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Consiliul de Coroanã care a hotãrât intrarea noastrã în acþiune s-a þinut în ziua
de duminicã 14/27 august 1916, la Cotroceni, ora 11 dimineaþa. El a avut loc în
sufrageria cea mare. ...

La unsprezece fix, aghiotantul de serviciu ne-a introdus în sala Consiliului.
Eram de faþã întreg Consiliul de Miniºtri, adicã: Ion I. C. Brãtianu, Emil Costinescu,
Emil Porumbaru, Vasile Morþun, Alexandru Constantinescu, Alexandru Radovici,
dr. C. Angelescu, Victor Antonescu ºi cu mine. Reprezentanþii Parlamentului:
M. Pherekyde, preºedintele Camerei, ºi C. F. Robescu, care-l înlocuia pe V. Missir,
preºedintele Senatului, care lipsea din þarã. Foºti preºedinþi ai Consiliului deMiniºtri:
Theodor Rosetti, P. P. Carp ºi Titu Maiorescu. ªefii de partide: Take Ionescu,
N. Filipescu ºiAl.Marghiloman. ªi, în fine, foºtii preºedinþi ai Corpurilor Legiuitoare,
Costicã Olãnescu ºi C. Cantacuzino-Paºcanu.

Abia introduºi în salã, Regele Ferdinand I ºi-a fãcut apariþia, întovãrãºit de
Moºtenitorul Tronului, Principele Carol. A luat loc ºi Consiliul a început.
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Cred nimerit sã arãt ºi aci, ca ºi la Sinaia, cum eram aºezaþi în jurul mesei,
pentru ca astfel sã se poatã reconstitui mai bine fizionomia generalã a acestei
istorice ºedinþe.

„Îndatoririle poruncitoare de Rege român“

Regele a luat cel dintâi cuvântul, precum fusese convenit din vreme cu Brãtianu,
þinând sã arate de la început care era în concepþia lui rostul acestui Consiliu de
Coroanã. La Sinaia, unchiul sãu chemase pe fruntaºii þãrii ca sã ia o hotãrâre,
rãzboi sau neutralitate. Acum Regele þinea sã precizeze de îndatã cã nu era vorba
sã se mai ia o hotãrâre, fiindcã aceasta era deja luatã. El convocase însã pe repre-
zentanþii tuturor partidelor pentru a le comunica aceastã hotãrâre ºi pentru a le
cere sã primeascã sã se ralieze la ea ºi pentru a le solicita tot concursul de care
þara avea atâta nevoie.

Regele era foarte emoþionat. Pe figura sa se vedeau întipãrite urmele luptei
sufleteºti prin care trecuse, ale nopþilor chinuitoare de nesomn în care se zbãtuse
între înclinaþiunile sale fireºti de Principe german ºi îndatoririle sale porunci-
toare de Rege român, nopþile în care l-a frãmântat îndoiala dintre victoria
germanã ºi victoria aliatã, clipele în care conºtiinþa sa de Rege ºi de om l-a
obligat sã judece toatã epocala rãspundere ce apãsa pe umerii lui. Dar, cu toatã
impresionanta emoþie ce îl stãpânea, a vorbit cu o perfectã claritate ºi cu o voce
de o nedezminþitã hotãrâre. De astã datã discuþia nu a mai avut loc ca la Sinaia,
în limba francezã, ci în limba românã. România Veche murise în clipa în care se
ridicau cele dintâi raze ale zorilor României Noi.
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În rezumat, Regele Ferdinand a spus cã a convocat pe mai marii þãrii nu ca sã
le cearã un sfat, cãci hotãrârea lui este luatã, ci ca sã le cearã sprijinul. În situaþia
actualã, neutralitatea nu mai este cu putinþã, România trebuie sã ia o hotãrâre ºi
sã aleagã. Soarta rãzboiului înclinã spre înþelegere, dar, oricum ar fi, România nu
poate lupta alãturi de Puterile Centrale, cãci ar însemna sã mergem împotriva
întregii evoluþiuni istorice a neamului nostru. Regele a arãtat pe urmã cã spre a
ajunge la o atare hotãrâre, a trecut prin încercãrile cumplite pe care desigur le
pricepem, dar cã, având în vedere numai interesele þãrii a cãrei Coroanã o poartã,
s-a învins pe sine însuºi. Precum cauza cea dreaptã a învins în el, are nestrãmutata
convingere cã va învinge în acest rãzboi ºi cã astfel, din jertfele ce ne aºteaptã, va
ieºi îndeplinirea idealului nostru naþional.

Aceste cuvinte au fost impresionante fiindcã Regele le-a rostit nu numai cu o
emoþie conþinutã, care ne-a zguduit pânã în adâncul inimilor noastre, dar ºi cu o
elocinþã lapidarã, pe care sunt incapabil sã o redau în toatã splendoarea frumuseþii
ei formale ºi etice. Îmi va pãrea rãu întotdeauna cã nu a fost de faþã un stenograf
ca sã dea posteritãþii cuvânt cu cuvânt ceea ce Ferdiand I a spus în acest ceas.
Deºi stenogramele, în recea lor preciziune verbalã, nu ar fi putut transmite gene-
raþiunilor viitoare chipul Regelui, cãldura vocii, accentele ei, atmosfera sãlii,
toate imponderabilele care au fãcut aceastã scenã de neuitat pentru toþi cei ce au
avut fericirea sã participe la ea. De altminteri, în tot timpul acestui Consiliu, Regele
Ferdinand a fost într-adevãr admirabil. Îmi amintesc uimirea generalã, când ne-a
dat viziunea unei puteri de apostol, atât este de adevãrat cã numai din adâncimile
misterioase ale sufletului izvorãsc faptele mari ºi gesturile nepieritoare. Ceea ce
vine de la raþiune ºi numai de la raþiune este ne-mãrginit ºi mediocru. Regele
Ferdinand, discutabil din atâtea puncte de vedere, a dovedit însã în dimineaþa de
14 august 1916 cã este un mare suflet ºi prin aceasta nu numai cã va rãmâne, dar
se va impune respectului ºi admiraþiunii posteritãþii.

Dupã aceea, Regele s-a întors cãtre fruntaºii opoziþiei ºi le-a adresat un cãlduros
apel de sprijin ºi de unire. Întorcându-se cãtre Carp, l-a apostrofat cu cuvintele:
„Te rog îndeosebi pe d-ta, d-le Carp, sã-mi dai tot concursul!“

Carp a rãspuns imediat, cu ciudã ºi enervat, cã nu este rolul lui sã vorbeascã,
el nefiind nimic, sã vorbeascã întâi Guvernul ºi ºefii de partide, cu atât mai mult
cu cât a constatat cã de fapt nu e vorba aici de un Consiliu de Coroanã, fiindcã Regele
a ºi luat o hotãrâre, ci de o întrunire al cãrei rost nici nu-l pricepe. Era deci destul sã
vedem în ce stare de spirit se afla bãtrânul ºef al Junimismului, totuºi eram departe cu
toþii de a bãnui mãcar ceea ce trebuia sã auzim de la el pânã la sfârºitul ºedinþei.

„Având drept ideal unitatea naþionalã“

Brãtianu a cerut atunci cuvântul. Cuvântarea sa a fost o expunere a situaþiei
ºi a motivelor pentru care se impunea sa intrãm în acþiune alãturi de Aliaþi,
vorbind limpede, concis, convingãtor, fãrã emfazã, fãrã patetism. Într-o vâltoare
ca aceea a actualului Rãzboi, în care harta lumii se preface, o þarã ca a noastrã,
o þarã cu aspiraþiuni naþionale, nu poate sã rãmânã neutrã pânã la capãt, fãrã sã-ºi
compromitã definitiv întreg viitorul. Prin urmare, a continuat Brãtianu, se impune
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sã ieºim din neutralitate, dar, pe de altã parte, având drept ideal unitatea naþionalã,
suntem datori sã urmãrim realizarea lui, cãci cine ºtie dacã în decursul veacurilor
vom gãsi vreun prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iatã de ce nu putem sã mergem
decât alãturi de Aliaþi ºi în contra Puterilor Centrale.

Dupã aceea, Brãtianu a explicat în scurte cuvinte politica sa în timpul neutra-
litãþii, precum ºi pregãtirea diplomaticã a rãzboiului, conchizând: „ªi eu, ºi þara
suntem în ceasul de faþã angajaþi, nu mai putem da înapoi“. Era mãrturisirea
solemnã a faptului împlinit. Brãtianu a mai adãugat câteva cuvinte despre pregã-
tirile militare ºi a sfârºit spunând cã toatã þara ºi întreaga suflare româneascã de
peste Carpaþi aºteaptã cu nerãbdare intrarea noastrã în Marele Rãzboi.

Carp, solicitat sã vorbeascã, a refuzat din nou, cerând sã audã înainte glasul
ºefilor de partide, care au rãspunderi directe, astfel cã Regele a dat cuvântul lui
Take Ionescu.

E incontestabil cã Take Ionescu a fost un mare orator, aº putea spune unul din
cei mai mari ai României contemporane, cu toate acestea atât la Consiliul de
Coroanã de la Sinaia, când s-a proclamat neutralitatea, cât ºi la acest Consiliu, el
a fost mai prejos ºi de netãgãduitul sãu talent, ºi de legitimele noastre aºteptãri.
La Cotroceni, ca ºi la Sinaia, i-au lipsit ºi forma, ºi inspiraþia, ºi argumentarea,
ºi accentele care miºcã ºi care rãmân. E curios, dar Take Ionescu a fost din toate
punctele de vedere de o neînþeleasã banalitate. S-a declarat fericit de hotãrârea
Regelui, a spus cã pricepe criza sufleteascã prin care a trecut, dar poate fi sigur,
în schimb, de dragostea nemãrginitã a întregului popor românesc. Partidul Con-
servator Democrat, mulþumit cã s-a ajuns la soluþia pe care o reclama de doi ani,
va da Coroanei ºi Guvernului întregul sãu sprijin. O împrejurare ca cea de faþã
nu rãsare decât o datã în cursul veacurilor, a o pierde ar fi fost o adevãratã mon-
struozitate — ºi cu aceasta Take Ionescu a încheiat.

„Un Marghiloman încurcat...“

A venit rândul lui Marghiloman, dar nu mai era acel Marghiloman de acum
doi ani de la Sinaia, un Marghiloman sigur de el, care afirma, care decidea, care
vorbea cu fruntea sus ºi cu vocea metalicã, era un Marghiloman încurcat,
aproape cu reticenþe în vorbã ºi cu reticenþe în ton. Nu se poate ºti, a spus dânsul,
cum se va sfârºi Rãzboiul, soarta sa fiind încã nehotãrâtã, dar dupã
informaþiunile lui precise Hindenburg pregãteºte o mare ofensivã împotriva
ruºilor. Sã nu ne grãbim, sã aºteptãm, de aceea este foarte regretabil cã Guvernul
în asemenea condiþii s-a angajat. Se vorbeºte mereu de idealul naþional, sã
privim însã mai bine realitatea lucrurilor. Or, el vede douã realitãþi, întâi cã þara
nu este favorabilã rãzboiului ºi, în al doilea rând, cã rezultatele unui rãzboi fericit
alãturi de Aliaþi înseamnã pentru noi aºezarea definitivã a ruºilor la Strâmtori,
adicã strangularea, pieirea noastrã.

Regele, foarte calm, se întoarce cãtre Marghiloman ºi spune: „Totuºi, admiþând
cã ruºii ar fi la Constantinopol, mi se pare cã ar fi mai bine pentru noi sã fim prieteni
cu ei, decât vrãjmaºi“. Surprins, Marghiloman se opri un moment ºi pe urmã,
fãrã a rãspunde observaþiunii Regelui, continuã firul cuvântãrii sale: Îi este cu
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neputinþã sã dea concursul sãu Guvernului, tot ce poate face deocamdatã este sã
tacã, sã nu creeze dificultãþi, þara fiind în joc. Dar, încã o datã, el nu înþelege cum
a putut Guvernul sã urmeze o politicã atât de dezastruoasã ºi, mai ales, sã punã
þara deodatã în faþa unui fapt îndeplinit, de o atare gravitate.

La acest moment, Nicu Filipescu, care la începutul discuþiunii stãtuse aproape
tot timpul aplecat pe masã, cu fruntea lipitã de mâinile sale încruciºate, ridicã
deodatã capul ºi izbucneºte; a fost ultima licãrire publicã a cunoscutei sale impe-
tuozitãþi. Adresându-se direct lui Marghiloman, muºcându-ºi când mustaþa, când
buza, spuse rãstit: „Sã mã ierþi! Hotãrârile pe care le-a luat Guvernul astãzi nu sunt
decât consecinþa logicã a tratatului încheiat de dl Brãtianu cu Rusia în septembrie
1914. Ori d-ta mi-ai spus mie cã acest tratat þi-a fost adus la cunoºtinþã, cã l-ai
aprobat ºi cã ai îndemnat Guvernul sã continue pe aceastã cale. De aceea sunt
indignat de aceste palinodii ºi, mai mult ca oricând, revendic pentru partidul meu
onoarea de-a fi fost printre iniþiatorii acestei politici ºi de a fi susþinut-o pe urmã
cu atâta tãrie ºi cu atâta stãruinþã, încât a dat afarã din rândurile lui pe cei care
au îndrãznit sã i se împotriveascã!“

Violenþa tonului, precum ºi nota personalã a acestei ieºiri erau cu totul
nepotrivite ºi ne-au produs o dureroasã impresie. Marghiloman, jucãtor din fire
ºi de rasã, a primit lovitura, s-a clãtinat puþin ºi dându-ºi seama ca ºi noi, desigur,
cã are în faþa lui un om foarte grav bolnav, a pãstrat cu imperturbabilitate o con-
descendentã tãcere. ªi astfel, dupã aproape treizeci de ani, în jurul covorului roºu
al mesei de la Cotroceni ºi din ceasul însuºi în care se hotãra intrarea în rãzboi a
României, lua sfârºit duelul dintre aceºti doi fruntaºi conservatori, duel care în
viaþa lor a contribuit atât de mult la distrugerea acestui partid, duel care dupã
moartea lor i-a despãrþit ºi mai puternic, aºezând de-a pururea pe unul printre
apostolii întregirii neamului, pe celãlalt printre neînþelegãtorii vremii lui, printre
sãrmanii învinºi ai îndeplinirii aspiraþiunilor noastre seculare.

Unii dintre noi aºteptau ca Filipescu sã rãspundã, dânsul, însã, ºi-a aºezat din
nou fruntea pe masã ºi pânã la sfârºitul Consiliului nu a mai spus o vorbã. Din când
în când, ca trezit din somn, ridica capul, figura lui trãda o adâncã emoþie ºi ochii lui
se umpleau de lacrimi. A fost de altminteri ultima oarã când a apãrut în public.

„P. P. Carp încruntat ºi plin de mânie“

Dupã emoþia trecãtoare a acestui antagonism de decenii, am intrat în emoþiile
reale ale cuvântãrii lui P. P. Carp. Când Regele i-a dat cuvântul, tãcerea ºi atenþia
au devenit deodatã mai mari, ne întrebam cu toþii, mai ales noi, cei care
asistaserãm ºi la Consiliul de la Sinaia, ce va mai spune bãtrânul protagonist al
alianþei germane. Carp a întrecut însã toate aºteptãrile ºi toate închipuirile
noastre. A fost, ca la Sinaia, lapidar, tãios, energic, dar pe când atunci era solemn
ºi profetic, acum era încruntat ºi crispat de mânie. Toate cele spuse de Brãtianu
sunt secundare, cãci pe el, Carp, nu îl intereseazã cine va învinge, ci cu cine ne
comandã onoarea sã mergem, chiar dacã vom fi învinºi. Din acest rãzboi va ieºi
sau hegemonia germanã sau hegemonia ruseascã. Hegemonia germanã înseamnã
pentru noi mântuirea, cea ruseascã sfârºitul, fiindcã vom sta în drumul Rusiei
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cãtre Constantinopol. Iatã de ce nu putem, oricum ar fi ºi în orice împrejurãri, sã
fim decât împotriva ruºilor.

Dupã aceea, înfundându-ºi monoclul în ochi, se întoarse cãtre Rege, cãruia îi
zise rãspicat: „De altminteri, Sire, acesta nu este numai interesul þãrii, el este ºi
interesul Dinastiei. Sã nu-ºi închipuiascã Majestatea Voastrã cã o Rusie învingã-
toare va tolera vreodatã în România o Dinastie Hohenzollern“. El a vãzut dupã
faþa Regelui cã aceastã ameninþare nu l-a intimidat întru nimic ºi atunci, schim-
bând tonul, a adãugat sarcastic: „Va impune o Dinastie românã, o Dinastie Ghica,
Sturdza sau o Dinastie Brãtianu sau Carp!“ Pe urmã, redevenind grav: „Iatã de
ce, Sire, datoria Majestãþii Voastre este sã se opunã cu orice chip unei asemenea
politici nefaste ºi sã rãmânã credincioasã — subliniind cuvântul — alãturi de
Germania“.

De fapt, pânã aici Carp repetase cele spuse la Sinaia, era o variantã a cunos-
cutei sale teze germanofile. Ne aºteptam cu toþii la o concluzie asemãnãtoare
celei a lui Marghiloman, un refuz de concurs formulat poate ceva drastic, când,
deodatã, cu o vehemenþã neînchipuitã, începe urmãtoarea tiradã, pe care cred cã
o reproduc aproape textual: „De altminteri, la ce folos toatã aceastã discuþie, vãd
cã numai e locul sã argumentãm ºi sã convingem. Hotãrârile sunt luate. Linguºitorii
Tronului au învins. ªi — uitându-se în ochii lui Take Ionescu — în asemenea
condiþiuni cei cãrora Coroana le-a fãcut pe plac nu au nici un merit sã o asigure
acuma cã îi vor da tot concursul.

Cât despre mine, nu e acelaºi lucru. Nu îmi puteþi cere nici sprijin pentru o
politicã pe care o cred a însemna pieirea României. Am un ziar, Moldova. De
mâine chiar îl voi închide. Am în jurul meu câþiva prieteni, le voi cere îndatã sã
se împrãºtie. Am trei fii, îi dau Majestãþii Voastre sã se batã ºi sã moarã. Iar eu
mã voi ruga lui Dumnezeu ca armata românã sã fie bãtutã...“ ºi, dupã o scurtã
pauzã, „cãci numai astfel România va putea sã fie scãpatã!“

La auzul acestor cuvinte a fost o adevãratã stupoare, ne-a trecut pe toþi un fior
rece. Uluiþi, am stat o clipã înmãrmuriþi ºi pe urmã o rumoare de indignare a
umplut toatã sala. M-am uitat la Carp — sta nemiºcat cu braþul întins, cu mâna
pe manºetã, cu capul desfigurat printr-o crispaþiune de urã, pe care o am ºi azi în
faþa ochilor mei ºi pe care nu voi putea sã o uit pânã în mormânt.

Regele a tresãrit, roºu, dar foarte stãpân pe el ºi a zis: „Domnule Carp, respect
toate pãrerile, dar nu pot lãsa sã treacã ultimele dvs. cuvinte. Ele nu pot fi expresia
adevãratelor dvs. simþãminte. Îmi închipui cã au izvorât în focul discuþiunii,
dintr-un moment de necugetatã mânie“.

„Ba nu, deloc...“, murmurã Carp. „Ba da, domnule Carp, ba da“, insistã Regele
pãrinteºte ºi continuã: „Aþi greºit ºi adineauri, domnule Carp, când aþi vorbit de
interesele Dinastiei. Nu cunosc interesele Dinastiei, nu cunosc decât interesele
þãrii. În conºtiinþa mea aceste douã interese se confundã. Dacã m-am hotãrât sã
fac acest pas grav, e fiindcã dupã maturã chibzuinþã eu am ajuns la convingerea,
la convingerea adâncã ºi nestrãmutatã, cã el corespunde cu adevãratele aspiraþiuni
ale neamului a cãrui rãspundere o port în ceasul de faþã. Dinastia va urma soarta
þãrii, învingãtoare cu ea, sau învinsã cu ea. Deoarece mai presus de toate, sã ºtiþi,
domnule Carp, cã Dinastia mea este românã. Rãu aþi fãcut când aþi numit-o strãinã,
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germanã. Nu, e româneascã! Românii nu au adus aci pe unchiul meu, Regele Carol,
ca sã întemeieze o Dinastie germanã la gurile Dunãrii, ci o Dinastie naþionalã ºi re-
vendic pentru Casa Mea cinstea de a fi îndeplinit în întregime misiunea pe care
acest popor i-a încredinþat-o“.

Aceste cuvinte au fost nu spuse, ci scandate cu toatã mândria unui Hohenzollern
ºi cu tot patriotismul unui bun român.

Carp a fãcut un gest cu mâna ºi a replicat: „Sire, nu aº vrea ca Majestatea Voastrã
sã creadã cã am cedat unui moment de mânie. Nu. M-am gândit, m-am gândit
mult înainte de a spune cuvintele pe care le-am spus. Dar fiindcã nu vãd alt mijloc
de a salva România, de aceea sunt silit sã repet cã urez armatelor noastre sã fie
învinse“.

Era prea mult. De astã datã nici Brãtianu nu s-a mai putut conteni. Ura învin-
gerii ºi îndãrãtnicia neputinþei fãcuserã pe bãtrânul junimist sã depãºeascã orice
închipuire. „Nu gãsesc cuvinte ca sã spun ce resimþim dacã într-adevãr astfel de
simþãminte sunt în ceasul de faþã în inima dumitale. Atunci, domnule Carp, retrage
pânã ºi pe fiii d-tale din armatã, cãci nu mai poþi avea nimic comun cu aceastã
þarã ºi cu acest neam!“ Carp a tãcut ºi Regele, încã vãdit tulburat, ca ºi noi toþi,
de cuvântarea lui, s-a întors cãtre Maiorescu.

„Maiorescu, surâzãtor, recurgea la arguþii...“

Cu el, cu Maiorescu, schimbare complectã de decor, din patetic ºi din tragedie,
am intrat în meºteºugiri ºi în sofisme. O viaþã întreagã Titu Maiorescu a jonglat
la tribunã cu o mãiestrie neîntrecutã, dar a jonglat cu artificii retorice ºi cu gesturi
minunat adecvate. Spumã ºi numai spumã! Dacã îi recitim discursurile, la fiecare
paginã ne vom întreba cum a fost cu putinþã ca aceste cuvântãri sã fi produs o
impresie atât de mare asupra celor ce l-au ascultat. ªi totuºi, afirm cã produceau
acest efect, chiar eu am fost la început printre scepticii care afirmau cã nu se vor
lãsa sugestionaþi de vraja acestui cuvânt meºteºugit, dar o datorie de conºtiinþã
mã sileºte sã mãrturisesc cã nu am scãpat de vraja elocinþei maioresciene, am
fost vrãjit de ea.

Nenorocirea lui Maiorescu a fost cã ºi la acest Consiliu credea cã se putea so-
fistica, toatã atitudinea lui era în contrazicere cu atmosfera zilei. Eram cu toþii
emoþionaþi, covârºiþi de solemnitatea momentului ºi de gravitatea istoricã a
hotãrârilor ce se luau. Maiorescu, însã, era surâzãtor, recurgea la arguþii pe care
le debita cu o onctuozitate popeascã, cu priviri de ºiretlic ºi cu o mimicã complect
nepotrivitã. Acum era ceasul hotãrârilor supreme, al simþãmintelor adânci, nu al
împerecherilor de cuvinte, al subtilitãþilor de gândire ºi al scepticismului sufletesc.

A început prin a întreba pe Brãtianu ce angajamente are? Pânã la ce punct este
angajat? Nu se poate gãsi vreun mijloc de a se degaja? Poate cã angajamentul e
personal, sau se poate interpreta ca atare? Brãtianu, enervat de acest fel de a pune
chestiunea ºi de a privi situaþia, l-a întrerupt, spunându-i cã nu numai el este
legat ºi definitiv legat, dar ºi þara. El a arãtat ce a obþinut de la Aliaþi, care sunt
noile hotare pe care ni le-au garantat în caz de izbândã, precum ºi dreptul pe care
ni l-au recunoscut de a participa pe picior de egalitate cu ei la viitorul Congres
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de Pace. Brãtianu a mai spus cã þara întreagã e martorã a sforþãrilor pe care le-a
fãcut timp de doi ani pentru a o menþine în neutralitate ºi a-i cruþa astfel cât mai
mult jertfele rãzboiului, însã cã acuma a simþit cã orice amânare ne-ar putea fi
funestã, fiindcã Aliaþii se aflã într-o aºa situaþie, încât dacã nici acum România
nu va rãspunde la apelul lor, vor cãuta alte puncte de reazem.Aºa fiind, s-a angajat,
iar acum mai mult ca oricând crede cã nu-i era permis sã ezite ºi sã poarte în faþa
istoriei rãspunderea de a fi scãpat cel mai prielnic moment oferit neamului
românesc pentru întregirea lui, de veacuri doritã ºi de veacuri aºteptatã.

Maiorescu a revenit însã la ideea lui: sã ne degajãm, sã aºteptãm rezultatul
rãzboiului, acum este prea îndoielnic, când va fi mai lãmurit, când se va putea
mai limpede ºti din partea cui atârnã izbânda, atunci vom vedea ce hotãrâre se
cuvine sã luãm. Pe urmã a trecut la idealul naþional, pe care l-a luat oarecum în
derâdere. Idealul naþional? Ce ideal naþional?Alocuþiune atrãgãtoare, însã ce este în
realitate în dosul acestei patriotice frazeologii? Totul subliniat prin faimoasele
sale gesturi cu degetele. ªi pentru ce? Pentru a ajunge la surprinzãtoarea afirma-
þiune din partea unui ardelean, cã ardelenii nu vor nicidecum unirea cu patria
mumã, cã vor stãpânirea Habsburgilor, spre a-i protegui de Ungaria, atât ºi nimic
mai mult.

Precum era ºi firesc, la aceste stranii cuvinte Brãtianu ºi Take Ionescu au pro-
testat energic. Este cu desãvârºire inexact, au exclamat ºi unul ºi altul, este neauzit
ce afirma dl Maiorescu. Fraþii noºtri dinArdeal nu aºteaptã decât sã trecem odatã
Carpaþii ºi nu mai trãiesc decât cu acest dor ºi cu aceastã speranþã. Nouã, în care
au încredere, ne-au spus-o neîncetat ºi ne-au destãinuit tot fundul gândurilor ºi
al sufletului lor. Se poate ca ºtiind adevãratele simþãminte ale d-lui Maiorescu ºi,
prin urmare, ferindu-se de el, sã-i fi vorbit lui altfel, da, se poate. Dar aceasta
dovedeºte neîncrederea ardelenilor în dl Maiorescu, iar nicidecum nedorinþa lor
de-a se uni cu Regatul ºi de-a înfãptui România Mare.

Brãtianu a mai adãugat cã are scrisori de la Vaida, care dau cea mai formalã
dezminþire celor afirmate de Maiorescu. Filipescu a mai tresãrit o datã, dar s-a mãr-
ginit sã confirme din cap toate spusele lui Brãtianu ºi Take Ionescu. Maiorescu,
vãzându-se contrazis ºi în aceastã parte a cuvântãrii sale, s-a agãþat de un alt
argument: în loc sã aruncaþi þara într-un rãzboi nesigur, mai bine aþi fi cãutat sã
determinaþi pe unguri sã facã românilor din Ardeal concesii reale ºi am cuvinte
sã cred cã asemenea demersuri ºi asemenea stãruinþe nu ar fi rãmas fãrã rãsunet.

Aici Regele a intervenit din nou ºi a zis cã ar fi sã ne facem iluzii dacã am
mai crede cã pe aceastã cale se poate obþine ceva, cãci ºi înainte ºi dupã izbucnirea
Rãzboiului Mondial s-au fãcut de cãtre noi nenumãrate demersuri în acest sens,
dar toate fãrã nici un folos. El, personal, a intervenit ºi pe lângã Germania, ºi pe
lângã Austria, ca sã dea românilor din Ardeal mãcar acele drepturi pe care le au
cehii în Boemia, dar ungurii au refuzat orice propuneri. Acum, în urmã, Împãratul
Wilhelm în persoanã a stãruit la Viena, dar a întâmpinat acelaºi refuz îndãrãtnic.
De altminteri, când, înainte de rãzboi, a fost însãrcinat de Regele Carol sã atingã
aceastã problemã la Viena, austriecii i-au mãrturisit cã niciodatã ungurii nu vor
cosimþi sã îmbunãtãþeascã real soarta românilor de peste munþi, fiindcã pentru
nimic în lume nu vor sã ºtirbeascã Statului maghiar caracterul sau de stat unitar.
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De la românii ardeleni, Maiorescu a trecut la românii din Regat. Dupã cum
cei dintâi nu voiau unirea cu România, ceilalþi nu voiau rãzboiul pentru eliberarea
fraþilor subjugaþi. La 1913, a spus el, am intrat în acþiune numai când am ºtiut cã
am în dosul meu unanimitatea þãrii. Astãzi aveþi opinia publicã împotriva dum-
neavoastrã, un argument mai mult ca sã vã degajaþi de legãturile pe care le aveþi
cu Aliaþii ºi sã continuaþi a sta în neutralitate. Acest pasaj nu a fost întrerupt.
Apoi, în concluzie, Maiorescu a ajuns la culmea sofisticãrii lui: el a vrut sã ne
dovedeascã imposibilitatea constituþionalã de a declara rãzboiul.

Ne-am uitat miraþi unii la alþii, era ultima obiecþie la care ne gândisem, cãci,
conform punctului sau de vedere, Camerele actuale nu erau Camere obiºnuite,
erau Camere Constituþionale, cu mandat expres ºi limitat, revizuirea Constituþiei, în
vederea exproprierii proprietãþii mari ºi a introducerii votului obºtesc. Prin urmare,
argumenta dânsul, dacã vrem sã declarãm rãzboiul, trebuie întâi sã dizolvãm Came-
rele actuale ºi sã facem alegeri noi, în care þara se va putea rosti lãmurit dacã este
sau nu pentru o intrare în acþiune.

Am surâs cu toþii, dar nu ºtiam cã auzisem ultimul discurs al lui Maiorescu,
cãci merita sã se sfârºeascã altfel strãlucita carierã oratoricã a acestui mare meºter
al cuvântului. De altfel, cuvântarea sa ne-a indignat pe toþi ºi mã întreb dacã,
ieºind de la Consiliu, nu eram mai iritaþi împotriva lui decât chiar împotriva lui
Carp. Într-adevãr, Carp fusese revoltãtor, dar Carp era intransigent pânã la absurd
ºi pânã la odios, pe când Maiorescu ardeleanul, singurul ardelean din acel Consiliu,
nu numai cã se opunea la intrarea în rãzboi pentru eliberarea Ardealului, dar
contesta chiar ardelenilor dorinþa de-a se alipi României, ºi toate acestea susþinute
cu chiþibuºuri avocãþeºti ºi cu sofisme de retor, care prezentau un spectacol sub
orice calificare. Mãrturisesc cã dacã nu ar fi rãscumpãrat prin atitudinea sa
demnã ºi patrioticã din timpul ocupaþiunii (inamice) cuvântarea sa de la Consiliul
de Coroanã, m-aº întreba ºi azi cine dintre Carp ºi el s-a arãtat mai prejos de marile
clipe pe care le-am trãit atunci.

„Românii de dincolo ne aºteaptã ca pe Messia“

Cu Costinescu discuþia a reintrat într-un fãgaº normal. Dânsul nu era orator,
a vorbit fãrã pretenþii, sfãtos ºi cu bun simþ; a atacat pe Marghiloman, pe Maiorescu
ºi în sfârºit, pe Carp. A spus cã problema Strâmtorilor nu poate fi hotãrâtoare,
fiindcã la urma urmei, fie cã ruºii vor fi stãpânii acelor Strâmtori, fie germanii,
tot rãu va fi pentru noi.

Regele întrerupe din nou: „Mie, personal, nu îmi este fricã de ruºi, dar admi-
þând chiar cã ei ar constitui un pericol, mi se pare totuºi evident cã pentru noi
pericolul va fi mai mare rãmânând o þarã de opt milioane de locuitori, decât devenind
un stat de 14 milioane. În genere, altfel ne vom putea apãra într-un caz ºi într-altul.
Iatã de ce, departe de a fi convins de pericolul atotputerniciei ruseºti, vãd în el
un argument mai mult pentru a ne folosi de împrejurãrile actuale, a cãuta sã ne
unim cu fraþii noºtri ºi a ne mãri hotarele“.

Costinescu trece apoi la examinarea motivelor pentru intrarea noastrã în acþiune
alãturi de Aliaþi, examinare poate cam lungã ºi cam inutilã dupã toate cele ce au
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fost spuse, ºi sfârºeºte zicând cã atunci când toate popoarele au intrat în acest
rãzboi de dezrobire, România ar fi dezonoratã ºi pierdutã dacã ar rãmâne neutrã.

Marghiloman, cu un surâs, dar cu vocea cam pe jumãtate, spune: „Dar Olanda,
dar Suedia, dar Spania, nu sunt ºi ele neutre?“ Rãspunsul era prea uºor, din mai
multe pãrþi deodatã se aude: „Dar aceste þãri nu sunt în situaþia noastrã, ele nu au
revendicãri naþionale de formulat!“ .

Costinescu mai adãugã: „Nu uitaþi cã noi suntem în mijlocul bãtãliei ºi dacã
mai stãm neutri, ne vor încãlca ungurii la nord ºi bulgarii la sud“.

Take Ionescu cere cuvântul pentru a doua oarã. Nici de astã datã nu a fost mai
strãlucit, þinea însã cu tot dinadinsul sã rãspundã lui Maiorescu. „Dl Maiorescu
a susþinut douã lucruri inexacte, cã românii ardeleni nu aºteaptã sã îi dezrobim
ºi cã noi, românii din Regat, nu vrem rãzboiul. Afirm în modul cel mai hotãrât
cã românii de dincolo ne aºteaptã ca pe Messia. Este adevãrat cã în 1911 Vaida
ºi alþii ne propuneau unitatea naþionalã sub Habsburgi, dar preconizau aceastã
soluþie fiindcã în situaþiunea politicã a Europei de atunci nu vedeau altã posibi-
litate ca sã fim toþi laolaltã. De la 1914 situaþia s-a schimbat cu desãvârºire ºi au
înþeles-o atât de bine, încât mie mi-au trimis vorbã din partea întregului Comitet
cã dacã nu venim sã îi scãpãm acum, Carpaþii vor rãmâne între noi hotar pentru
vecie ºi românismul va fi pierdut. Afirm, de asemenea, cã opinia publicã din
Regat cere, vrea rãzboiul. Nu suntem divizaþi, în afarã de câþiva germanofili rãtã-
ciþi, suntem toþi alãturi de idealul naþional. Fireºte, doi ani de neutralitate au
scãzut unele entuziasme, au slãbit unele încrederi, dar toate acestea vor trece, vor
dispare de îndatã ce se va cunoaºte gestul Regelui în întregimea splendorii sale!“

Pherekyde a cerut apoi cuvântul. Cu figura mai întunecatã, cu vocea mai
cavernoasã decât oricând, a combãtut pe scurt ºi cu obiºnuita-i claritate cele sus-
þinute de Maiorescu privitor la drepturile actualelor Camere. Nu poate fi vorba
de inconstituþionalitatea votului pe care aceste Camere l-ar da în favoarea intrãrii
în acþiune. Ele posedã nu numai mandatul de a se revizui anume articole din
Constituþie, cãci pe lângã aceste drepturi excepþionale ele mai au, ele pãstreazã
toate prerogativele obiºnuite ale Parlamentului, prin urmare ºi pe acela de a se
rosti asupra declarãrii rãzboiului. Aceasta a fost teza lui Pherekyde, tezã inataca-
bilã din punct de vedere juridic. Dupã câteva consideraþiuni asupra necesitãþii
imperioase de a ne alipi Aliaþilor ºi de a porni la lupta pentru împlinirea unitãþii
naþionale, preºedintele Camerei a sfârºit asigurând pe Rege ºi Guvernul de întregul
sprijin al Adunãrii pe care o prezida.

La aceastã asigurare C. F. Robescu, foarte emoþionat ºi oarecum mirat de
cinstea ce-i revenea, a adãugat în numele Senatului ºi asigurarea devotatului
concurs al Maturului Corp.

„Revendic întreaga rãspundere a acestei politici“

Cu aceasta am crezut cã dezbaterile erau încheiate, când Brãtianu cere Regelui
sã-i îngãduie a mai lua încã o datã cuvântul. Regele aprobã ºi Brãtianu începe.
În prima sa cuvântare a fost numai concis ºi convingãtor, în aceasta de-a doua a fost
elocvent, miºcãtor ºi plin de avânt. Rareori a fost mai bine, ca întotdeauna, de
altfel, când improviza. S-a apãrat de acuzaþiunea cã e francofil, a arãtat cã el ºi
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tatãl sãu nu au fãcut cutare sau cutare politicã fiindcã au avut preferinþe senti-
mentale pentru cutare sau cutare Stat, dar fiindcã interesele þãrii cereau sã se
alipeascã unora sau altora. E român ºi numai român, ºi politica lui izvorãºte
exclusiv din ceea ce, dupã concepþia lui, reprezintã cerinþele superioare ale þãrii
ºi ale neamului sãu. În împrejurarea de faþã îi apare limpede, luminos cã nu
putem scãpa prilejul ce ni se oferã de-a îndeplini visul secular al românismului.
„Nu vreau sã repet“, spune el, „toate consideraþiunile care m-au dus la aceste
concluzii. Vi le-am expus, le cunoaºteþi. Þin însã, în acest ceas hotãrâtor, când
toþi fruntaºii þãrii sunt întruniþi în jurul Regelui, sã se cunoascã gândul meu
întreg. Fãrã îndoialã cred cã vom ieºi învingãtori, dar nu sunt sigur, se poate sã
fim ºi învinºi. De aceea vreau sã se ºtie bine de toþi, cã, chiar învinºi, tot cred cã
þara mea trebuie în aceastã clipã a evoluþiunii ei istorice sã facã acest gest. În
viaþa naþiunilor sunt afirmãri de drepturi care se socotesc mai mult decât izbânzi
trecãtoare ºi sunt gesturi de abdicare, de dezertare moralã, care compromit
viitorul lor pentru veacuri de-a rândul. Într-o atare situaþie este astãzi românismul,
de aceea, chiar de a fi sã fim bãtuþi, faptul cã patru din cele mai mari puteri ale
lumii au recunoscut temeinicia revendicãrilor noastre naþionale ºi au consfinþit
printr-un act solemn hotarele etnice ale românilor de peste Carpaþi, cauza româ-
nismului va face un pas înainte, mai mare ºi mai însemnat decât oricând. ªi dacã
nu azi, mâine vom culege roadele acestor jertfe ºi acestor afirmãri de drepturi.
Aduceþi-vã aminte de cazul Italiei: ºi Carol Albrecht a fost înfrânt la Novara, dar
chestiunea unitãþii Italiei era pusã în faþa lumii întregi ºi peste câþiva ani succesorul
a realizat-o. Aduceþi-vã aminte de propria noastrã istorie: Tudor Vladimirescu a
fost zdrobit ºi stãpânitorii zilei l-au mãcelãrit. Dar el ridicase steagul renaºterii
noastre naþionale ºi pe temeiul gestului lui urmaºii sãi au înfãptuit-o. În fine,
cazul cel mai caracteristic este cazul lui Mihai Viteazul. ªi el a fost învins, ºi el
a fost omorât, dar a ºtiut pentru o clipã sã întrupeascã visul secular al neamului,
unirea tuturor românilor. ªi a fost destul, nu numai ca el sã rãmânã de-a lungul
veacurilor eroul legendar ºi slãvit, dar pentru ca ºi noi astãzi sã întemeiem pe
faptele lui revendicãrile acestui neam.

Nu vã uitaþi deci, Sire, la rezultatele imediate, vedeþi îndatoririle de azi în
perspectiva cea mare a menirii acestui neam ºi a viitorului sãu ºi mergeþi cu hotã-
râre înainte pe calea pe care v-o indicã conºtiinþa naþionalã. Majestatea Voastrã
va înscrie în istoria românismului o paginã de glorie nepieritoare.

S-a vorbit odinioarã de Dinastie strãinã, a fost o formulã nedreaptã ºi nemeri-
tatã. Dinastia este românã.MajestateaVoastrã o dovedeºte azi în chipmiºcãtor. Dupã
ce veþi fi trecut însã Carpaþii, nimeni nici nu va mai cuteza, Sire, sã punã o atare
chestiune. Întrucât mã priveºte — a încheiat Brãtianu — îmi dau seama de toatã
rãspunderea, de covârºitoarea rãspundere pe care mi-am luat-o sfãtuind pe Rege
sã tragã spada ºi sã intre acum în luptã alãturi deAliaþi împotriva Puterilor Centrale,
dar revendic întreaga rãspundere a acestei politici“.

Câteva zile în urmã, întâlnind pe Filipescu, dânsul mi-a spus: „Ce minunat a
vorbit Brãtianu deunãzi la Consiliul de Coroanã! A pus chestiunea de sus, cum
trebuia pusã ºi cum nimeni nu o pusese. ªi câtã dreptate a avut, tot ceea ce a zis
era cu miez, cu mult miez. M-a impresionat adânc, spune-i-o, te rog, ºi felicitã-l
din partea mea!“ Este, cred, cel mai bun comentariu al acestui discurs.
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„Cu Dumnezeu înainte!“

Regele a încheiat discuþia, repetând cã hotãrârea lui a luat-o dupã multe chinuri
sufleteºti ºi dupã o îndelungatã chibzuinþã, dar cã astãzi, dupã ce a auzit glasul
tuturor fruntaºilor þãrii, este ºi mai convins cã a avut dreptate ºi cã intrarea în
rãzboi pentru realizarea idealului naþional este singura soluþie corespunzãtoare
adevãratelor interese ale þãrii. Este fericit cã, sacrificând totul pe altarul patriei,
poate lega ºi mai indisolubil destinele Dinastiei de ale Þãrii ºi împlini îndatoririle
de bun român, pe care le-a luat în ziua când, la moartea unchiului sãu, a primit
Coroana României. El cunoaºte greutãþile rãzboiului. Cel de faþã este unul din
cele mai crâncene pe care istoria le-a cunoscut. Sã nu ne facem deci iluzii, ne
aºteaptã mari jertfe ºi cumplite suferinþe. De aceea, înainte de a ridica ºedinþa, el
socoteºte de datoria sa, ca Rege, sã adreseze fruntaºilor þãrii un ultim ºi cãlduros
apel la concordie în interesul suprem al patriei.

„Revendic întreaga rãspundere a acestei politici“

„Încã o datã, vã rog pe toþi, chiar pe cei ce au fost de altã pãrere, sã mã ajutaþi!“
Carp, Marghiloman ºi Maiorescu au tãcut, plecând capetele. Mi se pare cã singur
Theodor Rosetti, care ºedea lângã el, a fãcut un gest aprobativ. Apãsat ºi cu
hotãrâre, Regele, dupã câteva momente, a adãugat: „Domnilor, cu Dumnezeu
înainte!“ ºi s-a sculat. Noi, toþi, foarte emoþionaþi, am rãspuns: „Sã trãiþi Sire,
Dumnezeu sã ne ajute!“

Nota editorului. În afarã de I. G. Duca, ºi alþi participanþi la Consiliul de Coroanã din
14 august 1916 au lãsat mãrturii pentru Istorie.

În febbruarie 1918, Take Ionescu a dictat colaboratorului sãu apropiat Dimitrie Plesnilã
un rezumat amplu asupra discuþiilor purtate în cadrul epocalului Consiliu; textul manuscris
a fost publicat întâia oarã în ziarul bucureºtean Adevãrul din 23 februarie 1921.

Al. Marghiloman a consemnat, la rândul sãu, aspecte degajate în urma dezbaterilor
din Consiliul de Coroanã — în ale sale Note Politice, tipãrite postum, în anul 1927.

I. G. Duca însuºi a dat publicitãþii inedite fragmente din manuscrisul Memoriilor sale
referitoare la Rãzboiul pentru întregirea României — în cotidianul de mare tiraj
Universul din 25 noiembrie 1925 ºi în gazeta Generaþia Unirii din 25 decembrie 1925.

Cronologic, se înscriu mãrturiile lui N. Filpescu apãrute în volumul postum Nicolae
Filipescu, Însemnãri 1914-1916, editat în anul 1936 de cãtre N. Polizu-Micºuneºti.

Postum au apãrut ºi succintele notiþe ale lui Titu Maiorescu referitoare la respectivul
Consiliu de Coroanã, odata cu tipãrirea Însemnãrior sale Zilnice privind România ºi
Rãzboiul Mondial, ediþie Stelian Neagoe, 1997.

Indirect, Constantin Argetoianu — care ºi-a notat „la cald“ episoade din spovedaniile
de dupã Consiliu ale lui N. Filipescu ºi Take Ionesc — a consacrat câteva pagini cardi-
nalului moment naþional, cuprinse în Memorii, vol. III, edtiþie Stelian Neagoe, 1993.
(Stelian Neagoe)
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