şi 1913, au 
_ fixat, în limitele sale..mari împărțirea Peninsulei 

Balcanice. Inăuntrul acestor limite se vor putea face 

modificări, însă probabil de rândul: acesta radicale 
fără schimbări teritoriale, Chestiunea mare otien- 

” tală_de rezolvat! şi al cărui regim. viitor: se va în= 

druma-i în bună parte pe câmpiile de tuptă de azi, 

este aceea : cu caracter. european, a Constantino- 

polului, a strâmtorilor, a basinului otiental al Me. 
diteranei, a întregului basin al Mărei Negre şi al 
Dunărei, precum și a teritoriului turcesc asiatic. 

lată de ce tezultatul conflictului. general — 

afară de acel al confiictului în care. Busteia 4 
Rusia 'sunt direct amestecate, . — prin influența ce 

“va avea asupra Orientului Europei, ne interesează | 
- direct, Dar aceste tezultate . finale ale războiului 
general vor fi influențate și de aspiraţiile statelor 
viețuind în aceste tegiuni şi care se vor resimţi | 
mai mult sau mai puţin puternic, după cum aceste 
state vor „participa şi ele sau nu la conflictul ace 
tual. sau la cele ce probabil vor izvori ulterior o 

” dintvânsul.. | . 
mainte. de a duce mai departe. analiza ce am 

început, pentru lămurirea cauzei este deci nevoe 
Să să, cercetăm. care sunt aspiraţiile și . situaţia sta 
telor: interesate la regimul din Orient încă neutre,



“însă: păate i mâine. beligerante). Le vom lua dea. 

rândul. i ' 

| Turcia, care şi-a pierdut aproape: tot teritoriul 

european după războiul balcanic din 1912 — 1913 

“a rămas cu două chestiuni nerezolvate, aceea a 

repartizărei între statele balcanice a datoriei pu: 

blice aferente teritoriilor luate de alte state și 

-aceea a posesiunei insulelor din Marea Egee (Do 

decanezul). Imperiul otoman s'a opus în deosebi la 

cedarea insulelor care, comandă întrarea în Dare 

„danele (mbros şi Tenedos) sau' coastele Asiei Mi. 

nove (Mitilene și Chios);  Pceste insule sunt azi 
ocupate de fapt de Grecia în urma războiului bal: 

„“canic, iar altele de Italia! în ucima celui tripolitan. 
| Hcest conflict nevezolvat încă, a înlesnit apropierea 
Turciei. de Bulgaria, nemulțumită de împărțeala 
Macedoniei - făcută prin - pacea dela! București și 
de cedarea Salonicului şi. Cavalei - statului gre. 

 cesc. "Conflictul general ' a venit însă să schimbe 
caracterul acestui diferend mai. mult local. Turcia 
“îndemnâtă. şi "sprijinită de Germania, caută ca din 
„învălmășeala actuală să recapete situația pierdută. 
Conducătorii săi de astăzi foarte! hotărâți, cred că 

2iutorul ' mâtevial ' al impetiului german Turcia - 
poata” să își reia rolul de altădată și să facă 
să se întoarcă către Califul din Stambul aspira. . 
iile întregei'- lumi “musulinane ; ei văd în acelaş 
timp distrugerea statului lor î în cazul unei învin- | | 
i ) Acest articol a fost scris: inaintea intrărei Turciei În 

acţiune. Ea 

Y 

z
i
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„geti a Triplei Inţelegeri. „Doui 'ani abia după: în» 

vingerile din Ttipolitania, dela Lule Burgas şi Ku: 

manovo, oamenii politici turci împinși de cei: ger- 

'mani, nădăjduesc că vor putea să teaducă . cel 

puţin Egipetul și Caucazul subt' conducerea me 

periului otoman și.să vidice * populația . mabome. .. 

- tană din Persia contra Rusiei, şi din Indii şi. Af 
„ ganistan contra Fingliei. e ă 
- Intrarea în acţiune a Turciei poate aduce « o ai. 

' versiune și să silească pe Ruși să. trimeată o parte 

din trupele lor în Caucaz și flota spre Bosfor; 

această atitudine o poate sili pe „Grecia 'să intre... 

în. luptă, ea nu va mai „putea însă 'să asigure în 

mod statornic chiar în - caz de victorie a Dublei E 

„ Alianțe 'stăpânirea tetitoriilor pe cari Turcia vrea 

să le ocupe in nou. Organizarea teoctratică a îm» 
- periului otoman nu mai corespunde cu: “condiţiile 

„esențiale pentru asigurarea existenţei unui .stat 
modern. Orice victorie însă a Triplei Ințelegeri ar 
atrage după atitudinea luată de Turcia subt ac 
țiunea Germanilor” la Constantinopole, o nouă des» 
"membrare a Turciei ; ; sar pune astfel în mod fatal .: 

- cbestia strâmtorilor, a Mărei Negre, * a coastelor 

Asiei: Minore și a insuletor: Mărei Egee. : 

Grecia în afară de conflictul” special ce are în... 
„curs cu Turcia și Bulgaria în urma războaielor 
balcanice, este unul din regatele cele 'mai. inte» 
vresate la” 'vegiinul viitor al.Mărei Egee. Dispunând. . 

"azi de toată coasta „răsăriteană a Peninsulei Bal. _- 
- canice din? spre această mare, dobândind î în ucma |...
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războiului din 1912 și 1913 Satonicul, Cavala și 

| igsula Creta, ocupând pe cele mai multe din în: 

sulele. Mărei. Egee pe unele cu dreptul și pe al: 

tele cu forţa, Grecia stăpânește de fapt acea lume 

„greacă de sine stătătoare formată de basinul intern 

„al acestei mări, Această aglomeraţie de insule și 

„coaste strâns legate între ele au avut în timpul 

Greciei antice viața pe care elenismul de azi speră 

"să o veînvieze sub auspiciile Regelui dela Atena. |. 

„Pe această cale, mai mult chiar decât pe calea 

'de uscat, azi închisă prin ocupaţia coastei tracice 

de Bulgari, Grecia - crede să-şi îndeplinească vi. 

surile .impetrialiste de reîntronare în Bizanțul de 
aitădată a culturei și a civilizației grecești. 
„In situația actuală însă a conflictului armat, o- 
'cupată să-şi reîmprospăteze forțele și să organi: 
zeze nouile teritorii cucerite în 1913, Grecia ar 

„dori să.rămână în pace şi cel mult să-și conso: 
lideze: fronturile înspre nebotărâta şi părăsita Al. 
banie. Aci interesele Greciei, puse subt cererea de 
autonomie a Epiroţilor, pot să vie în contrazicere 

” cu acele ale Italiei, atât de interesate în tegimul 
viitor: pe coastele Adriaticei. Este de prevăzut însă * 
că orice amestec mai direct al Italiei, va aduce . 

„limitarea veleităţilor grecești în această direcţie!). 
„Punerea însă în joc a intereselor de. care vot: 

bim, atitudinea agresivă și solidară a Turciei și 
Bulgariei, alianța Greciei . cu Serbia, pot sili pe 

  

| % Această înţelegere Sa şi făcut ulterior. Italia a ocupat Valona şi Durazzo, iar Grecia Epirul. |
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regatul elen: să iasă din espectativă. Odată 'con- 

flictul armat deslănţuit, și o nouă împărțire a Ture 
ciei posibilă, este aproape sigur că aspirațiile mai . 

depărtate ce am arătat mai sus ale regatului grecesc 
vot ua, o formă mai imediată şi, mai concretă. 

Faţă de aceste aspirații și de slăbiciunea iîm- 
petiului otoman, Bulgaria nu uită nici: înfrânge» 
rile avute în, 1913, dar nici -tcecutul glorios at 
țarilor bulgari de altă dată. In afară de diferen: | 
dele imediate și locale în suspensie ce ea crede 
că ave cu Serbia, România și Grecia, regatul - 
vecin își reamintește de. timpurile lui Simeon „cel, 
mare şi lui Ioaniţiu, când imperiul bulgar se. 
întindea dela' coastele Hdtiaticei până sub zidu. 
țile Bizanțului. Hărțile oficiale ale Marei Bulgarii, 
titlul de țar pe care și. Pa luat regele Ferdinand 
în vechia capitală a acelui imperiu,. cererea Ro» ' 
dostului de pe Matea de Marmara la conferința - 
puterilor dela Londra, trebue să ' arate îndestul 
care ar fi năzuințele imperialiste ale Bulgariei 
moderne, când condiții prielnice ar înlesni mani= - 
festarea lor. Ca și pentru Grecia, 0 nouă slăbire a - 
Turciei şi putinţa unui nou vegim la Constanti. 
nopole, at da loc la aceste manifestări, 

Până atunci însă Bulgaria are un program mai 
imediat de îndeplinit: revendicări teritoriale (Ma. . 

" cedonia, Cavala,. Salonicul, cadrilaterul - român, . - 
dacă nu întreaga Dobroge), adică desființarea trata. * tului dela Bucureşti, Ea își dă seama că aspira 

țiile de care vorbim. mai sus nu. vor putea f 

„d
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împlinite decat după ce o parte cel puţin din 
„aceste revendicări nu vor fi realizate, | 

Bulgaria găsește astfel mai mult în Grecia decât 
în Serbia' rivala ei viitoare pentru lupta de stăpâ. 

” nive a coastei Mărei Egee și a Constantinopolului. 
„_ Eșicea Serbiei în Adtiatica prin Bosnia și Her 
„. zegovina, ar putea înlesni acestui regat retrocedarea 
unei părți din Macedonia și deci reduce rivalitatea 

_sârbo-bulgară dacă el nu ar găsi o resistență în 
aliata sa de la Sud. , 

„. Aceste viitoare aspitații ale Greciei și ale Bulgar 
„ riei pe care slăbiciunea Turciei şi intrarea ci în con: 

flictul general poate să le silească să se manife» 
steze, vor complica chestia de interes european 
a „Constantinopolului cu una cu caracter local şi 

__mai imediat, de care va trebui să se ţie seamă. 
".. Nu este nevoe să insistăm acum asupra interesu. 
"lui pe care România îlare în stabilirea unui regim 
normal la cheile Dunării şi ale: Mărei "Negre. 
"In afară de aceste state scăldate de apele Mărzi 

„Egee, /talia este direct. interesată la regimul din 
„ Mediterană și Adriatică și, dela răsboiul tripolitan 
„ prin ocuparea câtorva insule, la regimul Mărei Egee. 

Situaţia geografică a ei, înaintarea cismei itae 
liene în mijlocul Mediteranei, lungimea mare-a 
-coastelor. impune Italiei o ' anume politică mari. 

" timă .necesară. asigurărei Gesvoltărei : ei paşnice, 
” Evenimentele din urmă au făcut să. apară şi mai clar cât “de lesne pot: fi primejduite porturile și coastele unei țări al cărui teritoriu este format 
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de o limbă “de pământ împresurată de mare. Si. 
tuația geografică a Italiei în Mediterană i ia impus, 
cu tot tratatul ei de alianță cu Germania. şi Fiu» 
stro-Ungaria, o politică mediteraneană de colabo- 
rare cu Anglia deținătoarea celor două cbei (Suezul 
şi Gibraltarul) ale acestei mări, Şi cu Franţa stă- 
pânitoarea celei mai mari părți din: coastele nor- . 
dice ale Africei. De mult încă Italia a căutat o 
acțiune mai imediată în basinul grientai al Medite- 
ranei. Ocuparea Tunisiei de Frânța a împiedicat 

„ acest program și a avuncat regatul italian în pa 
ete Triplei filianţe. 

Tot ca o consecință a întinselot . sale coaste 
maritime, Italia a dorit să aibă în” mâinile sale 

cheile . „Bdtiaticei, şi a fost. astfel condusă. tao. 

politică balcanică şi la stăpânirea canalului de o. - 

tranto (Valona).. a E ea 

” Ca paleativ pentru politica. ei nediteraneană, 

Italia a ocupat . Tripolisul, In urma 'răsboiului 

tuvco»sitalian, ea. şi-a concretizat și mai bine poli-. 

tica i orientală prin ocuparea celor câteva insule 

din Marea Egee (Rodos, Carpathos etc.), iar acum | 

în urmă, prin înțelegerea englezăitaliană pentru 

- exploatarea de căi ferate în. Asia-Minoră. . . | 
Dacă politica mediteraneană și adriatică ' for= 

mează baza chiar a politicei italiene,, acest regat 

nu uită unele revendicări teritoriale legate de as- 

“ piraţiile naţionale . ale poporului . său. “Trentinul, 
Istria și Dalmația sunt teritorii din Fustrorlingariă,
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iav. Nizza și Corsica din Franţa pe care italienii 
le consideră ca trebuind: să le revie într'o zi. 

După cum vedem revendicările teritoriale ale 
Italiei -şi politica ei maritimă, pun în joc interese 

. contrare. Politica mediteraneană ca și revendică. 
“vile spre apus, au alipit-o de Tripla Hlianţă, iar 

politica ei: adriatică ar apropia-o . de interesele 
“Triplei Inţelegeri. Fceastă varietate de interese, 
mai mult chiaridecât instinctul de conservare a 
porturilor şi coastelor sale, 'au 'împus Italiei în 
faţa conflictului general atitudinea de espectativă 
de azi. N 

Nu trebue însă să uităm că. Bizerta (Tunisul) 
pune Italia în: rivalitate. cu Franţa şi în parte cu 
fnglia, care nu poate vedea cu ochi buni dru: 
mul dela Gibrâttar prin Malta și Cipru la canalul 
de Suez, închis prin strâmtoarea dintre Sicilia şi 

". coasta afticană. De altă Parte politica adriatică - și aspiraţiile ei naționale imediate pune pe Italia în tivalitate cu Hustro-Ungatria, care şi-ar vedea drumul închis spre Mare. Aceste aspirații ale re. „ gatului italian împiedica şi năzuirițele mai de. “. părtate ale Germaniei, care ar. Vedea înlăturată astfel într'o zi deschiderea directă pentru comerţul ei la marea dela Sud. Stăpânirea în sfârşit a insulelor din Marea Egee și interesele italiene în Albania, dau Italiei un amestec în afacerile otien- tale și o pun în rivalitate pe unele 'chestiuni cu regatul grecesc, 
Din această repede cercetare se vede cât de  
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interesată este Italia” în chestiile ce sau pus la : 
ordinea. zilei 'şi rolul important pe care îl. poate 

- avea atitidinea ei, pentru ca soluţiile să fie date 
într'o direcţie sau într'alta. In. caz de învingere a 
“Triplei Inţelegeri, Italia ştie că își va întări situația 
ei în Mediterană, în caz contrariu pe aceea din 

" Bdtiatica, 

Acest! regat își dă însă seamă că conflictul ge- 

neval actual își va produce efectele sale asupra 

celor două regiuni mai slabe ale Europei: asupra 

Hustro-Ulngariei şi a Turciei. La situațiunea viitoare |. 

a celei d'întâi .ea este interesată! prin tevendică- 

rile naţionale și la Hdriatică, la a celei dea doua 
prin strâmtori Și politica « ei din: Orientul „Medite- 
ranei. 

„In faza actuală a - conflictului . armat, care. se 

dcsfişoată mai. cu seamă pe câmpiile depărtate | 

de acest regat, numai ocuparea coastelor adtia» 

_tice de armatele sârbești ar putea să determine 
o intervenţie imediată a Italiei. Cu desfăşurarea 
pe cate pare că o iau evenimentele în acest mo» 

- ment se crede că Italia va aștepta consecinţele orien- 
tale ale răsboiului general pentru a intra în joc. 

„Politica tutulor. acestor state încă neutre va 
avea 'de sigur influență. asupra -unota “din intere: 

sele noastre puse în joc de conflictul actual; din 

ele însă politica turcească mai mult ca toate ne: 

" înteresează, fiindcă nu numai pate „că ea prin 

_ influența Germaniei va deslănțui conflictul orien- 
tal, dar încă va aduce o. modificare în regimul -
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strâmtorilor, al Mărei Negre și al Mărei Egce, 
de care depinde mult propășirea noastră econo. 

mică. Am văzut şi acum un an și.mai cu seamă 
acum. în urmă prin închiderea Dardanelelor, că 
nu putem găsi nici în regimul actual siguranța 
necesară libertăței noastre comerciale. Regimul 

„acestor chei este. supus intereselor “politice ale 
altor 'state mari, în afară de orice considerațiune 
de interes. general al. navigațiunei. 

Rezolvirea acestei chestiuni capitale nu trebue să se facă fără -de noi și cum ca depinde de atitudinea Turciei, această atitudine ne interesează în primul rând. De altă parte situaţia relativă a statelor balcanice va depinde de influenţa pe careo va avea asupra acestor State intrarea Turciei în acţiune, Depărtarea trupelor turcești” pe câmpurile depărtate din Bsia și Africa, va înlesni acțiunea Greciei și va isola Bulgaria, în cazul când ea ar merge alături cu Dubla Alianţă. | Am crezut util ca pe lângă cercetarea cauzelor diferitelor conflicte armate, să arătăm şi politica țărilor neutre, însă direct interesate în vezultatele | acestor conflicte, fiind că pentru judecarea situa. ției create României şi a atitudinei ce i se impune, nu se poate să nu se ţie seamă și de atitudinea probabilă a acestor state interesate în politica orientală a Europei.
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 Gomțile de existență le României 

Situaţiunea României față de conflictul general 

actual nu se poate “limpezi decât dacă cercetăm 

care sunt interesele noastre puse în joc de di- 

feritele războae ce se desfășoară, precum și de: 

" aspiraţiile sau nevoele statelor. ce trăesc aceiaș 

viaţă cu noi în orientul Europei. Fim arătat aceste | 

interese și aspirații în cele două capitole prece= 

dente, Inainte însă de a lămuri atitudinea impusă 

nouă de actualele evenimente cari „vor preface - 

harta Europei şi în deosebi a celei orientale, trebue 

"să cercetăm care sunt condiţiile şi raţiunea de 

existență. a - statului și neamului nostru, și apoi, 
odată stabilite toate aceste condiții pe cari le-am .. 
putea numi fundamentale, fie ele interne sau ex: - 
terme nouă, să examinăm care este situația de 
fapt în care ne găsim şi care impune anume. di- 

rective statului nostru. . e 

In vremurile trecute când. solidaritatea nație: 

nală, legăturile strânse economice, culturale ŞI SO».
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ciale între popoare nu jucau rolul covârșitor de 
astăzi, regiunea hotărâtă de Dunăre la miazăzi 
şi a cărei parte centrală o formează arcul Carpa. 
ților de sud, a avut totdeauna o viață a ei de sine 

” stătătoare. Ocupaţiunile şi influenţele străine au 
fost trecătoare, Fie ele venite dela sud-vest (ocu. 
pația romană), dela nord-est -(puboiul popoarelor barbare și ulterior ocupațiunile rusești), dela nord. est (Ungurii) sau dela sud (împingerea bizantină, „bulgară și ulterior turcă), ele m'au putut să se men. | țină decât pentru scurt timp. Cea mai lungă și mai continuă din toate — cea' turcă —m'a putut dăinui „decât cu păstrarea unei autonomii reale a țărilor | românești dela Dunăre. Acest întreg trecut, prin el ' însuși şi indiferent de popoarele ce au locuit regiu. „.. nile noastre, indică în mod clar că locutile ocupate „„„ de Românii dela norăul Dunării trebuia prin con. “diţiile naturale în care .se găseau, să aibă o viață proprie, că ele nu puteau & legate în mod pere manent nici de. soarta imperiului toman, bizantin „Ori ture dela sud, nici de imperiul german, ori regatul. maghiar dela nord-vest, ori de soarta im. periului moscovit dela nord-est. -. Doi sunt factorii Ptincipali cati, au determinat această viață de sine. stătătoare: "Dunărea care --forma un brâu de despărțire la miazăzi între po» poarele din dreapta. și stânga ei, și munţii Car. paţi cu. podișul Ardealului care erau cetatea în care popoarele. din valea - Dunării îşi puteau găsi „adăpost în Vremurile. sbuciumate,  - . 
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Fără, de nici un comerţ, Dunărea nu a avut până - 
la .recăpătarea neatârnării României decât un rol 

politic,. de hotar. In emigrația popoarelor, după se» 

” cotul al doilea, Dunărea sau împingea la apus pe 

ceice veneau să se izbească de dânsa, sau de- 

venea o piedică la înapoiere pentru ceice apuca: | 

"seră să treacă dincolo de ea. Câmpia, deschisă... 

situată între Nistru, Carpaţi și' Dunăre nu pere | 

„_mitea stabilirea aici a popoarelor barbare care se 
împingeau unele peste altele. Nu găsesc nici o în. . 

găduire 'în această privință decât ultimii năvălitori 

(Cumanii. și Tătarii), în urma cărora nu se mai 

grămădesc alți barbari dela răsărit. j 

Dunărea a făcut ca regiunea dintre “Carpaţi şi 
malul ei stâng să fie la adăpostul unei legături 

- permanente cu statele puternice care au trăit în 
' diferite timpuri la sudul ei (imperiul roman, bis 

zantin, bulgar și turcesc), iar arcul carpatic aa. 
'sigurat populației trăind atât în câmpia Dunării 

__de jos cât şi în interiorul acestui arc un adăpost 
“sigur în contra încălcărilotr din afară şi mai cu - 
seamă dela novd și răsărit. Graţie acestor „doui | 
factori un neam a putut nu numai naște și trăi, 

_dâr încă să se menţie politicește în state de sine 
| stătătoare, chiar când Turcii: ajunseseră subt zi. 
durile Vienei şi “un pașă ture guverna Ungaria 

„din Buda-Pesta. . E 
Fceste condiţii naturale în care neamul nostru 

a trăit i-au permis pe lângă o "viață proprie și 
menţinerea unui caracter național: bine hotărât, .
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care îl :aproprie mai. mult de coloniile romane 

ă depărtate decât de celelalte numeroase popoare 

ce au trecut ulterior pe lângă și peste el. 

Singurul botar deschis pe care lam avut este 

acel dinspre răsărit și care a permis trecevea 

- pe la noi a celor mai: multe emigraţii barbare. 

- “Din această cauză consolidarea statului moldo- 

venesc să face mai târziu ca a Munteniei, și 
numai cu greu acest principat a putut scăpa 

. “de incursiile Tătarilor: După 1700, după Petru 
cel Mare și Impărăteasa Catherina, Rusia con. 
solidată își manifestă năzuințele sale de a“și des. 
chide drum la marea liberă prin Țarigrad. După 
ce a alungat pe Turci din Crimea și depe toată 
coasta nordică a mării Negre, la 1812 își alipeşte 
Basarabia și la 1878 reia cele trei districte. pe 
cati congresul dela Paris le dăduse Principatelor 
unite. In contra invaziilor dela răsărit arcul Cate 
patic a fost cetatea de apărare. a | 
Condiţiile de trai însă ale statelor moderne, cu 

" „ caracter. național bine :determinat vin să întă- 
vească existența lor, „Conștiinţa - solidarităţii na. 
ționale dă chiar statelor mici o forţă de cobesiune 
pe-catre nu o poate. dobândi un imperiu cu'o 

„„.Compunere eterogenă, ori cât de mare at fi. Pilda 
pe care ni-a dat-o ieri Imperiul Otoman şi astăzzi 

" Hustro-Ungaria sunt caracteristice în această pri. . . | vință. Impărțirea "Europei în state mici din ce în ce mai deosebite prin baza lor națională face ca' - | politica impetialistă de absorbire a altor neamuri 
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—ca acea a lui Napoleon ! acum un veac, : să 

găsească astăzi o rezistenţă mai mare ca. attă 

“ dată, Potonia chiar, cu toate. greşalele ei, nu sat 

putea desființa azi cu atâtă ușurință. 

In situațiunea geografică de care vorbeam mai 

sus şi cu caracterul nostru naţional ; bine și de . 

veacuri hotărât, trebuie să vedem condiţiile 

esențiale ale  existenţii .noastre ca stat și ca 

neam. Hcestea însă nu sunt suficiente; dacă 

acest: neam n'ar avea întrînsul însușirile indis= 

pensabile pentru a-și îndeplini pe deplin rolul în 

propășirea civilizației. Fim dat, în această privință 

probe evidente și în trecutul nostru și mai cu 

seamă prin progresele făcute dela tenașterea 

„României. moderne, dela congresul dela Paris” 

încoace. 

„Un alt factor care ave un: rol important în 

viața statelor moderne sunt condiţiile” geografice „- 

din punct de vedere economic. Dunărea nu mai : . 
ave astăzi rolul exclusiv. politic de-apărare sau 

de stăvilire de care vorbeam mai sus; în mișca» 

vea socială și comercială : activă a statelor mo- 

derne, ea devine un factor puternic dătător. de E 

viață. Gurile Dunării. dețin de fapt scurgerea - 

întregului mare, bogat şi. variat basin. al acestui 
fluviu care pe un parcurs de peste: 2000 kilometri 
face schimbul între' 7. state a cărou civilizație se . 
desvoltă pe zi ce trece. - 

Propășirea statului deținător al gurilor Dunării 

este strâns legată de. desvoltatea economică a 
a
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întregului basin, și în mod invers, propășirea 
Dunării este” legată de .aceea a orașelor și pore 

„turilor sale. România are deci un rol European, 
” politicește prin situaţia sa geografică, economi. 

cește. prin scurgerea ptrintr'însara tutulor nevoilor basinului. Dunării, - | 
- ceastă - situație excepțională a României : a 
făcut în trecut şi face încă şi astăzi forța noastră, 

"- Interesul European. dela gurile Dunării—care sub forma. comisiunii „dunărene europene a luat o | formă concretă, — este o garanţie a existenţei noastre. e | ” Existenţa statului şi a neamului nostru se ba. zează deci pe munții Carpaţi, cetate naturală şi esențială . pentru consetrvaţia --naţională și pe „ Dunăre care nu formează: numai un brâu de - apărare, “dar poate potenția politicește și econo- miceşte:rolul nostru, legându-l de interesul euro: pean. al întregului basin al acestui fuviu. De aci urmează că politica "noastră de stat și „de neam trebuie şi în.viitor 'să .se învârtească împrejurul acestor doi 'factori de: căpetenie ai „ vieţii: noastre naționale... . .-. "Inainte însă ae a trece mai departe, trebuie să ne întrebăm . care sunt . cond „pentru ca să ne putem îndeplini rolul. nostru la gurile Dunătii, rațiunea - de existență a statului „nostru; adică care sunt interesele direct legate de Dunăre ce trebuesc asigurate pentru ca statul    
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deținător. al 'gurilor acestui fluviu, să nu fie stă: 
vitit în acțiunea sa de interes general. 

El trebue să aibă la guri debuşeul , asigurat 

prin eșşirea la marea liberă, și pe. tot fluviul să 

domnească un regim de libertate a navigaţiei, 

pentru a permite schimbul între diferitele și nu 
meroasele state al.cărot comerț formează chiar 

viața acestei căi de apă; în sfârșit, fiecare regiune 

a «hintevlandului» fuviului.să poată trimite fără 

piedici produsele sale prin teritoriul său național. 
până la apă. , 

Cea dintâi condițiune este în mare parte asi= 

gurată prin stăpânirea teritorială pe care o avem 
a gurilor Dunării și a Dobrogei, atât de legată - 
de aceste guri, și prin : comisiunea europeană 
dela Galaţi. Eficacitatea acestui tegim de libertate . 
este însă în strânsă dependență de acel al strâm= 
torilor dela Constantinopol, astăzi încă nerezolvat. 

Pentru cea-de a doua condiţiune, România a | 
luptat continuu și a putut la conferința - dela 
Londra din 1880 să scape cel puțin Dunărea de 
jos de regimul de esclusivitate pe care Hustro- 
Ungaria voia să ni-l impue în favoarea ei. Do: 
bândirea unui regim complet de libertate de na: 
vigație pe Dunăre trebue să. fie pentru noi unul -: - 
din punctele de căpetenie ale luptei viitoare. Deși 
mai mici, avem însă și aici de îndeplinit faţă de 
cei mai mari un trol de civilizație, -. 
Dunărea atrage tot traficul . basinului ei către 

guri și îl va atrage din ce în ce mai mult. Ros
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mânia nu poate năzui să ia tot. acest trafic pe 
seama ei, dar să înlesnească în favoarea porturilor 

ei maritime acest schimb ce va fi să se facă 

prin gurile Dunării. Sunt însă . regiuni. care sunt 

silite să: se. scurgă la Dunăre. și la mare prin 

teritoriul nostru. Basinul Prutului, toată Bucovina 

şi Transilvania, oricare ar fi piedicile puse, ' vor 

" teimete produsele lor pe căile noastre existente 

- sau pe:râurile canalizate. în viitor în pottutrile 

noastre. In afară de orice considetaţiune politică, 

vom fi întotdeauna . expuși ca statele deţinătoare 

ale ' acestor regiuni să caute, să aibă debușeul 

natural pentru ele pe teritoriul lor propriu. In 

deosebi o desvoltare economică mai puternică a 

Bucovinei, . Transilvaniei şi chiar a Basarabiei,. 
„pot da loc din partea celor două imperii vecine 

” deţinătoare a acestor provincii la ciocniri de in 
-terese economice cu urmări politice. 
Ş Provincii separate și subjugate, am putut Tes 
zista în trecut la tendințele de cotropivre ale pu: 
ternicilor noștri. vecini; stat de sine stătător astăzi, 
„cunoscător mai adânc al nevoilor noastre şi a 
_aspiraţiunilor. celort'alți, vom Şti de sigur, în re: | 
gimul . modern al statelor să ne asigurăm exis» 

” tenţa statului și a neamului nostru. Cu cât însă 
vom. cunoaște mai bine condiţiile de trai în care 
ne găsim, cu atât, vom „putea înlătura . mai pu= 
ternic primejdiile ce vin asupra noastră, Pentru 
asigurarea vieţii noastre ca neam avem însă o 
condiție. esențială de îndeplinit, aceia: ce se cere    
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oricărui stat!modern, de a păstra neatins carac- 

terul național al statului nostru. EL a fost pavăză 

- trecutului şi va fi și a viitorului, Astăzi viața 

națională se manifestă pe cale culturală, econo» 

mică şi politică. 

Care sunt din punct de vedere național con 

dițiile - esențiale . de „existenţă penteu neamul 

nostru ? | , 

" Caracterul naţional poate & “periclitat ptin: 

a) izolatea unui număr prea mic în mijlocul 

unor elemente copleşitoare ; - 

- d) prin influența unor naţiuni tinere mai ci» 

vilizate-sau mai apte de civilizaţie ca noi; 

c) prin lipsa unui sâmbure neatârnat de po- 

„litică națională către care să se îndrepte privirile ” 

întregului neam. - Ma 

„In această privință am: avut pilde dureroase 

în trecut. Desnaţionalizarea unei părți din Românii 

izolați din. Istria, Balcani. și chiar din nordul 

Ungariei şi Bucovinei. Consolidarea statului român 

__patre că va înlătura -ca asemenea exemple să se 

„repete în viitor, | 
" Existenţa noastră naţională este asigurată. For. 

măm un corp aproape compact, cu-aceiași limbă, 

de peste 12 milioane de români la nordul Du: 

nării ; întrun număr de sine stătător, locuind pe 
o suprafață aproape îndoită ca aceia a statului 

român, și mai toată cu pământ bogat, această 

populațiune astăzi încă vară se poate întrei fără 

greutate și în scurt timp, de un popor prolific ca
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al nostru. Pilda României - libere care în 50 de 

ani de vieață şi-a îndoit cifra populaţiunii sale 

este de faţă. . | 
Care ar putea să fie naţiunile tinere și pline 

de viaţă, mai civilizate ca noi, sau mai apte la 

 *. civilizare dimprejurul nostru de a căror copleșire 

_să.ne temem? . : Ie 
Maghiarii puţini, la număr, au probat în tot 

timpul că nu pot desnaţionaliza decât cu forța 

şi cu un regim care nu.poate dăinui mult timp. 
Slavii dela Răsărit, Sud şi Apus? De Butgari 

nu poate fi vorba, şi nu avem să ne temem de 
o cotropire națională de acea parte. Rămân stavii 
âin Ungaria şi Hustria și cei din Rusia. Fr trebui 

"ca cultura lor să fie mai puternică decât a noa 
„'stră sau că poporul nostru să fie pe cale de isto- 
„wire, Inrâurirea acestor popoare nu ar putea avea 

loc decât atunci, cână acţiunea lor s'ar executa 
„întrun regim 'de ocrotire al lor în dauna ele: 

„.. mentului românesc, oprit de a 'se _aesvolta și 
cultiva. Ar fi ceeace s'a întâmplat în partie în 

„Bucovina, Maramureș şi Basarabia, unde statele 
“respective au încurajat pe ruteni sau pe ruşi, : 
oprind cultura naţională a poporului român, In 
condiţii, de libertate nu 'am avea . să ne temem 
de copleşirea elementelor slave ;: puterea de na: 
ționalizare a. românilor ar asiniila din contra 

„toată această populație nou venită. Nu putem 
„însă întâuri asupra propăşirii materiale a popu- 
laţiei române din afară de statul român, însă prin
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desvoltarea puternică culturală : socială Şi econo: 
„mică “a popotului de aici, putem să asigurăm CON=!. 
servatea neamului de peste. tot. Putem astfel jus 
deca importanța pe care o are din punct de, ve» 
dere național, buna stare materială și sufletească, 
a masei celei mari a poporului din regatul român. 
Indreptarea ei: este o măsură de apărare ma, 
țională. . 

Existenţa statului român neatârnat, “propăşirea 
lui continuă în aceşti din urmă. 50 de ani, auto- 
titatea ce și-a căpătat peste hotare, au dat con: | 
vingerea neamului nostru, că el poate trăi prin el | 

“însuşi. Fceastă speranță în viitor, pilda continuă 
a vieții românilor. liberi, sunt pavăza cea mai pu: 
ternică pentru apărarea naţionalităţii noastre de 
peste tot. , 

Această viaţă națională a statului român trebue, 

"să fie reală -și în toate” direcţiile, ace politică 

culturală și economică. 

Cu cât activitatea . rodnică a - statutui român, va 

fi mai mare, cu atât și focarul dela care să se 

încălzească întreg neamul va fi mai puternic şi 

„razele sale de căldură şi lumină se vor duce mai 

departe. „ E 

Atunci nu vom mai avea 'să ne temem - nici de - 

primejdia maghiară, nici de cea slavă, nici de 

subjugarea germană. Să ne convingem că în noi 

* singuri stă “asigurarea existenţii neamului. O 

primejdie de desnaţionalizare pacifică nu poate 
fi, dacă ne facem datoria către. neamul nostru 

5
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şi dacă acest neam-—cel puţin în majoritatea 

"lui —va fi pus în condițiuni normale de desvoltare, 

| In Ungâria politica nedibace a maghiarilor nu 

a putut fâce desnaţionalizavea, cum s'a efectuat în 
Bucovina, Maramureș și Basarabia, In această pro, 

vincie, aceiași religie, lipsa de viaţă politică a po: 
porului român, rămas fără căpetenii, absorbite 

lesne:în nobilimea rusească, fără nici un contact 

cu românii de dincoace de Prut, au înlesnit des. 

naționalizarea sau au făcut cu nepuţință o miș | 

“ care naţională a românilor supuși. La primele 

măsuri de libertate în Rusia, au început licăriri 

- ate sentimentului național românesc în Basarabia. 

„In Bucovina și Maramureș prin regimul protec. 

„ționist al Austriei "față de ruteni, subiugarea 
„economică a țăranilor români la sate de către 

evrei, deodată cu absorbitea celei mai mari părţi 

a boerimii în nobilimea austriacă, au înlesnit pro: 

"cesul de slavisare a elementului român. Și aici 
„deodată cu introducerea unui regim mai demo. 

„ cratic simțimântul național se redeșteaptă și pare | 
_că propășeşte. | 

„ “Rămâne deci primejdia politică. a neamurilor 
înconjurătoare, primejdie. care în caz de cotropire 
“poate. atrage după dânsa şi "primejdia de desna- 
ționalizare. Dar subt. ce formă se- pune această 
primejdie politică ? 

Din punctul de vedere al. expansiunii tasei 
slave, după cum am arătat întrun capitol prece» 
dent, ea este ajutaţă nu numai de. statele pur slave,
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-. dat dela 1866 încoace şi. de imperiul austro-ungar. 

După războiul „austro-prusac, imperiul dualist a 

- - fost. silit să părăsească orice veleitate de a avea : 

„0 politică activă în .centrul Europei și în Italia; 

- el a luat numele de Imperiul Hustro-Ungar şi și-a 

"întors privirile spre Orient.. Cu această nouă po- 
„litică, monarhia austro-ungară având subt stăpâ- 

nirea sa o numeroasă populațiune slavă a ocro= 

tit-o în dese rânduri, și de, cele mai multe ori în - 

dauna celorlalte naţionalităţi de subt acelaș șcep= 
tru. făstfel a fost politica ei faţă de Poloni în Ga-: 

liția şi.de Ruteni în Bucovina în dauna elemen: 

„tului românesc, față de slovaci în Dalmația în pa» 
.guba populaţiunii italiene. Din punctul de vedere 

al expansiunii slave nu putem considera pe Fus: 

tro-Ungaria ca luptând î în contra slavismului ;pu= 

„terea ei politică mai slabă în. afară, luptele “in-- 

E terne dintre diferitele naţionalităţi au făcut ca a-. 

" ceastă expansiune să nu poată avea efectele ei. 

peste hotare, şi nici chiar în interiorul statului. 

„.. „Atât populaţia slavă din Fustro-Ungatia (Cehbii, 

„ Polonii, Slovacii, Croaţi, Sârbi şi  Ruteni) cât și 

„țin la păstrarea naționalităților lor şi luptă pentru 

„„dânsa; ele nu râvnesc. nici una la o cotropire 

prin .0 politică panslavistă. Oricât de ocrotite au 

fost de Rusia ele nu pot renunța la o existență 

proprie. Sârbii şi Bulgarii vor 'năzui să trăiască 

totdeauna în state libere; Croaţii, Cehii sau Po- 

lonii nu vor lupta niciodată pentru întrunirea lor . 

N 

“cea din regatele mai mici din peninsula Balcanică -
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la un loc în acelaș stat.slav. Rivalităţile acestor: 
diferite ramuri slave se atată nu numai prin cul. 

“tura pe. care doresc să şi-o păstreze fiecare pe 
"seama sa, dar și prin vevendicătile politice și deo. 
sebite (Rutenii şi Polonii în Galiţia, Croaţii, Sârbii 
și Slovacii la sud), Ficeste rivalități între statele” 
slave libere iau adesea. și o formă violentă: răz- 
boiul dintre Sârbi și Bulgari formează ultima și . 
cea mai recentă probă a acestor tendinţe. De altfel 
trebue să adăogăm că încercările făcute pentru 
unificarea culturală sau vamală a acestor state 
n'au dat nici un rezultat durabil. Mai mult încă, 
cu cât statele slave de sine stătătoare se în. 
tăresc, cu atât sporește mai mult dorinţa lor de 
a nu ține seamă decât de interesele lor proprii. 

In aceste condiţii panslavismul nu poate fi pri. 
mejdios pentru statele de altă origină decât sub forma politică 'a absorbirii statelor stave sub o 
singură conducere ; şi atunci. se pune întrebarea - 
dacă prin simpla simpatie de rasă se poate ajunge "la o asemenea cotropire. Polonii şi Bulgarii sunt azi proba cea mai evidentă că nu, Sârbii și Mun. „tenegrenii, Cehii chiar mai depărtaţi de ruși, vor 
urma desigur încă multe vreme nu.0o politică pan» slavă, ci una paralelă cu: cea, rusească, cum o duce azi și Franţa, Anglia și Orecia, state cu po. poare de alte vase, dar cu interese acum comune cu Rusia. Bulgaria Slavă de asemenea, cu: ptivie rile întoarse spre Macedonia și Constantinopol va



69 

continua câtăva vteme încă o politică opusă ace» 
leia a liberatorilor ei. - 

- Prin urmare nu politica de rasă, politica pan» 
slavă, poate fi primejdioasă pentru statele de altă 
'rasă, dar cu destulă vitalitate în ele, ci politica 

” de absorbțiune sau de cotropire pe care at urma:0 

“statele mari: în dauna țărilor cari le stau în cale, 
- fie ele de aceiași rasă cu ele sau nu. 

Pe noi, stat mic, trebue să ne îngrijească orice 

tendințe de cotropire, fie că ele ar veni din partea - 

Rusiei, stat astăzi național în plină dezvoltare, fie 

eă at rezulta din «drang-ul nach Osten» al impe- 

viului Hustro-Ungar, dacă starea de slăbiciune în- 

ternă a acestui stat ar dispare. Panrusism, pan» 

magbiarism, pangermanism, fiecare poate deveni 

primejdios, după apropierea de noi a acestor state 

„. şi după tăria cu care ele își pot manifesta tendin- 

țele lor de expansiune teritorială și națională.
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IV... 

Ntitudinea României de până azi 
e 

Hm văzut în capitolele precedente interesele: 

“României în actualele conflicte și condiţiile. ne- 

cesare existenței sale. Să intrăm: acum în exa- 

minarea atitudinei pe care țara noastră a avut-o 

până acum și să vedem dacă dânsa corespundea 

sau nu cu aceste interese. : 

Hceastă atitudine nu putea să nw fe influențată 

de. condiţiile în "care ne “găsea răsboiul general, 

deslănțuit deodată şi în mod atât -de violent, şi 

_de îndrumarea ce dădusem politicei noastre. în 

timp de mai bine 'de 30 de ani. - 

Deși vitejia armatelor noastre fusese rezunoscută, 

„ ieșiam la 1878 din congresul: “dela Berlin îngrijoraţi | 

pentru viitorul nostru, iar a doua zi după pace 

. fusesem siliți să retragem î în spre Oltenia armatele 

noastre. Rusia care 'cu tot sprijinul ce dădusem 

în momente grele armatelor sale la Plevna, ne 

luase Basarabia dunăreană și rămăsese supărată 

fiindcă nu voisem să cedăm de bunăvoe această 
provincie românească. La Sudut Dunătii începu. 
turile statului bulgar păreau că transformă acest 
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principat într'o adevărată provincie rusească con- 

dusă de miniștri şi generali: ruși, Eram luaţi astfel 

între două focuri. „Faţă de o atitudine curat 

vrășmașe a piternicului nostru vecin instinctul 

mostru de conservaţie ne silea să căutăm un sprijin 

" în contra unei agresiuni probabile. 

In acele timpuri Germania-—a cărei cancelar, 

"Prinţul de. Bismark conducea politica europeană . 

—mu avea nici un interes la deslănțuirea răs- 

boiului; întwacolo puteam deci găsi piedica. ori» 

cărei agresiuni contra noastră. - 

„Bpropierea noastră de politica Triplei Alianțe 

centrale avea însă un caracter pe care nu Va mai 

păstrat. ulterior; într'o perioadă de consolidare in-- 

.terioară, ne" apropiam de o grupare care slujea 

pacea fără nici o obligație pentru noi dea lega i În” 

teresele noastre de acelea ale unei atitudini agre= 

sive a acestor state. In momentul când se făcea a: 

_ceastă apropriere eram în luptă cu Hustro-llnga- 

via în chestia Dunărei şi mai în urmă aveam cu 

“dânsa un adevărat răsboi vamal. Cei ce încheiau 

Ă înțelegerea dela 1883 își dădeau seamă, că 'dacă 
unele interese generale: ne puteau apropia de 

"a “Tripla Hlianţă, nu trebuia să uităm nici interesele . . 

contrare pe care le puteam - avea cu unul din 

factorii 'acestei alianțe, nici” nevoia de a nu da . 

acestei înțelegeri un caracter. de infeodare, care 
putea la un moment dat să creeze o situaţiune 

„primejdioasă unui stat mic băgat în ciocnirea unor 

state mari și. puternice vecine nouă. In acelaș 

timp, pentru foloasele chiar ce să puteau dobândi
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și pentru libertatea aceasta de acțiune, trebuia să ne 
* apropiem mai mult de statul mai depărtat de noi 
"şi care de fapt avea :conducerea acelei alianţe. 

lată de ce formula dela 1883 era de a trata cu 
Tripla Alianţă prin factorul ei principal, Germania. 

Deși. situaţia generală a Europei s'a schimbat 
"mult de atunci, nu numai nu i-am adaptat ati: 
“tudinea noastră, dar am strâmbat chiar directi. 

„ vele politicei. noastre de atunci. | 
Dacă un stat mic poate la un moment să aibă 

o acțiune concordantă cu aceea a unor mari 
puteri, nedeterminând el evenimentele marti euro.. 
pene și deci răsboaele, el nu trebue să aibă o poli: 
tică d'inainte legată de aceia răsboinică a acelor pu- 
teri. Este primejdios pentru un stat mic ca el să fie în- 
cătușat prin obligaţiuni tuate pentru anume situa: 

„ fiuni, și tras întv'un răsboi la care participă factori 
puternici și pentru interese în care el poate să nu 

"mai fie direct interesat. Greșala este însă și mai 
mare, dacă această încătușare s'ar schimba într'o 
infeodare la politica unui stat mare, fiindcă rezolvi. 

„vea diferendelor celor mari, când se face chiar prin 
arme, se face mai totdeauna în socoteala celor . 

„ mai mici, existența lor chiar poate fi pusă în joc. 
Hceastă alianță dinainte încheiată şi cu. catrac= 

ter permanent ia caracterul unei subjugări, când 
"ea este între două state! vecine, din care 
unul puternic și altul mai mic. Ca “între orice . 
vecini, interese “contrare pot la -un' moment dat 

„„ieși la iveală: atunci, sau alianța este distrusă, 
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„sau cel mai mic vede toate interesele rezolvite 

în dauna lui. In cursul chiar al primilor. ani ai. 

aproprierei noastre. de Tripla Alianţă, am avut 

"ciocniri atât de puternice de interese cu unul din 

, 

| părtașii acestei alianțe, Hustro-Ungatria, . încât se 

credea că România va fi silită chiar cu armele, 

să apere libertatea Dunărei pe țărmutile sale. 

Am putut păstra însă în folosul nostru garanţiile 

pe cari ni le dădea Tripla Alianță pașnică contra 

unei agresiuni rusești, prin ” faptul. că treceam - 

prin Berlin pentru ă vorbi cu Viena. 

După 1890 mai cu seamă, am schimbat ca» 

“xacterul acesti apropieri, şi am. căzut tocmai în 

greșeala. de care vorbeam mai sus, După acea 

dată situația politică generată a Europei se 

schimbă. treptat aproape. cu totul. A tot putere. 

nicul Principe de' Bismark părăsea conducerea 

statului german, iar: Tripla Flianță vedea ridi- 

cându»se în: fața ei, mai întâi Dubla Alianţă 

franco.rusă și. ulterior. "Tripla Inţelegere . ptin 

eșirea Angliei din rezervă. Pe când prima gru- 

„pare rămâne. cu aceleași forțe ca la început, ea » 

este acum cumpănită prin forțe tot atât de pu- 

ternice ca: ale ei. lar în ultimii ani războiul 

ruso-japonez și acum în. urmă cel turcositalian 

și cel dintâi răsboi balcanic, veneau să schimbe 

atitudinea Rusiei în Orient și condiţiile, în care 

ne găseam. 

„România nu numai .că nu adapta. formula dela 

1883 noilor, evenimente, dar încătuşa din ce în 

:
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ce mai mult și mai puternic politica noastră ex. 

ternă. Cu cât Tripla Alianţă găsea o opunere mai 

mare în Europa, cu cât Italia căuta să libereze ace 

“ţiunea ei prin înțelegeri speciale pentru interesele 
-ei meditevane, adriatice şi africane,-cu atât noi 
uitam formula de altă dată și subjugam -politică 
noastră direct celei  austro-ungate.. Mergeam 

“acum la Beclin prin Viena, adică încăream apă. - 
varea intereselor noastre generale cu toate. fre. 

„cările pe care ciocnirile noastre de interese po. 
litice, economice : și naționale le întâlneau în 
Hustro-Ungatia. 

-Hceastă uitare a directivelor. de urmat în po” 
litica unui stat mic, neurmărirea schimbărilor 

„ împottante. ce. se făcuse în situația relativă a 
” forţelor europene, rezemarea noastră fără con: 
diție pe un stat a cărui organizație anormală. și 
politică greșită apărea din ce în ce mai mult, 
ne-a dus la Silistra şi la protocolul dela Peters» „Purg, la un punct minimum al vieţii noastre de 
stat modern. ” E a 

Și atâta încredere aveam în calea ce urmam, 
încât în mijlocul chiar a acelor evenimente dure» 
voase,. guvernul nostru reîmprospăta înțelegerea strâmbată de acum treizeci de ani! 

Din fericire, a trebuit să vie întâmplări din a: fară de. noi, ca să ne desmeticească şi să ne facă să urmărim altă cale. mai de sine stătătoare și mai conformă cu interesele unui: stat în condiţiile
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noastre. Datorim această desmeticire desvăluirei 

politicei Austro-Ungariei în mijlocul și în urma 

- celui de al doilea răsboi balcanic. 

"Ne-am luat Sborul nostru neatârnat şi am in 
trat pe singura cale compatibilă cu interesele și 

_ situația noastră, cale care ne-a dus la Pacea dela 

București și în care am putut avea tot concursul 

Germaniei cât și al Franţei” și al Rusiei. 
„Dacă evenimentele din 1913 ne redăduse li-: 

bertatea noastră de acțiune, rămăsese însă âin .- 

politica trecută angajamente care trebuiau să ne - 

îngreueze situaţia. la primul conflict între Marile 

Puteri. - 
+ 

Hotărârea consiliului de. coroană. din . Iulie a 

trecut a fost uriul din faptele cele mai cuminte -: 

şi mai de căpetenie ale politicei noastre. moderne. - 

Cuminţenia momentului a reparat o: greșală care 

se prelungea și se sporea de atâția ani, iat no- 

rocul .a venit să ne ajute, fiindcă concomitent cut 
deciziunea acelui memorabil consiliu, s a aflat în 

mod oficial neutralitatea Italiei. _.* 

După cum am arătat mai sus, legarea noastră . 

dinainte putea fi cu atât mai primejdioasă, cu cât 

'obligațiunea - 'de?a urma acțiunea unor puteri mari, . 

ne silea să intrăm dela început înteun conflict care * 

' se arăta general european. Oricât de tare părea 

Tripla Alianţă intactă. și răsboiul limitat. la Nord, 

forțele unui stat mai mic. nu pot avea aceiași du- . 

rată de rezistenţă ca cele ale statelor mati. Ficeastă . 
” situație s'ar fi îngreuiat mai mult pentru noi în ziua
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- când Germania călca neutralitatea Belgiei, . Italia 
reducea Tripla Alianţă la una dublă, iar Englia 
participând la răsboi aducea în: favoarea Triplei - 
Inţelegeri domnia mărilor, siguranța coloniilor și 
o prelungire sigură a răsboiului. | 

: Dac în afară de consideraţiunile externe de mai 
sus, dacă tratatul de alianță at fi fost obligate. 
toriu pentru „noi, el ne-ar fi pus într'o situație grea 

„Și din cauza situaţiei interne ce se crease la noi. 
Legătura ce aveam nefiind cunoscută chiar în li- 

__niile ei cele mari de cercurile: noastre conducă. 
„„ toare politice, opinia publică era îndreptată de 

doi ani încoace prin politica nedibace a Hustro- 
Ungariei și situaţia creiată Românilor din Ungaria 
în sens opus -scopului acestui tratat, -Atitudinea 
noastră de stat atât în timpul răsboiului al doilea. 
balcanic, cât şi mai cu seamă după Pacea dela Bu. 
curești au întărit şi mai mult această stare sufie: 
tească. Modul chiar cur a început răsboiul actual, 
agresiunea unui stat. mare eterogen contra unuia 
mic-pe o' chestie naţională, nu putea decât să 
întărească și mai mult curentul format în opinia 

"publică românească, In sfârșit vizita Impăratului 
Nicolae II la Constanţa,. interpretarea ce i se dă. 

„duse de o liberare a noastră. de politica infeo- 
dată de ieri, venea să confirme credința generală : că politica României să schimba sau cel puțin .. devenea neatârnată. | Se 

„O altă” greșală venise să îngreuneze pentru noi, 
ca şi pentru. Itaiia, aplicarea. tratatului de alianță.
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Hustro Ungaria şi Germania î în loc-de a ține în 

curent pe aliații sei eventuali de demersurile ce 

" făceau. și de a'i solidariza astfel cu acțiunea lor 

înainte de ultimatul cunoscut, î-a pus în faţa unui. 
fapt împlinit. Această atitudine, după cum se vede - 

din actele cunoscute - ulterior era: impusă și de 

nevoia în catre era Hustro-lngaria, să găsească - 

un prilej ca să intre în război cu Serbia și să iasă 

din situația: de inferioritate în care o pusese ulti- 

__mele evenimente din Balcani. In acelaş timp im: ' 

petiul încerca să nu dea agtresiunei lui un cavacter | 

„0fensiv,. pentru a sili pe Italia să aplice tratatul 

ei de alianţă. a 
După cum vedem din telegrama: comunicată 

acum în udmă de d-1 Giolitti Camerei italiene, 

Hustro-Ungaria făcuse o atare. încercare în Au 

gust 1913, adică îndată după pacea dela Bucu: 
vești a cărei desființare o: cerea. Răspunsul dat - 

de Italia atunci, că nu se crede obligată a împlini 

clauzele tratatului de alianţă, a adus: renunțarea. 

Prevenirea de rândul acesta atât a.. Italiei cât 

şi a României ar fi făcut ca Tustro-Ungaria să 

găsească o stavilă 'în "atitudinea răsboinică ce 

„voia cu otice preț să ia faţă. de Serbia. România 
„nu putea după Pacea dela București să vază cu 

simpatie politica agresivă a Rustro-Ungariei față 

de: aliaţii. noștri de eri, și să contribue la desfiin- . 

țarea tratatului încheiat în' capitala ei; Italia nu 

putea să lase, să se afirme o politică de preponde- . 

> rență austriacă în Balcani și indirect în Fdriatica.. ..
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Cele două imperii credeau că punându-ne în 
fața unui fapt împiinit, Italia şi noi vom fi siliți 

“să mergem cu orice preţ. Ca şi socoteata cu neo 
„Punerea Belgiei, presupunerile au fost greșite. 

„In afată de considerațiile generale de mai sus 
o altă greșeală a noastră venea să îngreuneze apli: 

carea tratatului cu Tripla Filianță, chiar dacă în. 
teresele noastre ne conduceau să-i îndeplinim 
clauzele 'ei. Uitasem că o politică. anumită și 
dinainte botărită impune şi anume pregătiri milie' 
tare. Pentru a putea păstra politicei noastre ex. 

-terne cu toate legăturile ce se făceau o neatâr: 
nave cât. mai mare, ea trebuia să se bazeze pe 

" forțe de sine stătoare, lată de ce oamenii prevă- 
zători dela 1883 odatâ cu proectele “fortificațiilor 
dela Focșani-Galaţi şi București, începeau - orga» 
nizarea unei flote de răsboi. Deși Constanţa nu 
avea atunci importanța deiazi, guvernul îşi dădea 
seama că izolați cum suntem în Marea Neagră, 
„și matina de răsboiu rusească eta slabă în 
“acele vremuri, — trebuia să .ne bizuim pe pro. 
priile noastre forțe. Hm' lăsat în suferință şi 
acest punct al apărărei naţionale. Marea Neagră 
a rămas un lac rusesc de fapt, iar regimul 
Dardanelelor” nepermițând altor vase de răsboi 
să intre în această parte, rămâneam cu totul 
izolaţi și expuşi la ori ce atac. Eram. în caz 
de conflict cu, Rusia în aceiași situaţie ca Italia, 
care din cauza forțelor relative ale escadrelor 

a
 
c
a
t
 
M
e
a
 

a 
a
a
 

Da
ta

 
i
i
i



19 

celor două grupări vedea. coastele sale: expuse 

tunurilor engleze - şi fcânceze. | . | 

După 1883 trebuia să continuăm apărarea coas- 

telor noastre și ale gurilor Dunării, sau să găsim 

prin aliaţii noștri probabili un alt regim interna: | 

„țional în Marea Neagră și la Dardanele,-o ga-. 
ranţie pentru atacurile flotelor -vrăjmașe. Altfel 

“orice victorie am fi avut pe uscat,. ea nu putea 

compensa situația sufletească creată prin bombar- 

darea porturilor noastre şi chiar prin debarcare 

. de trupe, 

Fără ca aceste. diferite cauze care ne impuneau: 

o atitudine rezervată să fie bine clarificate în opinia 

- publică română, ea și-a dat totuși seama în moâ 

„instinctiv de nevoia de a nu participa la conflictul 

„ce începea; iar îngrijorarea ei a pierit în ziua : 

când s'a aflat hotărârea aproape unanimă a con- 

siliului de coroană din lulie trecut. : 
După cum se știe în această memorabilă con=" 

sfătuire. aproape unanimitatea oâmenilor noștri 

politici au fost pentru neutralitate. 

„ Trebue să adaog că în discuţia. ce sa făcut, . 
nici unul din cei ce au luat parte la acel consiliu 
n 'a propus participarea noastră la război de partea | 

" "Triplei Inţelegeri.. Era oate o lipsă de prevedere „ 
. din partea lor, de curaj de a-și spune o părere . 

care ar fi găsit o opunere a. unora din factori 
"de căpetenie? | pc 

- Modul cum s'a discutat, hotărârea cu care şi-a .
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spus fiecare deschis părerea, declaraţiile ulterioare 

chiar a celor mai înflăcăraţi azi, înlătură aceste 
presupuneri. Era o ată cauză mai reală și de fond: 

soluția neutralității era în convingerea tuturor; toți 

credeau că interesele noastre ne impuneau espec: 

tativa.. Nu se putea face un război contra simţi. 

mântului public, dar acest simțimânt nu cerea în 

acest moment nici participarea noastră la război 

cu. cealaltă grupare de beligeranţi. In situația în 

care începea conflictul general- bunul simț al opi 

niei publice o făcea să vază primejdia de a ne. 

arunca fără rost într'o ciocnire atât de puternică 
de forţe, de a ne lega existența noastră întrun 

moment nehotărât de soarta poate nenorocită a 

„uneia din grupări. Lupta cea mare între puteri se 
dădea pe chestiuni mari, care ne puteau interesa 
indirect, 'dar în care nu puteam avea un rol ime» 

__diat: domnia. mărilor sau a lumei, eghemonia po: 
“"litică pe contirientul european, lupta pangerma: 
nismului cu panrusismul. . . * - 

La data consiliului de coroană Anglia și Japonia 
nu se pronunțaseră încă, neutralitatea Belgiei nu 
fusese călcată,: operațiile principale nu începuseră, 
nici în Serbia; la acea epocă se dădea armatelor 

austro-ungare o energie pe care nau arătat:o ul: 
„terior; nu apăreau în acele momente nici intete: 

» „sele' noastre directe pe care le-a stârnit mai târziu 
_ciocnivea austro-rusă, : | 4 

Evenimentele însă s 'au. precipitat, Călcarea neu' N
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tralității Belgiei nu putea să aibă ca şi agresiunea 
contra Serbiei, simpatia unui stat naţional și mai 

mic ca al nostru. Ne închipuisem că propășirea 

civilizației va aduce în viaţa comună a statelor. 

” principii de dreptate, care va da celor mai mici 

şi mai slabi siguranța vieţuirei lor. Intrarea fn- 

gliei şi a Japoniei în război, urmând atitudinea 

- Italiei, schimba proporția relativă a forţelor; mo» 

bilizarea mai tepede decât se credea a Rușilor, 

rezistenţa pe care Germanii o întâmpinau în Belgia 

și întârzierea loc de a înainta spre Paris, arată cât 

" de prudent trebue să fie un stat mai mic în bo- 

tăvivele sale. Celor mari, importanța și elastici= | 
tatea forţelor lor, le poate îngădui să se înşele 

în prevederele lor. Germania nu a fost oprită de 

a .metge la luptă din cauza neutralităței Italiei și 
intrărei în acţiune a Angliei; dar pentru un stat 

mic o greșeală de prevedere de acest fel, ar fi 

putut avea consecinţe cu totul de altă gravitate. 
Faţă de aceste evenimente noui, opinia publică 

încă subt. impresia consiliului de coroană a rămas 

* calmă. De aci înainte însă evenimente mai apro- 

piate și mai legate de viața noastră s'au produs 

și au lăsat să apară și mai limpede, că dacă există 

„o conștiință naţională unitară, nu 'există însă o 

educaţie politică suficientă, chiar în cercurile poli- 

tice care ar trebui să fie diriguitoare. Apărea con» 

secința urmăcirei insuficiente și din timp a întere- 
selor. vitale ale neamului nostru și cunoașterea 

căilor pe care le putem servi. Neadâncirea acestor 

: 6
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chestii, unită. cu simţimântul: naţional, excitat în 

atmosfera încărcată în care trăiam, a făcut să 

sporească. impresionabilitatea mai mare a unui 

popor latin ca al nostru. 

- De aci acele manifestaţiuni primejdioase ptin : 

caracterul de impulsivitate. ce luau și prin par: 
ticipări . la dânsele a unor oameni politici care 

pot fi chemaţi să-și asume: răspunderea conducerei 

intereselor statului. 
“Pentru a fi drepţi, trebue să despărțim ceeace 

putea fi sănătos și real în acele manifestaţiuni, 
de partea lor bolnăvicioasă și primejdioasă. Prima 
manifestaţie a enervărei opiniei publice a avut 
loc la: înaintarea Rușilor în Bucovina și prin 
Maramureș în spre trecătorile Carpaţilor, Necu: 
noscători ai mersului răsboiului îngreunat și în. 
târziat azi prin: massele mari ce intră în luptă, 
s'a luat incidentele primelor ciocniri drept re: 

-Zultate principale şi . determinante. Hpărea pe 
" lângă slăbiciunea: Fustro-Ungatiei şi putinţa des: 

- membrărei ei, putinţa . ocupărei de către alții a 
"unor teritorii populate de Români. Vedeam în în- 

| ceputul acelei ocupări condiţii noi de trai ce să 
" făceau nu numai acelor fraţi subjugaţi, dar chiar 
statului român :împresurat astfel de : imperiul 
rusesc la răsărit, noră şi apus. Această îngtijo- 

„tare era sporită de credința nejustificată că tăs- 
„boiul se va. termina repede, 
“Intrarea Ruşilor . în Bucovina. a. însemnat o 

nouă fază pentru opinia publică română. Răsboiul
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- „destănţuit punea acum chestiuni care priveau de . 
aproape existența noastră chiar ca neam. Conflictul 
ruso-austro-german în afară de chestia orientală, 
„care ne interesa și ea direct, punea astfel în discuţie: 
fără voia noastră și peste capul. nostru, condiții. 
noui de existență ale neamului nostru. 

Nu noi ridicăm chestia Românilor . “subjugaţi; 
“iar acum fiecâre grupate ne “îndemna “să. par» 
ticipăm la luptă, făgăduindu-ne în detrimentul 
celeilalte grupări teritoriile populate de Români. 

" Iată de ce deodată cu desfăşurarea evenimen» 
telor şi. întinderea: : operaţiilor la țări românești . 
se nasc în opinia publică emoţiuni naţionale jus- 
tificate. Ingrijorarea era unită cu speranţe catre 
până aici păruseră visuri depărtate..! | | 

Numai un.popor nesimţitor nu S'ar fi cutre. | 
murat în fața unor atatri ' primejdii, nu S'ar fi 

-. înălțat în faţa unor astfel de speranţe ce apăreau. 
Hceasta' este partea: sănătoasă şi. justificată a 

emoțiunilor și manifestărilor la care am asistat 
“îndată .ce Rușii au intrat în Bucovina. De aci 
înainte însă aceste 'emoțiuni care ar fi trebuit să 
ne facă și mai cumpătați faţă de matile probleme 
ce se puneau pentru noi, s'au transformat pentru 

- unii oameni .politici în o nervozitate dăunătoare 
unei'judecăți drepte. ! : 

Subt - forma - <intrărei imediate în acţiune» și 
«a ocaziilor pierdute», am. asistat de atunci în» 
coace şi probabil vom asista încă, la propunerile : 
cele mai variate, 'Inaintarea Rușilor în Bucovina
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„me impunea intrarea imediată în acțiune în acea 

“provincie. Oamenii noștri politici credeau a doua 

zi zvonul dat de un ziar de șantaj despre con: 

centrarea în “Transilvania a 150.000 de Hustriaci 
sau Germani, cari trebuiau .să atace România 

pentru a-i lua terenurile petrolifere. Ei cereau 

mobilizarea armatei și ocuparea imediată a Ba. 
natului şi Transilvania. Se schimbă astfel primul 
plan al strategilor noștri. Acum în utmă, ocu- 
„parea Belgradului și retragerea Sârbilor dincoace . 
de Morava, eca sfârșitul acestui popor care dă: 
duse atâtea probe de bravură și rezistență. Numai 
era nevoie să trecem nici în Bucovina, nici în 
Transilvania, primejdia cea mare era peste Dunăre; 
fraţii noştri subjugaţi în ajutorul cărora trebue să 
alergăm cât mai repede erau lăsaţi în al doilea 
rând și numai simpatiile către sârbi se manifestau. 
„Pentru îndeplinirea acestor programe atât de 
diferite aveam încătușați politicei noastre pe toți 

„ factorii care ne puteau sta în cale. Când trebuia | 
să mergem în Bucovina sau Transilvania, aceiași 

oameni luau pe "Bulgari pe : garanţia lor și 
declarau că de dragul nostru acest-popor nu va 
mişca, că el va asista fără nici o emoţiune la 
îndeplinirea idealurilor noastre naționale. Turcia 
care nu intrase încă în tăsboi, dar care făcea 
unele. demersuri . impunând . guvernului român, 
măsuri de! ptevedere, eta și ea din partea 
noastră contra Dublei Alianțe. Deși Bulgarii şi 
Turci făceau manifestații care dezminţeau afiv=
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maţiile oamenilor noştri politici, se refotma blocul 
balcanic, iar regatele din Peninsulă uitau toate dife- 
rendele dintre . ele, mulțumite de împărțeala nouă 
a teritoriilor ce 'se făcea în cafenelele Bucureştilor, 

După nevoia argumentaţiei, Serbia trecea dintr'o 
zi întv'alta dela o tărie și o aprovizionare! catei 
permiteau să ție împreună cu Grecii piept arma- 
telor austriace, turcești și, bulgărești întrunite, la 
o istovire complectă. Victoriile și înfrângerile chiar 
ale diferitelor. grupări erau exagerate într'un sens 
sau într'altul, pentru nevoia de a „convinge opinia 
publică română, că trebue să intrăm în acțiune. 

„In sfârşit Italia subjugată de politica noastră trebuia 
să urmeze orbeşte orice botărâre am fi luat. 

Hceste manifestațiuni au îmbrăcat mai întâi 
forma - “mișcărei profesorilor universitari și apoi a 
acțiunei naționale. Trebue să recunoaștem că în . 
aceste două mișcăti au fost și unele persoane de 
bună credință, ale căror simțiminte au fost însă 
speculate de alții care stăteau mai în umbră și 
care subt forma unei mișcări naţionale, urmăreau | 
interese secundare de intrigi de partid s sau chiar 
întevese personale, 

Din fericire bunul simț al opiniei publice” a 

făcut că cu toată emoțiunea reală în care o pu: 

sese evenimentele de care am vorbit mai sus, ea - 

nu a urmat calea greșită pe care voia să o împingă 

acei oameni politici. Şi astfel am ajuns la - des- 

chidevea parlamentului în Noemvrie trecut și la 

declaraţiile guvernului şi ale partidelor de opo-
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ziţie prin 'care se recunoștea indirect nevoia păe 

strărei atitudinei de neutralitate și expectativă 

luate de: consiliul de coroană din Iulie. 

Ultima manifestare a acţiunei de ' care vorbeam 

mai sus, s'a sfârşit în ultimul comitet executiv 

al partidului conservator în care dl N. Filipescu 

_a fost: silit să renunţe la interpelarea ce împinsese 

pe'dl 1.-C. Grădișteanu, să facă, cerând iarăși 
intrarea. în acțiune, de „rândul acesta însă în 
Serbia. - 
-Am veinteat. astfel pe. calea normală. „de cum» 

pătare, atât de! necesară în momente așa de grave 
Hceastă fcămârătare. care putea. î primejdioasă, 
dacă ea putea pune în mișcare opinia publică su» 

„rescitată, a avut însă un bine: a limpezit pentru 
toţi, atât greșeala celor care cereau o acţiune ime- 
diată, cât și îndrumarea noastră pentru viitor. 

- Azi toată - lumea . poate înțelege foarte bine, 
- cât de primejdios ar fi fost să intrăm în luptă în 

| Iulie trecut, cât de inoportun ar fi fost să ne bă- 
găm. dela început în ciocnirea unor forțe atât de 
puteinice; ea își mai dă seama azi, că războiul 
va dăinui încă multă vreme, că statele cele mici 
au O rezervă. mai mică de energie pe care trebue 

„să 0 cruțe pentru a nu o istovi înainte de vreme și . 
pentru ao întrebuința numai la momentul oportun, 
„că într'o învălmășeală atât de puternică, trebue să 
nune impresionăm de evenimentele secundare 
oticât de emoționante - at. fi ele pentru noi, și să 
nu pierdem din vedere scopul fina! la care vrem 

Ș
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'să ajungem: iși care trebue să "determine încon- 

tinuu întreaga. noastră atitudine. 

Dar manifestările bolnăvicioase prin care am 

trecut ar fi putut să îngteuneze foarte mălt si- 

tuația statului nostru. Fiind într'o perioadă de 

expectativă, orice” manifestare a intențiilor mai 
depărtate pe deoparte: previne pe adversar, să se 

pregătească sau să pue piedici în relaţiile not: 
male ce avem cu dânsul, iar pe de alta, față de 

cei dela care ar trebui să obținem angajamente, 

- situația este slăbită, ei ştiind că pot obţine tot 
ce vreau, fiindcă opinia publică va sili „guvernul 

să meargă în sensul. dorințelor lui. 7 . 

Din fericire că această. 'opinie' publică a: fost 

mai cuminte ca unii oameni politici, şi că ea a 

__xămas plină de conștiință națională, dar şi de 

cumpătare. Ea n'a putut fi împinsă într'o direcție 
sau înte'alta, după cum a fost sugestionați unii . 

oameni politici de interesele cutăvei sau cutărei 

Puteri, iar nu numai de acelea ale țărei după 

„cum at fi trebuit 'să fe, și deși o parte din presă - 

a fost sub' orice așteptare, şi s'a pus în slujbă, 
.—ca să nu zicem mai mult — al unui sau altui 

„stat strein, La această impresie binefăcătoare a 

contribuit mult și atitudinea oficială a unora din 

partidele politice de guvernământ. Ele au. dat cre= 

dinţa că statul român nu se va conduce î în atitu» 

dinea sa decât de interesele sale proprii, şi că ma» - 

. nifestaţiile din afară în orice sens vor fi, ele nu
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pot determina pe factorii răspunzători să iasă din 

- calea pe care servirea acestor interese le-o impune, 

"Am făcut "această rememorare fiindcă din ea 

'veiese că şi din acest punct de vedere am trecut 
„un punct critic, cum am trecut pe cel care a dăi. 
nuit dela declaraţia războiului germano-vus până 

» la botărârea luată de consiliul de coroană. Cred : 
că de aci.înainte putem să ne bazăm nu numai 
pe unitatea conștiinței naționale, dar și pe cum: 
pătarea opiniei noastre publice în acțiunea . sta- 
tului. nostru.
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Cele .cinci tuni.de. zile care sau scurs dela - 

isbucnivea conflictului general lămurind în mare 

parte atât atitudinea politică a diferitelor, State, 

cât şi caracterul nou al războiului modern, permit 

azi, la încheierea acestui studiu, să tragem unele 

concluzii mai precize pentru viitor. . 
Efectivele numeroase ale armatelor, aimamen: 

"tul perfecționat, mijloacele noui întrebuințate pe 

câmpiile de luptă ca aeroplanele, automobilele și 

căile: ferate, au schimbat cu totul prevederile stra- 

tegilor din timp” "de pace. Atât pe fcontul occi- 

dental, cât şi pe cel oriental, lupta "de câmp sa: 

transformat într'una de fortificaţii pasagere spri- 

“jinite pe numeroase trupe. Firmatele s'au țărmuri 

„astfel pe linii lungi de sutimi de kilometre, despărțite 

adeseaori numai prin câteva zecimi de metri, deși 

- milioane de soldaţi sunt faţă în față. In Franţa o a: . 
- ripă a câmpului de luptă să veazemă pe Marea Nor» 

dului și este sprijinită de fiota engleză, cealaltă 
pe hotarul neutru al Elveţiei mobilizate. Frontul 

oriental pleacă dela lacurile mazuriene și Marea
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Baltică, azi îngheţată, și ajunge la botarul Buco. 
„vinei din spre România neutră. 

Din experiența dobândită dela începutul răz» 
boiului să pare că atacurile de front nu pot da . 
rezultate decizive, din cauza marei lungimi a liniilor 

_de luptă; a neputinței de a ţine ascunse schimbări 
de mase mari și a înlesnirei de transport a tru. 
pelor. vrăjmașe pe front. Armata ofensivă, chiar 
în caz de rupere a liniilor adverse, este în pri- 
mejdie de a fi lesne învăluită. Numai o copleși- 
toare diferenţă în .ajutorul armatelor în prezenţă, 
— ceeace nu este încă de prevăzut pentru câtăva 

“vreme — ar permite o străpungere de front efectivă. 
In caz de reușită chiar a acestui atac, armatele 
aliate franco-engleze ar fi oprite la linia puternic 
fortificată a Rinului, cea rusă la aceia a Vistulei 
în Prusia Orientală, a Oderului și Elbei în Sile. 
sia și Prusia Occidentală. Armatele Dublei Alianțe 
la rândul lor, mar putea în acest caz înainta prea 
departe în Rusia din cauza greutăților de comu- 
nicare şi de- aprovizionare într'o țară unde dis» 
tanţele sunt așa de mari. Tot astfel un atac de 

„fcont reușit în Franţa nu poate da roade folositoare 
decât după ce linia puternic fortificată Verdun: 
Toul-Belfort și sptijinită pe o puternică armată, 
n'ar fi luată, şi decât după ce flota engleză n'ar 
fi distrusă, că să nu puie în “primejdie, prin o : 
debarcare de ttupe în dosul ei, aripa „dreaptă germană pătrunsă în interiorul Ftânţei. - a 

După nereușşita primelor încercări făcute prin 

E
 

N
 

ii
 

R
E
 

p
a
 

e 
i
 

IT
 
m
 
a
t
i
 

0 
c
a
 

E
 
e
r
e



9. 

înaintarea spre Varşovia și spre Paris a arma: 

telor germane, toate silințele acestora s'au re= 
zumat . asupra ocolirilor _aripelor armatei vrăj- 

maşe. O astfel de operațiune s'a încercat de ger- 

“mani la aripa stângă a armatei fcanco-engleze spre 

"Dunkerque și Ypres, de Francezi, la . aripa stângă 

a Germanilor în Alsacia, și. de mareșalul Hine 

denburg și generalul Rennekampf în Prusia Orienu . 

“tală; Dar şi aci. cunoaşterea dinainte : prin. aero= 

plane a mișcărilor ce să făceau şi. transportul 

lesnicios al trupelor au zădărnicit aceste încercări. . . 

Numărul mare al trupelor în prezenţă, pe'otice . 

punt al frontului, . impune nevoia '.de a menține. 

„pe toată lungimea câmpului de luptă—o- strânsă 

coordonare a mișcărilor, Ca pe o linie articulată, 

o retragere sau o înaintare întrun: punt impune 

o înaintare a întregului front. Rușii „au înaintat | 

dela început cu înlesnivre până la Przemiszl, dar 

fără rezultat practic,. fiinâcă. prima victorie pe 

" Vistula . a' Germanilor iza silit să părăsească: la 

acest moment 'o mare parte din Galiţia. Tot astfel 
și pentru Germani, cari au fost siliți să se retragă 
dela Varşovia, și din Franța până dincolo de 

Reims după bătălia dela Marna. 

- Cu aceste expetierițe ale războiului actual și 

în condiţiile de față ale alianțelor, în care întărirea 

“armatelor nu se face decât “pe actualele fronturi 

de luptă, forţele s'au echilibrat. Numai ptin o spo- . 

vice. repede într'o singură parte a forțelor sau o . 

neegalizare datorită istovirei unei grupări Sar 
e
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putea ajunge la rezultate decisive. De aceia, nici 
Germanii nu mai vorbesc penteu moment de in: 
trarea. lor în Patis, nici aliaţii anglo-francezi de a 
lor în Berlin. Me | 
.Faţă de stăpânirea mărilor: de Anglia, nu în. 

sistăm asupra putinței unei debarcări germane 
serioase în această țară. Nici o debarcare a Ger. 

-_manilor pe coastele Balticei nu să poate prevede 
din cauza şi a înghețului acestei mări şi apără: 
vei existente a coastelor rusești.. 

Lipsa unei flote rusești importante în aceeași 
mare face cu neputinţă o debarcare a Rușilor 
înapoia frontului oriental al Germanilor. 
„-Nu votbim de celelalte teatre de război de: 
părtate unde să bat Turcii și: Sârbii, fiindcă ori 
cate ar .fi rezultate dobândite, nu pe ele se va 
„botărî pacea. 7 " 

în aceste "condiţii și din cauza stărei de slă: 
biciune arătată de Fiustro-Ungatia, singurul punct 
critic în. care S'ar putea aduce modificări “impote 

„tante în situaţia de echilibru ce sa stabilit, ar fi 
la aripa de: Sud și răsărit a frontului oriental, - 
adică acolo unde se găsesc armatele ruse față de cele Hustro-Ungare. îi a 
„Cu cât tupta se va țărmuri mai mult pe fcontul 
nordic germano-vus, cu atât încercările de învă» luive se vor manifesta mai * puternic în tegiu- nea - unde: armata tusească crede să găsească o „ Opunere mai slabă,” pe linia care porneşte 'dela "Punctul de infiexiune a frontului actual — Cta.
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covia — și ajunge la fotarul nostru spre Dora. 

Favorizată de neutralitatea României, Rusia nu 

întâlnește în această parte nici cetăţi puternice și” 

nici, până azi, tcupe vrăjmașe numeroase; ea nu 

întâmpină o stavilă decât în Carpaţi, pe care i-a - 
tcecut în parte. i Da 

Înaintarea Rușilor prin Carpaţi spre Pesta și 

Viena va depinde în primul rând de iuțeala cu 
cate sar face sporirea atipei stângi a armatelor 
rusești, aripă azi încă slabă. NE 

Hceastă mișcare probabilă a Rușilot, îndată ce 
ei nu vor putea înainta pe linia Vistulei sau a 
Oderului, va sili Dubla Alianţă să îşi transe 
porte dincolo de Carpaţi o parte din trupele sale 
și astfel, războiul se va apropia de regiunile noa- 
ste, Se pare însă că atacurile violente ale Get: 
manilor pe Vistula, rezistența. opusă la Przemiszi 
şi Cracovia de Austriaci, trupele noui pe care ause' 
tro-germanii-încep să le concentreze de câteva 
zile dincoace de Carpaţii Norâici, nu vor permite 
încă Rușilor să slăbească aripa lor dreaptă, și le 
vor impune ca încercarea de care votbim mai sus, 
să nu se facă decât cu trupe noui, adică după 
trecere de câțeva luni. . | . | 
Din toațe concluziele şi învățămintele ce tragem 

mai sus se pare deci, că nu avem să ne așteptăm . 
ca din operaţiile de pe câmpurile actuale de luptă 
să iasă în scurt timp o acţiune determinantă şi 
deci o pace grabnică, i 

Nu avem de așteptat acest rezultat grabnic nici
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" dela vreo criză internă a statelor beligerante, ca 

revoluţie socială sau religioasă, ori istovire eco. 

nomică. - - 
lată de ce lumea întreagă are azi. ochii îndrep. 

. taţi în altă direcţie, cu credința că numai intrarea 
în joc a unor noui factori ar putea singură. să 
zorească evenimentele. In mijlocul luptelor vio: 

„lente.a milioane de soldați, toţi îşi dau seama că 
victoria repede” dintr'o parte sau dintr'alta, nu 
depinde atât de aceste lupte sângeroase, cât de 
altele ce se dau azi de diplomaţia marelor pu: 
teri pe lângă statele neutre mai direct interesate, 
în- rezultatele. conflictului general. 
„ Care sunt din aceste state neutre, cele care 
prin atitudinea lor ar putea schimba cumpăna ? 

„Din cauza situaţiei lor geografice, a interesului ce | 
au la chestiiie principale puse de actualul conflict - 
general, a: forțelor lor disponibile chiar, către Italia 
și România se întorc azi privirile' lumei întregi. 

Grecia ar -dori să-și păstreze încă neutralitatea, 
spre a consolida situația bună ce i-a așezat Pacea 
dela București; şi, după cum am văzut, ea a putut 

"fără război să-şi valorifice interesele în Epir. Bul- 
garia deși are revendicări de făcut, ele sunt toate | 
la sudul Dunărei; dacă acţiunea ei:ar putea în 
anumite condiţii stingheri pe_a altora, ea nu poate 
avea: o întiurire directă asupra câmpului de luptă 
dintre marele puteri. ... ... a 

Spania, Norvegia și. Elveţia nu au revendicări 
de făcut, ori unde ar fi victoria ;. Danemacka și 

4
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Olanda singure, își dau seama că situaţia lor vii», 

toare va fi puternic înrâurită de isbânda de mâine; 
izolarea lor însă în mijlocul teritoriului Germaniei. 

- sau ocupate de ea, face cu neputinţă o mișcare 

a lot în condițiunile actuale ale luptei. Ele n'a, 

putea să meargă azi. decât alături de aceia dela 
câte ar avea revendicări teritoriale de făcut, sau 

de care s'ar teme mâine pentru existenţa lor, Sue-" 

dia ale cărei revendicări ar putea să o apropie 

"de Dubla. Alianţă este azi” legată - prin înţelegerea 
dela Malmo&. 

Italia și România, din cauza situaţiei „lor geo» 

grafice, raportată la a câmpurilor actuale de luptă, -“ 

deşi neutre sunt pe de o parte puse direct în joc . 

de interese vitale ale lor, ridicate de conflictul cel - 

mase, pe de alta devin prin împrejurări, în afară 

chiar de puterea lor relativă şi: cu toate forțele 
mari în luptă,. factori. determihanți. - | 

De aceia! oricare ar. fi interesele lot imediate, 

toate. privirile se întore spre ele, nu atât din cauza 

câtacterului general ce aceste înterese ar prezinta, 

„dar a situațiunei excepționale în care le pune 
forța lor armată. disponibilă, şi mai cu seamă si» 

" tuația lor geografică. 

- Invăluirea atipelor şi străpungerea fconturilor 
„de care am vorbit. mai 'sus, ne mai putând să se 

" facă decât cu mate greutate, numai: o intrare în 
acțiune a unot forțe noui, poate. produce O ace 
țiune decisivă. Situaţia strategică a acestor două 

Z..
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"țări este din acest punct de vedere cu totul ex 
„cepțională. | 

Italia stă pentru Tripla Inţelegere în coasta de 
sud-est a Franţei și departe de concentrarea ac. 

„tuală a armatelor aliate; pentru Dubla Inţelegere 
vrăjmăşia Italiei ar sili această grupare să ia o 
bună parte din armatele sale dela hotarele Ser. 
biei şi ale Rusiei. Numai închipuirea acestor de: 
plasări pentru a face față la o armată proaspătă 
de peste. un milion de soldaţi, poate arăta ce de: 

_Sorganizare s'ar aduce pe actualele câmpuri de 
luptă în mișcării și aprovizionări. 

i România ar face Rusiei cu neputinţă mersul 
- de-a lungul Carpaţilor de care vorbeam mai sus; 

ar tăia Dublei Alianțe armata austriacă dela Sud 
şi ar permite Rusiei o lesne trecere a Carpaţilor 
şi. învăluirea aripei drepte austriace, 

Dar oricât de importânte ar fi aceste acțiuni 
" izolate, concotdante, nu le-ar putea rezista prin 
perturbaţia ce ar aduce, nici o forţă pe uscat, ori 

„cât de puternice sunt alianțele beligerante. Intrarea 
în luptă a aproape două: milioane de soldaţi, mai 
Cu seamă crearea unor noui fronturi. de lupte de: 
părtate, și deplasarea repede de mase enorme ce 
ac necesita, ar aduce dezorganizarea complectă 

„pe câmpiile actuale de război. 
„Iată de ce importanţa Italiei şi României crește 

din zi în zi, și putem încă odată să fim vecunos»! 
cători nu numai politicei noastre „cuminte; dar și 
așezărei noastre geografice, care 'și pe ' această 

. ?.
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cale ne âă un rol mult mai important, decât acel 

„e. ne-ar îngădui întinderea și populaţia noastră, 

. Dar tocmai acest rol important ne dă dreptul - 
| ca, atunci când războiul: general pune în discuţie, 

după cum am văzut, chestiuni vitale de ale noa. | 

stre, să cerem ca ele să fie rezolvate în. concote 

danță cu interesele noastre, Putem cere rezolvitea. 

în acest sens, fiinăcă el concordă şi cu interesul 

general european. 

„.? Două sunt chestiunile” pe. care conflictul general 
- le pune și în fața cărora ne găsim fără voia noastră, 

dar la a căror rezolvire nu ne putem desinteresa. 
Atât Tripla: Inţelegere, cât şi Dubla Hlianţă în 
lupta ce duc una contra alteia, proclamă de pe 

acum, una nevoia unor modificări teritoriale - ta» 

dicale a Rustro-Ungariei, alța a Rusiei. Ambele 
pun în joc ţinuturi populate în majoritate de ro. 
mâni. Prin intrarea Turciei în război, să pune în 

- discuție regimul viitor la strâmtorile Mărei Negre. 
„Pentru cea dintâi nu trebue și nu putem de 

bună voe lăsa să se 'dispue de teritorii românești 
în afară de noi, în cea de-a doua nu putem 
iarăși îngădui ca printe'un regim de exclusivi» 

„tate ce sar stabili. la Constantinopoli, întreaga - | 
: noastră viaţă ori cât de sporită ar fi, să fie Su» 

grumată. 

Ziceam că în ambele aceste chestiuni puse de : 
tăsboiul între marile puteri slujim şi înteresul . 
european. În cea dintâi cu cât statul apărător . 

„al gurilor Dunărei și al libectăţei de navigaţie. pe 
- 
3
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acest fluviu va fi mai puternic, şi deci mai de 

„sine stătător, va avea _condiţii mai normale de 

teai, cu atât vor fi mai asigurate marele inte: 

rese care sunt la ieșirea în mare a celei mai 

fcumoase şi mai lingi căi de apă internaţională 
din Europa. Suntem din toate naţiunile de sine . ! 
stătătoare din orientul, acestui continent, cea mai 

numeroasă, cea care am dat mai multe probe de 
aptitudini de civilizație și de apărare a intere: 

„-. sului general, cea:care în acelaş timp creşte_mai 

puternic la număr. Pe dânsa să poate mai cu 
temei răzima statul 'care trebue să fie la gutile 

Dunărei streaja intetesului european. Mai puţin 

„la număr și împărțiți, am dat în cursul veacurilor 

probă că știm să ne împlinim acest rol. | 

- In cea de-a doua chestiune, fără de care viață 

pe. Dunăre nu poate exista, avem iarăși un Tol 

de apărare a interesului european. Și aci trebue 

să vedeșteptăm conștiința: acestui interes, cam 

„__ adormită din nenorocire în acest moment în oc 
„ cidentul Europei. S'ar păred că de câtva timp 

încoace, statele occidentale s'ar desinteresa la re: 
gimul” ce s'ar stabili la Constantinopoli și, că el 
nu mai este azi considerat de cât ca un obiect 
de compensație pentru alte intetese mai depăr: 
tate. “Strâmtorile pentru o grupare sau alta, nu 
mai sunt cheile unei mări în care se scurg pro: 
dusele a şeapte state europene, ci un teritoriu 
de a cărei soartă să discută, precum .se discuta. . 
pentru „orice revendicare teritorială națională,
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“Noi nu avem nici o aspirație de ocupațiunea | 

teritorială întacolo, dat . cerând un regim de li 

bertate la aceste chei apărăm nu numai înte- 

resul nostru, dar al tutulor “statelor europene, 

care. în totalitate sau în parte îşi scurg produse 

de ale lor pe calea Mărei Negre.: - 

Este de. prevăzut că războiul actual, ca şi cele 

balcanice, vor desvolta puternic viața statelor care 

sunt tributare Dunărei şi că: traficul pe. acest 

- fiuviu, principalul: debușeu al strâmtorilor, se va 

spori puternic. Noul regim din Egipt, desvoltarea - 

pe care o vor ma căile ferate din Hnatolia și. 

spre Golful Persic, vor schimba starea anormală 

de azi în care mărfurile ttecând priii canalul 

de Suez vin în basinul întins și variat'al Dună- 

"re, prin porturile depărtate ale Mărei Nordului și, 

pe căile de uscat. In aceste condiţii se poate face 

“din strâmtori o cheie în favoarea numai a unui 

stat — oricare ar fi el? Nu. Mi 

” Precum situația. strategică privelegiată de care . 

am vorbit mai. sus ne dă împreună cu, Italia un 

„rol precumpănitor în vezolvirea conflictului armat 

actual, tot astfel tot împreună cu Italia, intevesată 

- ca şi noi prin revendicările ei naţionale . și : prin 

"politica ei orientală și mediteraneană, interesele 

noastre naţionale și economice prin caracterul lor: 

european, ne dau un tol de apărare de primă 

importanță. 
Nu putem îndeplini primul rol, “lăsând să se
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pericliteze cel de al doilea. Nu putem participa 
„la aplanarea conflictului armat -numai ca niște 
jandarmi ai păcei, dar și pentru a concura la re 
zolvirea în sensul european a celor două che. 
Stiuni de mai sus care interesează deodată cu noi 
şi întregul orient al Europei. 

lată de ce puteim vorbi fără sfială de dreptu- 
rile, de toate drepturile noastre. Putem contribui 

„prin situația noastră strategică la sfârșirea unui 
_tăsboi groasnic și care dă civilizația europeană 
_cu mai multe secole! înapoi, dacă nu o va pune 
în al doilea rând în lume; iar prin drepturile ce 
apărăm, să asigurăm o viață normală popoarelor 
ce locuesc în marele basin al Dunărei și în Pe: 

„ninsula. Balcanică. 
Desfăşurarea evenimentelor conttibue din ce în 

ce mai mult ca să ne înlesnească . îndeplinirea 
acestui rol; iar oamenii de stat italieni sunt prea 

iscusiți pentru ca să .nu își dea seama “de si. tuaţia excepţională a celor două țări surori, că, „dacă atitudinea izolată a lor ar putea găsi pie» „ dici dela unele state vecine, una concordantă, ar 
impune o atitudine rezervată celor. ce mai doresc 
azi să pescuiască în apă urbure. 

_ Acestea sunt condiţiile în care ne pun desfă. Şurarea evenimentelor, situația noastră geografică și concordanța intereselor noastre. cu acelea eu: 
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vopene. Dacă ele ne pun într'o poziţie favorabilă, , ele nu 'sunt însă suficiente pentru dobândirea Tea zultatelor. ce „întcevedem ; ele țărmurese cadrul 
acțiunei noastre, dar pe cât. prevederile sunt cu. . putință în actualul cataclism, de cbibzuința acestei - "acțiuni depinde la urma urmelor roadele 'ei. Iată de ce în primul rând să nu ne temem decât de greşelile noastre, -  ... Da „Ăcţiunea noastră trebue să se manifesteze în două direcţiuni : una de întărire în : afară, alta înăuntrul Botarelor. noastre, 

Trebue mai întâi să ridicăm cauza noastră faţă | de puterile mari la importanța ce are. Să nu scădem această importanță prin declaraţii, care să : dea peste botare impresiunea: unui „popor ușu- „tatic, care nu își cunoaște nici chiar ' tăria și importanţa 'drepturilot- sale. Să se știe că dân. „du-ne seamă de valoarea Cauzei ce apărăm, 'ne "dăm și de aceia a rolului eutopean ce putem. 
juca în aceste timpuri, servind deodată cu intere. 'sele noastre şi pe acelea cu un caracter mai ge: i netal, ..:.. " aa Ă Să avem apoi grija ca acțiunea şi interesele - noastre să nu fie date în îngrijirea vre-unei singure puteri, oricare ar fi ea. Am suferit destul de in. . feodarea politicei noastre din timpurile, trecute, pentru a teîncepe o nouă experiență pe aceiași cale, Dacă vreo grupare de beligetanți recunoa. şte valoarea și dreptatea cauzei noastre, putem coordona acțiunea noastră cu a ei,- dar pentru: 

op
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apărarea îndoitului interes european de care este 
"legată. soarta neamului nostru și nu ca țară dată 
«în sfera de influență». a vreunui. puternic vecin. 

„In ceeace privește coordonarea acțiunei noastre 
cu aceea, a Italiei, ea se poate face nu -prin de: 

claraţii inutile. : Reserva „ţărei ' surori mai mari 
trebue să ne fie. drept pildă, căci această atitu- 

| dine tocmai arată că ea îşi dă seamă de situația 
i excepțională . şi analoagă cu a noastră pe care 

- evenimentele i-a creat-o, Oamenii de stat italieni 

sunt prea practici, pentru. ca .să determine atitu- 

dinea lor numai pe unele interese de ale lor, ori 

cât de importante ar fi ele, şi, ca să nu își dea 
” “seamă că Situația actuală le permite să: le îm 

brățișeze azi în toată întregimea lor. Am clădi 

pe nisip dacă am crede că: atunci. când este de 

- prevăzut o prefacere puternică în. situația gene: 

vală europeană și în deosebi în orientul conti: 

nentului, Italia 's'ar mulțumi cu Trentinul sau cu 

Niza şi Corsica şi ac lăsa pe al doilea plan 

interesele ei din Mediterană, Fdriatică şi Marea 
__ Egee. Oricare ar fi revendicările ei teritoriale naţio» 

male, ea îşi dă seamă că numai într'o: atmosferă 

de. liberă propășire poate:să trăiască și să crească 

un neam ori cât de numeros -ar fi el, Ar putea 
să se: îndoiască întinderea „Şi populațiunea rega- 
tului italian” liber, dacă acest .stat ar fi însă în. 
cătușat la Valona, la Tunis, în' Marea Egee prin 
strâmtori, în orientul Mediteranei prin "canalul de 
Suez; el nu at putea, trăi decât o > viață moartă. 
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“Faţă de nişte interese. aşa mari, iată de ce te 
„buesc primite cu „neîncredere zvonurile interesate 
ce se transmit dintr'o parte sau' într alta, că ltâtia 

. tocmește azi neutralitatea sau acțiunea ei militară - 
„pentru Trentin,. Vatona, ori Tunis. Ea .de sigur., 

se preocupă și de aspitaţiile: ei naţionale, dar și 
de- a asigura condiţii de trai cât mai „prielnice 

a. neamului ei întrunit la un loc. în: conflictul groaz» 
- nic actual Italia. îşi dă seamă că o-acțiune nechib- 
zuită” nu - numai nu ar face-o. să: dobândească . 
ceva, dar, să își. pue existența chiar în primejdie, 
Câte pilde ar avea de urmat dela oamenii politici 

“italieni și oamenii noștri politici! 
Dacă o acţiune diplomatică. în afară și o pre 

- gătire sufletească înăuntru poate înlesni: acţiunea - 
unui stat, nu trebue 'să uităm că adesea ori și 

..mai cu seamă în situaţiunea generală actuală, ea - 
“nu își poate da toate roadele decât dacă este în- 

- tărită și-cu o pregătire . 'militâră cât mai puter- . 
nică, In această” privință forța “noastră armată 
este apreciată peste Potare la dreapta: ei valoare, 
și, trebue să facem tot ce ne'stă în. putință nu 
numai pentru a răspunde acestor aşteptări, dat încă 
să o depășim. Dacă însă: autoritatea unei armate. | | 

este necesară în perioada de pregătire. diploma» 
tică și în timpul operaţiilor, ea este'tot atât de 
folositoare. şi pentru ziua când: se "discută toadele 
războiului împrejurul mesei Verzi, „i 

a
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Terminăm aci studiul ce . începusem la îsbuc. 
nicea primului conflict, cel austro-sârb..Din adu 
narea la. un loc a articolelor : scrise treptat cu 
desfășurarea: evenimentelor, ori 'care ar fi jude. 

| „cata asupra părerilor arătate, reiese fără îndoială . 
din această rememorare a faptelor, o clarificare 
a intereselor noastre puse în joc șia situației 
speciale ce. ne-au creat diferitele conflicte armate. 

„Condiţiile exterioare nouă în care să. desfășura 
răsboiul, situația strategică a țărei noastre faţă 
de câmpiile pe care se dă acum lupta, che. 
stiile noastre vitale care s'au. pus “și a căror 
putință de rezolvire nu era de cât visuri sfioase 
ce făceam pentru copii. copiilor noștri, condițiile 
interioare în care se desfășoară aceste evenimente 
după cele care s'au perindat dela primul răsboi 
balcanic la Pacea dela București, concordanța în: 
tereselor noastre cu ale Italiei, pare -că toate 
concură la înlesnirea acțiunei pentru apărarea 

- drepturilor noastre puse în cauză... | 
„lată. de ce putem trage concluzia că! până 

acum isbânda cauzei noastre depinde mai cu 
seamă de noi înșine, şi dacă evenimente noui și 
neprevăzute mar. veni, numai greșelile noastre .. i 
ne-ar putea impiedica îndeplinirea rolului ce ne 
revine. Două sunt însă condiţiile esenţiale pentru 
această isbândă: cumpătarea îndispensabilă în 
mijlocul 'unor. evenimente. atât. de complicate și 

"variate, seriozitatăa necesară unot cauze atât de 
grave şi importante. Cumpătare, pentru ca acţiunea . 
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noastră să nu se producă decât la momentul în. 
care ea poate da un rezultat sigur și maxim și 
pentru ca prin ea să nu periclităm patrimoniul - 

- dobândit până azi; seriozitate pentru ca într'o uni- 
„tate perfectă de, conștiință naţională, fiecare din 

noi în cercul său de activitate, să pregătim forţa” 
morală şi materială de care am avea nevoie, nu 
numai dacă am intra în luptă, 'dar şi pe. urmă . 

| pentru susținerea drepturilor noastre şi asigurarea 
i lor în mod statornic, : 
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