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Expresie a triumfului principiului naţionalităţilor în Europa Centrală, desăvârşirea unităţii naţional-statale
a României s-a produs în 1918 şi a fost recunoscută de sistemul Tratatelor de la Versailles (1919-1920). Într-un
mod aparent paradoxal, după doar un deceniu, statul naţional unitar român, a aderat la prima tentativă
guvernamentală consistentă de integrare europeană prin consimţământul reciproc, care a fost Proiectul Briand de
Uniune Europeană ( 1929-1930). Se pune problema în ce măsură liniile de politică externă ale României în acest
deceniu, al treilea, puteau sau nu sa pregătească acceptarea ideea de uniune europeană? Care au tost obiectivele·şi
mijloacele politicii externe româneşti, cum s-au cristalizat liniile de politică externă a României? Acest studiu îşt
propune să interpreteze modul în care a fost formulat interesul naţional al României în documentele programati ce
oficiale de politică externă ale Guvernului, Monarhiei, Parlamentului şi ale partidelor politice de guvernământ.
În deceniul al treilea, statele naţionale au făcut din suveranitatea lor o dogmă sacrosanctă şi nu au reuşit să
creeze o coeziune europeană, pe baza unui "drept public european" acceptat de toţi. Conferinţa de Pace de la Pans
a încercat să facă din sistemul Tratatelor de la Versailles un "drept public european" bazat pe principiul
naţionalităţilor, care să stea la baza unei Europe a naţiunilor, dar nu a reuşit decât parţial. Unii susţinători at 1Jcii
europene au criticat acest sistem, considcrând că a balcanizat Europa Centrală, că a creat un babilonism naţional,
consacrând state mici, neviabile economic, incapabile de a se apăra singure, subminate de minorităţile naţionale
şi de contlictele între ele 1• Alţi paneuropenişti, precum Kalergi, Briand, Tăslăuanu, Maniu au considerat că formarea
statelor naţionale era o necesitate istorică obiectivă şi abia după ce acest proces a fost încheiat se putea trece la
mtegrarea lor într-un sistem european de tip "federal" 2.
În crearea Europei Versaillesului un rol important 1-a avut un ne-european, preşed.intele american Wilson.
El a încercat să distrugă vechiul sistem al balanţei de putere, în care vedea cauza esenţială a_catastrofei şi să-I
înlocuiască cu Europa naţiunilor, în care, făcându-se dreptate, frontierele statelor să tie determinate de voinţa
populaţiei, democratic exprimată, şi în care statele să tie egale, indiferent de mărimea lor. De aici rezultă un
dezechilibru real, dar Liga Naţiunilor împiedică agresiunea marilor puteri asupra statelor mici. Wilson distruge
"Concertul european", însărcinând un organism mondial, nu european, cu menţinerea păcii. Wilson gândeşte în
termeni universalişti. nu În termeni de Europa. Pentru el Europa nu e o entitate politică, ci doar o regiune
geografică'.

Franţa,

prin Clemenceau, a susţinut ideea unei .,Europe a dreptului", care însemna într-adevăr o Europă
pe dreptate, pe statele naţionale, dar şi pe securitate, în special securitatea Franţei prin slăbirea Germaniei.
În schimb, pentru Anglia lui Lloyd George problema securităţii în faţa Germaniei nu se mai punea după anihilarea
tlotei germane. Anglia dorea acum să asigure echilibrul european prin ridicarea Germaniei în faţa puterii Franţei.
Italia nu era deloc preocupată de construcţia noii Europe, ci doar de puterea, influenţa şi graniţele sale naţionale.
fondată
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Jean Baptiste Durosellc, L '1dee d'Europe dans /'histoire, Paris, 1965, p. 271.
OctaYian Tăslăuanu, Obsesia europeană, Bucureşti, 1996, p. 47-66; Richard Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, Tg. Murcş, 1997, p.
119-126; Iuliu Maniu, Problema minorită,tilor în Politica E'l(fernii a RomiÎniei (coord. Dimitrie Gusti), Bucureşti, 1924, p. 111-32.
J.B. Duroselle, op. cit., p. 266.
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Europenii gândeau exclusiv în termeni de interes naţionaf. Kissinger critică sistemul Europei de la Versailles
pentru faptul că a fost doar opera învingătorilor, nu a tuturor statelor sau a tuturor marilor puteri. Statele excluse
nu au acceptat acest sistem internaţional, condamnându-lla ineficacitate. Este o carenţă fundamentală comparativ
cu sistemul creat de Congresul de la Viena ( 1815), care a fost mult mai viabil datorită consensului tuturor marilor
puteri, învinse şi învingătoare 5 .
Într-adevăr, sistemul tratatelor de la Versailles a fost impus în absenţa şi împotriva a două mari puteri
europene, pentru Gennania fiind un "Diktat" care o pedepsea, iar pentru Rusia Sovietică un sistem capitalist ostil.
În· plus, tratatele au fost contestate şi de o putere învingătoare "nesatisfăcută", Italia, căreia i se alăturau micile
state revizioniste (Ungaria, Bulgaria). Astfel contestat, sistemul tratatelor de pace nu a putut să constituie un
,.drept public european" eficace şi viabil. Duroselle apreciază că a rezultat o Europă amortă, fără "Concert
European", fară "drept public european·• şi fără "echilibru european". Rămânea Liga Naţiunilor, un organism
mondial, nu european, condamnată la ineficacitate prin refuzul Senatului SUA de a ratifica tratatele, prin excluderea
Germaniei între 1920-1926 şi 1933-1940 şi URSS între 1920-1934. Liga Naţiunilor nu a intervenit eficace în nici
un contlict major6 •
Retlectând asupra acestei situaţii de criză, Eric Hobsbawn consideră, probabil exagerat, că în perioada
1914-1945 s-a desfăşurat ,,Războiul de 3i de ani", în care perioada interbelică a tost "un armistiţiu de 20 de ani".
potrivit expresiei mareşalului Foch 7.
În acest context, România era unul din beneficiarii tratatelor de pace, care îi consacrau juridic graniţele.
Alături de celelalte state ,,saturate" din Europa Centrală, România a apărat aceste tratate, s-a orientat spre marii
ah aţi din Primul Războ' Mondial, a încercat construirea unui sistem de alianţe regional, (Mica Antantă), a susţinut
Liga Naţiunilor .
Cu P'ici nuanţe, această orientare fundamentală a politicii externe româneşti a tost susţinută în deceniul al
treilea de l\larc partidele (cu excepţia minuscul ului PCdR), guvernele, parlamentele, de toate personalităţile, de
regele Ferdinand şi de Regenţă, de întreaga presă9 • Cunoaşterea concepţiilor acestora, prea puţin abordată în
istoriogralia noastră, este necesară şi pentru relevarea "forţelor profunde" care au contribuit la formularea deciziei
de politică externă a României.
În general, în campaniile electorale, partidele insistau în programele lor asupra promisiunilor de politică
internă. menite să atragă electoratul rural şi urban, preocupat mai ales de propriul nivel de trai, şi mai puţin de
detaliile politicii externe. Aceste programe acordau un spaţiu redus politicii externe, limitându-se la repetarea
principiilor generale şi a orientărilor fundamentale. Ca o excepţie, Partidul Conservator Democrat a fost
formaţiunea politică ce a insistat cel mai mult în programul său asupra politicii externe, datorită preocupărilor
liderului său, Take Ionescu. În "Programul Partidului Conservator-Democrat", semnat de însuşi Take Ionescu ŞI
publicat la 22 octombrie 1919 în ziarul "Românimea", capitolul de politică externă definea orientarea spre "alianţa
cu democraţiile din apus·· şi "Blocul celor cinci state" 10 . Se pornea de la considerentul că Marea Unire a t()st
posibilă nu numai datontă luptei românilor, ci şi luptei "aliaţilor" din Antanta, "care au câştigat victoria finală
atunci când României sabia îi căzuse din mână" (încheiase Pacea separată de la Buftea-Bucureşti în 1918 n.n.).
Deci având în vedere contribuţia aliaţilor la "obârşia României Noi", aceasta indica "linia ei de conduită în
politica din afară". Această politică alături de "aliaţi" era considerată ca singura firească şi viabilă. Orice altă
posibilă alianţă a României era apreciată drept "contra tirii" şi "osândită la neputinţă". Alianţa antebelică a României
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Ibidem, p. 269.
Henry Kissinger, Diplomaţia, Bucureşti, 1998, p. 224-240.
1. B. Duroselle, op. cit., p. 272 ..
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Programul Partidului Conservator Democrat în România, 22 octombrie 1919; reprodus în Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doinil
Smârceil. Documente privind istolia României i'n/re anii 1918-1944, Bucureşti, 1995, p. 267-270.
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cu Gennania şi Austro-Ungaria, "deşi avea o vechime de peste 30 de ani, a murit tocmai în ceasul în care ar ti
trebuit să tie dusă la îndeplinire", tocmai pentru că era considerată "contra firii". Prin unnare, "Partidul Democrat
înscrie un prim punct al crezului său politic, alianţa României cu democraţiile din apus, alianţă sinceră şi fără
subânţelesuri, fară reticenţe, singura care poate inspira încredere". Take Ionescu vedea în Liga Naţiunilor "o
garanţie solidă pentru libertatea şi integritatea tuturor", dar în cadrul său, el preconiza o "alianţă între cele 5 state,
care de la Marea Baltică până la Marea Egee, despart Germania de Rusia". Este, acesta, un aspect definitoriu al
concepţiei de politică externă a lui Take Ionescu, vizând umplerea vidului de putere în Europa Centrală şi
promovarea solidară a intereselor naţionale din cadrul acestui bloc cu torţa unei mari puteri. Blocul trebuia să
cuprindă România, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Grecia, cu posibilitatea alăturării şi altor state. În Liga
Naţiunilor şi în relaţiile internaţionale blocul "ar pretinde şi ar obţine drepturile unei mari puteri". Un prim obiectiv
al preconizatului bloc unna să fie revizuirea dispoziţiilor tratatelor de pace care nemulţumeau România (problema
minorităţilor, liberului tranzit, reparaţiilor n.n. ). Totodată aprecia că aceste clauze nu ar ti apărut dacă acest bloc ar
ti tost creat mai devreme, cum încercase Take Ionescu. Era astfel adresată o critică premierului Brătianu care nu
urmase această idee la Conferinţa de Pace. Era preconizată o alianţă "a statelor victorioase din răsărit", menită să
descurajeze ameninţarea Rusiei, Germaniei, micilor state revizioniste, dar şi să-şi impună voinţa în faţa marilor
puteri antantiste. Observăm însă că ideea de a revizui acele clauze ale Tratatelor de Pace va ti rapid abandonată de
România, care va deveni apărătoarea lor ferventă 11 • La scurt timp după lansarea sa, acest program va ti promovat
ca politică de stat de către Take Ionescu, în calitatea sa de ministru de externe în Guvernul Averescu (1920-1921 ).
Partidul Naţional Român (Iuliu Maniu) a ajuns la putere la numai un an după Marea Unire, prin guvernul
Vaida (noiembrie 1919- martie 1920) susţinut de Blocul Parlamentar. Trecând apoi în opoziţie, în campania
electorală din 1920, a lansat un program care prevedea o politică externă pacitistă, susţinerea Societăţii Naţiunilor,
rezolvarea diferendelor pe cale paşnică, orientarea către "politica marilor democraţii occidentale", considerate
drept "marii noştri aliaţi''. Susţinea şi o idee de revizuire a frontierei cu Iugoslavia, pentru unirea cu România a
Banatului de Vest, dar pe cale paşnică, cu concursul Ligii Naţiunilor. Se preconizau relaţii de prietenie cu popoarele
vecine. Observăm că nu se acorda atenţie blocului celor 5 state, preconizat de Take Ionescu 12 .
Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile din 1922 cu un program care, în privinţa politicii externe era
foarte vag, general şi lapidar: "în stărşit, vom căuta, prin întărirea situaţiei interne şi printr-o politică extemă de
pace şi demnitate, să restabilim prestigiul României în afară" 13 •
Ajuns la putere, PNL a condus politica externă a României între 1922-1926. Mesajul Tronului la deschiderea
sesiunii Corpurilor legiuitoare, în faţa camerelor lor reuni te, la 15 octombrie 1923, a fost citit de regele Ferdinand,
având alături pe premierul Ionel Brătianu cu ministrul său de externe 1. G. Duca 14 • Mesajul accentua continuitatea
relaţiilor strânse "cu marii noştri aliaţi şi cu aliaţii noştri din Mica Înţelegere" şi cu Polonia. Se menţiona vizita
regelui Ferdinand şi a reginei Maria efectuată la Varşovia în 1923. Raporturile României cu vecinii s-au îmbunătăţit.
Mesajul aprecia că în Tratatul de la Lausanne din 1923 s-a dat problemei Strâmtorilor o soluţie corespunzătoare
intereselor României. Regele îşi exprima speranţa ca, în chestiunea reparaţiilor de război, România să obţină
satisfacerea revendicărilor sale legitime. România urmărea "consolidarea păcii generale". Concomitent însă,
Ferdinand dorea întărirea armatei, a capacităţii de apărare a ţării 15 •
Răspunsul Senatului la Mesajul Tronului a fost prezentat la 5 noiembrie 1923 de către raportorul Procopiu
Grigore (PNL ), tiind apoi dezbătut şi votat 16 . Răspunsul exprima satisfacţia Senatului pentru orientarea de politică
externă şi pentru succesele diplomatice obţinute, în toate punctele menţionate de Mes~j: "relaţiile externe sunt
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Ibidem.
Programul de munc;i al PMtidului Na,tional Ro111An, în Patria, (Cluj), 29 aprilie 1920; Ioan Scurlu, op. cit., p. 272-277.
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Ibidem.
Ibidem, şedin!a din 5 noiembrie 1923, în Monitorul Oficial, 15 noiembrie 1923, p. 31.
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mulţumitoare", "legăturile noastre cu marii noştri aliaţi şi cu aliaţii din Mica Înţelegere sunt din cele mai cordiale",

vizita cuplului regal român la Varşovia a confirmat alianţa cu Polonia, raporturile cu vecinii s-au îmbunătăţit,
Conferinţa de la Lausanne din 1923 a rezolvat problema Strâmtorilor în conformitate şi cu interesele României,
se spera în satisfacerea pretenţiilor legitime ale României în problema reparaţiilor de război 17 •
Publicarea în presă a Mesajului Tronului, a Răspunsului Senatului şi al Camerei Deputaţilor, a dezbaterilor
parlamentare, a tost întotdeauna de natură să influenţeze opinia publică în susţinerea liniilor de politică externă,
dincolo de disputele partizane care se limitau în general la politica internă.
Dacă gândirea şi acţiunea diplomatică a unor personalităţi precum Ionel Brătianu (la Conferinţa de Pace).
Take Ionescu (la constituirea Micii Înţelegeri), Nicole Titulescu sau Grigore Gafencu este relativ mai bine cunoscută.
destul de puţin abordată până acum este concepţia de politică externă a lui/. G. Duca, cel care vreme de 4 ani
( 1922-1926) a condus diplomaţia românească. Esenţial pentru înţelegerea doctrinei lui I. G. Duca este expozeul
oficial de politică externă susţinut în 1924 în Camera Deputaţilor, în calitatea sa de ministru de externe, publicat
apoi în limba tranceză 18 . La interpelarea deputatului ţărănist dr. N. Lupu, ministrul de extrene I.G. Duca a prezentat
doctrina şi acţiunea de politică externă a guvernului PNL. Mai întâi, el a fixat directivele generale ale politicii
noastre externe, arătând că, "după realizarea unităţii naţionale, când toţi românii sunt reuniţi într-unul şi acelaşi
stat'', interesul statului român "nu poate ti decât consolidarea acestei unităţi înăuntru şi în afară". În acest scop,
România urmărea menţinerea păcii şi a echilibrului european creat de Tratatele de Pace. Prin urmare, politica
României intra în contradicţie cu cea a ţărilor ce urmăreau distrugerea acestui echilibru. I. G. Duca sublinia
continuitatea acestei politici externe, susţinută de toate guvernele româneşti, indiferent de partidul pe care îl
reprezentau.
Ca mijloace pentru atingerea acestui scop esenţial, I. G. Duca susţinea 3 acţiuni: 1) prietenia strânsă cu
"marii aliaţi", alături de care România a luptat în război şi a căror victorie a permis desăvârşirea unităţii naţionale;
2) "menţinerea raporturilor de alianţă cu vecinii noştri care au aceleaşi interese ca şi noi de salvgardare a păcii pe
baza tratatelor în vigoare"; 3) "întreţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu toate ţările, cu statele neutre ca şi cu cele
care în timpul războiului ne-au fost inamice, pentru că noi nu suntem ghidaţi decât de un singur gând dominant,
acela al consolidării păcii mondiale".
Raporturile României cu "marii aliaţi" s-au îmbunătăţit permanent. În condiţiile rivalităţii între marile
puteri foste antantiste, I. G. Duca a acţionat pentru o apropiere între acestea, pentru reducerea tensiunilor existente.
Premierul Ionel Brătianu a avut un rol important în acest sens la Conferinţa de la Geneva din 1922. România nu
a luat partea unei puteri împotriva alteia, ci a acţionat pentru împăcarea lor. Delegaţia condusă de I. G. Duca la
Conferinţa de la Lausanne din 1923 a primit mulţumirile marilor puteri pentru rolul său de conciliator şi pentru
contribuţia sa la pacificarea Orientului european.
1. G. Duca ştia că ţara se confrunta cu mari dificultăţi economice, considerându-le însă fireşti şi generaleuropene, consecinţe ale războiului. Mai mult, în 1919 România a trebuit să ducă o nouă campanie, ocupând
Budapesta, pentru a-şi apăra unitatea. Alte dificultăţi economice au rezultat din unificarea celor 4 regiuni cu
sisteme monetare diferite. Totuşi, România a reuşit să-şi achite o mare parte a obligaţiilor tinanciare, întărind
credibilitatea tării în fata
democratiilor
occidentale 19 •
'
'
I. G. Duca dorea relaţii bune cu Italia, bazate pe comunitatea de rasă şi pe alăturarea celor două ţări în
momentele dificile din trecut. Relaţiile speciale cu Franţa au tost îndelung aclamate de Parlamentul român. Bunele
relaţii cu Anglia se bazau pc încrederea reciprocă şi pe obiectivul de menţinere a păcii. Raporturile românobelgiene erau excelente. Relaţiile cu Japonia erau bune, aşteptându-se vizita prinţului Kuny. Relaţiile
guvernamentale cu SUA erau bune; în SUA s-a desfăşurat mai ales în 1923, o campanie de denigrare a României,
despre care I. G. Duca spunea că a eşuat. Cu Portugalia, relaţiile aveau la bază comunitatea de origine latină.
~
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Ibidem
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l.G. Duca, La politique exterieure de la Romfll1ie, Bucureşti, 1924, p. l-22.
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Ibidem
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O mare importanţă era acordată raporturilor cu statele vecine "care au aceleaşi interese ca noi de a menţine
tratatele existente": Polonia şi ţările componente ale Micii Antante. I.G. Duca aprecia că între România şi Polonia
era cea mai cordială şi sinceră prietenie posibilă între două state. "Conştiinţa comunităţii absolute a intereselor
care ne leagă'· a pătruns adânc în to~te straturile sociale din cele două ţări. Din acest motiv. în timpul vizitei lor la
Varşovia în 1923, regele Ferdinand şi regina Maria au tost primiţi călduros atât la nivel oficial, cât şi de populaţia
poloneză.

Coeziunea Micii Antante era afinnată de conferinţele periodice frecvente, la care s-a constatat "comunitatea
de vederi în toate problemele". Mica Antantă se dorea "un nucleu al solidarităţii, ordinii şi păcii în centrul
Europei''. Duca sublinia importanţa crescândă a politicii Micii Înţelegeri de menţinere a păcii, mai ales în condiţiile
tensiunilor dintre marile puteri. El susţinea ideea că Mica Înţelegere nu era doar o "combinaţie de puteri cu
interese limitate", ci un factor care are importanţa sa în mecanismul Noii Europe". În ciuda alianţei lor politice,
relaţiile economice dintre România şi Cehoslovacia erau nesatisfăcătoare. Schimburile economice au scăzut în
anii 1922-1924 din cauza situaţiei valutare, în care coroana cehoslovacă a crescut iar leul a scăzut. LG. Duca şi
Beneş au hotărât intensificarea raporturilor intelectuale prin vizite reciproce ale profesorilor şi studenţilor, cicluri
de conferinţe, expoziţii ale românilor în Cehoslovacia şi ale cchoslovacilor în România.
Relaţiile româno-iugoslavc s-au îmbunătăţit, datorită rezolvării definitive de către I.G.Duca a problemei
Banatului, în ciuda opoziţiei lui Al. Vaida Voevod. I.G. Duca a reglementat problema tron ti erei, dar şi a chestiunilor
adiacente privind proprietăţile, şcolile şi bisericile din Banatul românesc şi sârbesc. Această politică a întrunit
adeziunea majorităţii parlamentare (a PNL), dar a cunoscut şi criticile opoziţiei (Al. Vaida-Vocvod ··· PNR).
I.G. Duca sublinia că, prin alianţele sale cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România apărea ca "o ţară având
toate frontierele apărate" .
România avea cu statele neutre în Primul Război Mondial "raporturi mulţumitoare". El menţiona în special
relaţiile cu Spania, stimulate de originea lor latină şi de invitaţia făcută de regele Spaniei către regele Ferdinand şi
regma Maria de a întreprinde o vizită la Madrid. Relaţiile cu Grecia erau importante în perspectiva interesului
României de a menţine echilibrul în Balcani. Şi în acest sens, I.G. Duca susţinea respectarea "directivei
fundamentale" a politicii externe româneşti de neamestec în problemele interne ale altui stat, concomitent
neadmiţând nici un amestec în problemele interne ale României din partea altui stat. El dorea relaţii bune cu ţările
baltice, deşi România nu avea ambasade în acele state din cauza cheltuielilor prea mari pe care le-ar ti implicat.
Ambasadorul României la Stockholm se ocupa şi de relaţiile cu Finlanda, iar cel de la Varşovia avea competenţe
şi pentru Estonia şi Letonia. Observăm că nu erau pomenite relaţiile cu Lituania. Din motive de austeritate
economică, I.G. Duca a desfiinţat mai multe legaţii (între care pe cea din Helsinki în 1922). Totuşi, a făcut efortul
înfiinţării unei legaţii la Tirana, care întârzia însă şi a primit vizita ministrului de externe al Albaniei în 1923.
Cu statele foste inamice, România dorea relaţii bune, cu singura condiţie de a respecta tratatele existente.
Între 1918-1922 raporturile româna-bulgare erau aproape inexistente, dar I.G. Duca le-a dezvoltat. El dorea rdaţii
de bună vecinătate câtă vreme Bulgaria respecta tratatele şi nu ameninţa pacea în Balcani. A tost numită o comisie
care să caute soluţii pentru problemele legate de aplicarea tratatelor. Cu Ungaria, la fel, România dorea "relaţii de
bună vecinătate, dar cu dubla şi expresa condiţie ca Ungaria să respecte tratatele existente şi să nu alimenteze o
acţiune iredentistă în interiorul statului nostru". România şi aliaţii săi din Mica Înţelegere au făcut sacrificii
economice în problema împrumutului ungar, pentru a contribui la consolidarea economică a zonei şi la menţinerea
păcii. Au demarat negocieri în vederea rezolvării problemelor privind datoriile şi creanţele între cele două ţări.
Turcia a reluat relaţiile diplomatice cu România în 1923 şi cele 2 ţări au semnat Tratatul de la Lausanne. Relaţiile
politice şi economice bilaterale erau de prietenie, cordialitate şi încredere reciprocă, având interese similare la
Marea Neagră şi Strâmtori. Relaţiile cu Austria erau pe deplin satisfăcătoare,· ilustrate şi de vizita cancelarului
Seipel la Bucureşti. O comisie urma să licbideze problemele de aplicare a tratatelor. Relaţiile româno-gennane
20
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erau dominate de problema reparaţiilor. România a respins cota stabilită la Spaa ca pe o nedreptate. Plata reparaţiilor
germane a fost întreruptă de criza Ruhrului.
Rusia era singura putere cu care România nu avea relaţii normale. I. G. Duca dorea reluarea relaţiilor
diplomatice, fapt dovedit de poziţia sa la Conferinţele de la Geneva, Lausanne, la semnarea Convenţiei pentru
evitarea conflictelor pe Nistru, la negocierile comerciale de la Tiraspol şi Odesa, la Conferinţa de la Viena. Dar
Rusia nu recunoştea bazele "impuse de necesităţile securităţii şi integrităţii statului nostru". Concepţiile de politică
internă ale celor două state erau de asemenea un obstacol major în relaţiile bilaterale.
1. G. Duca şi Brătianu au efectuat o vizită la Vatican, unde papa a cerut încheierea Concoratului. Guvernul
a început aceste negocieri şi spera să le finalizeze cu succes (ceea ce însă nu a reuşit n.n.) 21 . Obiectivele Ligii
Naţiunilor de menţinere a tratatelor existente şi de consolidare a păcii cadrau cu obiectivele fundamentale ale
politicii externe române~ti, motiv pentru care România susţinea această instituţie. Dar minorităţile se plângeau la
Liga Naţiunilor împotriva României. Statul român a căutat să convingă Liga Naţiunilor şi opinia publică mondială
că a aplicat o politică liberală faţă de minorităţi, chiar dacă resentimentele erau fireşti la schimbarea de stăpânire.
Realizând u operă de consolidare naţională, statul român a asigurat drepturi largi minorităţilor ce reprezentau
4 milioane din populaţia totală de 18 milioane de locuitori. Concepţia statului român era că minorităţile aveau nu
numai drepturi. ci şi obligaţii. Această concepţie era împărtăşită de Liga Naţiunilor, care a votat în 1922 un text
conscmnând obligaţia minorităţilor de a fi "cetăţeni loiali" statului de care aparţineau. În problema "optanţilor
ungun··, România a susţinut la Liga Naţiunilor că reforma agrară a fost făcută din raţiuni sociale, nu de persecuţie
etn1~.-a. În aplauzele unanime ale Parlamentului, I.G. Duca exprima suportul României pentru dezvoltarea Ligii
Naţiunilor.

Concluzia sa era că România nu era izolată, deoarece avea alianţe cu statele vecine care îi garantau toate
frontierele, avea relaţii strânse de prietenie cu "marii aliaţi", a iniţiat negocieri cu Austria, Bulgaria, Rusia, Ungaria,
Vat1can, căutând să soluţioneze toate problemele. Într-adevăr, România se confrunta cu dificultăţi numeroase, ca
întreaga Europă de altfel, derivate din consecinţele războiului. În mijlocul acestor dificultăţi România se prezenta
ca un "faL:tor de ordine, de pace şi de solidaritate"22 .
Discursul lui I.G. Duca era apologetic, optimist, supraevaluând realizările politicii externe româneşti, trecând
sub tăcere riscurile şi neîmplinirile. Este firesc pentru un om politic at1at la putere, care răspundea atacurilor
opoziţiei, care îl acuzau de aşa-zisa izolare a României. Şi este firesc într-o epocă în care întreaga Europă trăia
"iluzia păcii". În plus, concepţia sa era împărtăşită în general de clasa politică românească.
Vi:iunea lui L G. Duca avea în centru statul naţional român, apărarea integrităţii sale teritoriale prin
alianţele cu Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, prin prietenia cu marile puteri occidentale.· El susţinea deplina
suveranitate naţională, ncamestecul în problemele internet respingând tendinţa minorităţilor de a eluda această
suveranitate şi de a o submina cu ajutorul statelor iredentiste. În acelaşi timp, respecta drepturile minorităţilor şi
accepta discutarea problemelor lor în faţa instanţelor internaţionale (Liga Naţiunilor). I.G. Duca nu a luat în
discuţie ideea de uniune europeană în 1924, deoarece această idee nu era dezbătută de guverne pe plan internaţional
în acel moment. Ideea avea adepţi în rândul oamenilor politici, dar nu fusese încă ridicată nicăieri în lume la rang
de politică de stat.
După numai 6 ani însă, când Proiectul Briand lansează această idee la nivelul marii diplomaţii europene,
I. G. Duca se numără printre susţinătorii săi, fără a-şi modifica ansamblul concepţiei sale anterioare. El susţinea
ideea de unificare europeană ca o continuare a direcţiilor majore ale doctrinei sale din 1924. În opoziţie tiind,
liderul PNL avea aceeaşi orientare de politică externă ca şi guvernul PNŢ.!n 1930, /. G. Duca credea în "Statele
Unite ale Europei", într-o "federalizare" paneuropeană. El dorea ca statele naţionale create în 1918, păstrându-şi
suveranitatea şi integritatea, să se integreze în "Statele Unite ale Europei", "un fel de suprastat" de tip "federal".
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Acest "suprastat" urma să dispună de instituţii supranaţionale, precum "guvernul federal" şi "parlamentul federal",
înfăptuindu-se o integrare politică şi economică. I.G. Duca nu explica clar raportul dintre suveranitatea statelor
naţionale şi "suprastatul" "federal" paneuropean. Sugera însă, desigur, o limitare a suveranităţii naţionale în
integrarea europeană şi îngheţarea graniţelor din 1918. Iată deci că, ideea statului naţional şi politica externă
susţinută de 1. G. Duca îl conduceau spre ideea de uniune europeană.
De altfel, în Programul adoptat la faimosul Congres al PNL din mai 1930, acest partid, acum în opoziţie,
a confirmat promovarea aceleiaşi politici externe tradiţionale, în cadrul căreia a inclus şi ideea integrării europene.
Obiectivul fundamental era apărarea securităţii statului naţional, adică "o politică de pace, cu apărarea hotărâtă a
drepturilor neamului, a suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriului nostru". iar "intangibilitatea tratatelor de
pace este şi trebuie să rămână la baza politicii noastre externe". Mijloacele erau aceleaşi: "întărirea sistemului
nostru de ahanţe şi strângerea unor legături cât mai prieteneşti cu toate ţările, îndeosebi cu cele alături de care am
înfăptuit unitatea noastră naţională", deci "marii aliaţi", Mica Înţelegere şi Polonia. În acest context îşi tăcea loc
ideea integrării europene, În cadrul Societăţii Naţiunilor, în scopul menţinerii păcii şi al dezvoltării economice.
Se preconiza combaterea comunismului ca pericol intern şi extern la adresa statului naţional. Politica externă a
României transcende interesele statului naţional, servindu-le "şi pe cele permanente ale comunităţii internaţionale,
îndeplinind menirea ei firească de factor de ordine, de progres şi de civilizaţie în această parte a lumii" 23 .
Orientarea României în timpul celui de-al doilea guvern Averescu (1926-1927), exprimând doctrina
Partidului Poporului, se înscria pe aceleaşi coordonate fundamentale, dar tiind nuanţată de relaţiile speciale cu
Italia. Ministrul Afacerilor Străine era Mitilineu. În Mesajul Tronului la deschiderea Parlamentului, din
14 noiembrie 1926, regele Ferdinand reitera obiectivele şi continuitatea politicii externe: "România îşi păstrează
neschimbată linia sa de conduită în politica externă, călăuzită tiind de ideea păcii cu respectul tratatelor şi cu
menţinerea neştirbită a ordinii internaţionale" 24 • În acest sens, în 1926 România a reînnoit tratatele de alianţă cu
Polonia şi cele din cadrul Micii Înţelegeri şi a semnat un tratat şi o convenţie de arbitraj, cu Franţa, marea noastră
prietenă din toate vremurile". Susţinerea acordată Ligii Naţiunilor a tost răsplătită cu alegerea României ca membră
a Consiliului Societăţii Naţiunilor pentru o perioadă de trei ani ( 1926-1929). O mare atenţie se acorda încheierii
,,pactului de amiciţie" cu Italia, pact urmărind aceleaşi obiective fundamentale ale politicii externe româneşti.
Această amiciţie cu Italia a fost accentuată de vizita ASR Ducele de Spoletto însoţit de mareşalul Badoglio, la
Bucureşti. Marea Britanie "a găsit prilejul de a arăta României o consideraţiune care ne onorează". Regele Ferdinand
aprecia "deci cu satisfacţiune că raporturile noastre cu toate statele sunt din cele mai bune, iar îndeosebi cu cele
vecine devin tot mai mulţumitoare". Vizita reginei Maria în SUA era considerată una de promovare a imaginii
ţării în rândul opiniei publice americane. Apoi, regele vorbea de reglementarea relaţiilor dintre culte, dar nu
menţiona problema Concordatului cu VaticanuJ2 5•
Răspunsul Senatului, dominat de o majoritate a Partidului Poporului, la mes~jul Tronului, acorda o deosebită
importanţă vizitei reginei Maria în SUA. Vizita era apreciată ca una de promovare a imaginii ţării, spectaculoasă,
plină de succes, cu impact asupra opiniei publice americane. Vizita era considerată ca o manifestare a prieteniei
cu SUA, prezentată ca model de democraţie şi progres pentru lumea întreagă. Apoi, Senatul sublinia continuitatea
obiectivelor şi orientării politicii externe româneşti. Consolidarea Micii Înţelegeri era încadrată în spiritul
Acordurilor de la Locarno. Reînnoirea Tratatului cu Polonia era promovată în scopul menţinerii păcii. Senatul
acorda importanţă alegerii României pentru trei ani în Consiliul Societăţii Naţiunilor şi susţinerii acordate de
către Marea Britanie cu acest pril~j. Prietenia cu Franţa era prezentată într-o manieră prin excelenţă sentimentală
exprimând şi recunoştinţa românilor pentru sprijinul acordat de Franţa de-a lungul istoriei. O atenţie deosebită se
acorda recentului tratat româna-italian, subliniindu-se "primirea călduroasă ce s-a tăcut în Italia" premierului

n Progr11mu/ Ptutidului NR,tion11/ Liber11/, în Viitorul, 6 mai 1930; Ioan Scurtu, op. cit., p. 378-381.
' 4 Dezb11teri/e Senatului, în "Monitorul Oficial", 17 noiembrie 1926, p. 1.
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Mussolini, atinnarea "legăturilor tradiţionale" cu Italia, bazate pe "atinitatea de sânge" şi pe
"admiraţiunea noastră pentru o naţiune precursoare a poporului nostru în opera de unificare naţională". Tratatul
încheiat era consacrarea fonnală a "amici ţi ei tradiţionale" româna-italiene. Vizita în România a ducelui de Spoletto
şi a mareşalului Badoglio era văzută ca o expresie a bunelor relaţii între cele două annate. România ducea o
politică de pace şi bună vecinătate, pentru a putea înfăptui consolidarea internă a statului naţional. Un element în
acest sens era şi stabilirea prin lege a raporturilor dintre cultele minorităţilor şi stat2 6 .
Aceste idei au fost susţinute practic de toţi deputaţii şi senatorii care au luat cuvântul la dezbaterea Mesajului
Tronului în Parlament. Senatorul averescan I.G. Stoian atinna "acordul unanim ce exista în ceea ce priveşte
politi<.:a noastră externă, care se unnăreşte cu atâta chibzuinţă de către toţi oamenii de stat care s-au perindat la
cârma ţării de la război încoace. Politica noastră externă, putem spune cu mândrie că nu cunoaşte partid politic,
politi<.:a noastră externă este una şi aceeaşi pentru toată lumea, pentru Partidul Poporului ca şi pentru PNL, ca şi
pentru oricare altă tonnaţiune care a fost la guvern sau care va putea veni la guvern". Senatorul sublinia că
premierul Averescu a fost cel care a semnat toate tratatele de alianţă ale României, tie în prima guvernare (cele <.:u
Pol om a ~i Mica Înţelegere în 1921) tie în a doua guvernare (cu Franţa şi <.:u Italia în 1926). El insista asupra
intereselor economice care stăteau la baza relaţiilor româna-italiene: România să exporte grâu şi petrol în Italia şi
să importe produse industriale din Italia. Declaraţia spectaculoasă a şefului Marelui Stat Major al armatei italiene,
mareşalul Ihlnglio, făcută la Chişinău, că va lupta pentru a apăra "Basarabia românească" a produs impresie în
România~~ a trezit reacţia ostilă a Rusiei. România spera în sprijinul Italiei în faţa Rusiei, considerată drept cea
mai mare ameninţare pentru integritatea statului naţional. Totuşi, tratatul româno-italian a fost mult criticat de o
parte a presei româneşti, care îl acuza de ineticienţă27 .
În aplauzele Parlamentului, senatorul PNL Ion Nistor (marele istoric) susţinea concepţia generală în epocă
p1ivind suveranitatea statului naţional. Întrucât rabinul Tzirelsoh: : criticat excesiv o pretinsă politică antisemită
a statului român în 1926, Ion Nistor sublinia că "ţara aceasta este înamte de toate o ţară românească şi că românii,
care constituie majoritatea covârşitoare a cetăţenilor, formează elementul alcătuitor de stat şi că prin unnare
cuvântul lor trebuie să tie hotărâtor în toate treburile publice". Minorităţile aveau drepturi garantate, dar trebuiau
să respecte suveranitatea României şi "inalterabilul ei caracter naţional unitar". Vizita reginei Maria în SUA era
memtă să schimbe imaginea negativă a României creată în opinia publică americană de propaganda antiromânească.
Ion Ni stor susţinea că statul român şi-a desăvârşit uniJatea naţională, motiv pentru care scopul politicii externe era
apărarea acestei unităţi, iar mijloacele erau alianţele cu marile puteri foste aliate în război şi cu micile state
naţiOnale nou-create. El aproba tratatul cu Italia în speranţa ratificării recunoaşterii unirii Basarabiei cu Româma.
Sublinia continuitatea politicii externe a guvernului Averescu faţă de cea a guvernului Brătianu (cu I.G. Duca la
externe). Senatorul PNL atrăgea atenţia asupra necesităţii încheierii Concordatului cu Papa, care nu era pamenit
nici în Mesaj, nici în Răspuns 28 .
Senatorul PNŢ, Vladimir Ghidionescu, a susţinut că era firească şi în afară de orice discuţie continuitatea
politicii externe româneşti într-un mod "oarecum automatic" indiferent de partidul at1at la putere. În relaţiile
româna-italiene el considera manifestările de simpatie doar o chestiune sentimentală, câtă vreme Italia nu ratiticase
unirea Basarabiei 29 .
At1at în opoziţie în 1926, dar ajungând la guvernare după doar doi ani, PNŢ avea aceeaşi orientare de
politică externă. Programul PNŢ din octombrie 1926, adoptat chiar la constituirea sa, prevedea fără echivoc că
"politica externă a partidului se va întemeia în primul rând pe menţinerea şi consolidarea raporturilor celor mai
strânse cu aliaţii alături de care am luptat în decursul războiului", apoi "o politică a păcii întemeiată pe menţinerea
Averescu de
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şi executarea cinstită şi loială a tratatelor'',

apoi "legături de bună vecinătate", apoi consolidarea Societăţii Naţiunilor
pentru a o face capabilă să apere pacea şi tratatele. Un element semnificativ era demersul "pentru a se relua
raporturile normale cu Rusia, în primul rând pe temeiul recunoaşterii necondiţionate a Basarabiei"-;0
Se pune problema în ce măsură aceste programe şi idei de politică externă ale guvernelor, parlamentelor,
partidelor de guvemământ, monarhiei etc. au devenit efectiv o realitate? În ce măsură, de pildă viziunea ministrului
de externe/. G. Duca din 1924 se regăseşte în realitatea relaţiilor internaţionale şi era eficace? Mai întâi, percepţia
factorilor de răspundere şi a opiniei publice din România asupra valorii relaţiilor cu Franţa era sentimentală şi
exagerată. Dar interesul politic real al Franţei pentru România era mult mai scăzut. Nae Ionescu a denumit acest
tip de relaţie, drept "o legătură de dragoste unilaterală" 31 • Franţa căuta un sistem de alianţe în Europa de Est pentru
a încercui Germania revanşardă. Cum Rusia ţaristă fusese înlocuită de o Rusie Sovietică ostilă capitalismului,
Franţa a căutat să o substituie prin alianţe încheiate cu statele mici succesorale ale Austro-Ungariei. În timp ce
fat.-, !L' Polonia şi Cehoslovacia Franţa îşi lua angajamente reale de asistenţă mutuală împotriva Germaniei (Tratatele
Jm 1 ·;2)), Franţa oferea României un tratat mult mai ineficace, amânat mereu până în 1926. Acest tratat nu obliga
deloc Franţa să ia armele pentru integritatea teritorială a României în cazul unei agresiuni. Tratatul prevedea
menţinerea statu-quo-ului, comunitatea de interese şi consultări reciproce, dar nu ajutor militar. Contrar interpretării
îndeobşte acceptate, acest tratat nu era unul de alianţă, ci doar unul de prietenie, de neagresiune şi de consultări,
copiind Pactul SN, după cum aprecia însuşi Titulescu după ce nu mai era la putere. Guvernul român a fost dezamăgit
de acest dezinteres tl:ancez pentru o alianţă militară cu România, dar acest fapt nu a fost re!inut în conştiinţa
publică românească. Dezinteresul francez era cauzat şi de faptul că armata română nu era considerată capabilă de
o campanie militară serioasă împotriva Germanieil2•
Celălalt "mare aliat", Marea Britanie, nu a încheiat cu România nici un tratat politic (în afara celor de
pace), nici o alianţă. Anglia nu a avut o strategie bine definită în Europa Centrală şi a evitat orice angajament
privind graniţele din această zonă, tiind de acord cu revizuirea lor pe cale paşnică. În plus, Anglia nu dorea să
cultive relaţiile politice cu România, pe care o considera total în orbita franceză. Relaţiile economice românoengleze erau mult mai dezvoltate, dar comparativ cu interesele mondiale ale Marii Britanii, importanţa lor era
modestă 3 '.

Italia. fost "mare aliat" în război, era acum o putere revizionistă. Tratatul româna-italian din 1926 urma
exemplul celui româno-trancez, dar avea o eficacitate şi mai redusă. Politica revizionistă a Italiei şi relaţiile sale
speciale cu Ungaria au golit de conţinut acest tratatl 4•
Principala ameninţare la adresa statului naţional român era Rusia Sovietică, o mare putere care nu a avut
relaţii diplomatice. cu România între 1918-1934, şi care nu i-a recunoscut niciodată integritatea teritorială. Din
cauză că Rusia nu era dispusă să recunoască unirea Basarabiei cu România, toate negocierile româno-ruse au
eşuat, în ciuda dorinţei românilor de a relua relaţiile diplomatice. Protocolul de la Moscova ( 1929) nu a dus la
normalizarea relaţiilor bilateralc-1;.
Deşi relaţiile economice româna-germane erau dezvoltate, relaţiile politice erau modeste. România era un
stâlp al sistemului de securitate colectivă în Europa Centrală, patronat de Franţa, căruia Germania i se opunea. De
aceea România şi Germania se at1au în tabere diferite, deşi nici una nu avea în mod direct interese fundamental
opuse celeilalte. România nu a ştiut să stabilească relaţii mai strânse cu Germania în propriul interes. Germania
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nu avea de revendicat teritorii de la România (ca de la Franţa, Polonia, Cehoslovacia), dar îşi stabilea politica în
raport cu relaţiile sale cu Rusia.
Relaţiile române-americane erau secundare datorită izolaţionismului SUA. SUA şi-au subordonat relaţiile
cu România celor cu Rusia, motiv pentru care nu au recunoscut unirea Basarabiei, decât indirect, prin cota de
emigrare ( 1933 ). Din acelaşi motiv nici Japonia nu a recunoscut unirea Basarabiei. Politica României faţă de SUA
era doar de promovare a imaginii şi de atragere de capital36 .
Alianţa româno-polonă (1921) avea în vedere o apărare militară comună în faţa unui atac sovietic, apărarea
securităţii graniţelor lor cu URSS. Era o alianţă eficace, dar limitată la acest obiectiv. Tratatul de garanţie din 1926
era erga omnes pe hârtie, dar interpretarea acceptată şi Convenţia militară îl limitau tot la ameninţarea rusă.
Polonia nu voia să ajute România împotriva Ungariei ci dimpotrivă, nu ratiticase Tratatul de la Trianon şi avea
relaţii bune cu Ungaria, îndreptate şi împotriva Cehoslovaciei. Prin tratatele încheiate, România nu se obliga să
ajute militar nici Polonia, nici Cehoslovacia, nici Franţa împotriva Germaniei. Cehoslovacia, aliata României
contra Ungariei, era în conflict cu Polonia pentru regiunea Teschen 37 .
Mica Înţelegere cuprindea tratatele bilaterale de alianţă ale României cu Cehoslovacia şi Iugoslavia pent1u
apărarea securităţii lor în faţa revizionismului Ungariei. Alianţa româno-iugoslavă era mai largă, prevăzând şi
apărarea în faţa revizionismului Bulgariei. Tensiunile polono-cehoslovace au împiedicat realizarea alianţei celor
5 state central-europene, preconizată de Take Ionescu, precum şi atragerea Poloniei în Mica Înţelegere. Departe
de a ti o alianţă erga omnes, Mica Antantă nu oferea garanţii de securitate României contra URSS, nici Cehoslovaciei
contra Germaniei sau Poloniei, nici Iugoslaviei contra Italiei. Pentru România exista însă riscul să tie atrasă într-un
eventual cont1ict cu mari puteri precum Germania sau Italia, aliate cu Ungaria contra Cehoslovaciei sau 1ugoslaviei,
în virtutea alianţei româno-cehoslovaco-iugoslave contra Ungariei. Dar Cehoslovacia şi Iugoslavia au repetat
mereu că nu sprijină România în faţa unei agresiuni ruse-18 . Eliza Campus, cel mai avizat specialist român în
problematica Micii Înţelegeri, consideră, în lucrările sale cele mai recente, că această organizaţie a fost ,,un viguros
organism federal", şi "o realizare de durată a ideii federale"w. Considerăm însă că este inadecvată aplicarea
conceptului de "federal" la Mica Înţelegere, că acest concept nu acoperă o realitate în acest caz. Conceptul de
"l(xkrH]'· presupune o integrare strânsă, cu transfer de suveranitate la nivelul unor instituţii "federale" de tipul
,.gt: · :1 federal", "parlament federal'', "curte federală", creându-se un stat federal sau cel puţin o confederaţie de
state. Dar Mica Înţelegere nu a avut astfel de instituţii niciodată, iar în deceniul al treilea s-a limitat la conferinţele
anuale ale miniştrilor de externe, care erau instituţii interguvernamentale, nu supranaţionale, nici federale. Statele
Micii Înţelegeri erau egale, independente şi suverane, nu au efectuat nici un transfer de suveranitate către instituţii
federale şi nu au alcătuit împreună o confederaţie de state, nici un stat federal.
Pe de altă parte, doctrinarul paneuropenist R. Coudenhove-Kalergi a considerat în 1924 că Mica Înţelegere ar
li putut deveni un nucleu al unei eventuale Pan-Europe federale 40 • Paneuropenistul român Octavian Tăslăuanu a
criticat în 1924 Mica Înţelegere pentru faptul că se limita la o politică defensivă, conservatoare. El propunea Micii
Antante să iniţieze o integrare central-europeană şi paneuropeană, pentru a crea o confederaţie sub forma "Statelor
Unite ale Orientului'' (Europei Orientale de fapt) şi a "Statelor Unite ale Europei" 41 . În 1930, guvernul Maniu a
încercat efectiv o integrare central-europeană şi paneuropeană în jurul Micii Înţelegeri. Totodată, la Conferinţa de la
Strebske Pleso (iunie 1930) s-a hotărât o integrare mai strânsă între cele trei state, pentru a se "aplica Proiectul Briand
de Uniune Europeană mai întâi în sânul Micii Înţelegeri", după cum se exprima Ion Mihalache42 •
36
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Ion Stanciu./n umbra Europei. Rela,tiile României cu SUA (1919-1939), Bucureşti, 1996, passim.
N. Titulescu, op.cit., p. 88-99; K. Hitchins, op.cit., p. 459; Nicolae Dascălu, Locul alina,tei romiino-polone i'n sistemul de aliante al
României MllTi (1921-1929), în "România şi politica de aliaU~e", Bucureşti, 1995, p. 263-268.
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Societatea Naţiunilor a fost în general supraestimată de oamenii politici români. În realitate, aceasta a fost
doar un for cu autoritate moral-teoretică şi nu putea răspunde trebuinţei de securitate ale României. Liga Naţiunilor
a oferit însă o tribună de exprimare statelor mici, dar şi minorităţilor naţionale, prilejuind retlecţii asupra raportului
dintre o orcranizatie
internatională şi suveranitatea natională. Societatea Natiunilor a rămas o organizatie
o
'
interguvernamentală cu caracter preponderent european în care marile puteri occidentale au avut un rol proeminent'.
România ar fi dorit o instituţie mai eficace în vederea asigurării integrităţii sale. În 1919-1920, proiectul românesc
elaborat de D. Negulescu propunea o fonnulă mai îndrăzneaţă de Societate a Naţiunilor dis punând de o ConstituţiA:
mondială, un Parlament mondial şi o Curte Internaţională cu jurisdicţie obligatorie, ajungându-se la limitarea
suveranităţii naţionale. La 14 august 1920, ministrul de externe Take Ionescu explica în plenul Senatului că, prin
44
Licra
Natiunilor
omenirea merge spre o oarecare restrângere a suveranitătii
oricărui stat, în folosul general" .
o
,
' "
'
Comparativ, manifestul PNL către alegători din octombrie 1919 atinna că Societatea Naţiunilor trebuie să
ţină seama "şi de legitima voinţă a românilor de a-şi păstra neştirbită suveranitatea statului". În cursul unei vizite
la Liga Naţiunilor, în mai 1924, regele Ferdinand a declarat că poporul român susţine activitatea acestui t()r în
scopul consolidării unită~i sale naţionale. La 30 septembrie 1921, România (prin C. Dissescu) a propus unificarea
m01redelor naţionale ale statelor membre şi înlesnirea schimburilor financiare dintre ele.
O tentativă defectuoasă de eficientizare a Ligii Naţiunilor, prin proiectul Tratatului General de Garanţie
Mutuală, a fost criticată de România. I.G. Duca a declarat atunci că era nevoie mai întâi de garanţii eticacc de
secuntate şi abia apoi i se putea cere statUlui să se dezarmeze. El observa apoi că, dacă unul dintre membrii
permanenţi ai Consiliului Societăţii Naţiunilor denunţă tratatul, acesta devine nul, iar statele mici rămân singure
în faţa agresiunii unei mari puteri. În schimb, proiectul Protocolului de la Geneva din 1924 a fost aprobat de statul
român care, prin I.G. Duca a propus şi câteva soluţii practice. Astfel, el a propus ca până la acceptarea generală a
Protocolului, statele să încheie acorduri regionale de securitate ca cele ale României cu Cehoslovacia, Iugoslavia
şi Polonia. Apoi, el a declarat că România era gata să încheie pacte de neagresiune cu toţi vecinii (inclusiv cu
Rusia), inserând în cuprinsul lor respectarea principiilor suveranităţii, integrităţii şi egalităţii statelm·45 . Nici unul
dintre aceste proiecte, eşuate în 1924, nu mergea până la limitarea suveranităţii naţionale şi nici până la crearea
de organisme supranaţionale.
,
În privinţa raportului dintre naţional şi internaţional, se vehiculau în epocă două teze. O teză susjlnea
impunerea dreptului internaţional şi abolirea totală a suveranităţii naţionale în favoarea Ligii Naţiunilor, cealaltă
teză contesta existenţa dreptului internaţional şi exagera imperativul suveranităţii naţionale. Diplomaţia românească
a a1monizat cele două teze, promovând o concepţie potrivit căreia suveranitatea era deplină în politica internă,
dar era o suveranitate limitată în plan extern, presupunea "o voinţă care se auto limitează în virtutea propriei sale
independenţe" şi era grevată de o servitute în favoarea păcii. România a respins ideea unor organizaţii s11prastatale,
susţinând că nu este admisibil ca unui stat suveran să i se impună decizii fără consimţământul său. Când s-a
discutat Statutul Curţii Pennanente de Justiţie Internaţionale de la Haga, delegatul României, D. Negulescu a
susţinut că nu va putea fi adus în faţa acestei instanţe nici un litigiu care ţine de drepturile suverane interne ale
statului, legislaţia sa, refonnele aplicate, căile de comunicaţie. De asemenea, România respingea ideea de a se
crea "uniuni economice suprastatale"46 •
O modalitate de limitare a suveranităţii naţionale a statelor central-europene şi de amestec în afacerile lor
interne a tost sistemul internaţional de ocrotire a minorităţilor naţionale prin Tratatul Minorităţilor şi Liga Naţiunilor.
România s-a conformat acestui sistem, acceptând dezbaterea în faţa forllrilor imemaţionale a problemei
minorităţilor (inclusiv chestiunea optanţilor). Titulescu atrăgea atenţia că statul naţional are obligaţia de a ocroti
t

•

,

Mihai Iacobescu, România fi Societatea Naţiunilor ( 1919-1929), Bucureşti, 1988, p. 90.
Ibidem, p. Il O, 114.
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Ibidem, p. 131, 160, 162.
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minorităţile,

dar nu trebuie să permită crearea unui "stat în statu. La 16 septembrie 1925 la Adunarea Ligii
Naţiunilor. ministrul de externe I.G. Duca declara că problema ocrotirii minorităţilor implică un angajament
bilateral: al guvernului de a ocroti minorităţile, dar şi al minorităţilor de a li loiale statului din care face parte. În
opinia sa, Consiliul Ligii Naţiunilor nu trebuia să admită ca problema minorităţilor să se transforme pentru stat
intr-o masă de obligaţii, iar pentru minorităţi într-un pretext de agitaţii interesate. I.G. Duca dorea ca toate statele
să-şi asume aceleaşt obligaţii, spunând că este de neconceput divizarea statelor în două categorii: ţări cu "suveramtate
absolută" care nu şi-au asumat nici un fel de obligaţii, şi ţări cu "suveranitate restrânsă'', cărora le-au fost impusc
obligaţii prea mari, care cresc mereu. Această concepţie despre suveranitate era generală în epoca interbelică. În
deceniul al patrulea. Mica Înţelegere şi Polonia nu au mai colaborat cu Liga Naţiunilor în problema ocrotirii
minorităţilor47 .

În concluzte, în documentele programatice ale partidelor politice guvernamentale, Guvemului, Monarhiei
şt Parlamentului, modul de tormulare a interesului naţional românesc a cunoscut o remarcabilă similitudine şi
continuitate, având în centru ideea de apărare a integrităţii şi suveranităţii statului naţional unitar român, prin
susţinerea unei alianţe şi prin integrarea în sistemul Ligii Naţiunilor. Aceasta a creat premise pentru ac<.:t:ptarca
Planului Bnand de uniune europeană cu menţinerea suveranităţii naţionale şi a sratus-quo-ului.

BETRACHTUNGEN BETREFFEND DER PROGRAMMATISCHEN URKUNDEN DER
RUMÂNISCHEN AUSSENPOLITIK IN DEM 3. JAHRZEHNTEN DES XX. JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)

In den programmatischen Urkunden der Regierungsparteien, der Regierung, der Monarchic und des
Volksrats, der Ausdrucksart des rumănischen Nationalinteresses hat eine bemerkswerte Gleicbartigkeit und
Kontuităt gekannt, indem die Idee der Verteidigung der Suveranităt des rumănischcn Nationalstaats als Hauptidee
baben, durch die Fi:irderung eines Bundnes und durch der Eingliederung im Volkerbundssystem. Das hat
Voraussctzungen fi.ir die Annahme des Briandsplans der europăis<.:hen Union, mit der Wahrung nationalcr
Suveranităt und der vorhandenen Nationalgrănze, geschafft.

'
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