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Abstract. The study presents the positions that Ion I. C. Brãtianu –
Prime-Minister of Romania at the end of the World War I – had at the
Paris Peace Conference, during the negociations of the Peace Treaty with
Austria. The Romanian Prime-Minister had the courage to uphold his
country’s claims before the Council of Four, clashing with the representatives
of the Great Powers. The impressions of Ion I. C. Brãtianu, shared by
letters he sent from Paris to the members of his family or the interim Prime
Minister in Bucharest, as well as transcripts of the plenary sessions of the
Conference that took place at that time, are reproduced in this study.
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Primul Rãzboi Mondial izbucnit – la 28 iulie 1914 – între Puterile Centrale
(Germania,Austro-Ungaria ºi sateliþii lor) ºi PuterileAntantei (Franþa,Anglia, Rusia,
cãror li s-au alãturat pe parcurs Italia, România º. a.) a luat sfârºit dupã aproape
cinci ani de beligeranþã, prin armistiþiul cerut de Austro-Ungaria la 3 noiembrie
1918 ºi capitularea Germaniei la 11 noiembrie 1918.
Dupã încheierea Marii Conflagraþii Mondiale, a „izbucnit“ Pacea generalã

menitã sã reaºeze Europa pe baze noi, animate de principiile Preºedintelui Wilson
al Statelor Unite ale Americii ºi reclamate de mutaþiile naþional-teritoriale ce
trebuiau validate ºi statuate într-un sistem de tratate ºi alianþe asigurãtoare.
Conferinþa de Pace s-a deschis la Paris, în ziua de 18 ianuarie 1919, în pre-

zenþa delegaþiilor a 27 de State învingãtoare, între care ºi România. Conducerea
Conferinþei a fost asiguratã formal de Consiliul Celor Zece – compusã din ªefii
de Stat sau prim-miniºtrii ºi miniºtrii de Externe ai Marilor Puteri. De fapt, Con-
ferinþa de Pace a fost apanajul Consiliului Suprem format din preºedintele ame-
rican Wilson, prim-ministrul englez Lloyd George, preºedinþii Consiliului de
Miniºtri Clemenceau al Franþei, Orlando al Italiei ºi Soianji al Japoniei. Preºedinte
al Conferinþei Pãcii a fost desemnat Georges Clemenceau, Franþa fiind þara orga-
nizatoare a istoricei reuniuni internaþionale.
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La 10 ianuarie 1919 a plecat de la Bucureºti la Conferinþa de Pace de la Paris,
o reprezentativã ºi substanþialã delegaþie: Premierul Ion I. C. Brãtianu – ºeful de-
legaþiei ºi prim-delegat al României; delegaþii Nicolae Miºu, generalul Constantin
Coandã,AlexandruVaida Voievod, dr. Ioan Cantacuzino, Nicolae Titulescu, Victor
Antonescu, Constantin Diamandi, dr. George Danielopol º.a., însoþiþi de consilieri
ºi experþi tehnici.
În ºedinþa plenarã a Conferinþei de la Paris, desfãºuratã în ziua de 25 ianuarie

1919, Ion I. C. Brãtianu a luat cuvântul pentru a prezenta ºi susþine revendicãrile
naþional-teritoriale ale þãrii sale, cum ºi locul-rolul României în cadrul conste-
laþiei Statelor Europei; de asemenea ºi-a exprimat speranþa în misiunea nou
înfiinþatei Ligi a Naþiunilor.
Altminteri, oficial, prim-ministrul României a mai avut ocazii sã propovã-

duiascã ºi sã apere revendicãrile postbelice ale þãrii sale: la 22 februarie 1919 în
cadrul întâlnirii sale cu membrii Comisiei Afacerilor Teritoriale a Conferinþei de
Pace ºi mai apoi, în zilele de 5 ºi 10 ianuarie 1919, la întâlnirile cu membrii Con-
siliului Suprem organizate la reºedinþa parisianã a Preºedintelui american Wilson.
ªi premierul Lloyd George l-a avut invitat la dejun pe Ion I. C. Brãtianu; concluzia
dupã discuþiile cu premierul englez „Necunoaºterea chestiunilor continentale
Europene ca ºi faptul cã pentru Anglia marile rezultate ale Rãzboiului sunt atinse,
prin anexarea coloniilor ºi distugerea flotei germane, ne face sarcina foarte grea
pe lângã ºeful Generalului englez“ (Gheorghe I. Brãtianu, Activitatea politicã ºi
militarã a României în 1919, în lumina corespondenþei diplomatice a lui Ion
I. C. Brãtianu, „Cartea Româneascã“, Bucureºti, 1939, op. cit., p. 86). Premierul
italian Orlando a purtat convorbiri cu Brãtianu, cu prilejul dejunului la care fusese
invitat.
Cooperant, premierul României ºi-a pus semnãtura pe tratatul de pace cu

Germania, pecetluit în Sala Oglinzilor din Palatul Versailles, la 28 iunie 1919 –
cu toate cã importanta chestiune a despãgubirilor de rãzboi în care Statul român
era direct interesat nu fusese în totalitate rezolvatã. Conflictul diplomatic incon-
ciliabil dintre Ion I. C. Brãtianu ºi Consiliul Suprem al celor Patru Mari – fiindcã
cel al Japoniei fãcea mai mult figuraþie – s-a declanºat atunci când a venit în dis-
cuþia generalã semnarea tratatului de pace cu Austria, la pachet cu Statutul Na-
þionalitãþilor.
Zadarnic Brãtianu a sugerat ca Statutul Naþionalitãþilor – atingãtor de inde-

pendenþã ºi suveranitate a Statelor mici – sã treacã sub auspiciile Societãþii Naþi-
unilor. Imperiul Britanic s-a opus din rãsputeri fiindcã ar fi fost lovit în colonia-
lismul sãu atât de profitabil.

Acaparat de bãtãlia diplomaticã purtatã la Paris, Brãtianu îºi fãcea totuºi scurte
rãgazuri de timp pentru a transmite membrilor familiei la Bucureºti, momente
din dârza apãrare a independenþei ºi suveranitãþii patriei sale.
Corespondenþa lui Ion I. C. Brãtianu expediatã de la Paris mamei ºi surorilor

sale sunt file de adevãratã istorie, motiv pentru care o prezentãm selectiv ºi foarte
pe scurt în preambulul documentelor diplomatice ale demnitãþii ºi patriotismului
marelui bãrbat de Stat român.
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DIN CORESPONDENÞA DE LA PARIS
A LUI ION I. C. BRÃTIANU

CU FAMILIA LA BUCUREªTI

Cât timp a stat la Conferinþa de Pace de la Paris, în lunile ianuarie-iulie 1919,
Ion I. C. Brãtianu a apãrat cu strãºnicie drepturile, recunoaºterea ºi consfinþirea
prin tratate a României Mari – aºa cum ieºise din jertfelnicul rãzboi de întregire
naþional-teritorialã ºi din salbele unioniste de la Chiºinãu, Cernãuþi ºi Alba Iulia.
Din acest punct de vedere stã mãrturie corespondenþa de familie din acea

tensionatã perioadã de timp.
Prima scrisoare a fost adresatã mamei sale, Pia Brãtianu, la 7/20 ianuarie 1919,

îndatã dupã sosirea la Paris. Reproducem, în cele de mai jos, un revelator frag-
ment din epistolã:
„Desigur, n-am sosit prea devreme. Constat cu surprindere, dar nu cu regret,

cã printre dificultãþi sunt multe izvorâte din ignoranþã. Zic fãrã regret, fiindcã
acestea sunt cu leac ºi cred cã deja am depistat câteva. Cei care mi-au fãcut aci
reputaþia unui om imposibil – nu voiau sã mã serveascã, dar totuºi mi-au fãcut
oarecare serviciu, cãci am pãrut mai puþin absurd decât cum fusesem descris. În
definitiv, chestiunile de principiu pe care m-am aºezat, toþi oamenii de seamã cu
care am discutat mi-au dat dreptate. Ceea ce nu înseamnã cã am obþinut-o, ba,
din contrã vãd greutãþi mai mari“. (Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de
Manuscrise, Fondul Ion I. C. Brãtianu – S1(207)/CCCLXIV).
Dupã cum se observã, corespondenþa avea un caracter eminamente politico-

diplomatic, chiar dacã era adresatã venerabilei mame, însã aceasta era la curent
cu toatã activitatea fiului sãu din vremea Rãzboiului, ca ºi acum, din timpul Con-
ferinþei de Pace.
Dupã o sãptãmânã, Ion I. C. Brãtianu îi trimite mamei sale la Bucureºti o nouã

scrisoare, care exprima starea de spirit, greutãþile apãrute, dar în special intra-
ductibilul dor. Corespondenþa poartã data de 28 ianuarie/10 februarie 1919, ºi
din ea am reþinut douã fraze concludente:
„M-am sãturat de strãinãtate, mi-e grijã ºi mi-e dor de þarã ºi rezultatele de

aci sunt astfel încât nici nu mã lasã sã plec, nici nu mã bucurã sã rãmân. Unde e
bunãvoinþã nu e caracter destul de hotãrât ca sã realizez ceva hotãrât ºi nu e
bunãvoinþã peste tot“. (Ibidem, S1 (208)/CCCLXIV).
În timpul ºederii lui Ion I. C. Brãtianu la Conferinþa de Pace, a fãcut o vizitã

Areopagului Pãcii de la Paris, ReginaMaria a României. La 7 martie 1919, Brãtianu
a scris surorii sale Sabina la Bucureºti, împãrtãºindu-i fugare impresii:
„Frumuseþea femeii [Regina Maria] e deja apreciatã. Pe stradã mulþimea o

aclamã. Am cãutat sã-i stabilim o popularitate de eroism care cred cã o meritã.
Va sta pânã marþi, când pleacã la Londra“. (Ibidem, S1 (206)/CCCLXVI).
Misiva are un final emoþionant, care, devoalând masca Sfinxului, înfãþiºeazã

omul iubitor de þarã ºi îngrijorãtor de semeni ai sãi, fie cã erau din familie ori din
patrie:
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„Mi-e dor de þarã ºi de voi. Mi s-a urât tare. De multe ori m-am gândit sã iau
trenul, dar nu se poate“. (Idem).
În Fondul de manuscrise al lui Ion I. C. Brãtianu de la Biblioteca Academiei

Române predominã corespondenþa cu membrii din familia sa, dar existã în fond
ºi scrisori adresate colaboratorilor principali politici sau diplomatici. Bunãoarã,
Brãtianu a trimis de la Paris o corespondenþã premierului interimar Mihail
Pherekyde, la Bucureºti, în care a exprimat importante considerente vizavi de
tratatul de pace impus de învingãtori, Germaniei. Comentând proiectul de tratat,
Brãtianu observa logic ºi cu temei, la 7 mai 1919:
„Din cele ce ºtim, pacea este totdeodatã ºi prea asprã ºi prea slabã – ea im-

pune condiþii napoleonice ºi vrea sã le execute cu mijloace wilsoniene. Taie toate
posibilitãþile expansiunilor economice unui popor de 80 de milioane ºi contra
exploatãrei provocate de asemenea compresiune prevede în loc de cingãtor de
fier, ghirlandele Societãþii Naþiunilor. De asemenea, chestiunea reparaþiilor este
insuficient rezolvatã ºi, în privinþa lor, egoismul celor Mari este feroce“. (Ibidem,
S1 (207)/CCCLXVI)
În þarã era cunoscutã afecþiunea fetelor cumnatului Barbu ªtirbei, faþã de Ion

I. C. Brãtianu, care nutrea sentimente asemãnãtoare nepoatelor soþiei sale Eliza
Brãtianu. Prin urmare nu este de mirare cã Brãtianu le împãrtãºea fetelor ªtirbei
– cãrora le cerea discreþie – diferite scene la care a luat parte în timpul ºederii la
Conferinþa de Pace de la Paris. De pildã relatând la Bucureºti secvenþe de la
dineul dat de Principesa Murat, Brãtianu a povestit crâmpeie din convorbirile
purtate. Astfel, întrebat de ministrul de Externe francez Stephen Pichon: „Ei
bine, România este mulþumitã?“, Brãtianu a rãspuns prompt: „Aceasta e culmea,
cãlãul îºi bate joc de victimã“.
Martor la dialog, delegatul Belgiei a intervenit cu observaþia: „Dar totuºi dvs.

veþi fi o mare putere, în timp ce noi vom rãmâne tot una micã“. Replica lui
Brãtianu a fost plinã de înþelepciune: „Da, noi vom deveni chiar o mare putere,
dar vã asigur cã atunci când vom fi ajuns ne vom aminti de maniera noastrã de
a vorbi despre ceea ce am suferit înainte de a deveni. Vom face ca vizirul care a
fost cioban ºi care, pentru a nu se lãsa antrenat în procedee rele faþã de cei mici,
îmbrãca din timp în timp hainele de altãdatã în scopul de a-ºi aminti tot ce a
îndurat la tinereþea sa sub acest costum. Vã asigur cã vom pãstra cu pioºenie cos-
tumul nostru de micã putere“. La final, „toþi au râs, mai puþin Pichon, care dealt-
minteri este un om de treabã ºi îºi dãdea seama de absurditatea procedeelor“.
(Ibidem, S6/CCCLXIX)
În aceeaºi scrisoare, Brãtianu povestea o altã secvenþã petrecutã în timpul

Conferinþei de Pace. Anume cea în care România ºi celelalte þãri interesate în
cauzã – Polonia, Cehoslovacia, Serbia ºi Grecia – semnaserã prin delegaþii lor o
declaraþie colectivã prin care solicitau cunoaºterea condiþiilor de pace înainte de
a fi înmânate fostului inamic. Despre acea iniþiativã colectivã, Brãtianu observa
cu dreptate: „Cererea este ridicolã, atât de naturalã. Dar aºa merg trebile cu cei
care reprezintã ideile de dreaptã justiþie ºi drepturile Statelor mici“. (Ibidem)
La 10/23 mai 1919 a trimis o corespondenþã ºi surorii sale Maria, prin care se

observã cã starea sa sufleteascã era neschimbatã:
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„Zilele treceau lungi, dar multe, iar necazurile rãmâneau aceleaºi. Cele mai
mari dificultãþi proveneau de la cei care nu-ºi înþelegeau interesele proprii. Cu
aceºtia sã lupþi, în loc sã se ajute reciproc. Nu este mai rãu ca înainte, dar nici
mai bine, criza adâncindu-se. (Ibidem, S1 (95)/CCCLXIX).
Din pãcate, între timp, criza dãdea semne de acutizare. Scriindu-i surorii sale

Pia la Bucureºti, Brãtianu a prevãzut cã va izbucni conflictul odatã cu intrarea
pe tapet a celor douã tratate buclucaºe: cel cu Austria ºi cel privitor la Statutul
Naþionalitãþilor:
„Cei Mari au aerul cã-ºi bat joc de tot ce nu e al lor... Reîncep toate mizeriile.

Oricum bine sau rãu, dar nu are cum sã fie bun, sfârºitul se apropie“. (Ibidem,
S1 (129)/CCCLXII)
Noi impresii de la Conferinþa de Pace, Brãtianu le încredinþa, la Bucureºti su-

rorii sale Tatiana, în scrisoarea din 24 mai/6 iunie 1919:
„Cu gândul ºi cu sufletul duc o viaþã de acum tot mai grea, iar cu timpul ºi cu

vorba intru dintr-o conversaþie într-alta ºi dintr-o recepþie într-alta. Când cred cã
se mai uºureazã niþel situaþia noastrã, cauza este cã se încurcã mai rãu a celor
Mari cãci aceºtia nu þin seamã decât de serviciile ce le poþi aduce sau de dificul-
tãþile ce le faci. Ca orice ovrei, pe ce a fost ei nu mai dau 2 parale“. (Ibidem,
S1(131)/CCCLXVIII).
Cu referire la confruntãrile sale cu Georges Clemenceau, preºedintele Confe-

rinþei, Brãtianu scria în continuare, surori sale Tatiana.
„Când am sosit la Paris, i-am spus lui Clemenceau: «Mi s-a spus cã dacã voi

vorbi deschis vã voi câºtiga stima..., dar s-a adãugat cã voi pierde cauza mea. Eu
þin ºi la una ºi la alta, ce trebuie sa fac?» Mi se spunea alaltãieri cã aº fi câºtigat
în stima funestului moºneag, ce sã mai cred despre cauzã? Dacã ar fi o consolaþie
aº constata cã unanimitatea francezilor de seamã înþeleg situaþia. La trei prânzuri
în cursul sãptãmânii am avut ocazia sã aud parlamentari, ingineri, generali din
cei mai înalt plasaþi, diplomaþi, academicieni – toþi sunt unanimi asupra roadei
Conferinþei ºi asupra atitudinii în privinþa noastrã. Dar aceasta nu e consolaþie
fiindcã acþiunea Guvernelor se exercitã în afarã de orice înrâurire a opiniilor pu-
blice serioase. Din vreme în vreme numai, se resimt asupra ei efecte violente ale
reacþiunilor populare quasi-bolºevice“. (Idem).
Mâhnit peste mãsurã, într-un final, Brãtianu afirma indubitabil ideile forþã

care sã îndrume cauza naþionalã a românilor:
„Pentru noi, singura mângâiere rãmâne încrederea forþelor efective pe care le

reprezintã poporul nostru ºi care, la urma urmei, se vor manifesta pe deasupra
tuturor combinãrilor momentului“. (Idem).
Scrisoarea din care citãm este mai lungã, dar încãrcatã cu informaþii preþioase.

Aºa, de exemplu, Brãtianu relata despre prânzul la care a invitat ªefii Statelor
mici din centrul ºi sudul Europei, în urma cãrei reuniuni concluziona:
„Teama mea este ºi a lor, dar cei care o înþeleg mai bine nu pot, iar cei care

pot sunt fãrã pricepere. În orice caz, e mare nenorocire cã se confruntã cu Statele
independente, cele nou-nãscute care nu îndeplinesc condiþiile independenþei ºi
într-al cãror contact scade ºi a noastrã“. (Idem)
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La finalul epistolei, invariabilul: „Îmi e dor de a mã regãsi în mijlocul vostru.“
(Idem).
Crezul naþional al experimentatului bãrbat de Stat, Ion I. C. Brãtianu, reiese

cu limpezime dintr-o altã corespondenþã de la Paris expediatã lui M. Pherekyde,
la 9 iunie 1919:
„Convingerea mea este cã noi în niciun fel nu putem primi asemenea condiþii

[stipulate în Statutul Naþionalitãþilor ataºat proiectului de tratat cu Austria]. Am
moºtenit o þarã independentã ºi, chiar pentru a-i întinde graniþele, nu-i putem
jertfi neatârnarea. Am cãutat sã refuz adeziunea noastrã fãrã a provoca deschis
conflictul definitiv, dar nu ne putem face iluzii; ne aflãm în faþa resentimentelor
evreilor ºi apetiturilor care hotãrãsc în spatele lui Wilson“.
O nouã scrisoare trimisã de la Paris este cea adresatã surorii Sabina; datând

din 30 mai/12 iunie 1919 ºi fiind referitoare la a ºaptea ºedinþã plenarã a Confe-
rinþei, o reproducem in extenso, în cele de mai jos:
„Ieri am avut primul ºi probabil ultimul succes! ... Amânarea nu vrea sã zicã

izbândã. Greutãþile cele mari se apropie ºi luãm contact cu tendinþele Puterilor
Mari de a trata pe cei mici mai rãu ca pe vremea când marii feudali dispuneau
de vasali. Nenorocirea e cã cei Mari sunt cinici, iar cei mici laºi. Cu cine vorbeºti
în 4 ochi îþi dã dreptate, dar ce folos?“ (Ibidem, S1(208)/CCCLXIV).
Între timp, România era în stare de rãzboi cu bolºevismul lui Bela Kun din

Ungaria. Mai marii Conferinþei de Pace de la Paris neglijau primejdia pentru
Europa a „revoluþiei mondiale bolºevice“ ºi acuzau Guvernul român de acþiuni
beligerante în timpul desfãºurãrii lucrãrilor Conferinþei de Pace. Exasperat de
pasivitatea Marilor Aliaþi vizavi de extinderea „ciumii roºii“, Brãtianu scria
surorii sale Pia, la 7/20 iunie 1919:
„Rãspunsul [belicos] al lui Bela Kun ar trebui sã deºtepte ºi pe cei orbi. Dar

ce sã faci cu acei miºei! Noi trebuie sã aºteptãm cât vom putea rãbda. Forþele
mântuirii sunt înlãuntrul hotarelor, nu la cei Mari“. (Ibidem, S1(130)/CCCLXII).
Încheiem acest scurt periplu în corespondenþa cu conotaþii diplomatice trimise

membrilor familiei sale în þarã, cu un semnificativ fragment dintr-o scrisoare
adresatã de Ion I. C. Brãtianu fiului sãu George:
„Greutãþile sunt mari. Pe deasupra tuturor multã rãbdare se cere ºi Dumnezeu

ºtie dacã în starea în care se aflã þara, aceastã virtute e uºor de manifestat.
Generaþiile viitoare îºi vor închipui cã oameni mai fericiþi ca noi, a doua zi

dupã victorie n-au putut fi, pe când în realitate n-au fost rãspunderi mai mari ºi
sarcinã mai grea“. (Gheorghe I. Brãtianu, op. cit., p. 58).

În cele ce urmeazã publicãm textele a douã stenograme ale ºedinþelor plenare
ale Conferinþei de Pace de la Paris, cu care ocazii Ion I. C. Brãtianu s-a exprimat
vizavi de proiectul tratatului de pace cu Austria ºi adiþionalul Statut al
Naþionalitãþilor. Sunt douã înfãþiºãri briliante ale lui Brãtianu în faþa corifeilor
momentului – Clemenceau ºi Wilson – rãmase ca pagini antologice în cartea de
istorie a lumii moderne.
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UN PRIM ªI ULTIM SUCCES AL LUI ION I. C. BRÃTIANU

A ºaptea ºedinþã plenarã a Conferinþei
Joi 29 mai 1919
Sub preºedinþia d-lui Georges Clemenceau
ªedinþa se deschide la orele 15 p.m.
Preºedintele Clemenceau: – Ordinea de zi cuprinde comunicarea cãtre Puterile

Aliate ºi Asociate a condiþiunilor de pace din tratatul cuAustria. Aceastã formulã
nu este cu totul exactã, cãci astãzi vã vom comunica condiþiunile fãrã clauzele
militare, care au fost amânate pentru o dezbatere mai târziu. din cauza rãsunetului
ce pot avea asupra Statelor care formau împãrãþia Austro-Ungariei, de asemenea
fãrã clauzele reparaþiunilor, care au fost trimise la comisiunea competentã ºi, în
sfârºit, fãrã clauzele politice care ating Italia. Aceste trei pãrþi ale tratatului vor
fi supuse de altfel cât mai curând. Cea mai mare parte a lor este terminatã ºi vi
se vor aduce la cunoºtinþã, bineînþeles, înainte de înmânarea lor cãtre plenipo-
tenþiarii austrieci.

Dl Ion I. C. Brãtianu (România). – Rog pe domnul preºedinte sã-mi îngãduie
a-l întreba dacã în comunicarea care trebuie sã ni se facã astãzi este vorba de
tratatul complect, de textul amãnunþit al articolelor sau numai de un rezumat
asemenea celui care ni s-a citit înainte de înfãþiºarea tratatului cãtre plenipotenþiarii
germani?

Preºedintele Clemenceau: – Vom proceda ºi acum cum am procedat cu
Germania. Am în mâini textul clauzelor care vor fi date mâine austriecilor; se va
da citire în faþa Conferinþei unui text care este, cred, în realitate foarte vecin cu
textul tratatului*. Îndatã ce acest rezumat fidel va fi adoptat de Conferinþã, ne
vom crede autorizaþi a înmâna tratatul reprezentanþilor austrieci.

Dl Brãtianu – În acest caz, aº avea o dorinþã de formulat.
Preºedintele Clemenceau: – Domnul Brãtianu are cuvântul.
Dl Brãtianu – În numele Guvernelor Greciei, Poloniei, sârbilor-croaþilor ºi

slovenilor, cehoslovacilor ºi României am onoarea a ruga Conferinþa de a binevoi
sã amâne cu 48 de ore înmânarea tratatului cãtre austrieci, astfel încât sã putem
lua, în chiar textul lor, cunoºtinþã despre condiþiunile ce e vorba a se impune
Austriei. Cerem sã le cunoaºtem ºi sã le examinãm înainte de a adera la ele, cãci,
dupã cum a fost ºi cu textul care s-a comunicat germanilor, într-o expunere ver-
balã totul nu poate fi îndeajuns de limpede. Chiar ºi dacã acum s-ar da citire
acestor texte, ne-ar trebui un timp de reflexiune pentru a putea examina urmãrile
lor pentru fiecare din Statele noastre.
Iatã de ce, în numele acestor Guverne, rog pe domnul preºedinte sã binevoiascã

a cere Conferinþei sã amâne remiterea tratatului cãtre austrieci, pentru a ne lãsa
48 de ore în scopul de a examina textul. Dacã el ne va fi dat astãzi, nu ar fi vorba
decât de o amânare de 24 ore; dar dacã ne va fi dat mâine, ar trebui o amânare
de 48 de ore.
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Preºedintele Clemenceau – Cere cineva cuvântul?
Ca preºedinte al Conferinþei mã cred îndatorat sã spun cã gãsesc cererea

domnului Brãtianu în totul întemeiatã. ªi unii ºi alþii am dori sã sfârºim cât mai
curând. Comitetele de redacþiune, comitetele de experþi, muncesc zi si noapte ºi
grãbesc lucrul lor. Noi am nãdãjduit cã înainte de ºedinþa de faþã ar fi fost cu
putinþã sã comunicãm textul cerut de domnul Brãtianu, dar nu existã încã decât
cinci sau ºase exemplare, astfel cã nu s-a putut face comunicarea.
Acest text se va putea distribui astã-searã pe la orele 18 sau 19 Legaþiunilor

interesate, dupã asigurarea care mi se dã. Domnul Brãtianu ne cere un rãgaz de
48 de ore. Am putea astfel amâna pe luni remiterea tratatului.

Dl Brãtianu: Ne daþi mai mult decât am cerut.
Preºedintele Clemenceau: E foarte drept. Aveþi nevoie de a consulta acest docu-

ment ºi de a-l discuta. Vã rog mult, ca în cazul când aveþi observaþiuni de fãcut,
ceea ce e posibil ºi chiar probabil, de a ni le aduce la cunoºtinþã în scris cât mai
curând, astfel încât sã le putem examina între noi ºi sã aducem aci soluþiuni gata.
Astfel am putea amâna ºedinþa Conferinþei pe sâmbãtã orele 15 ºi sã hotãrâm

pe luni remiterea tratatului la St. Germain (Aprobare).
Dl Brãtianu: – Îmi rãmâne, domnule preºedinte, sã vã mulþumesc în numele

Guvernului român.
Preºedintele Clemenceau: – N-aveþi sã-mi mulþumiþi. E o simplã chestiune de

dreptate.
Nimeni nu mai cere cuvântul?

Viitoarea ºedinþã ar putea fi sâmbãtã 31 mai la orele 15.
Rãmâne astfel hotãrât.
(ªedinþa se ridicã la orele 15,25 minute)

APÃRAREA ARE CUVÂNTUL

A opta ºedinþã plenarã a Conferinþei
Sâmbãtã 31 mai 1919
Sub preºedinþia d-lui Georges Clemenceau
ªedinþa se deschide la orele 15
Preºedintele Clemenceau: – Ordinea de zi cuprinde comunicarea cãtre Pute-

rile Aliate ºi Asociate a termenilor Tratatului de Pace cu Austria.
Domnilor, avem onoarea de a depune astãzi pe biroul Conferinþei un docu-

ment mult mai complect decât acel pe care am fi putut a vi-l supune alaltãieri;
nu mai lipsesc decât clauzele politice privitoare la Italia, clauzele militare ºi clau-
zele reparaþiunilor, pentru care de altfel lucrul este deja foarte înaintat – astfel cã
peste douã sau trei zile documentul va fi complect.
La cererea domnului Brãtianu ºi a unui numãr de ºefi de Guvern, discuþiunea

începutã alaltãieri a fost amânatã pentru ºedinþa de azi, deoarece aceºti domni au
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dorit sã aibã rãgazul necesar pentru a citi clauzele tratatului ºi a studia observaþi-
unile sau amendamentele ce ar avea de prezentat.
Secretariatul general al Conferinþei a primit câteva amendamente pe care le

voi supune îndatã Conferinþei. În primul loc vin observaþiunile delegaþiunii ro-
mâne, care desigur se pot rezuma în formule care sã ia eventual loc în tratat.
Dau cuvântul domnului Brãtianu.
Dl Brãtianu (România): – Voi spune aproape tot ceea ce am spus în propozi-

þiunile ºi declaraþiunile pe care le-am fãcut în scris Conferinþei.
Preºedintele Clemenceau: – V-aº ruga sã le rezumaþi, citind numai textele pe

care le propuneþi pentru a înlocui pe cele din textul ce vi s-a comunicat.
Dl Brãtianu: – Le voi rezuma pe cât va fi cu putinþã.
Preºedintele Clemenceau: Aveþi deplinã libertate de discuþiune. Trebuie sã vã

spun, cã mi s-a dat textul d-voastrã abia de trei minute.
Dl Brãtianu: – Nici noi n-am avut textul tratatului decât ieri la ºase ore seara.

Nu am avut nici mãcar 24 ore spre a-l examina.
Preºedintele Clemenceau: – Mã mãrginesc a vã explica procedura pe care o

propun. Deoarece vom fi chemaþi sã votãm, mi se pare cu totul necesar ca sã ºtie
ºi Conferinþa despre ce e vorba.

Dl Brãtianu: – În aceste condiþiuni voi da citire articolelor ce propunem a se
insera în tratat ºi motivelor care le întemeiazã.

Preºedintele Clemenceau: – Domnul Brãtianu are cuvântul.
Dl Brãtianu: – Delegaþia românã, primind textul parþial al proiectului de

tratat cu Austria ieri, 30 mai, la ºase ore seara, se grãbeºte a face declaraþiunile
alãturate, cuprinse în anexele A, B, C ºi D;

Anexa A
„Delegaþiunea românã socoteºte cã încheierea pãcii cu Austria nu lasã nicio

îndoialã asupra unirii Bucovinei cu România*. Într-adevãr, la România, devenitã
prin tratatul sãu de alianþã din 17 august 1916 parte beligerantã în contraAustriei,
a venit sã se uneascã Bucovina, ca o urmare a desfacerii împãrãþiei Austriei ºi de
acord cu dorinþele populaþiunii bucovinene. Astfel se aflã reparatã, în integrali-
tatea teritoriului luat Moldovei, rãpirea din 1775“.

Anexa B
„Privitor la art. 5 din a treia parte, secþiunea a patra, din proiectul de tratat cu

Austria**, cuprinzând tratamentul minoritãþilor de cãtre România, delegaþiunea
românã are onoare sã facã urmãtoarea declaraþiune:
Primul delegat român, la 27 mai 1919 a adresat urmãtoarea scrisoare domnului

Berthelot, preºedintele comisiuni însãrcinate sã determine natura garanþiilor care
trebuie asigurate pentru protecþiunea minoritãþilor, încorporate în noile State în
formaþiune din Europa ºi a celor din celelalte State care vor primi mãriri teritoriale:
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* În textul definitiv este art. 60.
** Iatã textul iniþial al tratatului în privinþa aceasta: „Înaltele Pãrþi Contractante recunosc ºi acceptã fron-

tierele Bulgariei, Greciei, Ungariei, Poloniei, României, ale Statului Sârbo-croato-slovan ºi ale Statului cehos-
lovac aºa cum sunt astãzi fixate sau astfel cum vor putea fi fixate mai târziu ºi Austria renunþã în favoarea
principalelor Puteri Aliate ºi Asociate la toate drepturile ºi toate titlurile sale asupra acestor teritorii care i-au
aparþinut pânã acum ºi care, deºi situate în afarã de noile frontiere ale Austriei nu sunt astãzi atribuite niciunui
Stat. Austria se leagã sã primeascã aºezãmântul ce va interveni, privitor la aceste teritorii.



«Domnule preºedinte, ca rãspuns la scrisoarea ce aþi binevoit a-mi adresa la
23 mai a. c., am onoarea a vã comunica cã România a asigurat egalitatea desã-
vârºitã a drepturilor ºi libertãþilor politice ºi religioase tuturor cetãþenilor ei, fãrã
deosebire de neam sau credinþã. Ea considerã ca cetãþean român orice individ
nãscut în România ºi care nu e supus strãin, precum ºi pe toþi locuitorii teritoriilor
nou unite cu România, foºti supuºi ai Statelor cãrora au aparþinut pânã acum aceste
teritorii, afarã de cei care-ºi aratã voinþa de a opta pentru o altã supuºenie.
În mod general România este gata sã primeascã toate dispoziþiunile pe care toate

Statele care fac parte din Liga Naþiunilor le-ar admite pe propriul lor teritoriu în
aceastã materie.
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În alte condiþiuni România nu ar putea în niciun caz sã încuviinþeze amestecul
Guvernelor strãine în aplicarea legilor sale lãuntrice».

... Inspirându-se din aceste principii, delegaþii României au votat, cu prilejul
înfiinþãrii Ligii Naþiunilor, garanþiile propuse pentru Statele din Liga Naþiunilor;
dar în afarã de aceste principii generale, România nu poate primi îndatoriri care
ar limita drepturile sale de Stat suveran ºi în aceastã ordine de idei, ea considerã
cã drepturile Statelor sunt aceleaºi pentru toate.
În interesul însuºi pe care întemeietorii Ligii Naþiunilor trebuie sã-l aibã de a

preveni orice contradicþiune cu privire la marile principii din care ea se inspirã,
ar trebui evitat membrilor dirigenþi ai acestei instituþiuni atitudini care nu ar fi
identice faþã de toate Statele.
De fapt o intervenþiune strãinã, care de altfel nici n-ar da nici o libertate mai

mare decât aceea pe care Statul român s-a hotãrât s-o asigure tuturor cetãþenilor
sãi, ar putea sã primejduiascã opera de înfrãþire care e scopul Guvernului român.
De o parte unele minoritãþi s-ar crede liberate de orice sentiment de recunoº-

tinþã faþã de Statul care se bizuie tocmai pe dezvoltarea acestui sentiment pentru
a întãri frãþia neamurilor; de altã parte s-ar da naºtere unui curent care ar tinde
sã înfãptuiascã douã categorii de cetãþeni în acelaºi Regat: unii încrezãtori în so-
licitudinea Statului, ceilalþi cu apucãturi vrãºmãºeºti ºi gata sã îºi caute apãrãtori
în afarã de graniþã.
Istoria ne aratã cã, privitã din acest punct de vedere, protecþiunea minoritãþilor

a contribuit mai mult sã zdruncine temeliile Statelor decât sã le întãreascã. Acum,
Conferinþa Aliaþilor trebuie sã-ºi dea toate silinþele tocmai spre a aºeza pe bazele
frãþiei între popoare, þãrile a cãror dezvoltare e menitã sã asigure pacea în Europa
Centralã ºi Meridionalã. Tot aceiaºi Aliaþi, când a venit în dezbateri proiectul
Ligii Naþiunilor, au respins articolul 21, al cãrui cuprins e urmãtorul:
«Înaltele Pãrþi Contractante sunt de acord pentru a declara cã nicio piedicã nu

se va pune niciunei credinþi religioase sau opinii care în practicã nu s-ar împotrivi
opiniei publice ºi moravurilor, ºi cã în jurisdicþiunea lor respectivã, nimeni nu va
fi tulburat în viaþa sau libertatea sa sau în felul sãu de a-ºi cãuta fericirea prin
mijlocirea cutãrei sau cutãrei credinþe religioase sau pãreri».
În interesul libertãþii ºi al dreptãþii pentru toþi, precum ºi în interesul propã-

ºirii sale interne, România e hotãrâtã sã asigure drepturile minoritãþilor. În acelaºi
interes ea nu pretinde pentru sine ca Stat independent nici un tratament excep-
þional, dar nu poate nici sã îndure un regim special, la care alte State suverane
nu sunt constrânse.
De aceea ea e gata sã punã în proiectul de tratat la art. 5, partea a III-a, sec-

þiunea a IV-a, textul urmãtor:
«România acordã tuturor minoritãþilor de limbã, neam ºi credinþã, care lo-

cuiesc înlãuntrul noilor sale hotare, drepturi egale cu acelea care aparþin celorlalþi
cetãþeni români»“.

Anexa. C.
În ceea ce priveºte al doilea aliniat al art. 5 .... . „România declarã cã e gata sã

ia toate mãsurile spre a uºura tranzitul ºi a dezvolta comerþul cu celelalte naþiuni.

11 BÃTÃLIA DIPLOMATICÃ PENTRU ROMÂNIA MARE 21



Ea va primi în aceastã privinþã toate dispoziþiunile de ordin general pe care
Liga Naþiunilor le va edita ºi care vor fi aplicabile tuturor Statelor care vor face
parte din aceastã ligã, precum ºi cele hotãrâte în deosebitele comisiuni speciale
ale Conferinþei de Pace, pe care delegaþii români le vor fi primit“.

Anexa D
„Consimþind sã adere la stipulaþiunile cuprinse în proiectul de tratat cu Austria

sub rezervele arãtate în declaraþiunile alãturate –, România este însufleþitã de
dorinþa de a-ºi menþine solidaritatea cu Aliaþii.
Dar, dându-ºi astfel consimþãmântul, se vede nevoitã sã declare cã nu trebuie

sã se deducã de aci primirea de cãtre ea a tuturor principiilor similare ce ar putea
sã figureze în tratatele cu celelalte State inamice“.

Preºedintele Clemenceau: Cereþi un supliment de informaþiuni. Sunt cu totul
sigur cã aveþi documentele de 24 ore.

Dl Brãtianu: – Tratatul ne-a fost comunicat ieri searã.
Preºedintele Clemenceau: – Vã cer iertare, aþi avut elementele tratatului în

acelaºi timp cu noi.Aceastã adunare existã. E azi o Conferinþã. Existã de asemenea
o autoritate la biroul ei, care trebuie sã facã sã prevaleze voinþa tuturor Puterilor.
Nu avem intenþiunea de a vã oprima.

PERSUASIUNEA PREªEDINTELUI CLEMENCEAU

D-voastrã înfãþiºaþi o serie de consideraþiuni, din care unele, cum sunt clauzele
financiare, nu mi-au fost supuse decât acuma, astfel cã nu am avut nici chiar
vreme de a le da citire.
Deoarece avem intenþiunea de a rezolva chestiunea chiar astãzi, pentru a nu

amâna a doua oarã pe austrieci, voi trimite aceastã parte Comitetului de redacþie
care vã va rãspunde îndatã.
Daþi-vã bine seama, cã argumentele care ne sunt supuse, noi le cunoaºtem.
Delegaþiunile prezentându-se în faþa d-voastrã n-au fãcut altceva decât sã ne

aducã textele care au fost depuse la birou. Le vom examina îndatã din nou.
Pentru a proceda în mod regulat, unesc aºadar deosebitele chestiuni care au

fost propuse Conferinþei de dl Brãtianu. Îl vestesc însã într-un mod general, cã
mai întâi în ceea ce priveºte teritoriile propriu-zise, rãmâne bineînþeles cã, fie cã
ar fi vorba de Societatea Naþiunilor, fie de Guverne, noi nu putem garanta decât
pãrþile de teritorii pe care chiar noi le vom fi atribuit, ºi cã nu am putea garanta
altele.
În ceea ce priveºte drepturile minoritãþilor sunt foarte fericit sã ºtiu cã dl Brãtianu

gândeºte în privinþa aceasta întocmai ca ºi noi. Întrebarea este numai a se ºti
dacã, din pricina trecutului istoric al unor anumite popoare, nu ar fi necesar a se
da, nu voi zice garanþii suplimentare, ci garanþii de un ordin mai desãvârºit, care
pot fi recunoscute necesare. E o chestiune asupra cãreia noi trebuie sã ne hotãrâm
într-un fel ºi rog pe dl Brãtianu, precum ºi pe toþi cei care ar avea observaþiuni
de acelaºi fel de fãcut a fi cu totul siguri, cã nu este vorba de a umili pe nimeni,
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nici de a cãlca drepturile suverane al nici unei naþiuni, dar cã, oricum, istoria
tuturor cu privire la minoritãþi, nu este întocmai aceeaºi. Sunt de fãcut în privinþa
aceasta distincþiuni necesare, aºa cã noi nu voim sã umilim pe nimeni, când pro-
punem un drept de control, nu al Guvernelor strãine, cum zice dl Brãtianu în
textul sãu, dar al Societãþii Naþiunilor, al cãror control îl acceptãm cu toþii la noi
în condiþiunile care au fost arãtate de dl Brãtianu.
Nu poate aºadar fi vorba aci de a umili pe nimeni, nici de a cãlca suverani-

tatea nimãnui...
Dl Brãtianu: – Cer cuvântul.
Preºedintele Clemenceau: – Domnul Brãtianu are cuvântul.

DIALOG ORATORIC TENSIONAT

Dl Brãtianu: – N-am avut niciodatã intenþiunea de a pune la îndoialã afirma-
þiunile domnului preºedinte; dar nu trebuie nici ca domnia voastrã sã puneþi la
îndoialã buna mea credinþã când vã spun cã am primit tratatul asearã la orele 6
ºi cã am avut mai puþin de 24 de ore pentru a-l examina ºi a prezenta propunerile
mele.
În rezumatul care ne-a fost remis înainte, clauza privitoare la România nici

nu figura. De asemenea îmi îngãdui a vã atrage atenþiunea asupra faptului cã adi-
neaori aþi fãcut aluziune la un text care nu ne-a fost comunicat în forma arãtatã
de domnia-voastrã. În textul care ne-a fost remis nu este vorba de Societatea Na-
þiunilor, ci dupã cum v-am spus de Marile Puteri, care trebuie sã controleze micile
State. Iatã cum e redactat textul :
„România aderã de asemenea la inserþiunea într-un tratat cu principalele

Puteri Aliate ºi Asociate a dispoziþiunilor pe care aceste puteri le vor crede nece-
sare pentru a ocroti în România interesele locuitorilor etc...“

Preºedintele Clemenceau: – Nu-mi este dat sã judec atitudinea României...
Recunosc altfel cã observatiunea domnului Brãtianu privitoare la protecþiunea

prin Guverne, în loc de aceea prin Societatea Naþiunilor, este conformã cu textul
care a fost discutat.
Acestea fiind spuse, observaþiunile mele rãmân ºi nu cred cã ar fi umilitor

pentru România de a primi sfaturi amicale date de State care se numesc Statele
Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Franþa. Domnul Brãtianu poate fi bine
asigurat cã nici Statele Unite, nici Britania, nici Franþa, nici Italia nu vor sã exer-
cite o putere nedreaptã asupra României.
I-am spus numai cã anume tradiþiuni istorice au dãinuit în anume þãri, cã rec-

tificãrile întemeiate pe aceste tradiþiuni au fost cerute de mult chiar ºi în alte tra-
tate, pe care domnul Brãtianu nu poate sã nu le cunoascã, ºi cã ele nu au putut fi
obþinute. În aceste condiþiuni textul de care se plânge ºi de care cred cã celelalte
State slave nu se vor plânge este mai mult un imbold ºi un sprijin.
Am voi sã vedem cã, concursul nostru prietenesc este tãlmãcit în înþelesul pe

care l-am spus, iar nu în acela ce i-a plãcut, dupã mine, în mod greºit a-i da.
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Dl Brãtianu: – Spre a nu pierde timpul Conferinþei, nu vreau sã încep o expu-
nere complectã a politicii trecute a României. Þin sã spun totuºi cã ea nu meritã
situaþiunea ce se încearcã, a i se impune astãzi. În orice caz ne aflãm – cel puþin
aºa am înþeles-o noi întotdeauna – în faþa Conferinþei Puterilor Aliate ºi Asociate
care au luptat pentru a aºeza, între altele, dreptul la egalitate al marilor ºi micilor
State ºi pentru a institui reguli care sã poatã servi de aci înainte drept principii ºi
precedente. Printre aceste reguli, notez aci una care tinde a hotãrî astãzi clase
deosebite în ceea ce priveºte suveranitatea Statelor. În numele României nu pot
primi acest principiu. Nu este vorba aci de sfaturi amicale, ci de o obligaþiune
contractualã. Guvernul român va fi întotdeauna gata a primi sfaturile marilor sãi
prieteni. Dar niºte sfaturi înscrise în tratate în forma unor îndatoriri precise de la
Guvern la Guvern nu mai au acest caracter curat prietenesc.
Istoria ne dã ºi pilde în privinþa aceasta. Astfel ruºii au intervenit în politica

Turciei pentru protecþiunea creºtinilor ºi rezultatul pentru Turcia a fost fãrã greº
desfacerea ei. În speþã, opera era simpaticã, dar nu era logicã decât numai întrucât
ea avea ca scop din urmã independenþa acestor popoare. Cu un alt scop, nu este
posibil, nici în interesul Statelor, nici în acel al minoritãþilor, de a primi o regulã
de acest fel.
Dupã cum am avut onoarea sã vã spun, noi vrem sã stabilim cu dumneavoastrã

o lume nouã care sã ia locul celei vechi. Aceastã lume nouã trebuie sã fie astfel
întocmitã, încât Statele sã gãseascã în cetãþenii lor fii devotaþi ºi o viaþã de frã-
þeascã armonie. Dacã minoritãþile ºtiu cã libertãþile de care se bucurã le sunt ga-
rantate nu prin solicitudinea Statului cãruia aparþin, dar prin protecþia unui Guvern
strãin, oricare ar fi, temelia Statului va fi zdruncinatã. La temelia însãºi a noii stãri
de lucruri ce se creeazã se pun fermenþi contrarii scopului urmãrit de Conferinþã.
Domnilor, am formulat aceste observaþiuni din scurta expunere pe care v-am

citit-o, în numele nu numai al independenþei Statului român, dar în numele celor
douã mari principii pe care aceastã Conferinþã le reprezintã, unul din aceste prin-
cipii având în vedere pacea, ordinea, frãþia între popoarele unui aceluiaºi Stat,
celãlalt privind egalitatea tuturor Statelor, mari ºi mici, în ce priveºte drepturile
lor de legislaþie interioarã. Iatã de ce, în numele României, cer sã nu i se impunã
condiþii pe care nu le-ar putea admite.

Preºedintele Clemenceau: – Daþi-ne voie sã vã întreb dacã primiþi propunerea
d-lui Klotz.

Dl Brãtianu: – Desigur.
Preºedintele Clemenceau: Suntem de aceeaºi pãrere. Dupã cum am spus, ob-

servaþiunile onorabilului domn Brãtianu vor fi supuse unui nou examen al ºefilor
de Guvern.
Vom trece acum la cererile delegaþiunii poloneze.
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DE LA PALIDE OBSERVAÞII – LA CEDÃRI ÎN SERIE

Dl Ignacy Jean Paderewsky (Polonia): – Domnule preºedinte, Polonia ºi-a
înfãþiºat observaþiunile sale în scris asupra chestiunilor financiare, dar aceste
chestiuni trebuie sã fie primite împreunã cu clauzele de reparaþiuni. Renunþ sã
iau cuvântul în acest subiect.
Însã, în numele Gguvernului polonez, declar cã Polonia va dãrui tuturor mi-

noritãþilor de neam, de limbã ºi de credinþã aceleaºi drepturi ca ºi naþionalilor sãi.
Va asigura acestor minoritãþi toate libertãþile care le-ar fi fost acordate de marile
naþiuni ºi State occidentale, va fi gata sã lãrgeascã aceste drepturi în sensul în
care Societatea Naþiunilor va crede trebuincios sã o facã pentru toate Statele care
o constituiesc.
Exprim convingerea cã aceste garanþii, odatã înscrise de Dieta sa Constituantã

în legile fundamentale ale Poloniei, vor fi în conformitate absolutã cu spiritul
atât de nobil ºi înalt care cârmuieºte marele scop al Conferinþei de pace.
E tot ce aveam de spus...
Dl Karel Kramer (Cehoslovacia): – În ce priveºte minoritãþile, admit textul

care mi s-a propus, sub rezerva unor uºoare modificãri. Cer eliminarea a douã
cuvinte care dupã mine sunt cu totul inutile care de altfel ar putea sã ne prici-
nuiascã mari neplãceri, pentru cã s-ar judeca situaþia noastrã cu totul altfel de
cum a vrut sã arate domnul preºedinte.
Suntem gata a face totul pentru minoritãþi în scop de a avea liniºte la noi ºi

am fi foarte fericiþi sã putem trata aceste chestiuni cu Puterile Mari.
Cu toate acestea sunt trei cuvinte care dupã mine ar fi cu totul inutile.
Citesc :
„Cehoslovacia primeºte sã încorporeze în tratatul cu Principalele Puteri Aliate

ºi Asociate toate mãsurile pe care le-ar putea socoti necesare pentru a ocroti în
Cehoslovacia interesele locuitorilor care se deosebesc de majoritatea populaþiunii
prin neam, limbã sau credinþã“...
Cer ca sã se suprime vorbele „pe care le-ar putea socoti necesare“ pentru cã

vom încheia acest tratat în mod prietenos.
Rezultatul va fi acelaºi.
Preºedintele Clemenceau: – Dacã vroiþi sã-mi subliniaþi cele trei cuvinte, a

cãror supresiune o cereþi ºi sã-mi daþi textul, îl voi aduce la cunoºtinþa Adunãrii.
Dl Karel Kramer: – Aº avea câteva amendamente de propus clauzelor care

ne-au fost supuse ºi care sunt foarte grele de priceput pentru strãini. Dealtminteri
nu voi insista asupra acestui punct pentru cã, Comitetul de redacþie va binevoi sã
examineze aceastã chestiune, precum ºi amendamentele noastre cu toatã bunã-
voinþa cu care suntem obiºnuiþi.
De exemplu, vrem sã dãm germanilor din Boemia dreptul de a opta pentru

naþionalitatea austriacã, pe când dupã textul care ni s-a supus, lucrul nu ar fi
tocmai posibil.
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Celelalte modificãri ce le propunem sunt asemãnãtoare ca acestea ºi menite
a lãmuri textul.

Preºedintele Clemenceau: – Comitetul de redacþie ar fi gata sã facã un raport
foarte grabnic?

Dl Fromageot: – Comisiunea a avut onoarea sã trimeatã Consiliului Suprem
o notã în privinþa aceasta.

Preºedintele Clemenceau: – Foarte bine.
Dl Kramer: – Clauzele financiare...
Preºedintele Clemenceau: – Suntem de acord,
Delegaþiunea sârbeascã are observaþiuni de prezentat?
Dl Ante Trumbici (Iugoslavia): – Delegaþiunea sârbilor, a slovenilor ºi a croa-

þilor a avut onoarea sã depunã pe biroul Conferinþei propuneri care þintesc la mo-
dificarea unor clauze, în ceea ce priveºte chestiunea minoritãþilor, aceea a libertãþii
tranzitului ºi a comerþului, aceea a hotarelor de miazãnoapte, precum ºi clauzele
financiare ºi economice.
În ce priveºte clauzele financiare ºi economice, nu mã voi ocupa de ele,

nefiind necesar în urma declaraþiunilor fãcute înaintea mea.
În chestiunea minoritãþilor, aº avea de fãcut în substanþã aproape aceleaºi ob-

servaþii ca dl Kramer. Am vrea sã suprimãm oarecari cuvinte ale redacþiei ofi-
ciale ºi sã zicem cã Statul sârb, croat ºi slovan se angajeazã sã înfiinþeze, de
acord cu Puterile Principale Aliate ºi Asociate, dispoziþiile necesare pentru a
ocroti în teritoriile care au fãcut parte din vechea Monarhie Austro-Ungarã ºi au
fost cedate prin prezentul tratat „Statului sârb-croat ºi sloven, interesele locuito-
rilor minoritãþilor. Deosebirea între cele douã texte e evidentã.

Preºedintele Clemenceau: – E revendicarea sârbeascã ºi cehoslovacã!
Dl Trumbici: – Revendicarea sârbeascã e aceeaºi cu a Statului cehoslovac.

Am sã vã dau, domnule preºedinte, textul noii noastre propuneri. Ceea ce cerem
e ca Puterile Principale sã se înþeleagã cu noi pentru a pune de comun acord aceste
dispoziþiuni într-un tratat.
A doua chestiune asupra cãreia aº vrea sã vã atrag atenþia este limitarea trata-

tului viitor la teritoriile care aparþineau înainte Austro-Ungariei.
Preºedintele Clemenceau: – Vorbiþi de textul care þinteºte minoritãþile?
Dl Trumbici: – Da
Preºedintele Clemenceau: – Propuneþi sã se limiteze la noile teritorii?
Dl Trumbici: – La cele ce aparþineau altãdatã Monarhiei Austro-Ungare.

Cauza e evidentã. Serbia era un Stat independent. Ea are drepturi câºtigate.
Astãzi nu e posibil sã se impunã teritoriilor vechii Serbii oarecare clauze care ar
putea stânjeni dreptul suveranitãþii ce o posedã ca Stat existând înainte de rãzboi.
Îmi permit, domnule preºedinte, sã vã prezint redacþiunea exactã pe care am

dori sã o primiþi.
Preºedintele Clemenceau: – Bine...
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„ROG PE PRIETENUL MEU DOMNUL BRÃTIANU...“

Preºedintele S.U.A., Thomas Woodrow Wilson: – Aº regreta foarte mult, ca
aceastã întrunire sã se despartã lãsând în mintea câtorva impresiunea permanentã,
pe care am auzit-o exprimatã aci, cã Marile Puteri doresc sã impunã cu totul stã-
pânirea lor unor þãri mai puþin considerabile, printr-un sentiment de autoritate ºi
de mândrie. Doresc sã atrag atenþiunea asupra unui aspect al regulamentului la
care lucrãm împreunã. Voim sã asigurãm pacea lumii ºi sã facem sã piarã toate
elementele de tulburare ºi de primejdie pentru viitor.
Una din condiþiunile de temelie pentru aceasta e o dreaptã împãrþire a þinutu-

rilor dupã afinitãþile ºi voinþa populaþiunilor. Odatã ce aceasta va fi îndeplinit,
Puterile Aliate ºi Asociate vor garanta menþinerea condiþiunilor atât de drepte pe
cât se va putea, la care vom fi ajuns. Ele vor lua îndatorirea ºi sarcina; asupra lor
va apãsa neapãrat rãspunderea principalã, precum tot ele au fãcut, prin firea lu-
crurilor, ºi sforþarea cea mai mare în timpul rãzboiului; ºi nu trebuie sã uitãm cã
puterea lor e chezãºia din urmã a pãcii obºteºti. În aceste împrejurãri oare e nedrept
ca vorbindu-vã nu ca dictatori, dar ca sfãtuitori ºi prieteni, ele sã vã spunã: „Nu
putem sã vã garantãm graniþele d-voastrã, dacã nu credem cã ele fac faþã la unele
principii de drept“. Acelaºi raþionament se aplicã ºi minoritãþilor. Aceeaºi e grija
în vederea cãreia s-a înfiinþat aºezãmântul minoritãþilor. Dacã voiþi ca Princi-
palele Puteri Aliate ºi Asociate sã chezãsuiascã fiinþa chiar a Satelor, oare e
nedrept sã le satisfaceþi condiþiunile cerute ca sã nu rãmâie putinþa unor tulburãri
viitoare, condiþiuni pe care aceste puteri le gãsesc indispensabile pentru a împie-
dica cauzele viitoare ale Rãzboiului?
Noi cerem prietenilor noºtri din Serbia ºi din România sã creadã cã nu voim

astã-searã sã atingem niºte suveranitãþi vechi ºi recunoscute; dar tratatul de pace
va mãri mult teritoriile care se gãseau sub aceste suveranitãþi. Nu e cu putinþã
spre pildã de a trata de o parte Regatul Sârb, Croat ºi Sloven ca o unitate ieºitã
din evenimentele la care am fost martori ºi de altã parte de a pãstra ca un Stat
deosebit în unele privinþe, Regatul Sârb. Dacã aceste State sunt puternic înfiinþate
prin tratatul pe care îl facem împreunã, acei care vor garanta în ultima analizã
executarea lui au dreptul de a veghea ca, condiþiunile la care aceste State vor fi
definitiv stabilite sã fie de naturã a asigura pacea obºteascã. Dorinþa noastrã în
aceastã privinþã nu este sã intervenim într-un fel care sã supere câtuºi de puþin
aceste State, ci sã le ajutãm ºi sã ajutãm cauza comunã. Nãdãjduim cã nu veþi sta
la îndoialã sã primiþi punctul nostru de vedere, fiindcã nu vedem alt mijloc de a
regla aceastã chestiune.
Cum oare Guvernul Statelor Unite dacã ar crede cã aºezãmântul intervenit ar

cuprinde elementele nestabile ºi primejdioase, ar putea sã se prezinte în faþa
Congresului, în faþa poporului american ºi sã pretindã cã a ajutat sã asigure pacea
lumii?
Dacã lumea se gãseºte tulburatã din nou, dacã condiþiunile pe care le primim

ca fundamentale sunt puse iar în discuþiune, garanþia care ni s-a dat înseamnã cã
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Statele Unite vor trimite dincolo de Ocean armata ºi flota lor*. E oare surprinzãtor
ca, în astfel de condiþiuni, sã doreascã a face aºa încât soluþiunea diferitelor pro-
bleme sã le parã cu totul mulþumitoare?
Voi spune în special d-nului Brãtianu cã n-avem nici cea mai micã dorinþã de

a cãlca suveranitatea þãrii d-sale, cã nu voim sã facem nimic care ar putea sã îi
displacã. România va ieºi din acest Rãzboi, mare, puternicã, cu o creºtere de teri-
toriu datoritã sforþãrii comune ºi vigoarei armelor noastre. Avem atunci dreptul
sã insistãm asupra unor condiþiuni care dupã pãrerea noastrã vor face acest succes
definitiv.
Rog pe prietenul meu, domnul Brãtianu, pe prietenul meu domnul Kramer,

pe prietenul meu domnul Trumbici, sã creadã cã dacã am menþionat în articolul
de care a fost vorba adineaori Marile Puteri singure, nu e fiindcã acestea din
urmã vor sã îºi impunã condiþiunile lor, dar numai fiindcã doresc sã se asigure
cã pot sã garanteze, cu toate puterile de care ele pot dispune, toate foloasele pe
care acest tratat vi le dã, precum ni le dã ºi nouã.
Trebuie sã lucrãm împreunã ºi aceastã tovãrãºie nu poate sã se rãzeme decât

pe o înþelegere.
Sã lãsãm soluþionarea acestor chestiuni unor negociaþiuni viitoare, cum s-a

vorbit, ar însemna cã, atunci când aceastã Conferinþã îºi va fi sfârºit lucrãrile,
grupãri separate ar decide între ele ceea ce de fapt trebuie sã facã parte din te-
melia generalã a pãcii lumii. Aceasta pare imposibil.
Sper cã vom ajunge – e scopul nostru – la o lucrare împreunã cordialã ºi de

bunãvoie pe singura temelie posibilã. Aceastã temelie, trebuie sã o exprimãm
astfel. De acolo de unde vine puterea, de acolo va fi asiguratã menþinerea pãcii.
Numai din partea forþei va veni garanþia supremã a acestei pãci.
Nu trebuie sã ne înºelãm asupra înþelesului pe care îl dãm cuvântului forþã.

Statele Unite n-au avut niciodatã niciun gând de agresiune ºi cunoaºteþi motivul
intervenþiunii lor în afacerile vechiului continent.
Urmãrim un scop comun, tot ceea ce dorim e sã vã ajutãm sã ajungeþi acest

scop de bunã înþelegere cu noi. Nu voim decât sã ne întovãrãºim cu d-voastrã, ca
sã vã servim, ºi nu vom face nimic care va fi contra intereselor d-voastrã adevãrate.

REPLICA IREDUCTIBILULUI BRÃTIANU

Dl Ion I. C. Brãtianu: – Înalta personalitate a Preºedintelui Wilson dã tuturor
cuvintelor d-sale ºi tuturor sfaturilor d-sale un caracter cu totul special de autori-
tate. Îmi permit în numele marilor principii pe care însuºi Preºedintele le-a pro-
clamat de a-i atrage amicala atenþiune asupra temerii cã unele aplicaþiuni ale
principiilor, fãcute cu intenþiile cele mai bune, sã nu ajungã tocmai la rezultate
contrarii scopului urmãrit.
Precum am spus, trebuie sã iasã din lucrãrile acestei Conferinþe un rezultat

nediscutat. Ea a fãcut o mare operã de dreptate, a stabilit nu numai garanþiile
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contra duºmanului, dar ºi egalitatea drepturilor tuturor Statelor mari ºi mici.
Dacã principii ca acelea pe care vreþi sã le înscrie astãzi în tratatul cu Austria ar
fi fost puse în Statutul Societãþii Naþiunilor, noi nu ne-am fi opus. Dl Preºedinte
Wilson va binevoi sã-ºi aducã aminte cã delegaþiunea românã a votat pentru ca
aceste principii sã fie stabilite odatã pentru totdeauna ºi pentru toþi. A face cum
se face cu tratatul actual, înseamnã a stabili trepte diferite de suveranitate. Cu
toate sentimentele de prietenie ºi de adâncã admiraþie pe care le am pentru po-
porul italian, nu pot sã concep de ce, în condiþiuni identice, þãri ca România sau
ca Serbia ar urma sã fie tratate altfel decât Italia.
De altã parte, aºa cum am avut onoarea sã o lãmuresc, se urmãreºte stabilirea

unei vieþi frãþeºti între popoarele care prin situaþia lor geograficã sunt obligate a
se constitui într-un singur Stat.
Ar fi o greºealã capitalã a face ca aceste raporturi de bunã prietenie sã

depindã de un al treilea, oricare ar fi el.
Nu trebuie sã pierdem din vedere cã dacã în capul Guvernelor noilor Puteri

actuale se gãsesc oameni inspiraþi de cele mai nobile principii, se poate foarte
bine întâmpla ca evoluþii politice sã facã ca aceleaºi State sã fie reprezentate prin
alþi oameni sau ca noi interese sã se arate care sã facã sã devieze unele Guverne
de la atitudinea lor de mai înainte ºi sã le ducã la acþiuni concepute, nu în vederea
acestor mari principii, ci în favoarea oarecãror interese speciale.
Este sigur cã Marile Puteri, prin sacrificiile lor au asigurat victoria marii

cauze a tuturor; dar îmi voi îngãdui sã adaug la cuvintele ce Preºedintele a pro-
nunþat – ºi pentru care îi mulþumesc în numele tuturor Statelor mici – când a afirmat
cã grija marilor factori politici ne este câºtigatã ºi cã vrea sã garanteze securitatea
tuturor, voi adãuga, spun, cã rãspunderea fiecãrui Stat nu înceteazã de a fi întreagã,
oricare i-ar fi întinderea, în ceea ce priveºte independenþa ºi siguranþa sa.
Astfel, în momentul de faþã, România este nevoitã sã asigure cu propriile sale

trupe apãrarea nu numai a hotarelor sale, dar încã ºi a unei cauze care priveºte
întreg centrul Europei. Prin urmare, dacã Marile Puteri au un rol mai mare, în
mãsura întinderii lor, rãspunderea ºi rolul Statelor independente, oricare le-ar fi
întinderea, rãmân întregi.
Rog pe reprezentanþii Marilor Puteri ºi în particular pe Preºedintele Wilson,

sã nu le limiteze prin o aplicaþiune primejdioasã a marilor principii care ne sunt
scumpe nouã tuturor.
Nu e vreun efort de fãcut, pentru ca drepturile minoritãþilor sã fie recunoscute.

Toate Statele acum reprezentate aci sunt convinse de necesitatea respectului ºi a
dezvoltãrii acestor libertãþi. Lãsaþi numai aceste State sã se dezvolte în singurele
condiþiuni care permit consolidarea paºnicã a stãrii politice generale pe care
trebuie sã o constituim astãzi.
Însufleþiþi de simþãminte în acelaºi timp de respect ºi de recunoºtinþã pentru

Marile Puteri faþã de serviciile ce au fãcut, le rog mult a examina, cu tot interesul
care se leagã de aºa de mari principii, propoziþiunile ºi declaraþiunile fãcute de
Guvernul român; cãci este necesar ca aceste propoziþiuni sã fie admise, altfel
România nu ar mai pãstra în integritatea sa independenþa de care s-a bucurat în
trecut pentru reglarea chestiunilor de ordin intern.
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OPORTUNIªTII FÃRÃ MIZÃ

Dl Elefterios Venizelos (Grecia): – Cer cuvântul.
Preºedintele Clemenceau: – Domnul Venizelos are cuvântul.
Dl Venizelos: – Îmi permit a observa în chip foarte respectuos, domnule

preºedinte, cã, clauzele în discuþiune nu fac neapãrat parte integralã din tratatul
de pace cu Austria. Aº dori astfel sã vã sugerez ca, dupã ce veþi lasã de o parte
aceste clauze, sã comunicaþi luni numai restul condiþiunilor de pace cu Austria
ºi sã trimiteþi aceste clauze în examenul unei reuniuni particulare a ªefilor celor
cinci Mari Puteri, la care s-ar adãuga ªefii puterilor cu interese limitate, intere-
sate în chip special. Ar fi astfel numai zece persoane în total, care, împrejurul
unei mese, ar ajunge desigur sã gãseascã un mijloc susceptibil de a da satisfacere
Marilor Puteri ºi de a liniºti grijile îndreptãþite ale puterilor cu interese limitate.
Dacã credeþi necesarã încorporarea acestor clauze în tratatul de pace cuAustria,

vom avea vreme, pânã în preziua însãºi a semnãrii tratatului – deoarece aceste
clauze nu intereseazã Austria – a le formula ºi a le insera în acest tratat, spre a
evita redacþiunea unui tratat special în privinþa puterilor cu interese limitate.
Iatã ce îmi permit sã sugerez.
Preºedintele Clemenceau: – Propunerea domnului Venizelos va fi examinatã,

fireºte, odatã cu cele care ne-au fost deja supuse.
Ordinea de zi s-a sfârºit. Nimeni nu mai cere cuvântul?...
Reuniunea viitoare a Conferinþei va fi luni la amiazã, 2 iunie, la Castelul

St. Germain-en-Laye.
ªedinþa se ridicã.
(ªedinþa s-a ridicat la orele 17 ºi 5m).*

CÂTEVA COMENTARII DE FINAL

Ion I. C. Brãtianu semnase, în numele României, tratatul de pace cu Germania,
chiar dacã, spuneam, problema despãgubirilor de rãzboi nu fusese întru totul
rezolvatã. Voit a lãsat oarecum în suspensie revendicarea întregului Banat; ca ºi
tatãl sãu la Congresul de la Berlin, 1878, protesta pentru istorie, declarând cã nu
vrea sã înstrãineze suflete de români. De asemenea, a rezistat cu fermitate la toate
presiunile Consiliului Suprem al Conferinþei de Pace, în conflictul armat cu Ungaria.
Când a ajuns pe agenda de lucru a Conferinþei de Pace semnarea tratatului cu

Austria, Brãtianu n-a amanetat viitorul României Mari, refuzând sã semneze un
act internaþional cu ingerinþe injuste faþã de România. Figurativ vorbind, a trântit
uºile Conferinþei de Pace ºi a decis sã se reîntoarcã în þarã, lãsând la Paris pe
Nicolae Miºu, al doilea delegat al României la Conferinþa de Pace.
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Coincidenþã sau nu, în chiar ziua pãrãsirii Parisului, la 2 iulie 1919, Consiliul
Suprem al celor Patru Puteri, reprezentat de miniºtrii de Externe, l-a convocat pe
Brãtianu la „o ºedinþã de lucru“, unde sã dea o serie de rãspunsuri referitoare la
„drepturile României asupra Basarabiei“. La încercarea de ºantaj, premierul român
a dat cu argumente irefutabile cuvenitele rãspunsuri, constatând cã acutului dife-
rend apusean i se adãuga unul nou, rãsãritean.
În conflictul diplomatic iscat de refuzul României de a semna tratatul de pace

cu Austria ºi Statutul Naþionalitãþilor, corespundenþii importantelor ziare occi-
dentale acreditate la Conferinþa Pãcii dãdeau dreptate rezistenþei opuse de Brãtianu.
Despre secretomania celor patru Mari Puteri faþã de restul Statelor Aliate ºi

Asociate, publicaþia americanã The Washington Post decripta modalitãþile alese:
„Procedeul nu are altceva decât o capcanã, un mod de a sãri peste popoarele
aliate, de a le astupa gura, de a le lega mâinile ºi a le paraliza voinþa în faþa unui
aranjament care dispunea de destinele lor fãrã cunoºtinþa ºi consimþãmântul lor
prealabil“ (The Washington Post, din 12 august 1919).
Cotidianul englez The Times explica refuzul lui Brãtianu de a semna cele

douã tratate atingãtoare de independenþa ºi suveranitatea României: „Aceastã
atitudine a Marilor Puteri nu are nimic comun cu chestiunea evreiascã în
România deoarece printr-o lege datã în Bucureºti, în decembrie 1918, evreii au
primit toate privilegiile cetãþeniei române“ (The Times, din 29 august 1919).
În fine, ziarul american The New York Times afirma rãspicat: „României i

s-a cerut sã-ºi punã semnãtura pe un tratat care conþine clauze incompatibile
cu demnitatea unei þãri independente. Aceasta este o contradicþie flagrantã cu
principiile pentru care s-a purtat Rãzboiul Mondial“ (The New York Times, din
7 august 1919).
Altminteri, Ion I. C. Brãtianu a încercat tot posibilul ca România sã nu fie

afectatã în existenþa sa de Stat independent ºi suveran, prin semnarea unor tratate
care lezau interese vitale ale þãrii. La un moment dat, mãrturisea apropiaþilor sãi
dilema în care se gãsise la Conferinþa de Pace:
„Am fost de mai multe ori pe punctul de a protesta, întorcându-mã în România

ºi dându-mi demisia. Un exces de conºtiinþã a datoriei mi-a impus obligaþia de a
îndura totul, atât timp cât va exista o speranþã de a face sã înceteze aceastã
situaþie“ (Gheorghe I. Brãtianu, op. cit., p. 58).
Decepþionat ºi afectat de ingratitudinea Consiliului Suprem, Brãtianu a fost

nevoit sã facã ultimul gest de protestare în faþa nedreptãþii. La plecare, ziariºtilor
le-a motivat atitudinea irevocabilã: „Pentru un Stat oarecare, dar mai ales pentru
unul ca al nostru, a pãrãsi teritoriul principiilor este deja a te da bãtut, pentru cã
principiile singure ne dau nouã în viaþa internaþionalã compensaþia necesarã în
faþa celor Mari“ (Gheorghe I. Brãtianu, op. cit.)
ªi tot ziariºtilor strãini acreditaþi la Conferinþa de Pace de la Paris, le-a declarat

la plecarea spre þarã: „Sunt constrâns a pãrãsi ºi puterea, nu din cauza proble-
melor Banatului ºi Basarabiei, care sunt încã chestiuni nerezolvate. Dar pentru
cã sunt convins cã România nu va putea accepta clauzele privitoare la minoritãþi,
care vor limita suveranitatea ºi care se vor introduce în tratatul de pace cu
Austria“ (Gheorghe I. Brãtianu, op. cit., pp. 97-98).
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Îndatã dupã ajungerea la Bucureºti, Ion I. C. Brãtianu s-a grãbit sã expedieze
o scrisoare cu valoare testamentarã fiului sãu Gheorghe (George) Brãtianu, aflat
la Paris pentru studii universitare:
„Nu te lãsa de Istorie. Începe tu pânã ce sper sã sfârºesc eu. Poate cã va fi o

perioadã când sã lucrãm împreunã. Deocamdatã, dacã la Paris se face Istorie, îþi
pot spune cã, contrar multora ce s-au zis asupra acestui subiect, mai bine e sã
scrii decât sã faci Istorie. Câte nãzbâtii am vãzut aici, n-aº fi crezut. În sfârºit, un
rezultat obþinut cã, pe când germanii soseau la Versailles [ca sã semneze tratatul
de pace], italienii plecau la Roma. Filmul este destul de frumos“ (Gheorghe I.
Brãtianu, op. cit., p. 72).
Dupã 20 de ani de la Conferinþa de Pace de la Paris, 1919, istoricul Gheorghe

I. Brãtianu a consacrat o lucrare activitãþii diplomatice a tatãlui sãu Ion I. C.
Brãtianu. Titlul publicaþiei este întru totul explicit – Activitatea politicã ºi mili-
tarã a României în 1919 în lumina corespondenþei diplomatice a lui Ion I. C.
Brãtianu. Chintesenþa lucrãrii respective constã în paragrafele de încheiere, din
care reproducem aceste profunde judecãþi de valoare:
„Formal, primul delegat al României fusese înfrânt de formidabila coaliþie de

ambiþii ºi de interese pe care o înfruntase. Izbânda n-a trãit decât o clipã; supã-
rarea lui Brãtianu, învins la Conferinþa Pãcii, este temeiul cel mai sigur ºi mãrturia
istoricã nediscutabilã a poziþiei internaþionale a României de azi. Într-adevãr, când,
dupã München, în octombrie 1938, preºedintele [Franþei] Daladier declarã cã, în
cazul unui rãzboi victorios, încã n-ar fi putut menþine hotarele Cehoslovaciei,
n-a avut în 1919 Brãtianu o intuiþie profeticã când a socotit cã trebuie sã ne înfã-
þiºãm nu ca o creaþiune a unui act diplomatic, revizuibil ºi revizuit, dar ca o ex-
presie vie a unor aspiraþiuni naþionale nedeplin realizate, faþã de care tratatul nu
a mai fost, din partea noastrã, decât o supremã concesiune adusã pãcii ºi liniºtei
Europei?“ (Gheorghe I. Brãtianu, op. cit., p. 104)

Din iulie ºi pânã în prima decadã a lui septembrie 1919, Guvernul Ion I. C.
Brãtianu a rezistat injoncþiunii mai marilor de la Conferinþa de Pace de la Paris.
A ignorat presiunile Consiliului Suprem – impasibil faþã de amploarea extinderii
bolºevismului – salvând Ungaria ºi þãrile învecinate de primejdia revoluþiei
mondiale a lui Lenin – Kun. Nu s-a lãsat intimidat de ameninþãrile cu sancþiuni
drastice dacã nu va semna tratatul de pace cu Austria. ªi totuºi...
La 10 septembrie 1919, Puterile Aliate ºi Asociate au semnat la Saint Germain

tratatul de pace cu Austria, somând România sã procedeze la fel. Într-o atare
ultimã instanþã, considerând cã Marile Puteri au decis sã impunã României con-
diþii pe care nu le poate accepta deoarece ele sunt „incompatibile cu demnitatea,
independenþa ºi interesele ei politice ºi economice“ – Guvernul Ion I. C. Brãtianu
ºi-a dat demisia.
Dupã o încercare neizbutitã a constituirii unui Guvern naþional de alegeri

parlamentare, s-a ajuns la un Guvern format din militari ºi tehnicieni – tot pentru
organizarea alegerilor parlamentare – prezidat de generalul Arthur Vãitoianu.
Cum Guvernul Vãitoianu, având un mandat limitat – de organizare ºi desfã-

ºurare a alegerilor parlamentare sub auspiciile votului universal – acesta a declinat
rãspunderea semnãrii tratatului de pace cu Austria.
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În urma scrutinului electoral din 2-9 noiembrie 1919, cum niciunul dintre
partidele politice n-a obþinut majoritatea voturilor exprimate, a luat fiinþã o coaliþie
de formaþiuni politice, numitã Blocul Parlamentar, a cãrei emanaþie a fost Guvernul
de colaborare prezidat de liderul român transilvãnean Alexandru Vaida Voievod.
Principala misiune a noului Cabinel ministerial a fost îndeplinitã la 10 decembrie
1919, când România a semnat tratatul de pace cu Austria, ºi implicit Statutul
Naþionalitãþilor.

În ceea ce-l priveºte pe Ion I. C. Brãtianu, acesta a înþeles cã insuccesul Parti-
dului Naþional Liberal în alegerile parlamentare s-a datorat erodãrii Guvernului
Rãzboiului pentru întregirea naþional-teritorialã a României.
În opoziþie fiind, Ion I. C. Brãtianu a aºteptat sã se netezeascã raporturile

diplomatice în exterior, iar în interior sã se consume iureºul dizolvant al
sui-generisului Bloc Parlamentar, apoi a îndepãrtat pericolul comunist bolºevic
– ce ameninþa ordinea, siguranþa ºi chiar fiinþarea României Mari – prin mantaua
de vreme rea a învingãtorului de la Mãrãºti, generalul Alexandru Averescu.
Dupã ce a contribuit decisiv la compromiterea politiceºte a veleitarului sãu

adversar politic Take Ionescu, Brãtianu s-a decis sã cearã de la Suveran ºi a
obþinut aprobarea constituirii Guvernului care în legiuitul mandat de 4 ani
(1922-1926) a fondat structural România Mare. În fine, a rezolvat delicata crizã
dinasticã, prin renunþarea la Tron a Principelui Moºtenitor Carol ºi instituirea
Regenþei – tutelã a Regelui minor Mihai – dupã care, ostenit de câte înfãptuise,
s-a dus sã moarã puþin, vorba poetului, sub cripta lãcaºului de veci de la Florica.

Cu referire la omnipotentul adversar al lui Brãtianu, peste ani, „Tigrul“, fost
preºedinte al Conferinþei de Pace de la Paris, Georges Clemenceau – observând
cu tristeþe resemnatã cã sistemul de pace impus de cei Patru Mari în 1919 nu
fusese un succes, dimpotrivã – a avut pãreri cu totul diametral schimbate faþã de
personalitatea premierului român. Avem, în acest sens, mãrturia lui I. G. Duca:
„Când am vãzut câþiva ani dupã Conferinþã pe Clemenceau, el, care la 1919 fusese
cel mai înverºunat împotriva lui Brãtianu, mi-a mãrturisit fãrã înconjur cã, deºi
s-a ciocnit cu el, este dator sã-ºi arate toatã admiraþia pentru tenacitatea cu care
a înþeles sã apere drepturile þãrii lui. El mi-a adãugat chiar: «Mã întreb adesea
dacã nu e el acela care a avut dreptate ºi noi cei care am greºit»“ (I. G. Duca,
Memorii, vol. II, ediþie Stelian Neagoe, Editurile Machiavelli/ISPRI, Bucureºti,
2015, p. 504).

În aceeaºi ordine de idei, ambasadorul Franþei în România anilor Rãzboiului
ºi Pãcii din 1916-1920, Contele Saint-Aulaire a avut – înMemoriile sale – cuvinte
de înaltã preþuire la adresa lui Ion I. C. Brãtianu, prin comparaþie cu „dictatorii“
care au reaºezat cu multe strâmbãtãþi Europa postbelicã: „Viitorul apropiat mi-a
descoperit în el cele mai înalte calitãþi care îl fac unul din marii oameni de Stat
ai generaþiei sale, mult mai mare decât cei trei mari: Wilson, Lloyd George,
Clemenceau. Nimic mai natural: la þãri mici, oameni mari“ (Saint-Aulaire, Con-
fesiunile unui bãtrân diplomat, Editura Flammarion, Paris 1953, pp. 340.).
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