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SITUAȚIA CREATĂ ROMÂNIEI 
PRIN 

ULTIMELE EVENIMENTE DIN BALCANI 

Subiectul conferinţei de faţă cuprinde 
marea chestiune politică dela ordinea zi- 
lei. Ca acest subiect atât de pasionant 
prin natură şi prin actualitatea lui, să fie 
tratat cum se cuvine, ar trebui să colorez 
expunerea mea cu toate patimile pe cari 
în chip firesc un asemenea subiect le tre- 
zeşte în sufletele noastre; în povestirea 
mea, ar trebui să se poată oglindi toate 
decepţiile cari ne-au frământat şi toate 
speranţele cari ne mai înbărbătează. 

Veţi înţelege însă că nici ceasul în care 
vorbesc, nici atmosfera academică ce tre- 
bue să domnească în acest „cerc de stu- 
dii“ nu-mi îngădue să tratez chestiunea în 
acest fel. Aşa în cât voi fi silit să mă 
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mulţumesc a face o expunere cât se poate 
de obiectivă a politicei balcanice a Ro- 

mâniei. ” 

Spre mai multă claritate voi împărţi 
expunerea mea în trei mari subdiviziuni. 

In prima parte voi cerceta care a fost 

în trecut politica balcanică a României. 

In a doua parte voi arăta care a fost 
politica noastră dela isbucnirea crizei bal- 

canice încoace. Şi în a treia parte voi 

căuta să văd ce învăţăminte se pottrage 

pentru viitor din evenimentele prin cari 

am trecut în ultimele luni. 

1. Care a fost în trecut politica 
noastră balcanică? 

Ca să putem răspunde mai bine la 

această întrebare, trebue să lămurim mai 

întâi .ce interese aveam în Balcani. Cei 

ce au ţinut aici conferinţe înaintea mea 

vi le-au arătat cu deamănuntul. Fără ca 
să mai vorbesc de istoricul chestiunei 

pe care vi la făcut în mod foarte do- 

cumentat amicul nostru d-l G. Meitani, 

d-l Berlescu v'a descris situația Româ- 

nilor din Macedonia și din Epir și v'a. 
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arătat ce interese şi ce obligaţiuni mo- 

rale are Statul nostru faţă de această 

numeroasă şi vajnică populaţiune. De 

asemenea d-l Mihail Paşcan v'a spus pen- 

tru ce cuvinte întreaga noastră desvoltare 

economică depinde de chestia strâmto- 

rilor. In fine d-l G. G. Danielopol, exa- 

minând chestia rectificărei fruntariei do- 

brogene, a pus în lumină însemnătatea 

unei graniţe care să asigure stăpânirea 

noastră asupra Dobrogei. 

Pe lângă aceste trei interese pe cari 

le-aş numi interesele speciale ale Ro- 

mâniei în chestia Balcanică, noi mai avem 

un alt interes care le covârşeşte pe cele 

de mai sus. Avem un interes de ordin 

general: toată situaţia noastră externă 

este strâns legată de starea de lucruri 

din Balcani, mai mult se poate spune 

că situaţia noastră internaţională este în 
funcţiune directă cu raportul de forţe 
din peninsula balcanică. 

Intr'adevăr prin pozițiunea noastră geo- 
grafică noi avem o situaţie externă din 
cele mai- puţin prielnice, fiindcă suntem 
o insulă de latini înconjurați de pretu-
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tindeni de slavi; fiindcă prin desvol- 
tarea noastră istorică nu ne-a fost dat 

niciodată să ne întindem până la o mare, 
iar când abea după războiul din 1877 

elementul românesc a ajuns la mare,am 

dobândit acces la o mare închisă iar nu 

la o mare liberă; şi în sfârşit fiindcă 

suntem aşezaţi între două mari împărăţii 

cari amândouă ţin, sub dominaţiunea lor 

şi adesea sub o dominaţiune vitregă, frați 

de ai noștri şi totuşi ca să putem trăi 

suntem nevoiţi să ne asigurăm fie prie- 

tenia uneia fie prietenia celeilalte din 

aceste două puternice împărăţii. Aceasta 
este partea aproape dramatică din situa- 

ţia noastră de Stat. 

Norocul nostru e că ne-am găsit cel 

puţin la gurile Dunărei, ceeace mai 

ales în trecut ne-a adus mari foloase. 

Europa opunându-se ca gurile acestei 

mari artere de navigaţiune să cadă în 

mâinele Rusiei sau ale Austriei, noi am 

beneficiat de aceste competiţiuni şi am 

putut astfel în mare parte să ne scăpăm 

existenţa. 

Şi ceeace ne-a slujit şi mai mult in- 
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teresele, mai cu seamă în vremurile din 
urmă, e pe de o parte că la sudul Du- 
nărei aveam o împărăție otomană care 
numai era destul de puternică spre a 
putea constitui un pericol pentru des- 
voltarea noastră, dar era încă destul de 
viguroasă ca șă ţie în frâu naţionalită- 
ţile balcanice; iar pe de altă parte că 
alături de acest imperiu trăiau, certân- 
du-se între ele, mai multe State cari luate 
în parte erau fiecare mai mici şi mai 
slabe decât România. 

Această stare de lucruri crea regatului 
Român o situaţiune din cele mai favo- 
rabile, căci îi permitea să stabilească în 
Balcani un echilibru folositor lui şi îi 
garanta astfel în acest colț al Europei 
un rol cu desăvârşire precumpănitor. 

Numai această situaţiune privilegiată 
compensa gravele desavantagii ale po- 
ziţiunei noastre geografice mai sus ex- 
puse şi numai printr'ânsa am putut dela 
constituirea noastră ca Stat să ne asi- 
gurăm un loc onorabil în concertul inter- 
naţional și să dobândim toată însemnă- 
tatea noastră în politica Europeană.
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Aşa fiind, naşte întrebarea: care putea 
să fie în trecut politica noastră balca- 
nică? 

Cred că e destul să reamintesc intere- 

sele ce le aveam în Balcani pentruca 

să fie limpede pentru oricine că nu pu- 
team avea decât o singură politică şi 

anume: să menţinem cu ajutorul Turciei 

echilibrul de forțe din peninsulă atât de 

favorabil nouă. 

Trebue să trăim într'o stare de com- 

pletă nepregătire în ce priveşte proble- 

mele externe, nepregătire care se dato- 
[ai reşte faptului regretabil că de ani de zile 

| discuţia politicei externe a fost eliminată 

„sistematic şi din întrunirile publice și din“ 

desbaterile parlamentare, pentru ca să fie 

„cu putință ca orice idee venită de ori- 

unde şi susținută de oricine să seducă 

chiar minţile oamenilor luminaţi. 

Aşa spre pildă am auzit adesea în ul- 
timele timpuri spunându-se că ar fi tre- 

buit în trecut să ne unim cu statele bal- 

canice, că a fost o greşală neertată că 

| am susţinut pe Turci şi că n'am intrat 

în confederaţiune. Dar întreb la ce ne-ar 

a
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fi slujit să facem o politică de înţele- 

gere cu Statele balcanice contra Turciei? 

O asemenea politică n'ar fi putut duce - 

decât la realizarea şi mai grabnică a as- 

piraţiunilor naţionale, a diferitelor state 

balcanice, cu alte cuvinte este evident 

că urmând o astfel de politică tot ce 
am fi obţinut e să „distrugem singuri echi- 

librul fâvorabil nouă, adică să nimicim 

cu propriile noastre mâini toată situația 

noastră externă, toată influență precum- 

pănitoare de care ne bucuram în această 

parte a lumei. 
Noi, nu numai că n'aveam nici un in- 

teres să micşorăm sau să nimicim Tur- 

cia, dar dimpotrivă aveam un interes co- 

vârşitor ca să menţinem cu orice preţ 

puterea otomană. Numai aşa puteam 

scăpa propria noastră situaţie privilegiată 

şi dominantă. Aşa încât, de câte ori e 

vorba de Turcia, îmi revine fără voe în 

minte faimoasa frază a lui Voltaire, des- 

pre Dumnezeu: „Dacă Dumnezeu n'ar fi 

existat ar fi trebuit să-l inventăm“. Exis- 

tenţa imperiului Otoman prezintă un așa 

de mare interes pentru întreaga situaţie
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internaţională a României, încât para- 
irazând fraza lui Voltaire a-şi fi ispitit 
să spun: „Dacă Turcia n'ar fi existat 
noi am fi trebuit s'o inventăm“. 

Şi să-mi dea voe distinsul nostru amic 
d-l Valaori, dacă voi fi silit să-l con- 
trazic, dar cred că d-sa a fost nedrept 
cu oamenii noștri politici când a susținut 
rândul trecut că nimeni n'a ştiut ce 
anume urmăream în Balcani. 

Politica noastră a fost dimpotrivă cât 
se poate de precisă. Noi n'am vrut nici- 
odată să împiedicăm statele balcanice de 
a ajunge la înfăptuirea idealurilor lor na- 
ționale, fiindcă şi noi avem un ideal na- 
țional şi prin urmare nu puteam să fim 
împotriva idealului naţional al altora; dar 
ceeace am vrut e să întârziem cât mai 

» mult ceasul îndeplinirei acestor aspira- 

D
a
 

ţiuni. Ceeace am vrut e ca pe cât posibil 
momentul acestei realizări să coincidă cu 
realizarea idealului nostru naţional. Noi 
n'am vrut ca aceste State să se mărească 
înaintea noastră, căci e lesne de înţeles 
că atunci ele ar fi putut nu numai să 
ne întreacă şi să ne îngreuneze desvol- 
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tarea, dar să devină chiar o piedică pen- 
tru realizarea în viitor a propriilor noas- 
tre aspiraţiuni naţionale. | 

Aceasta a fost concepţia foarte clară 

şi foarte justă a tuturor oamenilor noştri 

politici și de aceea, luată în trăsăturile 

ei generale, politica pe care am urmărit-o 

în Balcani a fost o politică inspirată de 
adevăratele noastre interese de Stat. 

Singura observaţie care se poate face 

este, că în ziua în care a devenit evident 

că imperiul Otoman nu se mai putea 

menţine, trebuia să-l părăsim şi noi. Re- 

cunosc că această observaţie este înte- 

meiată. Intr'adevăr când toate ţările s'au 

năpustit asupra Turciei; când Austro-Un- 
garia i-a răpit Bosnia şi Herţegovina; 

când Italia i-a smuls Tripolitania; când 
în interior procesul de descompunere s'a 

accentuat cu atâta tărie încât devenea 

vădit pentru oricine că Turcia trebuia 

să piară, nu puteam să avem pretenţia 

ca noi singuri să salvăm prezenţa impe- 

riului otoman în Europa. In acel mo- 

ment eram datori să desolidarizăm acţiu- 

nea noastră de a Turcilor. Dealminteri de
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aceea oamenii noștri de Stat au şi re- 
fuzat mereu să închee o alianţă cu Turcia. 
Deşi toţi recunoşteau că nu putem urma 
o altă politică decât aceea a unei strânse 
amiciţii cu imperiul Otoman spre a con- 
trabalanţa statele balcanice, totuși nici 
unul nu a consimţit să ne legăm soarta 
de Turcia printr'un tratat formal, fiindcă 
toți au prevăzut că poate veni o zi în 
care Turcia, să devie aşa de slabă încât să 
fie un pericol pentru noi de a fi încă- 
tuşați de un corp care nu se mai poate 
ține singur pe picioare. 

Dar dacă împrejurările ne sileau să 

ne schimbăm atitudinea tradițională față 

de Turcia, trebuia imediat să ne ames- 

tecăm printre statele balcanice şi să le 

dăm dela început impresia că chestia 

Orientului este o chestiune de care se 

leagă prea multe interese generale și spe- 

ciale ale Statului nostru pentruca să pu- 

tem admite ca ea să se rezolve fără in- 

tervenţia şi fără voința noastră. 

, 

e
e
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2. Care a fost politica noastră 
dela izbucnirea crizei balcanice 

încoace? 

Dacă nu putem decât să aprobăm po- 
litica noastră balcanică din trecut, nu 
tot astfel stau lucrurile cu politica pe 
care am urmat-o dela izbucnirea con- 
flictului încoace. | 

Intreaga noastră situaţie externă de- 
pinzând de configuraţiunea politică din 
Balcani, de echilibrul de forţe dela su- 
dul Dunărei, care trebuea la izbucnirea 
crizei să fie linia noastră de purtare? 
E lămurit că nu puteam să urmăm decât 
două căi: întâi trebuia să luptăm din 
toate puterile ca să menţinem echilibrul 
din Balcani ce ne era atât de favorabil, 

„iar dacă nu reușeam trebuea cel puţin 
să nu lăsăm cu nici un chip ca chestia 

Orientului să se rezolve fără noi, fiindcă 

rezolvându-se fără noi, ea nu se putea 

rezolva decât împotriva noastră. 
Din nenorocire noi n'am urmat nici 

una nici alta din aceste două politici. 

Recunosc că se pot contesta sorții de



— 14 — 

reușită ai primei politici. Se poate spune: 

„Turcia era prea putredă şi statele bal- 

canice prea hotărite pentru a mai putea 

împiedica izbucnirea conflictului“. Totuşi 

întru cât mă priveşte pe mine personal, 
păstrez credinţa că o asemenea politică 

era posibilă și că avea sorţi de isbândă. 

Bine înţeles, cu o condiţie. Cu con- 

diţia să fii hotărît a impune voinţa ta. 

Dacă pleci dela concepţia că nu trebue 
să vrei nimic prin tine însuţi, că trebue 

să te supui în mod automatic la tot ce 

spun sau voesc marile Puteri, atunci nu- 

mai încape îndoială că o asemenea po- 

litică ar fi cu desăvârşire imposibilă. Că 

este însă cu putinţă să treci peste hotă- 
rârile Puterilor, cred că Bulgarii au do- 

vedit-o cu prisosinţă. Dacă şi ei în loc 

să se călăuzească numai după interesele 

lor, ar fi ascultat de sfaturile pacifice 

ale Europei, sar fi intimidat de amenin- 
ţările lui Sir Edward Grey sau ale d-lui 

Kiderlen-Woaechter şi ar fi luat drept 

bune declaraţiunile d-lui Poincar€ care 

în numele marilor Puteri afirma, într'un 

“ limbagiu înflorit, că arice s'ar întâmpla 
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ele nu vor admite schimbarea statuquo- 
ului în Balcani, de sigur că n'ar fi de- 
clarat niciodată războiul Şi că nu şi-ar 
putea îndoi azi teritoriul. 

Noă însă nici nu ni se cerea să avem oati- 
tudine atât de îndrăzneață, fiindcă ceeace 
dădea tocmai acţiunei noastre şi mai mulţi 
sorţi de reuşită, e că spre marea noastră fe- 
ricire în această chestiune interesele noas- 
tre concordau cu ale marilor Puteri. Eu- 
ropa ca şi noi voia pacea şi menţinerea sta- 
tuquo-ului din Balcani. Dovada cea mai 
bună că Europa era sinceră ne-o dă ati- 
tudinea ei de atunci încoace şi sforţările 
pe cari fără încetare ea le-a făcut pentru 
localizarea conflictului şi pentru înlătu- 
rarea unei conflagraţiuni generale. Schim- 
bările teritoriale din Balcani s'au săvârşit 
fără voia ei şi a trebuit să le ratifice 
numai fiindcă se găsea în faţa unor fapte 
îndeplinite. 
„Ce făcea însă la începutul crizei slă- 

biciunea Europei? Este că ea nu avea 
putinţa să traducă în fapt politica ei pa- 
cifică. Acţiunea ei era osândită să se 
evaporeze în poveţe și în deziderate. Con-
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dițiunile politice în Europa sunt astfel 

în cât o acţiune militară sau navală co- 

mună era imposibilă. Singurul Stat care 

putea să aibă mai mult decât o atitu- 

dine platonică, să traducă în fapte voința 

lui de a împiedica distrugerea statuquo- 

ului balcanic, eram noi. Şi de această si- 

tuaţie excepțională trebuea neapărat să 

profităm. 
Aveam putinţa să facem chiar o poli- 

tică mare. Puteam să fim intermediarii 

dintre Turcia şi Statele balcanice pe de 
o parte, dintre Statele balcanice şi Eu- 

ropa, dintre Europa şi Turcia pe de altă 

parte. Trebuia să ţinem Statelor balca- 
nice următorul limbagiu: „Vreţi autono- 

„mia Macedoniei şi a Albaniei, vreţi o 

„soartă mai bună pentru fraţii voştri din 

„imperiul Otoman? Puteţi conta pe între- 

„gul nostru sprijin. Şi noi avem fraţi 

„de ai noştri cari năzuesc să se poată 

„dezvolta etniceşte în condițiuni mai bune 

„sub o dominaţiune otomană, prin ur- 

„mare vom interveni împreună cu d-stră 

„la Sublima Poartă pentru a dobândi în- 

„deplinirea acestor comune dorinţi. Dar  
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„dacă nu vă mulţumiţi cu atâta, dacă . 
„vreţi schimbarea statuquo-lui prin de- 
„Clararea unui război, atunci să ştiţi că 
ne veţi avea în spatele d-stră, fiindcă 
„Nu putem admite să se schimbe un echi- 
„iibru politic pe care se întemeiază toată 
„Situaţia noastră externă și toată influ- 
„enţa noastră internaţională“. Iar Tur- 
cilor trebuia să le spunem: „Vedeţi ce 
„pericol vă ameninţă. Acordaţi fără în- 
„târziere naționalităților creştine reforme 
„largi şi sincere. Aceasta este ultima 
„d-stră scândură de scăpare. Cât timp 
„Vă veţi menţine pe acest teren veţi avea 
„tot sprijinul nostru. Dacă veţi încerca 
„însă să rezistaţi cu nesocotinţă, vom fi 

" „Şi noi siliţi să vă părăsim şi să căutăm 
„a ne asigura partea noastră din lichi- 
„darea posesiunilor d-stră Europene“. 

Sunt convins că procedând astfel am 
fi avut aprobarea şi sprijinul întregei Eu- 
rope şi că îndemnurile noastre ar fi fost 
ascultate şi în capitalele balcanice şi pe 
țărmurile Bosforului. 

În orice caz se cuvenea să încer- 
căm o asemenea acţiune. Interesele pe 
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cari aveam să le ocrotim nu meritau 

ele o astfel de sforțare? Cel puţin chiar 

dacă nu reuşeau am fi avut conştiinţa 

împăcată că am făcut tot ceeeace a stat 

în puterile noastre ca să împiedicăm dis- 

trugerea echilibrului balcanic pe care se 

întemea toată situaţia noastră externă. 

Dar este admisibil ca să fi lăsat să se 

distrugă tot raportul de forţe care asi- 

gura situația noastră precumpănitoare 

fără ca să fi făcut nici cel mai mic gest 

de împotrivire? Este oare ertat ca noi 

să fi asistat cu braţele încrucişate la în- 

doirea întinderei teritoriale a Bulgariei, 

a Serbiei şi a Greciei, fără ca să ne fi 

dat măcar osteneala s'o împiedicăm? Este 

de conceput ca noi să fi privit la asemeni 

transformări politice în cari se juca soarta 

şi viitorul nostru, cu aceeaș nepăsare cu 

care privim astăzi la desfășurarea tratati- 

velor dintre Kotukta. dela Urga şi Dalai- 

Lama-ul din Thibet? 

Dar să admit că mă înşel, că-mi fac 

iluzii; să zicem că aceasta era o politică 

prea mare, prea îndrăzneață și că nu 

se putea adopta. Politica cealaltă însă, 
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mai ușoară, mai modestă, care consta 

pur şi simplu în a nu admite ca chestia 

balcanică să se_rezolve fără noi, acea 

politică de ce nu s'a urmat? Cine ne-a 

împiedicat să intervenim şi să ne spunem 

cuvântul în deslegarea unei probleme 

care atingea de aproape atâtea interese 

vitale ale Statului nostru? Oare nu gă- 

seam mijlocul practic de a interveni? 

Slavă Domnului, aveam la îndemână des- 

tule modalităţi. N'aveam decât să ale- 

gem. Puteam să intrăm în confederaţiuni; 

puteam printr'o prealabilă înțelegere cu 

Bulgarii, să determinăm condiţiunile neu- 

tralităţei noastre; puteam să plătim chiar 

revendicările ce le aveam de formulat, 

printr'un concurs militar determinat şi 

mărginit, şi câte alte formule. 

Că procedând astfel am fi obţinut tot 

ceeace am fi cerut, rezultă cu claritate 

din intervievul cu care Malinoff, fost pre- 
şedinte al consiliului de miniștri şi ac- 

tualul şef al partidului democrat din Bul- 
garia, l-a acordat ziarului „Universul“. 

Judecând chestiunea din puntul de ve- 
_dere bulgăresc, d-l Malinoff face guver-
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nului său o imputare din faptul că el 

nu a căutat să rezolve înainte de izbuc- 
nirea războiului toate pretenţiunile Ro- 

mâniei. Prin urmare este vădit că ar fi 

fost destul să facem un semn pentruca 

Bulgaria să primească propunerile noas- 

tre şi pentru ca deslegarea chestiei Orien- 

tului să nu se poată săvârşi decât cu 

noi și în felul care convenea mai bine 

intereselor noastre. | 

Această politică ne era cu atât mai 
imperios impusă cu cât oamenii noştri 

politici au susținut încontinu ca România 

nu va admite niciodată ca problemul orien- 

tal să se rezolve fără amestecul şi consim- 

țimântul nostru. 

Cancelariile Europene ştiau de muit că 

acesta era puntul de vedere forma! al 

Statului Român şi ceeace e mai însemnat 

primiseră şi aprobaseră legitimitatea aces- 

tui fel de a vedea. Incă dela 1903, di 

loan 1. C. Brătianu pe atunci ministru 

de externe, adresase tuturor Cancelariilor 

Europene următoarea circulară care pre- 

cizează puntul de vedere românesc în 

eventualitatea unei deslegări a chestiuei 
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Orientului, circulară pe care d-l Ioan La- 
hovary a reamintit-o în scrisoarea pu- 
blicată mai zilele trecute în ziarul „Le 
Temps“. | 

lată pasagiul cel mai însemnat al aces- 
tei circulări: 

„Guvernul M. S. Regelui României, în- 
„Crezător în sforțările făcute de Marile 
„Puteri spre a asigura Statuquo-ul din 
„Peninsula Balcanică şi însufleţit de cele 
„mai vii dorinţe de a contribui la men- 
„ținerea păcei atât de folositoare rega- 
„tului, s'a abținut dela orice intervenţiune 
„capabilă să sporească cauzele actuale 
„de complicaţiuni. 

„Nici excitarea spiritelor, nici agita- 
„țiunile repetate din Balcani, nu lau fă- 
„Cut să părăsească atitudinea liniştită şi 
„tezervată pe care şi-a impus-o față de 
„afacerile din Macedonia. Politica noas- 
„tră n'a încetat un singur moment de 
„a se inspira de principiile permanente 
„cari au călăuzit-o în totdeauna şi cari 

„au făcut ca regatul să fie considerat ca 
„reprezentantul marilor interese pacifice 
„din Orientul Europei. Acţiunea noastră
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„sa manifestat în mod constant numai 

„în această direcţie. 

„Dar atitudinea noastră corectă nu slă- 

„beşte întru nimic nici interesele ce ne 

„leagă de evenimentele ce s'ar putea ivi 

„în Peninsula Balcanică, nici atenţiunea 

„serioasă pe care trebue să le-o arătăm. 

„In special afacerile din Macedonia sunt 

„obiectul neîncetatelor noastre îngrijiri 

„de oarece ele interesează viitorul unei 

„numeroase populaţiuni de rasă româ- 

„nească, precum şi echilibrul politic din 

„„Peninsulă. 

„N'am nevoe să inzist nici să  desvolt 

motivele pentru cari nimic din ceeace 

„atinge acest echilibru nu poate să lase 

„România nepăsătoare. 

„Pe de altă parte, legăturile noastre 

„cu românii din Macedonia nu ne per- 

„mite de a ne desinteresa un singur: mo- 

„ment de soarta lor“. 

Când acestea au fost declaraţiile noas- 

tre, de ce în momentul traducerei lor în 

fapt, ne-am schimbat deodată atitudinea 

şi am lăsat ca să se rezolve chestia bal- 

canică fără noi, adică împotriva noastră? 
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Căci aş vrea să înţelegeţi bine că orice 

am putea obţine de acum încolo nu va 

putea să compensese marea pierdere pe 

care am suferit-o. Când se vorbeşte de 

„succese diplomatice“, de „înscrieri de 

pagini glorioase“, se induce în eroare 

opinia publică. Adevărul este că am pier- 

dut situaţia precumpănitoare pe care o 

aveam până acum şi că nimic nu ne-omai 

poate reda. Fie că vom scoate, fie că nu 

„vom Scoate sabia, fie că vom dobândi 

linia Turtucaia-Balcic sau  Silistra-Ca- 

varna sau Silistra-Balcic, nu vom reuşi 

să ne asigurăm decât crâmpee din pres- 

tigiul nostru de odinioară şi România va 

fi mai mică prin însemnătatea ei interna- 

țională decât era înainte de izbucnirea 

crizei balcanice. De acest trist adevăr 

trebue să ne pătrundem cu toţii. 

Am scăpat momentul istoric; marea, 

neertata greşeală de care vor avea să răs- 

pundă în faţa istoriei cei ce s'au făcut 

_vinovaţi de ea, s'a săvârşit. Ce se putea 

face în urmă? Era de ales între două 

politici: o politică de pasivitate şi o po- 

ltică de valorificare târzie şi în condi-
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țiunile cele mai puţin prielnice, a drep- 
turilor noastre. 

Deşi sunt argumente în favoarea am- 

belor acestor politici, tot cred că cea mai 
nimerită era acea de valorificare a drep- 

turilor noastre fiindcă dacă această po- 
litică nu poate să mai asigure interesele de 
ordin general ce le aveam în Balcani, ea 

poate cel puţin să satisfacă interesele 

noastre speciale şi în deosebi, dezvol- 

tarea etnică a Românilor din Macedonia 
şi din Epir şi dobândirea unei graniţe 

apărabile la sudul Dobrogei. 

Această politică implică însă o condi- 
ție: să fie dusă până la ultimele ei con- 

secinţe. Fiindcă dacă e vorba să ceri, dar 

să fii dinainte hotărit să nu tragi teate 

urmările pe cari o asemenea atitudine 

le reclamă atunci această politică devine 

o concepţie atât de absurdă şi atât de 
ridicolă, încât pentru demnitatea acestei 
ţări, nici nu vreau să presupun, că ea 

a putut să încolțească în mintea vre- 

unuia din oamenii noștri politici serioşi. 
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3. Ce învățăminte putem trage 
pentru viitor? 

In faţa schimbărilor ce s'au petrecut 
mulţi se gândesc la o nouă orientare a 
politicei noastre externe. Cer să nu-mi 
pretindeţi să vă spun astăzi în ce direc- 
ție cred că ar trebui să îndreptăm poli- 
tica noastră externă, fiindcă atât timp 
cât criza balcanică nu e încă lămurită 
pe deplin, cât timp nu se ştie dacă ea 
va fi sau nu urmată de un război euro- 
pean, nici măcar dacă confederaţiunea 
balcanică va supravieţui sau nu războiu- 
lui, este cu desăvârşire imposibil să spună 
cineva în mod precis ce directivă trebue 
dată în viitor politicei noastre externe. 

Dar ceeace aveţi dreptul să-mi pre- 
tindeţi de pe acum este să vă arăt cari 
sunt după părerea mea învățămintele ce 
se pot culege de pe urma evenimentelor 
întâmplate. Primul învăţământ, cel ce is- 
voreşte mai luminos din tot ceeace s'a 
petrecut, e că chiar dacă politica noastră 
externă trebue să rămâe aceeaş în fond,
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| ea trebue neapărat să se schimbe în 

| formă. 

Politica noastră externă a României 

| nu poate să mai fie o politică de infeo- 

i 
dare. Ea poate să fie o politică de simple 

“ amiciţii, poate să fie o politică de alianţe, 

chiar de alianţe intime și credincioase, 

dar nu o politică de supunere oarbă şi 

de abdicare a oricărei individualităţi şi 

a oricărui spirit de iniţiativă, căci o ase- 

menea politică este incompatibilă cu in- 

teresele acestui Stat şi cu demnitatea 

noastră națională. 

Marii noştri oameni de Stat au conce- 

put în totdeauna în acest chip politica 

noastră externă. In momentul în care lon 

Brătianu căuta amiciţia Austriei—fiindcă 

după 1877 şi în vremurile în care Țarul 

nu renunţase încă la ideea de a trans- 

forma Bulgaria într'o provincie rusească 

nici nu era cu putinţă să se razime pe 

Rusia, —în acest moment, în care ami- 

ciţia Austriei ne era deci de un îndoit 

folos, el nu se sfia totuși, când credea că 

interesele noastre economice sunt peri- 

clitate, să îi declare războiul vamal. 
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O asemenea politică demnă şi care se 

inspira exclusiv de interesele noastre, nu 

numai că nu ne-a micşorat situaţia în 

Europa, dar a contribuit puternic la ri- 

dicarea și la întărirea prestigiului nostru. 

De altminteri dacă mai sunt vreunii 

cari să se indoiască de acest lucru, să-mi 

dea voe să semnalez atenţiunei şi să su- 

pun meditaţiunei lor, îndemnurile pe cari 

Bismarck ni le dădea în această privinţă. 

lată cum reproduce într'un raport adresat 

în Febsxuarie 1887 ministerului de ex- 

terne, însărcinatul nostru de afaceri la 

Berlin, vederile lui Bismarck asupra fe- 

lului cum urmează ca noi să concepem 

relaţiunile noastre cu marile Puteri şi cu 

amicii noştri: 

„Guvernul din Berlin nu pretinde câ- 

„tuşi de puţin ca România să urmeze 

„faţă cu Rusia sau cu Bulgaria o ati- 

„tudine neidentică ca aceea a Germa- 

„niei. Axioma nestrămutată a politicei 

„germane este: fiecare trebue să se în- 

„grijească din toate puterile de propriile 

„sale interese şi numai de aceste inte- 

„Tese. Şi precum politica germană a adus
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„la o mare perfecţiune aplicarea acestui 

„principiu al unui egoism legitim, astfel 

„el îl înţelege şi la alţii. In scurt guvernui 

„din Berlin nu ne cere să subordonăra 

„interesele ţărei şi ale naţiunei româ- 

„„neşti intereselor germane; din contră 

„apărarea stăruitoare, tenace şi tot de 

„odată cumpănită a intereselor ţărei, pre- 

„Cum o susţinem de exemplu faţă de 
„Austro-Ungaria, nu poate decât să în- 

„nalţe încrederea şi . consideraţiunea de 

„care se bucură guvernul M. Sale la Ber- 

„lin. Această încredere şi consideraţiune 

„de care ne-am putut din nou convinge 

„cu ocazia ultimelor negocieri comer- 
„ciale, politica germană o acordă numai 

„acelora cari dau dovezi de vitalitate, de 

„energie, de înţelepciune în apărarea in- 

„tereselor Statului. Acelor cari nu se lasă 

„să fie exploataţi sau întrebuințaţi şi cari 

„arată prin aceasta, că sunt factori poli- 

„tici reali şi temeinici“. 

Aceste cuvinte ar trebui să fie veşnic 

întipărite în mintea noastră şi să ne că- 

lăuzească mereu în raporturile noastre 

internaţionale. 
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Al doilea învăţământ care reese iarăși. 
cu multă evidență din ultimele eveni- 
mente este că politica externă a Româ- 
niei nu trebue să fie o. politică de_exclu- 
sivism. Politica de alianţă cu unii nu im- 
plică ostilitate faţă de ceilalţi. Ceeace 
caracterizează tocmai vremurile noastre 
este că în diplomaţie s'a făcut în ultimii 
ani o adevărată transformare. Toate Pu- 
terile au simţit nevoia ca, pe lângă alian- 
ţele lor recunoscute, să închee cu celelalte 
State înţelegeri de tot felul. Aşa de pildă 
Franţa deși a rămas credincioasă alianţei 
cu Rusia, care constitue baza situației 
ei externe, totuşi şi-a întărit situaţia, inter- 
naţională printr'o înțelegere cordială cu 
Anglia, prin raporturi intime cu Spania, 
Şi printr'o apropiată amiciţie cu Italia, 
adică cu una din ţările cari fac parte din 
constelațiunea politică opusă dublei a- 
lianţe. Mai mult se afirmă că legăturile 
cu Italia ar fi aşa de strânse, în cât 
există chiar o convenţie de pe vremea 
când d-l Prinetti era ministru de externe 
al Italiei, şi în baza căreia Italia şi-ar 
fi luat angajamentul, ca în caz de război 
să nu atace Franţa. Tot astfel a făcut şi
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Germania. Deși politica ei externă se rea- 

zimă pe tripla alianţă, adică pe unirea cu 

Austria şi cu Italia, ea nu s'a sfiit să men- 

ţie relaţiunile ei de cordială şi tradițională 

prietenie cu Rusia și caută şi astăzi să-și 

consolideze situaţia externă printr'o apro- 

piere cu Anglia. 

Acelaș lucru îl observăm la Italia şi 

la Austria. Statornicia față de tripla alianţă 

nu a împiedicat pe cea dintâiu să întreţie 

cu Franţa legăturile de cari am vorbit 

şi să urmeze în Mediterană o politică 

_de strânsă initimitate şi de desăvârşită 

comunitate de vederi cu Anglia; precum 

ru a împiedicat nici pe Austria să în- 

chee în timp de ani de zile alianţe cu 

Rusia privitoare la afacerile din Balcani, 

şi să întreţie în mod ostentativ şi astăzi 

raporturile cele mai prieteneşti cu Anglia 

şi cu Franţa. In fine chiar Angla, care 

atâţea ani s'a mândrit cu politica ei de 

splendidă izolare, a simţit nevoie de câţiva 

ani să se apropie de puterile continen- 

tale, să închee o înțelegere cordială cu 

Franţa şi cu Rusia şi să accentueze bu- 

nele ei raporturi cu Austria. 

Singurul Stat care a rămas credincios  
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vechei concepţii diplomatice a fost Ro- 
mânia. Cât de dăunător a fost pentru 
noi că n'am încercat să completăm sis- 

temul nostru de alianțe prin înțelegeri 
cordiale şi raporturi de bună prietenie 

cu toate Statele, s'a putut vedea în cursul 
ultimelor luni şi această greşală diplo- 
maţia noastră nu trebue s'o mai repete 
în viitor. 

Al treilea învățământ e că trebue să 
ne bizuim mai mult pe noi decât pe alții. 
Cancelarul de fier obişnuia să spue: „Ca 
să poţi face o bună politică externă, tre- 
bue să ai mai întâiu o bună şi puternică 
situație internă“. Cât timp vom avea o 
țărănime săracă, lipsită de lumină şi fără 
drepturi politice, adică fără legătura de 
interese şi de solidaritate cu clasa ocâr- 
muitoare, nu vom putea avea o politică 
externă într'adevăr bună. Ca politică ex- 
ternă a unei ţări să fie puternică, ea tre- 
bue să se razime nu pe aprobarea in- 
conştientă a masselor, ci pe o perfectă 
comunitate de vederi cu întreaga naţiune 
de sus şi până jos, pe o conştiinţă pu- 
blică vie şi luminată. 

De aceea din amărăciunea zilelor de
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astăzi trebue să eşim cu voinţă şi mai 
hotărită decât după criza financiară din 
I901 şi criza socială din 1907, de a tă- 
mădui fără întârziere rănile organismu- 
lui nostru social. Evenimentele ne impun 
mari datorii. Ca să fim la înălțimea lor 
nu trebue să ne împiedicăm de nici un 
fel de consideraţiuni lăturalnice şi mici; 
trebue să spunem adevărul fără încon- 
jur, să: smulgem din viaţa noastră pu- 
blică toate ficţiunile în cari s'au com- 
plăcut atâta vreme megalomania unora 
şi superficialitatea altora şi mai ales nu 

„trebue să cruţăm țăm nimic pentru a trans: 
| sforma. cât mai curând ţara noastră_în- aa a 

ae 

i _tr'o adevărată, sănătoasă şi puternică de- 
_mocraţie. _ 

În neamul acesta este destulă vitalitate N i 

pentruca. dându-i-se. : 0. întocmire demo: 
cratică, toţi germenii lui de forță să se SID 

poată manifesta şi desvolta spre propă- 
şirea obştească şi am convingerea că nu- 
mai astfel vom putea asigura în viitor 
realizarea tuturor aspiraţi r noastre 
ca Stat şi ca Neam. 
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